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Siame numery SU DR. PRANU SKA T -C •; ^ 

Sistemingai reikalaukim ir mes. 
Pradekime vienu uždaviniu. 
Su dr. Pr. Skardžium 
atsisveikinant 
Apeiginio Gpdaro paroda 
Chicagoje. 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Žaismingas žmogus ir įo knyga. 
Jurgio Daugvilos jubiliejinis 
Amerikos bareljefas, 
Vytauto Puškoriaus 
fortepijono rečitalis. 

Naudokimės jo kalbiniu palikimu 

STASYS BARZDUKAS 

Ir vėl, Maironio žodžiais, su- j atvykusį į JAV ir čia atsivežusi 
gaudė varpai: 1975 gruodžio 18 dar Vokieujor suredaguotą ' 

Kertine paraštė 
SISTEMINGAI REIKALAUKIME IR MES 

Vieni lietuviai didžiuojasi mū- plataus masto visų tautybių Ame-
sų chorais, ansambliais, artistais, Į rikoje visokeriopo meninio - kul-
menininkais. Kiti net nežino, kad į tūrinio įnašo anketą. 
iš viso tokių turime. Niekas ne
žino, kiek to mūsų dvasios loby
no esame sukaupę. 

Visi neseniai apsidžiaugėm, 
išgirdę, kad viena kita Kanados 
lietuvių grupė gavo bent kartą iš 
valdžios arba iš privačių kanadis-
kųjų fondų konkrečios paramos 
savo konkretiems darbams. Deja, 
esame taip pat girdėję ne kartą, 
kaip šis arba tas vienetas tai ten, 
tai čia prašė tokios paramos ir 
negavo. 

O vis dėlto žinome, kad yra ir 
duodama nemažai piniginės pa
ramos vertingiems meniniams 
užsimojimams. Mes lietuviai to
kios paramos dažniausiai negau
nam, kadangi nesugebam orga
nizuotai ir sistemingai prie jos 
prieiti. 

IŠ kitos pusės, esame ir visai 
be pagrindo kartais šiuo atveju 
užmiršti, nes tie, kurių žinioje to
kių lėšų dalinimas, nežino ir ne
vertina mūsų tautodailės, tauti
nių šokių, operos, dailės, literatū
ros taip, kaip mes visa tai verti
name (ir tai dar ne visi mes!). 

Šiuo metu the National Cen-
ter for Urban E.hnic Affairs (su 
šia institucija bendradarbiauja ir 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar- Į ton DC 20017 
nybos atstovas) stengias pravesti' 

mirė prof. dr. Pranas Skardžius. 
Mirė mūsų kalbininkas. Vėl la
bai liūdna, nes pasitraukė iš mū
sų gyvenimo žmogus, kokių 
mums reikia, bet didžiai trūksta. 
Kai buvau Marijampolės gimna
zijos dar VIII klasėj, 1924 mirė 
kalbininkas Kazimieras Būga, ir 
tada visi — visa tauta liūdėjo, 
nes nebuvo kam jo pavaduoti. 

Kai jau buvau pats mokytojas, 
1930 mirė kalbininkas Jonas Jab
lonskis, ir vėl liūdėjom, nes ne
buvo kam ir jo pavaduoti. Ne
trukus lietuvių kalbos darbų dirb
ti atėjo dvi jaunos jėgos — dr. 
Pranas Skardžius ir dr. Antanas 
Salys. Abu dėstė universitete, į 
abu buvo sudėtos didelės viltys. 
Deja, Lietuvą okupavo Sovietų 
Sąjunga, ir abiem darbo sąlygos 
pasidarė neįmanomos, tad" abu 
1944 iš Lietuvos pasitraukė į 

Vertėtų ir mums lietuviams tremtį. Šiandien jau ir jų abiejų 
ten užsiregistruoti. Šios anketos ^ P V* n^ra gyvųjų tarpe. Vėl 
tikslas yra: surinkus kiek įmano- j liūdna,nes abiejų darbai liko ne 
ma duomenų, belsti į duris val
džiai, įvairiems bilijoniniams fon
dams ir pan., reikalaujant dau
giau paramos mūsų meninėm -
kultūrinėm pastangom. Kiti gau
na, ir mes turėtumėm gauti! 

Visi, kuriem rūpi lietuviškas 
menas ir kultūra, turėtų šią anke
tą užpildyt ir grąžinti. Ne tik mū
sų Čiurlionio ansamblis, Grandi
nėlė ir kiti pirmaeiliai ansamb
liai ir chorai, ne tik mūsų pro
fesionalai, bet ir visa parapijų 
chorai, šeštadieninių mokyklų šo
kėjai, audėjai, drožinėtojai ir pan. 
kviečiami ir raginami į šį rei
kalą atkreipti dėmesį. Tik neži
nia, kokiais sumetimais ši anke
ta atsiriboja nuo rašto, nuo lite
ratūros. Gal vėliau numatyta šiai 
sričiai speciali anketa? 

N'orint anketos tekstą įsigyti, 
reikia tik — nors ir atvirlaiškiu 
— parašyt: "Please send ethrūc 
arts ąuestionnaire to: (čia pridėt 
savo adresą, ir pasiųsti tokiu ad
resu: Via Kuncaitis, National 
Center for Urban Ethnic Affairs, 

I 4408 Eighth St N. E. Washing-

baigti ir nebus kam jų pavaduo
ti. Juo liūdniau, kad abu, atsi
dūrę svetur, negalėjo duoti to, ką 
būtų galėję laisvoje ir nepriklau
somoje savo tėvynėje. Abiem sve-

tuvių kalbos vadovą". Tada ste
bėjomės jų beatodairiškumu, nors 
vėliau reikėjo ''priprasti", nes, 
pasak jų, "laisvame krašte" taip 
pat yra "laisva spauda". 

Kalbos mokslininkas ir 
praktikas 

Dr. Skardžius visų pirma bu- J 
vo kalbininkas mokslininkas, ge- J 
rai šiam darbui pasiruošęs ir su- J 
vokęs jo plonybes. Grynojo lietu- Į 
vių kalbos mokslo darbų jis yra I 
parašęs ir palikęs nemaža, bet nei 
šio rašinio uždavinys apie juos 
kalbėti. Davęs disertaciją apie 
slavų skolinius senojoj lietuvių 
kalboj, "Daukšos akcentologiją", 
labai nepalankiomis karo meto 
sąlygomis parašęs ir 1943 "kaip! 
žaliavą" išleidęs "Lietuvių kal
bos žodžių darybą", taip pat pa
skelbęs nemaža straipsnių, dr. 
Skardžius pagrindinio mokslinio 
siekimo sukurti lietuvių kalbos 
istorinę gramatiką neįvykdė. Lie
tuvoj per trumpai dirbo, svetur 
neturėjo sąlygų. 

Bet dr. Skardžiui, kaip ir ki
tiem mūsų kalbininkam, taip 

Prof. dr. Pranas Skardžius (189 > DL M — tfTSL XII. 18) 
Nuotr. Athens Studio, VVashington, D. C 

pat rašė daug straipsnių, kuriuo
se sprendė bendrinės lietuvių 
kalbos susidarymo, žodyno, ter
minų, vardų, sintaksės ir kt. klau-pat didžiai rūpėjo ir lietuvių kal-

tur buvo pakirpti sparnai, ypačiai j bos praktika. Be daugiau moksli- ' s i m u s - s ė d ė j o susidėjęs rankų 
dr. Skardžiui. Juk iš pradžių jis! niam reikalui skiriamo ir Huma- i r s v e t u ' ; Vokietijoj turėjo kalbos 
turėjo duoną užsidirbti skerdyk- nitarinių mokslų fakulteto lei- skyreų Mūsų kely , JAV 
loję, o vėliau, tarnaudamas Kon- džiamo kalbotvrinio metraščio j "Drauge" (iš pradžių kartu su St. 
greso bibliotekoje, jautėsi patekęs! "Archivum philologicum", jis I] 

į "fabrikines" sąlygas — laiką taip pat redagavo praktinės lie-
reikėjo atiduoti techniškiem dar-1 tuvių kalbos žurnalą "Kalbą" ir 
bam. Nebuvo darbui palanki nė buvo "Gimtosios kalbos" redak-
lietuviška mūsų atmosfera, kur įjeinės komisijos narys. Kartu su 
gyvenimo paviršių yra išplaukę ir dr. Saliu suredagavo L. Damb-

riūno paruoštą 'Kalbos patarėją". 
Sukirčiavo V. Kamantausko pa
ruoštą lietuvių literatūros chres 

nius "Aidams", "Draugui" ir kt 
laikraščiams. O atskirais leidi
niais išleido: 1968 "Lietuvių kal

is pagrindinių tautinės mūsų 
bendruomenės dėmenų —gim
toji jos narių kalba. Tai reikalas, 
kurio aktualumą "Pasaulio Lie
tuvio" 1975 rugsėjo mėn. nume
ry taip pat yra iškėlęs Bronys 
Raila: "Nuo mūsų visų priklau
so ir visi esam atsakingi, kad mū
sų lietuviška kalba nepaskęstų 
džiunglių liūnuose. O jau gerai 
matyt, kaip ji skęsta ir skandi
nama. Aš netikiu, kad lietuvių 

jam toną duoda visokie srovi
niai, partiniai ar tiesiog asme
niniai ir daugiausia vis anonimi
niai demagogai. Nejausdami nė 
mažiausios atsakomybės, jie, juo 
daugiau plūstasi, juo geriau jau
čiasi. Su visu savo įkarščiu jie j darbo vaisius — "Bendrinės lie-
taip pat puolė ir dr. Skardžių, tik | tuvių kalbos kirčiavimą". Taip 

bos kirčiavimą", 1971 "Anksty-Į bendruomenė (kaip idėja ir or-
vesnę ir dabartinę lietuvių bend- ganizacija) užsieniuose galėtų iš-
rinės kalbos vartoseną", 1973 
"Lietuviškuosius tarptautinių 
svetimybių atitikmenis" ir kt Su-

; su Lietums į darytas bet neišspausdintas "Ra-
valstybinio teatro artistais ir mo- i ! 

kydamas juos kirčiuoti, išleido šio Tai didžiai naudingas velionies 
palikimas, kuriuo reikėtų domė
tis visiems, kuriems rūpi vienas Į dabartinėj lietuvių bendrinės 

silaikyti be Švarios šnekamosios 
ir rašomosios kalbos" (339 psl.). 

Kalbos kriterijai 
Apie lietuvių bendrinės kalbos 

kriterijus atsajai dr. Skardžius 
plačiau kalba "Ankstyvesnėj ir 

kalbos vartosenoj", čia juos taip 
pat pailiustruojam pavyzdžiais. 
Kalbos grynumas reikalauja, kad 
jos neterštų svetimybės (barbariz
mai) ir žargonybės, pvz. abrū-
sas, dratas, paduška, skūra, šmo
tas, zupė ir t t Kalbos taisyk
lingumas remiasi tam tikrais dės
niais, skiriančiais pvz. belaisvę 
"laisvės neturinčią moterį" nuo 
nelaisvės "laisvės nebuvimo", 
sudėtį "struktūrą" nuo sąstato 
"sustatymo išdavos", tiekti "rū
pinti, gaminti" nuo teikti "duo
ti" ir kt. Kalbos aiškumas įgali
na skaitytoją gerai pažinti kalba
mąjį dalyką ir saugoja jį nuo ne
susipratimų. Aiškumui daugiau
sia kenkia vartojimas žodžių ne 
savo reikšme, pvz. jo straipsnis 
buvo patalpintas (talpinti reiškia 
"daryti, kad tilptų, duoti patal
pą", o čia kalbama apie straips
nio įdėjimą į laikraštį), pastatė 
paminklą jo atminčiai (iš tikrų
jų atminimui, nes atmintis yra 
"dvasinė žmogaus pajėga atsi
minti") ir kt Kalbos tikslumui 
kenkia neakylas tų pačių įvardžių 
vartojimas, netaisyklingų sakinių 
sudarymas ir kt., pvz.: Jonaitis 
susitiko Dirvelę, ir jis jo nepasvei
kino (kas jo nepasveikino?), stu
dentams skrodžiant lavonus, jie 
kartais neištveria ir pabėga (kas 
neištveria ir pabėga: studentai ar 
lavonai?). 

Tik labai trumpai pasiaiškinę, 
kaip reikia suprasti grynumo, tai
syklingumo, aiškumo ir tikslumo 
kriterijus, atskirai dar stabtelė-
jam prie tikslingumo kriterijaus. 
Dr. Skardžius cituoja P. Joniko 
1937 "Židinyje" paskelbtą 
straipsnį "Mūsų bendrinės rašo
mosios kalbos kultūros proble
ma", kur sakoma: "Kalbinį reiš
kinį reikia vertinti pirmiausia iš 
derėjimo tam uždaviniui, kuriam 
jis skirtas. Jei tas kalbinis reiški
nys savo uždavinį atliko (ir tai 
gerai atliko) — jis geras, neat
liko — negeras. Taigi minėtieji 
kalbos grynumo ir taisyklingumo 
kriterijai tol tetaikintini, kol 
jiedviem neprieštarauja šis tikslas, 
šis uždavinys". Panašiai kaip Jo
nikas taip pat galvoja ok. Lietu
vos kalbininkas J. Palionis, kurio 
straipsnį "Apie literatūrinės kal
bos norminimo pagrindus bei 
kriterijus" dr. Skardžius atpasa
koja ir cituoja. Esą grynumas, 
taisyklingumas, aiškumas ir tiks-

(Nuketta i 2 psl.) 

• - - * - - • 

lcpg. 

PRADĖKIME VIENU UŽDAVINIU 
Kultūros tarybos sudarymas bendruomenės institucija, įrė-

nėra naujas reiškinys. Chicagoje,' minta į JAV LB įstatus. Šios Kul-
tik pradėjus veikti organizuotai 
lietuvių bendruomenei, prie apy
gardos valdybos buvo sudaryta 
Kultūros taryba. Vėliau Kultūros 
taryba buvo sudaryta prie JAV 
LB Kultūros fondo. 

tūros tarybos uždaviniuose yra 
ne vien kultūrinės veiklos plana
vimas, bet ir nusistatytų planų 
vykdymas. Tai esminis skirtumas 
tarp dabartinės Kultūros tarybos 
ir anksčiau veikusios prie Kultū-

Yra žinoma, kad ir kitose gau-Į™ fondo> į suplanuotus už-
siau lietuvių gyvenamose vieto-! d a v i n : u s ***** buvo siūloma 
vėse (Clevelande, New Yorke) 
irgi buvo sudarinė'amos kultūros 

kitoms LB institucijoms. 
Praėjusioje JAV LB Tarybos 

tarybos. Visų veikusių kultūros' sesijoje buvo priimti, Kultūros ta- į 
tarybų paskirtis buvo paruošti | y f c a p i r r n i n i n k o pateikti, kultu-1 

rinės veiklos planai. Jie, kaip ir planus mūsų kultūrinei veiklai 
judinti, ugdyti ir skleisti. 
' . . . v , _ , i daugelis pateikiamų planų, atro-

Dabartme Kultūros taryba j K r 

veikia kaip centrinė lietuviįi (Nukelta J 2 paL) 

* *S 8SBP*J 
v'v.4>'~ 

Jurgio Daugvilos medžio skulptūrinis bareljefas Amerikos 200 metų nepriklausoma bės sukakčiai Standard Fedcral Savings baako patalpose, Chicagos priemiestyje Downers Grove. Aprašymas 4 psl. 
(Lietuva) foto archyvai) 
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Siame numery BESPALVIS sYK0" KRUPAVIČIUS 
Nepasiekiama svajone Lietuvos 
kul tūr ininkams. 
Bespalvis Mykolas Krupavičius. 
Trijų didžiųjų koncerto belaukiant. 
Pokalbis su dail. Zita Sodeikiens. 
Aleksandro Radžiaus eilėraščiai. 
Gina Čapkauskiene dainuoja 
New Yorke. 
Mirė poetas Benediktas Rutkūnas. 
Iš Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos veiklos. 
Kultūrine kronika. 

Petro Maldsikio parašytąją monografiją perskaičius 

Petras Maldeikis, MYKOLAS 
KRUPAVIČIUS. Išleido Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjunga 
1975 m. Spausdino "Draugo" spaus
tuvė Chicagoje. Knygos v'ršelis 
dail. Petro Aleksos. Knyga didelio 
formato. 494 psl., kištais viršel'ais. 
kaina S15.C0. gaunama "Drauge". 

Kertinė parašte 

Po ranka stambi ir svari be
keik 500 puslapių knyga ' 'Myko
las Krupavičius"', išleis'a Lietuvių 

rikščionių demokratų sąjungos 
chicagoje 1975 m. Jos autorius 
Hnomas pedagogas Petras Mal
deikis įžangoje gana kukliai pri-

j sipažįsta, kad jis nesiima uždavi
nio nei vertinti, nei ypač teisti 
olačios bei šakotos Krupavičiaus 
asmenybės. "Sis Jarbas, rašo jis, 
•ra tik nepilnas Krupavičiaus 

veikimo komentaras, turįs tikslą 

.<a: vertinama. Parašyta eilutė ar 
padarytas politinis sprendimas 
jau priklauso istorijai, nesvarbu 
ar nuo -to praėjo tūkstantis metų, 
ar tik viena diena. 

Tik dėl to, kad šios monogra
fijos autorius stengėsi piešti Kru
pavičiaus paveikslą "jo paties 
(Krupavičiaus) pažiūrų šviesoje", 
tas paveikslas nebūtinai turėjo 
išeiti monotoniškas. Krupavičius 

>e;žve'gti jo darbus ir san ykius daug kartų yra rašęs ir sakęs, kad 

VINCAS TRUMPA 
kais žmonių, asmeniškai daugiau 
ar mažiau pažinu "ių Krupavičių. 
Pirmajai daliai pagrindinis šal
tinis buvo paties Krupavičiaus 

valo būti matuo 
čiais, nebūtinai reikia eigns taip; pa 
kaip anas kiniečių istorikas, kuris, kiek i 
paklaustas apie Didžiosios pran
cūzų revoliucijos reikšmę, atsakė: 
Pagyvensime — pamatysime. 

Tai, kas įvyko vakar, jau tapo 
is'orijos dalis ir gali būti istoriš-

lojama šimtme- į "Atsiminimai", tiesa, jau po Kru-
;ikia elgtis taip. pavičiaus mirties išleisti ir ga! 

Pačram įdo
miausiam ir svarbiausiam Kru
pavičiaus gyvenimo ir veiklos 
laikotarpiui — seimokratijos me
tams — nepamainomas šaltinis 
yra "Lietuvos seimų stenogra
mos". Nors Maldeikis įtraukia ši 
leidinį į savo bibliografija, ta
čiau, atrodo, juo nedaug nepasi
naudoja. Vėlesnės paties Krupa
vičiaus reminescencijos bei kitų 

*VAJP"-w * t ; j LIETUVOS NEPASIEKIAMA 
KULTŪRININKAMS 

Šiuo metu Rumunijoje labiau- j 
šiai skaitoma ir diskutuojam«; 
knyga yra Marino Predos "Svai- į 
gulys". Jos pirmoji 35,000 eg-! 
zempliorių laida ištirpo per ke-1 
lias dienas. Bukarešto knygy
nuose jau išpirkta ir antroji laida. 

Predos romano populiarumo 
priežastys ne tiek literatūrinės, 
kiek tautinės ir politinės. Jo at
garsis daug ką pasako apie ru
munų nuotaikas, jų vyriausybės 
laikyseną ir Rumunijos san
tykius su Sovietų Sąjunga. 

Romano centre stovi maršalas 
Arrtonescu, Rumunijos diktato
rius 1940-1944 metais ir Hitlerio 
sąjungininkas. Po Antrojo pasau-
lin'o karo jis buvo Rumunijoje 
vaizduojamas kaip paskutinis iš
davikas ir niekšas. Tačiau Ce-
aucescu perėmus valdžią 1965-
a''sia?s metais, Antrojo pasauli
nio karo įvykiai pradėti vaizduo- P r e d {* į f^ i jos klastojimu ir da-
ti skirtingai. I * ' n ' u "faš ;stu vado" Antones-

_ . , .y
 ! cu reabilitavimu. Girdi, autorius 

Predos romane Antonescu is- • • •., , « • ~. „ . «. 
, , , . . . . . .^, istve'es i prieštaravimus ir į-
Kvia kaip sudėtinga ir tragiška i , 
f'uira. J:s padaro didelių klaidų, 

'A 'amas Rumuniiai ge-

Romane cituo'ama ir 1941-
-ais metais populiari patriotinė 
rumunų dama, rumunų armija' 
peržengus Pruto upę Besarabijon 
atakai prieš Sovietų Sąjungą: 

Vakar naktį pri. Pruto užvirė 
kova. 

Ir vėl rumunai žengia per upę 
Ginklų pagalba atsiimti 
Praėjusią vasarą prarastą šalį. 

Su marksizmo-leninizmo dės
niais susikerta ir autoriaus istori
jos filosofija. Iš romano visumos 
išplaukia idėja, kad istorinius į-
vykius gimdo ir kreipia ypatin
gos asmenybes, o ne ūkiniai 
veiksniai. 

Nenuostabu, kad šis romanas 
iššaukė labai didelį nepasitenki
nimą Sovietų Sąjungoje. "Litera-
turnaja gazieta" išspausdino il
gą straipsnį, kaltinantį Mariną 

;u kitomis poi i tnemis grupėmis 
:o paties pažiūrų švietoje" (rna-
10 pabraukta). Vertinti arba net 
teisti, anot Maldeikio, re ikšų su 
juo susilyginti arba net bū.i už 
jį aukštesniu. 

Man atrodo, čia šios mono-
»raf:jos autorius be reikalo susi-

I kuklina. Niekas nereikalauja iš 
biografo, ar literatūros bei me-

I no kritiko, kad jie būtų lygūs ar 
aukštesni už tuos asmenis, apie 
kuriuos jie rašo ir kurių darbus 
ir kūrybą kritikuoja. Jų pirmeny
bė prieš anuos yra ta, kad jie 
gali į jų darbus ir kūrybą pažiū
rėti iš laiko perspektyvos. Toji 
laiko perspektyva nebūtinai pri-

j s nieko nemėgo vynioti i vatą. 
Savo laiku Krupavičių esame pa
vadinę spalvinga asmenybe 
("Ak :račiuose" 1972 m. Nr. 8) . 
Atrodo, su tuo sutinka ir Maldei
kis. Tačiau jo monografijoje tas 
Krupavičiaus spalvingumas kaž
kaip pranyksta. Maldeikis gal per 
daug stengiasi nulyginti visus net 
ir mažiausius Krupavičiaus kam
pelius, užtat vietoje gyvo, be galo 
temperamentingo žmogaus daž
nai tematome tik kažkokį nuas
menintą valstybės vyrą, partijos 
lyderį, laisvės kovotoją. 

Rašydamas šią monografiją, 
Maldeikis naudojosi asmenišku 
Krupavičiaus archyvu, jo raštais, 
straipsniais, prisiminimais ir laiš-

spausdinta su rumunų valdžios rodo, kad rumunų vadovaujan-
pritarimu. Jos tonas ir turinys tiems asmenims Marino Predos 

ro V'encje romano scenoje An-
no 'na. "re'teir>c-a serra-

'ė- ' bara :į už jo šalin'nkų nu-
s'kaitimas Jis motinai aiškinasi. 

g a~!e tai nieko nežinojęs. Jo 
p a ' ė ' s e v n t ' beviltiška — "tė
vynei išge'bėti" jis įsivėlęs į są
jungą su Hit'eriu "Ką man da
ryt, m a m a ? " — klausia romano 
' " ,to ,e3cu. 

'Svaifm'k - • • igu'io pus'apiuose palie-
ir k:tos laba ; iautros 

n -b'e--..o- a n - e ku,.;^ RUmum-
berro tylima. Jų 

vra rumunų ir so-

izmą". Sovietų kritikui taip 
ncpat'ko Hitlerio — Stali

no p^kto paminėjimas, kurio iš
davoje buvo pa 'Vintą Lenkija ir 
vėliau aneksuoja Lietuva. 

Pirmrvį pokario d'vdešimtme-
tį taksai straipsnis "Literaturna-
ja gaz'e'.a" pus'ap'uose būtų be
matant pakeitęs rumunų auto
rių ir kritiku ga^'n P>et laikai 
jau yra gerokai kiti. Rumunu 
rašytoji] draugijos savaitrašti 
"Roroania Literara" ats'kir'o, 

' a n t s sov'e ų k i t 'ko "di-
la'kyseną ir visažiru 

Rumunų rašv'oju 
organo žorlž'a's, "tasai kritikas 
manė turįs pilną te'sę mokyti 

derinasi su rumunų vyriausybės 
pastangomis naujai pergvildent 
Rumunijos iston'ją, pabrėžiant 
tautines tradicijas ir patriotizmą. 
Prieš keletą metų Bukarešte net 
buvo cituojamas Marksas rumu
nų teisei į Besarabiją paremti. At-

romanas yra daugiau negu lite
ratūrinis įvykis, bet proga pa
brėžti Rumunijos savarankišku
mą, teritorinius reikalavimus ir 
teisę savaip aiškinti savo istoriją. 
Visa tai kol ka'- tebėra nepasie
kiama svajonė Lietuvos kultūri
ninkams. Steb. 

žmonių prisiminimai negali at
stoti seimo stenogramų. O kur 
tų metų spauda, kuri, rodos, irgi 
nėra taip sunkiai prieinama! Už
tat visas tas verdančio politinio 
ir valstybinio darbo laikotarpis, 
kuriame Krupavičius tikrai jau
tėsi kaip žuvis vandenyje, išėje 
blankokas. 

Vienoje recenzijoje nebūtu 
įmanoma apžvelgti visos, su Kru
pavičiaus asmeniu susijusios pro
blematikos. Be to, apie išei viską 
Krupavičiaus veiklą gal dar per 
anksti šnekėti, kol dar daugelis to 
laikotarpio asmenų tebėra gyvi. 
Mes čia stabtelėsime tik ties tri
mis, bene pačiais reikšmingiau
siais, Krupavičiaus gyvenimo mo
mentais ir pasižiūrėsime, kaip 
kartais vienašališkai juos pavaiz
davo Maldeikis savo monografi
joje. Turime galvoje Krupavičių 
ir žemės reformą, Krupavičiaus 
vaidmenį Gruodžio 17 d. per
versme ir Krupavičiaus santykius 
su Liaudies vyriausybe. 

n 
Žemės reformai Maldeikis pa

skiria visą savo monografijos sky-

PreL Rfykolas Krupavičius (USS-lfTI) 

1-ius. kaip ir kiekvienas, kuris 
truputi nuodugniau susipažinęs 
su sint klausimu, jokiu būdu to 
negalės tvirtinti. "Tur iu pabrėžti 
ir priminti tai, ką ne kartą esu 
sakęs", rašė Krupavičius 1954 m. 
"Tėvynės sarge", "būtent , kad 
žemės reformos autorius buvo ne 
Rimka, ne Krupavičius, bet ko
lektyvas. O tas kolektyvas visa 
Lietuva..." (cit. pas Maldeikį, p. 
171). Tegu ir ne visa Lietuva, 

rių (psl. 150-181). Gal daug ir Į bet geroka jos dalis, tikrai jos 
neklysta Maldeikis, sakydamas, 
kad ''daugelio dabar gyvenančių 
lietuvių supratimu, visa žemės re
forma — tai tik Krupavičius" 
(p. 150). Tačiau pats Krupavi-

į ,«į» »• :*' ..iįHU.- T T ' - ^ r ~ r T -3Į?Jfr*HF 
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rlakti 
-ranr.šun?' 

r a -Vaus'oii 
•etu nesutarimas dė1 Besarabi- Marmą Pre-^ą ka'p rašyti" ir 
jos kurią sovietai užėmė 1940- patsai save pe.s:skyres "aukščiau-
-"Va's me'a 's ir perkrikštijo s'uoju teisėju, skelbiančia nuo-
MoV'avija Romane nepal'eka- sprendžius, kurių negalima ape-
rra Tckios gbefonės. ka ' Bėsa-a- I'urri". 
v ' ~ furlnti priklausyti Rumuni- Prisimenant, ka-* Rumunijoje 

V I*- mano veikėjų, ru- l'teratura T ki'i ""ena' gnezta 
rrenero'as, tvirtina, kad kontroliuojami, ši rumunų lai-

rumur-ii labai suklydę, veržda- kysena ^ali atrodyti paradokse 
miesi gilyn į Sovietų Sąjungą, ka. Tačiau iš tikrųjų ji sutampa 
Rumunų armija turėjusi atsiimti su rumunų vvriausvbės oolitika. 
Besarabiją ir tada sustotu i Predos knyga tegalėjo būti iŠ-1 ' - ' • - c* • • -

to* 

JT 

•į 

dauguma. Maldeikis nenori su tuo 
sutikt; ir šaukiasi į pagalbą miš
kininką J. Kuprionį ir dr. A. Ma
ceiną. Šis pastarasis viename sa
vo laiške rašė pačiam Krupavi
čiui: "Socialinės reformos Lietu
voje nebuvo anoniminės, nebuvo 
kokios nors grupės ir partijos pri
brandintos ir įvykdytos, bet jos 
buvo vieno žmogaus nuojautos, 
valios ir užsidegimo vaisius. Ir to 
žmogaus vardą nešiojate Jūs, ku
nige Pirmininke. Objektyvus is
torikas negali to nepastebėti ir 
nepabTėžtf (cit. pas Maldeikį, p. 
173). 

co negali būt i toliau tei-
sybės. Ž.-̂ mės reforma ano meto 
Lietuvoje buvo lyg nunokę^ 
obuolys. Nereikėjo jokio užside-
gimo ir valios jam nupurtyti. Dė! 

reformos lenktyniavo be-
\cik visi nuo Aleksos tipo komu
nistų Tgi k i ių demokratų. 
J. Tumas - Vaižgantas, kuris bu
vo vienas iš nedaugelio skeptikų 
žemė:; reformos a ž.-ilgiu, supra
to tada, kad nieko nėra lengviau 
k ' : p sukur fvti liaudį plėšti sve
timą turtą. O kas tos liaudies var
du tada nekalbėjo! Vaižgantas 

' tą liaudies fe-
•. nors pats iš esmės buvo 

ras liaudies vaikas. Ir tas balso 
į pakėlimas kaštavo jam ir jo Pa-

?iemos ramybėje' žangos partijai labai brangia? 

Nuotr. Vytauto Mažeiio 

ateinančiuose seimo rinkimuose 
(apie tai esame plačiau rašę 1971 
m. "Metmenyse" straipsnyje "J. 
Tumas - Vaižgantas — gyveni
mo kritikas"). Šiandien, reabili
tavus Aleksą, ne vienas istorikas 
pripažįsta, kad ir Kapsukas nete
ko daug populiarumo, pasisaky
damas prieš dvarų parceliaciją. 
Kapsukas tada, kaip ir kai kurie 
socialdemokratai (Steponas Kai
rys) pasisakė prieš žemės refor
mą ne todėl, kad jie būtų buvę: 
priešingi dvarininkų, bažnyčių ir 
vienuolynų žemės nusavinimui, 
bet todėl, kad jie norėjo nacio
nalizuoti visą žemę ir organizuo
ti žemės ūkio kooperatyvus. Vė
liau tai įvykdė Stalinas, organi
zuodamas kolūkius ir valstybinius 
ūkius. 

M. Krupavičius, išėjęs revoliu
cinės Rusijos mokyklą Voroneže, 
gal buvo karštesnis, bet ne pats 
karščiausias, žemės reformos ša
lininkas krikščioniškajame blo
ke. Toks kun. Simonas Šultė sa
vo pažiūromis beveik konkuravo 
su Kapsuku ir Kairiu. Krupavi
čius, kaip ir daugelis kitų tada, 
i žemės reformą žiūrėjo ne tiek 
iš ekonominio, kiek iš socialinio 
ir nacionalinio taško. 

Gaila, mūsų monografijos au
torius ne'šryškina visų tų dalykų. 
Pavyzdž'ui, kiek įdėmios medžia
gos yra apie Krupavičiaus pa
stangas į ikinti Aleksandrą Stul
ginskį žemės reformos reikalin
gumu. Būdamas agronomas, Stul
ginskis i ši r ; ik^a žiūrėjo gry
nai iš ekonominės pusės, ir jam 
atrodė, kad per daug susmulkin
tas ūkis kažin ar galės būti la
bai našus. Gyvenimas parodė, 
kad Stulginskis buvo arčiau tie
sos negu Krupavičius. Būdamas 
ligi kaulo smegenų politikas ir 

(Nukelta \ 2 peL) 
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Ši. lame numery 
Geriau kovoti savo tar^e. 
Ketvirtasis Encyclopedla 
Lituanica tomas. 
Pasikalbėjimas su advokate 
Žibute Brinkiene. 
Juozo Toliušio apybraiža. 
Apie Marceliną Šikšnį, 
sukaktims praėjus. 
Pokolbis su smuikininke 
Dana Pomerancaite-Mazurkevich, 
palikusia sovietinę tikrovę. 
Jaunimo teatras Chicagojo. 

KETVIRTAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA TOMAS 
Mauzoliejų domine vimas ir gyvųjų prasiveržimai 

Kertine paraitė 
GERIAU KOVOTI SAVO TARPE„ 

Gyvenimas nėra statika, dėl kur neina ir nesiima bėt ko. Jei-
to norim ar ne, turim veikti, gu imasi, tai žiūri poz:ci;os, ko-
Ir veikiam, judam, neriamės di-: kią jam pasiūlysi... Jei kas sakytų: 
namikos sukūrin. Ar išskiriam! nieko žmoguj? nėra nepaprasto, 
gravitacijos kryptis? Viena daly- Į nebent tuštybė, daugis įsižeistų, 
ko pusė mums aiški — žmogui Jei sakytum — nepaprastybė yr? 

ENCYCLOPEDIA LITUAėHCA. Ve 
lume IV. N — R. Boston, Massaetr s-
se::s. Edited by Simas Suž edėlts ar.d 
Juozas Jakštas, Ph. D. Editcrial As-
sistants Rita Kapočius and Mykolas 
Drunga. Published by Juozas Kapo
čius 1975. Library of Congress Cata-
log Card Number 74-114275. 

Prieš kurį laiką paštu ga
vau įdomų, sudėtingą, mėlynų 

| sienų dangoraižį. Tai ketvirtasis 
• '"Encyelopedia Lituan'ca" tomas. 
: Enciklopedija nėra kapinės, kur 
'•• pa!a :doti faktai ir žmonės. Encik-
i lopedija yra didžiulis pastatas, 
i kur prie labirintiškai susipynusių 

kor dorių išdėstyti muziejai, krip-
! tos, mauzoliejai ir sarkofagai, gy-
: .cnamieji butai. Šie yra visokioj 

dydžio, įvairaus komforto. Encik
lopedija yra pa:tatas, kuriame 

i užtinkate sarkofagų ir vandens 
i lo-ų. Enciklopedijos pastogėje vi-

JURGIS GLIAUDĄ 

džir.ga sutilpo tarp N ir R rai
džių per 572 puslapius. Tai ilgai 
lauktas tomas. Tretysis pasirodė 
1973 metais. Tada enciklopedijos 
leidimo darbą Kazys Bradūnas 
pavadino "titanišku darbu". Dan
goraižių statyba yra titaniškas 
darbas. Tad, galvoju, nėra hi-
pertrofiško skambesio, prilyginus 
enciklopedijų leidybą dangorai
žių statybai. 

A propos de rien: kodėl virše
liams parinkta mėlyna spalva, 
kodėl aplanko pieš nys tiksliai 
vaizduoja sprausminio lėktuvo 
išdidžiai užriestą uodegą, kodėl 
nugarėlėje teliūskuoja aštuonios 
bangų lin'jos? Visi šie elemen
tai, nors dinamiški, bet šios rūš es 

'.i ~avot.s.<a:- surmulvs, bruzde . ., , , . , . v. . . . 
, , . , i cne;.<Ioped.ios pasKirjiai nėra, 

net sus stumdymas dcl , _ ,. f ^ , r j ., . v. , : j ma:, 
; butų, dėl kambarių, dėl gyvena

mojo ploto. Tikrovinėje buity-
gy/enarnijį p o :* matuoja ė-

domis, metrais, net centimetrais. 
Enciklopedinėje buityje mauzo
liejų, butų bei kambarit; dydžiai 
matuojami objektui skirtomis e :-
lu t ėms Tad įmanoma muziejų 
suglaudinti viename kambaryje, 
o kokiam nors "enam veikėjui. 

prieš save pačius, prieš savo pri
gimtį, geriau kovoti savo tarpe... 

Stasys Yla 

reikia pilnos veiklos. Bet ar ap-
č-uopiam antrąją pusę — ir ve'k-
lai re:kia pilno žmogaus. Pilnat
vės klausimas veiklai ir žmogui, 
juoba visuomenei, nėra atsitikti
nis, nesvarbus, nevertas dėme
sio. Imkim tris atvejus. 

Yra žmonių, kuriais kartais 
džiaugiamės, kad jie visur prisi
šaukiami. Kas tik kur daroma, 
žiūrėk, jie jau čia. Skuba įsijung
ti, dalyvauti, prisidėti, nekelda-
mi klausimo, ko verta toji veikla. 
Jie jaučiasi esą gyvenimo sūkury
je, pačiame jo centre: pažįsta 
žmones, žino viešusius vyksmus 
ligi smulkmenų, gali pasidalinti 
su panašiais... Gyvenimas darosi 
pilnas, Dievuli mielas, taip pil
nas, kaip išpūstas balionas. Pil
ni stalai lėkščių, pilna spauda 
pagyrų, p :lnas "džiaugsmas"' pa-
~.:omis. 

Kita žmonių kategorija nesku
ba n ekur jungtis, stovi atokiai, 
v-ską s ebi, seka ir kritikuoja. 
Ie'ko silpnųjų pusių veikime ir 
pas veikė'us, ir jų randa. 

Kritika yra savotiška veiklos 
srii :s .:' kovos priemonė. Kritinė 
kov-a, perke'ta į kitus ir prieš ki
tus, pa e :a geriau jaustis — vei-

neblogau kaip alkoholis: 
n'fTS.i pats ir kitus apsvaigi

ni Tokią "akciją" išvystes, pasi
unti atsiduriąs kitų dėmesio 

cen re. Su tavim ima "skaitytis" 
nenažiau, kaip su garsiais veikė
jais... 

Vėl yra žmonių, kurie nori 
būti nepaprasti: kažkam pri
lygti, su kažkuo lenktyniuoti. 
Xepaprastybė išskiria tave iš ki
tų, atkreipia kitų dėmesį. Maži 
vaikai dėl to įmantrauja ir vai
posi prieš svečius. Subrendę, 
priešingai, darosi santūresni ir 
iškilmingesni-pasitempia, bando 
sudaryti "Stipru," jppūdį. Jie bet Kultūros židinio New Yorke detalė 

pats paprastumas,' n u s t e b t ų / O atminti praraduriam karaliukui, 
jei p iciėtum: nepaprasta tik tai, 
kad gaunama iš Dievo —malo 
nė ir išmintis, ne vienas pasi
piktintų. Taip yra, kai mes no
rim pozuoti ir nepripažįstam pri
vilegijos būti tuo, kas esam. 

Ši trejopa apraiška rungiasi 
mūsų viešuose pasireiškimuose ir 
rungsis. Esam gi lietuviai — so-
eialūs individualistai, hiperkri-
iški perfekcionistai — teisybės 

ieškotojai ir iš natūralios savi
garbos kartais susikuria nepap- na naujovė skatina smalsumą, 
rastybės kultą. Sunku kovoti gimdo pasitenkinimą. Praturtėji

mas žiniomis yra puikus ir tyras 
' džiaugsmas. Su tok'a nuotaika 

pradarome duris į mėlynų sienų 

rezervuoti komfortišką butą su 
balkonais ir plevėsuojančio
mis ten vėliavomis. 

Enciklopedija yra pastatas, rū
mai, dangora žis, kuriame užmez
gate pažintį su išnykusiu pasau
liu, susitinkate su dar tebegyve
nančiais. Kaip visad, pažinčių 
beieškant, gali būti nusivylimų, 
gali būti i r į ž ' augsmo. 

Pats įėjimo į tą pastatą proce- \ 
sas jau teikia džiaugsmo. Kiekvie 

būdingi. To, berods, iki šiol ne
barstyta, nepastebėta. Ir apla
mai mūsuose virMiams daug 
:c." š.-nČ3 neteTciama. Ta ' pas e-
bėjau, tvarkydamasis ir su savo 
knygomis, ne kiekvienas piešėjas 
pataiko koją kojon su knygos es
me. Taip yra ir su kitais auto
riais: knyga sau, o viršelis sau. 
Šie: knygos bendrumo, jos ne su
tapimo su savo viršel'u kakafoni-
jos mūsų reeenzentai nemėgsta 
paly-ė i. Tą temą kelt: būtų lei-

žiūrė'a informacijos pakankama 
pilnybė. Tuo tarpu informacinė 
pilnybė yra esminis enciklopedi
nio veikalo kontrapunktas. Daik
tiškai tarus: jeigu informacijoje 
apie faktą, apie įvykį, vienur pa
naudotoje medžiagoje teikiamas 
aplinkos koloritas, įvelti veikian
čiųjų asmenų autentiški posakiai, 
lygiaverčiame įvykyje turi būti 
naudojamas tolygus prista'ymo 
metodas. Vieno įvykio negalima 
"subeletristinti", o kitą, lygiaver
tį įvykį išlaikyti sausą, bejausmį. 
Tad tiksliau — tolygūs faktai, 
tolygūs įvykiai, pristatytini tuo 
pat metodu. 

Reikia džiaugtis, kad faktų ir 
įvykių vaizdavimo metode nėra 
ryškesnių šuolių. Yra tačiau įvel
ta kai kur tam tikros polem nes 
medžiagos, kuri buvo akivaizdi ir 
ankstesniuose tomuose. Itin raiš
ki ji buvo '"Lietuvių Enciklopedi
jos" tomuose. Kaip antai, "L. E.'" 
t. XIII, aptariant A. I. Kūprino 
raštus, polem škam įkarštyje rik
telėta: "Negirdėtai prasto skonio 
yra 'floberiška' istorinė apysaka 
Sulamita". Tai, aišku, nėra en-
ciklopediško nesuinteresuotume 
tonas. Juo labiau šių eilučių auto
riui, kuriam teko matyti it n ge
rų minimos apysakos vertinimų. 
Autoriaus subjektyvizmas yra 
blogos informacijos šaltinis. Ir 
šiamp mūsų "E.L." norėtumėm 
matyti visapusišką informaciją 

jekte skaudžiai žaloja objektus, 
pastatą, į ketvirtąjį tomą, kur me-1 kuriems nepramatyta arba pra-

iejUi erzinti. i-» , , . t<T . . r 
I Nebuvo pažymėta L etuvių t n 

Pastato planas yra tiek pat (ciklopedijoje", kad M. Roemeris 
parašė, o 1949 Lietuvių teisinin
kų tremtinių draugija Augsburge 
išleido, klasiškai puikų Ė. Y. var
du darbą "Lietuvos sovietizacija 
1940-1941 m." Po tiekos metų 
argi verta vis neatidengti to "Ė. 
Y", slapyvardžio? Prabėgomis 
pažvelgus —Rūta Alė 1948 me
tais atvyko į Detroitą. Enciklope
dija apgyvendino ją 1948 Los An
geles mieste. Šiame tome dingo 
ankstesnių tomų apžvalgininkas 
A.T.A., kurio aptarimai buvo en-
ciklopediškai įrėminti, lakoniški, 

svarbus, kaip ir pastato pamatų 
medžiaga. Statybos credo — me
džiagos atsparumo logaritmai. 
Pastato planas paremtas logika, 
proporcija, linijų darna, estetika 
ir prakt'škumu, tarpusaviu įvy-

| kių bei asmenų santykiavimu en
ciklopedijos erdvėje. Vulgariai 
tariant: tai šimtų tūkstančių eilu
čių logiškas išdėstymas, šimtų 
iliustracijų tinkamas įtalpinimas. 
Eilučių hipertrofija viename ob-

Vytautas Kašubą Mindaugo sūnus Mindaugo pilyje, Putnam, Cono. 
Nuotr. V. Maželio 

tas. Tai informacinės struktūros Jeigu jau mergaitė žuvo su mal-
nevienodumai. Tai informacinio daknyge, argi jos bobutė ("Pir-
standarto properšos. Daugelio čiupio motina") stebės sudegusi 
kūrybos žmonių, pvz. B. Pūkele- kaimą su prorežiminiai sugniauž

tais kumščiais, atmetusi religinius 
apmaudo aspektus? LRK kronika 

vičiūtės ir kitų, veikalų sąrašas 
nukirstas nuo 1970 metų. 

bet pilni. 

Jdomu ir graudu, kad 'tradici
ja" mūsų karalius vadinti kuni-

dinti Algirdo karaliumi? 

Man asmeniškai ir imponuo
ja ir nepatinka mauzoliejų abso
liutus dominavimas. Atrodo, kad 
geroji mūsų istorijos dalis užkas
ta žemėje, o dabar tik bailios at
žalėlės bekyšo paviršiuje. Taip 
ką tik įžengusi į vidurinės kartos 
luomą generacija, kažin kaip la
bai jau santūriai patenka į en
ciklopedinius puslapius. Z. V. 
Rekašius, T. Remeikis ir kiti, be 
nuo'raukų, apgraibin:ai. "Akira
čių" žurnalo prigimtis platokai 
apibūdinta V. Rasteniui skirtame 
tekste, o logiškiau būtų buvę pa

tiktai taip ir atsako i dvejones dėl 
psichinio tokios motinos tikroviš
kumo. 

Nuotraukų įdėjimo logišku
mas yra informacinio leidinio 
turtas. Bet, štai, Rokiškio nuotrau
ka tėra skubomis pastatyti sovie
tiniai barakai. Raseiniams ar ne-

Į tiktų garsus Žemaičio paminklas? 
gaikščiais neišduota ir, aišku, pe- Argi Nidą geriausiai reprezentuo-
reis per v'są angliškos laidos en- ja vien vokiečių nobelininko TT. | tradicijai nusikalstama. PsI. o i , 
ciklopediją. Kodėl mums neva-1 Manno namas? Kur erdvi Nidos | pne puikios Maspetho bažnyčios 

panorama? Didžiaiam lietuvis-1 autoriaus architekto vardo 
kos bibliografijos žmogui A. Ru-
žancovui nepaskirta nė nuotrau
kos. Nėra jos ir S. Rūkienės pa
straipoje. Kitos gi vaizdų nuo
traukos (psl. 71 , 81, 466, 536) 
labai blogos tipografinės kokybės. 
Tačiau dauguma nuotraukų ge
ro spaustuvinio tono, jų koloritas 
mašastiniai švelnus, jas galima 
laikyti gera iliustracine medžia-

: ga. Dėl pagarsėjusios statulos 
i Pirčiupyje teko patirti ir žmonių 
j "iš anapus" nuomonę. Tvirtina-
i ma, kad ta Pirčiučio motina vi-
i sai nepavaizduoja motinos lietu-

i • T \r n i >• • i •_, • v e s- Apmaudo transe tokio am-daryti Z. V. Rekašiui skirtame r 

Enciklopedijų informacinio 
tikslumo tradicija reikalauja prie 
architektūrinių pastatų vaizdų 
skelbti jų autoriaus vardą. Šiai 

nėra. 
Tuo tarpu prie "Jūratės ir Kas
tyčio" skulptūrinės grupės (psl. 
162) autorės vardas duodamas. 
Gausi nuotraukų disproporcija 
jaučiama prie "pirties" pastrai* 
pos, visai be il :ustraciių palikus, 
sakysim, "rusifikacijos" rašinį. 
Užtat puikiai pristatytas "Tautiš
kos giesmės" skyrelis. 

Tai vis nėra kokie priekaištai, 
rakštys, pašinai milžiniškame šio 
tomo kūne, bet labai lengvai pa
stebimi nutolimai nuo vientisu
mo, nuo dėstymo standarto, nuo 
logiško medžiagos balanso, kas 
ta ;p privalu tokio pobūdžio vei-

tekste, nes jis buvo""žurnalo le i - į • " • T ? n , a "etuvė ne sugniauž-j k a j u i ; T a i y r a d a l v k a i nedideli 
dybos iniciatorius. Dar tiksliau ir] * " • * * " g ? " h * » į X™'_ j Bet, tobulumo besiekiant, ir jie 
, .v, . „ , . , . . . , . koje. Žmones iš anapus Pir-logiskiau žurnalui skirti atskirą _ . ' . . . . . i. , . i ciupio motiną laiko režimo oro-nobuvo pirmame r , j . , , . 

• pagandos padaru. Juo labi 
pastraipą. To 
tome,ir tenka pasivyti informa
cijos pilnumą papildomame. A 
Nykos-Niliūno pastraipoje nėra punktu eina 
pateikta jo oficiali pavardė, o 

Nuotrauka Vytauto Maželio ! Alės Rūtos oficialus vardas duo-

)iau, 
kad Pirčiupio tragedijos kontra-

Ma rytės Uždavi-
nytės apsvilusi maldaknygė, lai
koma ten ateistiniame muziejuje. 

kai kada pastebimi. O jeigu jau 
pastebėti — tai ir aptariami. Ne
ieškodami darbo properšų, igno
ruodami plyšius bei prarajas, ne
suvoksime ir vėtrungių prasmės. 

(Nukelti ] 2 p*.) 

4 • 
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& /ame numery 
Lietuviškos saules protuberancaL 
A.Rubikas kalbasi su 
Ali Grauslio knyga. 
Iš poeto Benedikto Rutkūno 
rankraštinio palikimo. 
Po trijų didžiųjų koncerto. 
Sodeikienės piramidžių ciklas. 
Pastabos prie V. Trumpos 
straipsnio. 
Aktores Laimos Rastenytes-
Lapinskienes išskirtnis 
pripažinimas. 

AP" EMTI • • • 

Pasikalbėjimas su Alfonso Grauslio 
knyga "Šviesa tamsoje" 

A. RUBIKAS 

Alfonsas Grauslys, ŠVIESA TAM-, atrodo, bus iškelta pati svarbiau-
SOjE. įrašus piešė Telesforas Valius.į sia šių dienų problema. Juk tos 
Išlei.io Kriksėio-^s Gyvenime 1974 m. visos žudynės, fizines ar dvasi -
Spaudč Immaculata Press. I.C.C. Put- j nės — ne tik šeimų bet ir tauti-
nam, CT 06260. Kaina S dol. 
gaunama ir "Drauge". 

Knyga 

Kertine parašte 
LIETUVIŠKOS SAULES 
PROTUBERANCAI 

Pažįstame mes saulę daugia- tuberacais. Ne visus tokius įžiū 
riopai. Matome saulėtas dienas, ri mūsų teleskopai. Bet yra ir 
nepakeldami veido dangop, nors tokių, kurie labai jau stambūs ir 
džiugina tos skaisčios motinėlės \ jau matomi paprasta akimi. Ta i 
malonė. Pasiilgstame saulės, kai į lietuviškos rezistencijos, lietuviš

ko disidentizmo protuberaneai. visa virtinė ūkanų, sunkių debe
sų ilgai dengia dangų. Nejučio
mis pasitinkame tekančią saulę, 
nejučiomis palydime ją vakarinio 
pogulio. 

Pažįstame saulę iš kosmografi
jos pamokų: tokia ir tokia, ats
tumas, dydis, cheminė sudėtis. 
Pažįstame ir iŠ lietuviškos tau
tosakos. Nors prolietuviai saulės 
dievu nepadarė, bet visad jautė 
jai jautru sentimentą. Mylėjo ją, 
apdovanojo visokiomis dorybė
mis, grožėjosi ja ir stengėsi tą 
grožį išreikšti savo sukurtomis 
formomis. Apie žodžiais išreikš
tą meilę byloja savo studijose 
dr. J. Balys, apie vizualinę mei
lę saulei dėsto dr. M. Gimbu
tienė. 

Net realybėje, istorijoje vadi
namosios Saulės kautynės ar ne
buvo pirma realioji lietuvių ko
va dėl teisės būti "sau žmogu
mi" savo žemėje? 

Saulės sąvoka mums visad bu
vo gėrio ir palaimos simbolis. 

Tautinis, religinis ir politinis 
pasipriešinimas niekad nesustojo 
buvęs. Suslėptas miškuose ir šir
dyse, tas priešinimasis atbuku
siam pasauliui buvo ir nesu
prantamas, ir nenorimas. Trijų 
ilgų dekadų reikėjo, kad pasau
lis imtų suprasti anapusinių reiš
kinių esmę. 

Staiga mes įžengiame į nuosta
bų periodą, kurio istorinės reikš
mės, gal būt, dar nerealizuoja
me. Mes sustojame prieš intelek
tualinio disidentizmo protube-
rancus. Ir šis reiškinys išganin
gai pravalo visus dirbtinius rū
kus, kuriais T E N visaip troškina 
lietuvišką saulę... Protuberancus 
ir vėl matome atvira akimi, be 
teleskopų, be padidinimo linzių. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje (nr.19) tilpo ilgas po
eto Tomo Venclovos pareiškimas ] 
Kompartijos centro komitetui. 
Poetas pareiškia norą išvykti į 

Redaktoriaus duotas uždavi
nys nėra lengvas: skaitytojus'su
pažindinti su knyga, turinčia 453 
puslapius. Todėl čia teks sustoti 
tik ties keliomis įdomiomis min
timis knygos pradžioje. Bet tebū
nie leista kartu į jas ir atsiliepti. 
Ta i nebus įprastinė recenzija, ap
rašant knygą. Tai bus pokalbis 
su ja. 

1 

Autorius pradeda savo knygą 
sakiniu: "Paskutiniais laikais 
žmogaus vertybė pasaulyje labai 
kri to". Pavyzdžiu jis ima savo 
tėviškę, kur, jam dar vaiku esant, 
žmogaus nužudymas būdavusi 
didelė retenybė, kėlusi siaubą. Gi 
"šiandien pavienių žmonių, šei
m ų išžudymai... virto kasdiene 
spaudos tema ir jau nieko neste
bina" . Tada autorius klausia: 
"Ar krikščionys — toji pasaulio 
šviesa, (kaip juos vadina šv. 
Paulius) taip jau aptemo, kad ne-
įsterrgia tamsos išsklaidyti ir 
tamsos darbams kelią užkirsti?" 
(•psl. 14) 

nių grupių ar tautų — vyksta 
čia pat, krikščionims matant . O 
neretai ir pa:ys krikščionys jose 
dalyvauja nemažesniu nuožmu
mu kaip ir nekrikščionys. Tokių 

yra pilna ne tik praėjusių 
amžių istorija. XX amžius t uo 
rtžvrlghi nė kiek neatsiliko. Gal 
net anuos amžius ir pralenkė. Ir 
šiandien krikščionys, varto
jant knygos autoriaus žodžius, 
kartais ne tik kad "neįstengia 
tamsos išsklaidyti ir tamsos dar
bams kelią užkirsti", bet net ir 
patys apie save tamsą skleidžia. 

Autorius sako, kad "nuverti
nus Dievą, liko nuvertintas ir 
Žmogus" (14) . Tai labai teisin
ga pastaba. Autorius argumen
tuoja vis ta pačia kryptimi: Die
vas — žmogus. Ir jo cituojamas 
Berdiajevas sako: Dievo nužudy
mas yra žmogaus nužudymas. 
Tai tiesa. Bet ar nebūtų galima 
pažvelgti ir kita kryptimi ir pa
žiūrėti, kaip istorijoje žmogaus 
žudymas ar jo paniekinimas yra 
atsiliepęs į tikėjimą Dievu? 

Tebūnie čia leista palikti laiki
nai knygą ir nusikelti į praėjusį 
šimtmetį. Tada Vakarų Europoje 
kilęs marksistinis sąjūdis nebuvo 

Georgės Rouault (prancūzas, 1871-1958) Kristus Marijos ir Mortos namuose (aliejus) 
Miati kolekcija Paryžiuje 

bininku masės, to sąjūdžio daly
vės, buvo krikščioniškos. Pirmo- ' turėtų būti 

Šituo klausiamuoju sakiniu, j ateistinis savo užuomazgoje. Dar-

^iP^B 

užsienį. Jis pareiškė tą norą dar i 
Mums neteko bijoti saulės, kaip prieš Helsinkio konferenciją, ka-
jos bijo Sacharos gyventojai ir į da SSSR (formaliai) iškilmineai 
apdalina ją padavimuose piktais Į akcentavo savo respektą asmens 

teisėms. Pilietis nori išvykti į 
užsienį! Kas gali būti nepapras
to? Argi tas pilietis nežino pa
sų ir vizų gavimo procedūros? 
Argi Tomas Venclova žino ko
kias nors slaptas formules, kaip 
profesorius nobelininkas A. Sa
charovas? (Ir A. Sacharovo for
mulės seniai iau pakito, užmarš-

epitetais. 
Saulė motina, motinėlė, mo

čiutė... 
Dar paaugliais būdami, paty

rėme mokykloje ir daugiau apie 
saulės prigimtį. Saulė verda, kun
kuliuoja, tai atominių sprogimų 
laukas — bekraštis, beribis ir 
amžinas. Tas saulės virimas, kun-
kuliavimas, burbuliavimas šildo 
Žemės planetą ir laiko ją gyvą. 
Tas virimas gamina milžiniškus 
sprogimų padarinius — protube- į būdamas išleido dvi mokslo pr 
rancus. Apie tokius mes gerai' puliarizacijos kmgeles. Koks gi 
žinome. Tokius per teleskopus ; būdingas knygeliu pavadinimas: 
fotografuoja astronomai. "Raketos, planetos ir mes", 

Lietuviška saulė, kuri mums j "Drbt in is žmogus". Vėliau jis 
paliko Lietuvoje, taipgi nėra d a u ? v o r t e V1<° to< " k a s a t r o d e 

stagnatinė masė. Tai šviesulvs,! naujoviška' aplinkoje: J. Joyce, 

ties pelėsiais apsitraukė). 
Tomas Venclova, dabar jam į 

38 metai amžiaus, dar jaunas 

šiose protesto prieš išnaudojimą 
demonstracijose darbininkai Vo
kietijoje giedodavo giesme, pana
šią į mūsų: O , Kristau, pasaulio 
Valdove!, o ne marselietę. Si pri
gijo tik vėliau. Darbininkai rink
davosi ir bažnyčiosna pamal
doms ir tenai kartu su fabrikų 
savininkais giedodavo tas pačias 
giesmes ir kalbėdavo tas pačias 
maldas. Bet kai dėl besitęsiančio 
išnaudojimo ir kartu dėl psicho
loginių priežasčių bendros mal
dos pasidarė neįmanomos, tai vis 
dėlto reikia pasakyti, kad už baž
nyčios durų atsidūrė ne išnau
dotojai, .0 fabrikų darbininkai. 
Čia ir tenka klausti: kodėl ne pa
siturintieji pasitraukė iš bažny
čių, o proletarai? Pasiturintieji ir 
toliau liko sėdėti pirmuosiuose 
suoluose. 

Čia kai kas gal pasakys: kam 
tokius senus dalykus kelti? Tie 
dalykai nėra seni. Jie yra labai 
švieži. Švieži mums lietuviams. 
Rungtynės tarp Bažnyčios ir a-
teizmo Šiandien yra kaip tik ano 
konflikto tarp 19-to šimtmečio 
Bažnyčios ir darbo pasaulio pa
sekmė. Sąskaitos dar nėra suves
tos. Ir kas liūdniausia, kad jas 
šiandien turi mokėti visai nekal
ti žmonės. 

Teisingai tad sako Grauslys, 
kad "tiek komunizmas, tiek ir ka-

dar ir šiandien nėra tokie, kokie j gaiš būdais, kurių pasaulis negir
di — tai vienas liūdniausių reiš-

šiandieninėje krikščiony-kinių Knygos autorius sako, kad "di
džiausioji tautos dalis medžiagiš- j bėję. Tai dvelkia kone krikščio-
kai, o dėl to ir dvasiškai skursta". į nybės išdavimų. ... Kai įvairūs 
Bet medžiaginis skurdas savaime 
dar neturėtų vesti į dvasinį skur 
dą. Štai ir autorius, aiškindamas 
Kristaus žodžius: "palaiminti 
dvasingieji vargdieniai: jų yra; 
dangaus karalystė" (Mt. 5,3), 
pats sako, kad "palaiminti yra 
tik tie, tikrieji vargdieniai, kurie i 
yra drauge dvasingi" (185). Tai
gi galima būti vargdieniu ir kar- ! 
tu turtingu dvasia. 

Pavojai prasideda tada, kai už 
vargdienystę kaltais pasidaro .pa
tys krikščionys; kai jie ne tik kad 
nesistengia vargdienystės paša
linti, bet kitų vargdienystę pra
deda vartoti kaip priemonę savo 
pačių gerovei pakelti. Tada jie 
vargdieniuose žudo tikėjimą į 
krikščionybę, į Dievą. Taip at
sitiko praėjusiam šimtmety, — 
ne.kitaip yra ir šiandien. Kiek
vienas, skelbdamasis krikščioniu, 
bet paniekindamas kitus ar jų 
nepaisydamas, tuo pačiu komp
romituoja ir krikščionybę. 

Kalbėdamas apie krikšto sak
ramentą, knygos autorius prime
na krikšto rnetu įteikiamą už-

m. 
Naujas šiandien Bažnyčioje 

yra visų pakrikštytųjų bendrosios 
kunigystės klausimas. Jis keičia 
ir pačios Bažnyčios sampratą. 
"Anksčiau, iš dalies pagrįstai, ra
šo knygos autorius, buvo susida
ręs įspūdis, kad Bažnyčioje dvasi
ninkija yra viskas, kad vien tik 
ji sudaro Bažnyčią, kad krikščio
nys — tikintieji tėra vien prie
das prie jos. Si netiksli klerikali
nė Bažnyčios samprata gerokai 
prisidėjo prie tikinčiųjų abejin
gumo ir neveiklumo Bažnyčios 
padėties bei jos likimo atžvil
giu" (59-60). 

Autorius teisingai pastebi, kad 
degtą žvakę, lydimą žodžių: "Pa- ,d ė l Bažnyčios suklerikalėįirno 
sidarėte šviesa Kristuje, kaip b u v o k a I t a ^ amžiaus Refor-
šviesos vaikai nuolat gyvenkite". į f1301*3- D e l * a i k u n i * vienaša-
Būti šviesa Kristuje yra krikšto) l g k l » tvirtinimų £ susilaukė p&-

pitalizmas, nors ir skirtingu bū- j metu duotas pašaukimas. Todėl j n a t a u s „ . v i e n a š a Jsico Tridento 
du, savo esme yra bedievis- į autoriaus knygos pradžioje kel-; Bažnyčios Susirinkimo atoyeiido. 
ki" (18). Džiugu rasti jo knygo-j tas klausimas: "Ar krikščionys — 

Vakaruose teisiami radikalai turi 
čia gynėjų, sulaukdami net iš 
krikščionių bažnyčių vadų juos 
remiančių protestų, kokia turi 
ten persekiojamų krikščionių sa
vijauta, kai niekas pasaulyje jų 
negina, kai jie, būdami didžiau
sios pasaulyje religijos nariai, 
jaučiasi neturį užnugario?" (50) 

je nors ir trumpą pastabą apie 
neteisingas socialines santvar
kas, kaip įvairių blogybių prie
žastį. Jis rašo: 'Čia reikia iškelti 
patį didžiausią žmogaus pažemi
nimą, kylantį iš neteisingos so
cialinės santvarkos, kai daugely
je kraštų (pvz. Pietų Amerikoje) 
didžioji žemės ir kitų turtų dalis 
yra patekusi į nedaugelio savi
ninkų rankas, o didžiausioji tau
tos dalis medžiagiškai, o dėl to 
ir dvasiškai, skursta" (18) . Gai
la, kad šis knygos skyrius yra 
toks trumpas, nes autoriaus pa
staba šiandien yra labai aktuali. 
Bet tai autoriaus, knygą planuo
jančio, dalykas. 

toji pasaulio šviesa taip jau ap
temo, kad neįstengia tamsos iš
sklaidyti?" — yra ypatingai ak
tualus. 

II. 

Kitą, aktualią, mintį autorius 
pateikia, kalbėdamas apie krikš
tą: jis reikalauja visų pakrikšty
tųjų solidarumo. ' T o solidarumo 

Tas vienašališkumas abipusiai 
pasireiškė kalbamu kunigystes 
klausimu: Reformacija atmetė 
kunigystės sakramentą, savo ga-
nytojavimą remdama tik visuo
tine, krikšte gaunama kunigyste, 
kai tuo tarpu Katalikų Bažnyčia 
Tridente ypač pabrėžė sakra
mentinę kunigystę, neliesdama 
Šv. Rašte skelbiamos krikštu pa
rom -os krikščionių .pasauliečių 
kunigystės. Tuo būdu abi 

visų krikščionių tarpe, rašo jis, j priešingos pusės, savo vienaša 
šiandien ypač reikėtų, kai jie 

j taip rafinuotai ir žiauriai perse-
Į kiojami anapus geležinės uždan

gos. Tuo solidarumu vadovau
jantis, visų krikščionių konfesijų 
svarbiausiais klausimais vienin-

liškumu tik tiesos dalį matyda
mos, tiesos pilnai neildėstė (60) . 

Autorius aiškina, kad Bažny
čia Tridento Susirinkime nesu
klydo, nes ji bendrosios kunigys
tės neneigė. Ji tik "taktiniais su-

kuris identiškas dangaus saulei!! 1 1 F r o s t> R W i l b u r . Skaičiau į Georgės Rouault (prancūzas, 1871-1958) 
Ji Šviečia, šildo ir svaidosi pro-! 

Lindynėse (guašas) 
(Nukelta j 2 psl.) Hahniaser kolekcija, Winterthur, Šveicarijoj. 

Pijus XI Bažnyčios ir darbo Į minias į gatves protestuoti prieš 
pasaulio santykius pavadino! krikščionių persekiojimus tenai 
skandalu, o ką tik pasibaigęs Vo- ir griaunančius krikščionybę 
kiečių katalikų Sinodas — besi- veiksnius čionai. Krikščionybės 
tęsiančiu skandalu, kadangi dar- ; vadų Vakaruose tylėjimas ar tik 

gi vadai galėtų išvesti tikinčiųjų j m e t įma i s" to klausimo nelietė, 
norėdama atsverti "reformatorių 
vienašališkumą". Bet "tas tylė
jimas, kaip labai teisingai auto
rius pastebi, prisidėjo prie katali-

bininkų ir Bažnyčios santykiai I reagavimas tokiais nereikšmin- (Nukelt* ! 2 pai.) 
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ši. įame numery 
Intelektualioji išeivija. 
Knyga apie meno 
benaudiškumą ir didybę. 
Danos Pomeranccites ir 
Yuri Mazurkevich 
dviejų smuikų koncertas, 
Pogrindy rašoma 
Lietuvos kronika. 
Po Libaną taikos ir karo paraštėje. 
Iš Lietuvos rašytojų 
draugijos veiklos. 

KNYGA A n , c «jw 

r lt mtž AUDiSKUMA 
ALGIRDAS TITIS 

ANTANAITIS 

Feliksas Jucevičius, MENAS SPAL
VŲ IR FORMŲ ŽAISME, Spaudė Im- ! 
maculata spaustuvė Pumam, Coreiec- į 
ticut 1975 m. Knyga 240 psl., kaina | 
$5.00, gaunama "Drauge". 

Savo antrosios knygos' "Me
nas spalvų ir formų žaisme" 
įžangoje Feliksas Jucevičius pri
pažįsta, kad "apie meną yra jau 
(visko ir daug prisakyta (-.j 

Kai mes kalbame apie meną (...), 
I nebūtinai norime ką nors naujo 
i pasakyti, o tik norime ką nors 

Kertine parašte 
INTELEKTUALIOJI IŠEIVIJA 
Ryšium su Jurašų atvykimu 

Į pasakyti." (Savaime aišicu, jorr 
| čia turimi galvoje veikalai įvai
riomis kalbomis, nes faktą, kad 
lietuvių literatūra apie meną yra 
dar gana skystoka, patvirtina ir 
paties veikalo bibliografija). 

Ar randa ką nors naujo ir 
svarbaus apie meną pasakyti Fe-

I liksas Jucevičius? Ir taip ir ne. 
I Iš vienos pusės, plačiau kalbant, 
• juk teisus buvc ir tas, kuris pa- j 
; sakė, kad po saule šiandien jau 
I nieko naujo nebėra. Tačiau iš 
. kitos pusės, dargi specifiniu šios 
' knygos atveju, man, kaip ir daž-

Gyvoji tautinės dvasios išeivi-j kiose prievartavimo sąlygose tu-jnesniam skaitytojui, nauji (nes 
ja gali ilgai išsilaikyti ir nesti kū
rybinę ir materialinę naudą sa
vo tautai, tik būdama skaičiumi 
gausi ir būdama stipri intelektu
aline savo jėga. Abiejų šios rū
šies komponentų išeivijos gyvy
bei būtinai reikia. Sąmoninga 
gausa turi sudaryti kūrybingie
siems talentams užnugarį, o šie 
savo kūryba neleidžia išeiviškajai 
visuomenei nusileisti vien tik į 
pilkosios minios lygį ir pasiten
kinti vien buitiniais patogumais. 
Savų intelektualų netekusi, išei-
viškoji visuomenė ir tautine pras
me ima silpnėti arba leistis į tokį 
poreikių klodą, kuris sociologų ir 
etnologų aptariamas, kaip visuo
meninis ir kūrybinis bergždumas. 
Todėl laiks nuo laiko išeivijai rei
kia pasipildyti jeigu ne mase, tai 

Aušra ir Jonas Jurašai, kurių susitikimas su Chicagcs lietuviškąja visuomene įvyks šį sekmadienį (rytoj, vasario 1 d.) 3 vai. popiet Marijos auki.ėstosios 
mokyklos salėje, Marquette Parke (žiūr. Kertinę paraštę). 

n visa širdimi saukti NE ir lauk- negirdėti) bus u* tie, taip gausiai j 
t: Kazio Jakubėno, Jono Kazį a u s-'barstomi, įvairiausių menininkų, j , . ——w— 
ko, Mindaugo Tamonio ir kitų kūrėjų, meno autoritetų ar filo-l 
panašaus likimo, ką tokioje si t u- sofų pasisakymai, provokuo-į 
acijoje rinktis? : jantyg autorių jiems pritarti ar ' nestudijavo, nauji bus ir tie daž- j rius ne vien į specifinę žmogaus i riuose tiktai specialisto akis gal daryti ir pačia šios knygos for-

' ni spalvos, linijos ar stiliaus į kūrybą, bet ir į mus supančią | tesugebėtų ką nors naujo, esmi- į ma ar stiliumi. Išeivijai Jurašų atvykimas yra j juos paneigti, kiekvienu atveju 
intelektualinio aruode; pasip?!dy- bandant pasiekti kiek giliau, už- ; aptarimai, o juo labiau iš jų iš- •. visatą. 

plaukiantvs samprotavimai, di- į 
™! T ^ į * " ' ? * i y s o s e P * * * k a s s ! e P i a s i «* ž o d ž i ^ dėsniais ar mažesniais plyše- j Šiuo metu be galo reikalingomis 
jėgomis. Juk nėra paslaptis, kad 
po trisdešimties metų ir naujoji 
pokario metų išeivijos banga pra
deda slūgti. Žmonės ima darytis 
vienas kitam irzlūs, augančios as
meniškos ambicijos ima griauti 
tiek mūsų visuomeniškos, tiek 
kultūrinės veiklos organizuotu
mą, pradedam netekti ne vienu 
atveju tiesiog sveikos nuovokos. 

Dar palyginti jauno ir šviežio 

fasado ar tarp eilučių. Man, kaip i į a j s atveriantys naujus horizon-
ir kitiems, kurie meno teorijų tus ar skatinantys naujus požiū-

benit intelektualiomis ir kūrybin-: kraujo transfūzija į mūsų čio-
gomis asmenybėmis iš gimtosios j nykštės kultūrinės veiklos orga-
ar tėvų žemės arba jų užsiaugin- rizmą yra tiesiog būtina, kaip 
ti savo tarpe, Čia pat, išeivijoje. cavu laiku tam buvo būtina po-

l kario metų šviesi ir veikli naujų 
šiuo metu mes džiaugiamės to-į ateivių banga. Naują bangavimą 

kiu papildu, iš pavergtos Lietu- j galį sukelti tik savo tarpe išsi-
vos laimingai mūsų tarpan atvy- j augintos jėgos arba pačiame sa-
kusiais Aušra Marija ir Jonu Ju-, Vo subrendime talkon atėję tokie 
rašais. Aušra Marija Vilniuje bu- Į kaip Jurašai. 
vo valstybinės "Vagos" leidyklos į 
grožinės literatūros redaktorė, pa
ti rašytoja, kritikė, parašiusi ir iš
leidusi didelio dėmesio vertų 
šios rūšies knygų. Jonas Jurašas 
buvo Kauno dramos teatro vy
riausias režisierius, savo kūrybin
gais pastatymais nustebinęs ir 
pradžiuginęs teatrinio meno ži
novus. Tačiau abudu negalėjo 
pakelti cenzūros žirklių ir kito
kio kūrėjų prievartavimo, įsa
kančio vergiškai paklusti partijos į tarimu sušukti: Dabar! 
linijai. Už pareikštus protestus 
abudu buvo išjungti iš bet kokio 
.profesinio darbo, bandant tuo 
palaužti jų valią. Tačiau Jurašai 
pasirinko ne aukštais atlygini-

Ypač turint minty geidžiamą 
mūsų teatrinio gyvenimo siūbte
lėjimą aukštyn su Jono Jurašo 
atvykimu, tur būt. mažai ką su-
klysdami, galėtume tarti: dabar 
arba niekad! 

Jono Jurašo kūrybinei veiklai 
remi komitetas, susiorganizavęs 
S žinomų kultūrininkų ir visuo
menininkų Chicagoje, tad ir no
ri su viso- mūsų visuomenės pri

mals apmokamas parf.jai parsi
davusių vietas, bet neaiškią, nie
ko apčiuopiamo nežadančią, bet 
laisvų žmonių ateitį. Žinoma. Ju
rašų išvykimas yra Lietuvai nuo
stolis. Tačiau jeigu talentas to-

Tokioje nuotaikoje ir tokia 
rasme šio komiteto vasario 1 d. 
(rytoj, sekmadienį) 3 vai. popiet; 
Marifos mokyklos salėje, Mar

ių uette "Parke, ir rengiamas pla-, 
čios apimties Jono ir Marijos Ju
rašų susitikimas su mūsų visuo
mene. Ateikime ir susitikime su 
žmonėmis, kurie mūsų išeivijai 
šiandien taip reikalingi kaip 
duona ir druska k. brd. 

"... Spcūvos egzistuoja tik žiū-
! rovo akyse. Fizikui spalva yra 
i tam tikro ilgio elektromagnetinė 
i banga, o menininkui — vaizduo
tės kūrinys. Kiekviena generaci-

nio ar verto įžvelgti? 
Atsakant, pirmiausia reikėtų 

prisiminti, kad meno kūriniai 
esmėje ne specialistams ir ku
riami. Menas, kaip ir politika, 
yra sritis, kurioje kiekvienas iš 

"Šie visi samprotavimai apie 
meno kūrinį nėra visa tiesa. Ar 
menas yra iš viso tiesa? Gal iŠ 
tikrųjų tai pati didžiausia iliu
zija? Kai kada rimtai kyla klau-
simas, ar menas yra tai, ką mes 
manome, jog jis yra? Šie ^lausi-. ,musų jauciam-ss pakankamai m nustato savus spalvų prmci-:, . . . . . . 

• , J • J • kompetentingas ne tiktai pasne- i ^ • - , _„„,., _^_ ,*• „ » „ 
pus ir mano, kad p surado t*»»" i k ė t i bet ir griežtokai išsitarti Pagrindo. Mes zino-
versediai aaliojančius dėsnius,, Z- [. . . ' rne, kad žmogus iš prigimties 

.. . ! karsčiau reaguoti, pabandyti sa-Sekanti generacija atmeta juos : vajai nuomonei kitus palenkti. 
mėgsta iliuzijas ir jomis gyven
ti. Gal būt menininkas įkūnija 
tą įgimtą žmogaus pomėgį topy-

ir išgalvoja naujus. Beveik Šim-K n e n u o s t a b u . J u k j e i u t i l 
tą metų Chevreul ir Helmotz , , ,. ° - ~ -
spalvų principai buvo • ^ ^ i S t a T ^ ^ ^ f a T ^ * * " ^ . ^ g j j l ' " Į " ! 
absciiutiniais dėsniais, paskui TU ,SU E S T ^ *?. ? ą

 f *** \Kai su panašiomis mintimu 
! atėjo Marata ir pakeitė juos, o \ ^ ^ ^ J ^ ^ į ^ ^ \ ^ ^ i ^ ^ 9 ^ ^ m ^ 
; šiandien retas kas bežino pasta-; » _ m u s ^ ^ į tai mane užlieja savotiškas jau* 
> rojo vardą. Kažkas pcruvsam yra tyjd ^ F J u C € v i č i u s t o j e 
! ir su spalvų emoemmm atskam-; ^ t v i r t i n a > k a d fc 
,biais Spalvos paprasta,.pasakoį te i a u ^ 
, tai, ką mes nerime, kad jos pa-r„ „„„„„+: ™„0 jar.„ «^o,„^„„ , ~* _ . ' , J r , i ar suprasti mus daro daugiau sakinų. Vieniems raudona spal-{~ • • -. , , . . . . . . . i žmonėmis . 
va reiškia ugnį, kitiems mei-

Antra vertus, ne specialis-

mas. Ar esu. tikrovės pasaulyje, 
ar esu iliuzijų pasaulyje? Atsa
kymas priklausys nuo to, ką aš 
suprantu tikrove ir ką iliuzi
ja" (57 psl.). 

ų(...) 
Su kun. Feliksu Jucevičium 

artimiau susipažinau prieš kele-
... Mes taip pat žinome, kad tams, netgi, manyčiau, ne n e r i - L ^ m c t u s S a n t a r o s . S v i e a o a f e . 

linijų nėra gamtoje. Tai, ką mes ninkams (bent pirmoje eilėje) ši 
vadiname linija, yra tik vieta, knyga Y1"3- skinama. Spėčiau, 
kur susitinka skirtingų spalvų *ad ar tonų plotmės. Linijos taip kiek 
pat turi emocinius atslzambius. n i m 0 m e n o mėgėjas, kuriam 
Paveikslas su horizontalinėmis tent dauguma tikravardžių, taip 
linijomis sukelia ramybės bei tirštai knygoje minimų, nebus, 
taikos įspūdį. Įstrižainės pažymi taip sakant, terra incognita. 
judesį ir veiksmą. Ka:v poezijo- Y P a š dar jeigu toji kūryba, jos 
je, kaip literatūroje, taip ir dai- prasmė, jos vertė laiko perspek-

deracijos suvažiavime, taipgi ir 
. "Metmenų'* žurnalo puslapiuose. knygą geriausiai įvertins T a d a j i g a i g u a ^ į 

' atvirumu svarstė lietuvybės ir 
apskritai tautybės problemą 
pirmųjų viešų ir gausesnių susi
tikimų su savo tautiečiais iš 
gimtojo krašto paraštėje. Tų 
problemų svarstymai sutelkti 
knygoje "Tauta istorijoje ir mi-

lėje kalbame apie vaizdo tikro- tyvoje, jo sąmonėje ar pasąmo- ^ žaį s m e" pasirodė 1970 
i^fc-i/m^. t»w.« reminai nrvmiii-i, nėję visados palikdavo eilę ne- -_. ' —t „ T , viškumą, kuris remiasi apraiškų n^Je visados pal me-

žaismu. Meno 
rytas iš med 
kurie suku 
tarosios sukelia iliuzijas 
cijas". (51-52 psl.). 

tais. Tiesa, F. Jucevičiaus * * * * * yra padn- atsakytų klausimų. Toksai skai- s t r a i i u s -Ateities" ar "Aidų* 
ziaginių elementų, tytojas šios knygos autoriaus . i u o s e p r i e p r o gų apšnekė-

euria apraiškas, o p^- asmenyje atras sau itm artimą d a v o m e g u R R u d ž j u a r R 
mkelia iliuzijas ir emo- ir nuoširdų biciulj. Jam ne kr.rtą : m^M_ . ^ : ^ ( i A . „ : . : _ „ 

pasirodys, kad knygoje keliami 
klausimai yra jo paties klausi-

,itaip užkliudžius knygos te- m a i i r k a d a t s a k > T O a i , k a i p s y . 

du Šležu, tuometiniais "Ateities' 
redakcinio kolektyvo nariais, 
tuos straipsnius visada itin ge-

matiką. dar nė su jos turiniu ne-' asmeniškai ar net inty- rai vertinusiais. Tada, prieš de-

Georgės Rouault (prancūzas, 1871-1958) Juodasis Pierrot (guašas) 
Paveiksią* yra Terodė kolekcijoje. Prancūzijoje 

susipažinus, ne vienam gal kils 
klausimas: o kokia tada k a m , m i a i J a m s k i r t i T o k i o a t v i r o i r 

nauda iš šitokių nespecialisto' intymaus pokaibio su savimi, 
nukalbėjimų apie dalykus, ku-- atrodo, ne kartą bandomas su-

šimtį metų, jaunesniesiems in
teligentams Jucevičius buvo sa-

(Nakelta i 2 p«L) 
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Ši. įame numery 
Pasekime Rašytojų draugijos 
pavyzdžio, 
Lituanistikos instituto sidabrine 
sukaktis: pokalbis su 
pirm. dr. J. Gimbutu. 
Tomo Venclovos eilėraščiai. 
Kalbininkas lituanistas 
Jonas Kruopas. 
Dvarionų koncertas Chicagoje. 
Antanas Rūkas 
Dariaus Lapinsko 
sceninėje mozaikoje 

LITUANISTIKOS INSTITUTO SIDABRINE SUKAKTIS 
Pokalbis su Lituanistikos instituto pirmininku dr. Jurgiu Gimbutu 

Kertine parašte 
PASEKIME RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
PAVYZDŽIU 

Du neseniai gauti iš Lietuvos į tiečiai tėvynėje dar atrodo laba: 

Viena iš pačių prasmingiausių 
mūsų mokslo institucijų išeivijo
je (šalia Lietuvių katalikų moks
lo akademijos) yra prieš 25 me
tus įkurtasis Lituanistikos institu
tas. Ta i rimtą darbą dirbančių, 
veikalus rašančių, mokslininkų 
suvažiavimus šaukiančių ir kny
gas leidžiančių akademikų apsi-
jungimas plačiosios lituanistikos 
labui. Institucijos sidabrinę su
kaktį minint, užkalbiname čia 
dabartinį Lituanistikos instituto 
pirmininką dr. Jurgį Gimbutą. 

— Sakykite. Pirmininke, ku
rios aplinkybės ir kurie žmonės 
lėmė, kad prieš 25 metus išeivi
joje buvo įsteigtas Lituanistikos 
institutas? 

— Institutą įkūrė naujieji atei
viai, atvykę Amerikon sovietinės 
okupacijos pasekmėje. Vėliau su
silaukėme talkos iš kelių senųjų 

' ateivių ir pagaliau išaugome, įsi-
1 jungus į darbą mokslininkams, 

subrendusiems jau čia. Lietuvių 
Profesorių draugija Amerikoje, 
pirmininkaujant filosofijos ir 
medicinos daktarui An'anui Gy
liui, savo suvažiavime 1951.11.17 
Chicagoje nutarė įsteigti Litua-

| nistikos institutą. Jo tikslus nu-
dokumentai jau keliauja į viso 
pasaulio rašytojų organizacijas. 
Tai A"sišaukimas į vakarų ir ta
rybinius intelektualus bei Tomo 
Venclovos laiškas KP centro ko
mitetui. 

Tarptautinis PEX Klubas, į 
kurio tautines organizacijas su do
kumentais ir LRD pirmininko L. 
Andriekaus lydraščiu kreipėsi i-
šeivijos literatai, yra žymiausia ir 
į akingiausia pasaulio rašytojų 
organizacija. Ji turi beveik šimtą 
tautinių skyrių visuose žemynuo
se. Taigi, dokumentams iš Lie
tuvos nebūtų galima rasti geres
nių adresatų. Tarp jų yra Nobe
lio premijos laureatas Heinrich 
BoelFis, amerikiečių dramatur
gas Artbur Miller'is, "Duonos ir 
vyno" autorius Ignazio Silone, 
Senegalio poetas Leopold Seng-
h<v'as, lietuvių kalbon verstas 
lenkų prozaikas J. Parandowski's 
vengrų literatūros patriarchas 
Gyula Illyes'as ir daugelis kitų. 

Lietuvių rašytojų draugiją rei
kia sveikinti už Šį greitą ir tiks
lingą reagavimą į naujausius pa
galbos šauksmus iš Lietuvos. Iki 
šiol tuo atžvilgiu išeivija ne
daug kuo turi pasididžiuoti. Kiek 
energijos išeikvojama peštynėms 
dėl pirmininkų kėdžių, kaip žva
liai stengiamasi įsisprausti į nuo
traukas su kongresmanais ar bur
mistrais, o mūsų brolių ir seserų 
vargams dažnai telieka įprasti
nės frazės. 

arti. Ir jie daro ką tik išmanyda
mi jiems betarpiškai padėti. 

Mindaugo Tamonio tragiška 
mirtis meta skaudų priekaištą i.-
mums, išeiviams. Po jo pirm-, 
uždarymo į psichiatrinę ligoni
nę "Drauge" pasirodė straipsne
lis, kuriame lietuvių gydytojai ir 
psichia'rai buvo raginami supa 
lindinti savo kolegas -u Tamo
nio byla ir kreiptis į ligoninę 
Vilniuje, Vasaros gatvėje, kurio
je buvo uždarytas Tamonis. At- i 
siliepimo — jokio. Nebuvo ir jau- į 
nimo demonstracijų... 

iš mūsų Visa tai reikalauja 
daugiau pastangų ir geresnio į lituanistiką ir rūpinantis moksli-
planavimo. Dabartinėse sąlygo-I ninku prieaugliu, kad jie neding-

galima gi-
a" " _*""_ "" 

j siruošusius, pasiryžusius išnaudo-
I ti JAV-ėse gausias protesto gali

mybes. YpaČ svarbu kreiptis į sa
vo profesinius kolegas amerikie-

brėžė tokius: tirti ir skelbi litua
nistinius mokslus, kviesti litua
nistų suvažiavimus, skatinti li
tuanistikos studijas. LI skyriai 
konkrečiau nusako tok:ų moksli
nių darbų sri i7: kalba, istorija, 
literatūra, tautotyra (etnografi
ja), teisė ir sociologija, bibliogra
fija. Vėliau, 1973 metais, dar pri
sidėjo filosofija, menotyra, psi
chologija ir pedagogika. Pastarie
ji mokslai nėra specifiškai litua
nistiniai, bet perėję lietuvių gal
voseną ir plunksną, jie gali įgauti 
lietuvių kultūrai būdingų aspek-

| tų, ypatingai menotyra. Buvo 
1 aišku, kad išeivijoje puoselėjant I B Viktoro Petravičiaus darbu parodos, atidaromos Čiurlionio galerijoje, Ctfcagoje, ateinantį penktadienį 

Viktoras Petravičius Seimą 
fN'uosavybe dr. A. Pauliau*) 

Viktoras Petravičius Pranaias (1976) 

se Lietuvoje galima laukti pana-į tų kitataučių masėje, g< 
šių įvykių. Tesutinka jie jau pa- j liau įprasminti išeivijos egzis

tenciją ir naujais darbais pratur-

čius ir prašyti jų talkos. Štai, šį 
pavasarį Floridoje įvyks ameri
kiečių psichiatrinės organizacijos 
suvažiavimas. Jame turėjo būti 
svarstomas disidentų prievartinis 
'"gydymas" sovietų psichiatrinėse 
ligoninėse, bet dauguma ameri
kiečių psichiatrų nutarė šį klau
simą iš dienotvarkės pašalinti, 
kad nesukliudžius "detantės". Ką 
žada tuo reikalu daryti lietuvių 
psichiatrai ir psichologai. 

tinti lietuvių kultūros lobyną. 
Lituanistikos institutas nėra dar 
viena draugija, konkuruojanti su 
kitomis senesnėmis, bet yra ins
titucija, kokios seniau išeivijoje 
nebuvo. 

Institutui organizuoti tuoj pat 
buvo sudaryta komisija iš dak
tarų Petro Joniko (pirmininko), 
Domo Krivicko ir Vlado Viliamo. 

(vasario 13 d.) 
nimo centras 

vai. 30 mm. vak. Dailininko grafikos, tapybos ir skulptūrą paroda galerijoje rengia Jan-
(N" no traukos Lietuviu foto archyvo) 

Dr. Krivickas paraše pirmąjį sta
tutą, vėliau kelis kartus taisytą. 
1951. XII. 30 komisija kartu su 
L.P.D.A. valdyba pakvietė į LI 
mokslinį branduolį tikraisiais na
riais 26, o netrukus dar 2 litu
anistus — visus, išskyrus du, bu
vusius Lietuvos universitetų pro
fesorius ar asistentus. 25 pakvies
tieji sutiko būti LI nariais, tad jie 
ir laikytini instituto nariais — 

steigėjais. Po to kiti nariai jau 
buvo renkami statuto numatyta 
tvarka. Šia proga prisimename 
vienuolika J3U mirusių steigėjų: 
K. Avižonį, Myk. Biržišką, Vacį. 
Biržišką, Z. Ivinskį, J. Matusą, 
K. Pakštą, A. Salį, P. Skardžių, A. 
Šapoką, A. Vasį—Vasiliauską, VI. 
Viliamą. Jie buvo pasižymėję 
mokslininkai, daktarai, daugiau-

storikai. Iš sia vėliau išrinktųjų 

narių mirė dar vienuolika. Da
bar LI turi 100 tikrųjų narių ir 
penkis talkininkus. Gyvieji LI 
nariai steigėjai, visi Amerikoje, 
yra: L. Dambriūnas, S. Sužiedė
lis, V. Trumpa , A. Vaičiulaitis, 
daktarai K. Alminas - Alminaus-
kis, M. Gimbutienė, J. Jakštas, 
P. Jonikas, A. Kučas, V. Maciū
nas, A. Plateris, J. Puzinas, A. 
Sennas ir J. Balys, deja, 1971 m. 

Ir dar vienas konkretus atvejis. 
"LKB Kronikos" 19-jame nume-
tyft išspausdintas Kęstučio Jo-

Cia, be abejo, turima reikalo', kubyno prašymas jam leisti emi-
su "psichologiniu bloku", kurį i gruoti. Jis dirbo kaip biblioteki-
pastebėjo ir neseniai iš Lietuvos ! ninkas. ir čia mūsų išeivijos bib-

Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko Leonardo Andriekaus 
laiškas Tarptautinio PEN idubo tautinių organizacijų 

pirmininkams 
Gerbiamas Pirmininke: 

atvykusieji. Daugeliui ITIŪMI Lie
tuva nutolo ir suabstraktėjo. Iš
girdę žinias apie mūsų tautiečių 
maitoj imą, trumpai pasipiktina
me, sugniaužiame kumštį, bet 
netrukus nusprendžiame, kad vis 
tiek nieko negalime padaryti ir 
tuo nuraminame savo sąžines. O 
naujai iš Lietuvos atvykusieji 
dar taip nesijaučia. Jiems ju, tau-

irrinkams siūlosi puiki pro-

Su šiuo laišku siunčiamieji 
dokumentai buvo neseniai gauti 
iš Lietuvos. Atsišaukimas į Va

ga iam padėti, kreipiantis į savo k a n j i r n9įgįįlįm intelektualus 
profesines organizacijas ir reika- : atvyko drauge *u "Lietuvos Ka-
laujant, kad jos siųstų laiškus į talikų Bažnyčios Kronikos" 20-
Viinių ir Maskvą ir prašytų, kad -uoju numeriu. Tomo Venclovos 
Jokubynui būtų pritaikinti Hel- i * • * * ? ] ? u v 0 spausdintas "Kro-
sinkio konferencijos nutarimai. 

Pagalvokime, kuo mes begalė
sime pateisinti savo nerangumą! 

n :kos" 19-aiame numeryje. Sa-
mizdatinė "Kronika" išeina jau 
nuo 1972-ųjų metų ir susidarė 
reputaciją kaip patikimas tiks-

STEB. į Uos informacijos šaltinis. 

Tomas Venclova yra ne tik Į sielojasi išraiškos laisvės, rašyto-
brandus poetas ir literatūros, jų teisės emigruoti ir mažesniųjų 
mokslininkas. Savo kūryboje jis Į tautų kultūrinio savitumo išlai-
taip pat padenr>stravo tąjį in - 'kymo problemomis. Mes neperde-
ternacionalizma. kurio dvasia dame, sakydami, kad tie, kurie 
vadovaujasi Ta'otautinis PEN*' tyli tokių įvykių aivaizdoje, turi 
klubas. Pastarojo dešimtmečio prisiimti dalį kaltės ant savo pe-
bėgyje jisai praturtino lietuvių!čil"- Jei, pavyzdžiui, pasaulio lite

ratų bendruomenė būtų laiku ir 
visu balsu parėmusi Mindaugą 
Tamonį, jis gal dar šiandien 
būtų gyvas. Todėl mes ir siun
čiame jums šiuos dokumentus, 

Tarptautinis PEN klubas ypač i tikėdamiesi, kad jūs šiuo reikalu 

literatūrą puikias James Joyce'o, 
Roberto Frosfo. Stefano Gcorge'o 
ir Guillaume'o Apollinaire'o kū
rinių vertimais. 

t inkamai kreipsitės į tarybinius 
valdžios atstovus. Jūs žinote iš 
savo pačių patirties, koks galin
gas ir paveikus yra rašytojų bal
sas. 

Laiškai šiais klausimais ar ju 
kopijos siųstinos Lietuvos rašy 
tojų sąjungos valdybos pirminin
kui Alfonsui Bieliauskui, Lietuvos 
KP GK sekretoriui Petrui Griške
vičiui, ir atitinkamiems asme
nims Maskvoje. 

Mes ir literatūrinė bendruo
menė Lietuvoje dėkojame jums 
už bet kokius jūsų žygius šiuo 
reikalu. Mes mielai aprūpinsime 
jus priedine informacija ir būsi
me dėkingi už mūsų painforma-
vimą apie jūsų veiksmus ir jų pa
sekmes. 

pasitraukęs iš instituto. Nors iš
eivijos Lituanistikos institutas 
nėra formalus Lietuvoje 1939— 
1941 metais veikusio Lit. institu
to tęsinys, bet daug minėtųjų 
steigėjų buvo to Lietuvos institu
to nariai ir skyrių pareigūnai, o 
dr. K. Avižonis ir S. Sužiedėlis 
buvo jo moksliniai sekretoriai. 
Daugiau faktų ir minčių Jūsų 
pirmajam klausimui išryškinti 
galėtumėt gauti iš Chicagoje gy
venančio steigėjo ir pirmojo LI 
prezidento kalbininko prof. dr. 
P. Joniko. 

— Kuriuos Instituto atliktus 
darbus Jūs laikytumėt ypač pa
brėžtinais? 

— Pirmiausia norėčiau paminėti 
žmogiškąjį aspektą, mano ma
nymu, svarbų lietuvių išeivijai. 
Neskaitant instituto 25-kių na
rių steigėjų, atradome ir subūrė
me jau pusėtinai įsišaknijusion 
draugijon daugiau 100 lituanistų 
Amerikoje, Kanadoje, Vak. Eu
ropoje ir tuo tarpu tik vieną 
Australijoje. Kasmet atspausdi-

I name visų narių adresus su moks-
I linių specialybių atžymėjimais ir 
Į išsiuntinėjame visiems nariams. 
; Kasmet parašome po du ar tris 
į "Prezidiumo pranešimus", kur 
i registruojame LI aktualijas ir in-
j dividualiui narių atliktus drtrbvs. 
i Adresų sąrašai ir tie pranešimai 
j padeda mūsų nariams nors iš to

lo susipažinti ir, reikalui iškilus, 
j palaikyti ryšį rūpimais klausi-
j mais. Rengiamieji instituto suva
žiavimai beveik kas dveji metai 
leidžia nariams susitikti ir lietu
viškai pasidalinti savo moksliniu 

| patyrimu, kartu dalyvaujant ir 
mūsų šviesuomenei. Lituanistika 

; besidominčiai visuomenės daliai 
j suteikiama proga asmeniškai pa-
i žinti žmones, kuriuos žino iš jų 
j raštų. 

Instituto išleidžiami kolektyvi
niai veikalai paskleidžia suvažia
vimų paskaitas ir specialias litu
anistines studijas ne tik lietuvių 
visuomenėje, bet ir plačiau, nes 
knygos siunčiamos mokslinėms 
bibliotekoms. Patenka jos ir Lie
tuvon. Jos spauda nepagiria, bet 
nors trumpai pamini tą išeivių 
"saviveiklinį" Lituanistikos ins
titutą, jo suvažiavimus ir leidi
nius. 

Instituto suvažiavimų buvo 
penki: pirmasis Washingtone 19-
64 m., pirmininkaujant dr. J. Ba
liui, penktasis Clevelande 1975 
m., darbu ir finansiškai padėjus 
JAV Lietuvių Bendruomenės vie
tiniams veikėjams ir krašto vai
dybai. Pradėję su keturiais pa
skaitininkais I-me suvažiavime, 
vėliau turėjom jų daugiau dvide
šimties. Ir patys jauniausi prele
gentai, 27-30 m., paskaitas skai
tė lietuvių kalba. Taip pat ir kal
bininkas prof. Schmalstieg'as. 

Dar galima įsigyti prieš de
šimtį metų instituto išleistuosius 
prof. Vacį. Biržiškos "Aleksand-
ryno" biografijų ir bibliografijų 
tomus, finansuotus LB Kultūros 
fondo. Jau išparduoti pirmieji du 
Lituanistikos Darbų tomai, re
daguoti dr J. Balio, bet galima-
gauti 1973 metų III-jį L.D. tomą, 
redaguotą dr. V. Maciūno. Toje 
knygoje rasite 31 kitur nespaus
dintą Žemaitės ir Būgos laišką. 
"Draugo" skaitytojai buvo pa
kankamai informuoti apie du L. 
I. suvažiavimų paskaitų tomus, 
redaguotus daktarų T. Remeikio 
ir R. Silbajorio, ir apie paskutinę 
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Ši, /ame numery 
Dailininko šauksmas iš Lietuvos. 
Lietuvos nepriklausomybes 
atkūrimas lyginamojoje 
Pabaltijo istorijoje. 
Aktorių Stasį Pilką atsisveikinant 
Onos Lukauskaites poezija. 
Kamerinio dainavimo koncertas. 
Apie Viktorą Petravičių. 
Vartant tenykštę spaudą. 
Anglų noveles ataka. 
Nauji leidiniai. 
Mirė Agatha Christie. 

LIETUVOS M E P R I R L A U S O M Y 

PABALTIJO 
14 - į*, t* YSlHAF"rt 

i. %&>' s? •sâ  J& i * 

** 

VINCENTAS LIULEVIČIUS 

įžanginės pastabos 

Kaip skaitytojas antraštėje paste
bėjo, šiame rašinyje bus naudoja
mas Pabaltijo terminas. Mes esa-

i 1. XIX a. pastangos 

Lietuvių tauta, pradėjusi valsty
binį gyvenimą DC a., jau aiškiai su
organizavusi savąją valstybę XIII a. 

me įpratę Pabaltijo kraštu laikyti pradžioje (sutartis su Volinija pa-
Estijos, Latvijos ir Lietuvos vals- i siraŠyta 1219), išaugusi iki didžiu-
tybių valdytus plotus. Tačiau į Pa- Į lės imperijos Vytaute Didžiojo lai-
baltijo sąvoką, imant truputį pla-jkais (1392-1430), susijungusi su 
tesne prasme. įeina ir Suomija. O Lenkija pradėjo silpnėti. Galop pri-
plačia prasme Pabaltiju gali būti 
vadinamos visos šalys, kurios priei
na prie Baltijos jūros: be minėtu, 
dar Švedija ir Lenkija. Mūsų raši
nyje naudosime Pabaltijo sąvoką, 

ėjo prie to, kad kaimyninės vals
tybės Rusija, Prūsija ir Austrija per 
tris (1772, 1793, 1795) dalijimus 
Lietuvą ir Lenkiją pasidalijo. Lie
tuvos didžioji teritorijos dalis atite-

Kertinė paraštė 
DAILININKO ŠAUKSMAS IŠ 
OKUPUOTOS LIETUVOS 

Pirmiausia susipažinkime: i atvirukų aplanką). J o darbams 
" Ž i l i u s Vladislovas (g. \ būdingas oranmentinis stilizavi-

1939. V. 13 Varsneliuose, Šilalės į mas". 
r j.) — dailininkas. 1958 baigė j (Lietuvių enciklopedija, Papil-
Teliių taikomosios dailės tech- , dymai. XXXVI tarnas, 55$ psl. 
nikuroą, 1964 — Lietuvos TSR: Bostonas, 1969 m.) 
Dailės in-tą (grafikos specialy
b ė ) . Nuo 1964 dalyvauja respub-

apimančią Estiją, Latviją, Lietuvą j ko Rusijai, Užnemunė — Prūsijai ir 
ir Suomiją, nes pastaroji yra ne tik j už Bugo buvusios žemės — Aust-
prie Baltijos jūros, bet labai daug \ rifai. 

Prūsijai pralaimėjus karą prieš 
Napoleoną, iš Prūsijos Užnemunė 

Istorine lietuvių, tautos šventove — Vilniaus katedra su Ga diminc 
bolševikų yra paversta daEes galerija ir koncertų sale. Kia siki 

ir iš Austrijos UŽbuginės žemės bu- į Stuokos-Gucevičiaus (1753-1798) kūrinys. Cia regimas vaiz das yra 
vo atimtos ir prijungtos prie 18071 

turėjo bendrų įvykių, ypač santy
kiuose su Rusija. 

Tur būt, nerasime tautos ir vals
tybės, kuri gyventų visiškai skir
tingą gyvenimą nuo jos aplinkinių j įkurtos Varšuvos kunigaikštijos, 
kaimynų. Kiekviena kaimynystė į Vienos kongrese £ Varšuvos kuni- į valdė Lietuva ir Lenkija. Vėliau Lat 
veikia šalia esančią. j gaikštijos buvo padaryta Lenkijos vijos dalis (Vidžemė) pateko Švedi-

Kai kurie mūsų tautos istoriios! karalija ir atiduota Rusijos globai, jai. Ji vaide 90 metų, kuriuos lat-
įvykiai kartais daro nemalonų jspū- Tuo būdu visos Lietuvos žemės ati-jvių istorija laiko šviesiausiu laiko-

teko Rusijai. I tarpiu. Paskui latviai pateko Rusi-
a. Kitų Pabaltijo tautą būklė, j jai- Rusija latvius pavergė trim 

likinėse, sąjunginėse ir tarptau
t inėse dailės parodose (trečiojo šiomis dienomis laisvuosius 
j e ir ketvirtojoje ekslibriso bie-1 Vakarus per sovietinius disiden-
nalėje Malborke, Lenkija, 1967 į t u s I»«ekė žinios apie dabarti-
i r 1969; antrojoje grafikos bie-!11? dailininko Vladislovo Žiliaus 
nalėje Krokuvoje, 1968; grafi- i situaciją okupuotoje Lietuvoje, 
kos parodoje Barcelonoje, 1969). į Nepakeldamas politinio prievar-
Vilniu je 1965. 1966. 1967 ir 1970 i tavimo kūrybiniame darbe, dai-
surengė individualines parodas, j įn inkąs oficialiai y r a pareiškęs 
1965-1966 "Vagos" leidyklos j n o n * išemigruoti. Ryšium su 
dailės leidinių redakcijos vedė- j t u o t*™0 pašalintas iš Dailinin-
j a s . Nuo 1971 "Minties" \ei-'M sąjungos, uždrausta jam 
dyklos vyriausiasis dailininkas, j ̂ n t k u r Įsidarbinti, uždrausta 
Sukūrė lakštinės grafikos darbų, k u r n o r s rodyti savo paveikslus, 
i l iustravo knygų, apipavidalino į v"™1 žodžiu, j au pagal KGB 
kino filmą "Jausmai" (1968), j . į puikiai išbandytą metodą daili-
Stavinskio pjesę "Spūsties va- j ninkas su šeima pasmerktas 
landa" (Klaipėdos dramos teat- Į badmiriavimui. 
re , 1969). Kuria daugiausiaofor-i Ryšium 8 U tuo dailininkas; 
t o t echn ika Ofortams būdinga Vladislovas Žilius vra jteik>,? 
filos. potekstė, grakšti linija p a - - p a r e i ž k i m ą Lietuvos TSF K .-
sižymi ekspresyvumu, stambio- j m u n i s t ų partijos centro komite-
mis dėmėmis. t o pirmajam sekretoriui Griške- \ 

Kūriniai : ciklai — "Vilniausįvičiui. Sovietų disidentų dėka! 
legendos" (ofortai). "Modus vi-i šio pareiškimo tekstas taipgi , 
vendi" (sausa adata) , "La ip ta i ' y ra pasiekęs Vakarų Europą ir j 
į dangų" (pagal Sluckio r o m - ; A m e r i k ? - t u kraš tų politines ir; 
ną; lino raižiniai); iliustruotos I kultūrines insti tucijas bei pavie- Į 
knygos — H. Korsakienės "Lai- M * meno i r mokslo pasaulio | 
kino ji sostinė" (1961). V. Mont- žymūnus, prašant jų paveikti; 
vilos " Į saulės taką (1963). atitinkamas sovietines instituci-j 
J . Janonio "Ave, v i ta" (1964) P* k*d dailininkui V. Žiliui ir 
J . Marcinkevičiaus "Lyr ika" J° žmonai būtų leista išvykti H 
Maironio "Vasaros mintys" okupuotos Lietuvos ir Sovietų į 
(1968); 2 atvirukų komplektai Sąjungos. Šia prasme ir išeivi-j 
"Vilnius" (1967); ekslibrisai". jos veiksniams, ypač dailinin-i 

(Mažoji lietuviškoji tarybinė kams. reikėtų skubiai subruk i. 
enciklopedija, III tomas, R-Ž. n e s d i s i d e n t ų žiniomis dail. VIa-

dislovas Žilius yra nuolat tero-

di, bet kai juos palygini su kitų 
I tautų tokiais pačiais Įvykiais, jie 
į pasidaro nebe tokie "baisūs". Kiti 

malonūs įvykiai, palyginus juos su 
kitų tautų tokiais pačiais įvykiais, 
įgauna, dar didesnę reikšmę. Ka
dangi Lietuva yra Pabaltijyje, kur 
yra taipgi Estija, Latvija ir Suomi
ja, tad Lietuvos istorijos įvykius ly
ginsime su minėtų valstybių įvy
kiais, kad matytume įvykio kilmę, jo 

Lietuvių tauta buvo laimingesnė už į etapais: Didžiajame Šiaurės kare 
kitas kaimynines Pabaltijo tautas.! (1710) užėmė Vidžemę, per pirmą-
Lietuviai buvo įsikūrę valstybę, gy-įii padalijimą gavo Latgalą, o per 
vavusią daugiau šešis šimtus metų. į trečiąjį (1795) — Kuršą su Zem-
Kaimyninės estų, latvių ir suomių galą. Taip latviai atsidūrė Rusijos 
tautos to neturėjo. Latviai pirmą 
sykį savo valstybę sukūrė tik I Pa
saulinio karo pabaigoje. Latvius pra
džioje užvaldė vokiečiai (kalavijuo-

išsiplėtimą ir lengviau suprastume į čiai), vėliau (1561) — Lietuva, o 
jo vertę. 

valdžioje. 
Estai savo valstybę pirmą sykį 

įkūrė irgi I Pasaulinio karo pabai-

alno pilimi (kairėje), šventovė šiuo medi msq-
stOians katedra yra lietuvio architekto Lauryno 
sena 19 aa i . pradlioc U'^.ĮIZJ.^I. 

j j įsikūrė senoje estų pilyje, kuri I Henrikas, pagal anų laikų įsiti-
nuo tada buvo vadinama TaDinnu I klnimus, XII a. platindami suomių 
(Taani — danų, plius Linn — pilis).! tarpe krikščionybę, trijuose kryžiaus 
Danai užvaldė šiaurinę Estijos da- j karuose suomius nugalėjo ir prijun-
lį, o pietinė (1227) pateko Kala-'gė prie Švedijos karalystės. Švedų 
vijuočių ordino valdžion. Po Ordi- valdžioje suomiai išbuvo iki XLX a. 
no suirimo (1561) šiaurinė Estija 
pasidavė Švedijai, o pietinė — Lie
tuvai. Po 1569 Lietuvos sutarties su 
Lenkija, ją valdė Lietuva ir Lenki
ja, kaip kondominiumą. Vėliau 
(1625) Švedija užėmė visą Estiją, 
išskyrus Saaremaa (Ozel) salą, ku
rią (1645) švedai iš danų nupir-

goje. XIII a. pradžioje (1219) Dani- ko. Šį laikotarpį estai prisimena, 
jos karalius Valdemaras II išsikėlė • kaip senus gerus švedų laikus. 

pc Liublino sutarties (1569) juos I Estijos žemėje su didele kariuomene' Švedijos Karalius Erikas ir vysk. 

pradžios. Tuo būdu suomiai anksti 
pateko j Vakarų kultūros orbitą. 

Per ilgą švedų valdymo laiką 
suomiai švedėjo, ypač miestiečiai ir 
didikai. Žymi suomių didikų dalis 
kėlėsi į Švediją gyventi. Tačiau suo
miai, nors švediškai kalbą, XVIII a. 
pradėjo reikštis patriotiškai ir kui* 
tūriškai kilti. 

(Nukelta i 2 pal.) 

Žiliaus pareiškimas Griškevičiui 
Lietuvos TSR Komunistų Part i
jos Centro Komiteto Pirmajam 
Sekretoriui Griškevičiui 

s. Juozapo, gyv. Vilnius, Sluc-
ko 13-9, tel. 753-777. 
1975 m. spalio 27 d. aš i r ma-

nuo dail. Vladislovo žiliaus, | no žmona Ida Žiliuvienė, pagal 

BWP*» 

jos tikrojo brolio iškvietimą iš i giniai s u p r a n t a m a vadinamoji ra rchi jos paskirt i tai formulei 
Izraelio, pateikėme dokumentus \ "socialistinio real izmo" formų- j g int i bei rūpintis jos jgyvendi-
LTSR VRM Vizų ir Regis t raci - ' lė, savo esmėje reiškiant i kury-1 n imu) suvulgarina pačią kūry-
jos Skyriui, prašydami leisti i binio žmogaus ta len to suvulga- '\ bos esmę. siekdami pritempti 
mums emigruoti į užsieni. Ry- į rinimą i r kūrybos pavert imą ; d i rb t inai kar ta is ją iki liaudinio 
šium su tuo mane pasalino iš j amatu. Kūrybos pradiniu i r už-į pr imi tyvo lygio, tuo sudarydami 
peilininkų Sąjungos narių be j baigiamuoju receptu "socialis- i są lygas klestėti kūrybos ir gy-
teisės bet k u r įsidarbinti a r j tinio real izmo" metodas patei- Į venimo faišui, siekdami supro-
gauti darbą pagal sutar t is . k ia nerašytą, be t j au iš anks to į vincialinti ir t a ip giliai provin-

Mano, kaip dailininko, kury- ; dogmatiškai suformuluotą siau- cialų (dėl pasaulinės informa-
binio darbo rezultatas (įskai- j rą leistinų ir draudžiamų per- ei jos t rūkumo bei kūrybinio sa-
tan t nuo 1965 m. iki šios die- j teikiamų kūrybos procese temų,! rankiškumo niveliavimo) mū-
nos) buvo "pripažintas" for- (reiškinių a r t a i da ik tų sąrašą, sų bendrą kultūrinio gyvenimo 
malizmu(!?), neatitinkančiu v a - ' i r ne t ik vaizdavimo temų pasi- Į pasireiškimą. 

į dinamojo "socialistinio realiz- i r inkimo apriboj imą numato 
mo" reikalavimų principų. 

Visas n 
! laikotarpi! 
! valdžios taikoma man moraline \ 
\ ir materialine 
i bei izoliacija nuo 

'soc. rea l izmo" formulė, J: Kaip žmogus, gyvenantis mū
sų laikmetyje, manau, turiu 

Visas mano kūrybinio darbo ; griežtai re ikalauja i r vizualines i b e n d r a ž m 0 ^ k ą t e i s ę ^i]MX 

tsraiskos formos niveliacijos. j ^ m ą s t j 4 0 I a i s v ę ( I a { s v ą pa_ 

Matyt, giliai visoje mano pri- [ šaulio suvokimą aplamai, ir ma-
. • gimtyje glūdi pro tes tas p r ieš ' ne supančios aplinkos konkre-visuomenes, i . . . . . -». . . • * . - . . . ••« j zmosraus pr ievar t ini — mašinini ciai, i r nor.u nevaržomas is sa-draudžiant man eksponuoti sa- •, . &, . . r * i , . . ,. >-,. .... ., , .. . ,. kūrybines sąmones programa-: a e s stropių sociaiizmo admmist-vo paveikslus oficialiose paro- . ' , . .. . 2 i *.• i -, ' . . . " . • . vimą pagal pr imest ini štampą, r a t o n ų , perteikti savo paveiks-

dose kaip Lietuvoje, t a i p ir uz-1 " .^7^ Jr . - - ' f 1. \ . *. i i u i 
sienvie Mano kūrybos vertini- > P^ i re i šk ian t j žmogaus kuiybi- luose a r bet kuriose kitose plas-
sienyje. Mano Kuryoos vertini s u b j e k t y v i o s individualybes j t inės kūrybos formose savo vi-mas priklauso nuo asmenų, uz 

! imančių valdininkiškoje hierar i sunaikinimu, k a d a būtent t a s ; dinę pasaulio suvokimo viziją, 

_-•-;•* 
«--*»: 

imiuiu!, vjuuiuiiuu^ujc « . « • - i subjektyvusis individualumas ir •nekar todamas primestinių nu-
chijoje aukštus postus, bet me-i ^ \ n \ - , r „ i n f „ r / , , m o n f a ^ ; a ^ i t i . t „ sahinr,„ n mini^mu •r 

$t0 psl. Vilnius, 1971 m.) 

Ž i l i u s Vladas (g. 1939 vizuojamas, anoniminiais laiš-
Severėnų k., Telšių aps.) daili-, kais ir telefonu, grasinant jį nu-
ninkas. Vilniaus dailės institutą žudyti. 
baigė grafikos specialybėje j 
1964. Dirba estampinėj grsfi-j 
koj. iliustruoja knygas, kuria! 
ekslibrius. Vienas jo motyvų — tekstą, adresuotą P. Griškevi-
tenasis Vilnius (1968 išleido 18 čiui. 

Toliau skai tytojams pateikia
me Vladislovo Žiliaus laiško 

f?. 

nų vertinimo srityje neturinčių 
yra t a t ikrąja, fundamentaliąja : valkiotų šablonų, o sukurdamas 

;>%» \,~. -1 

V -* 

Vladistovat Žiliui 

^ • " 

ii "Vuiuaut Legesc-

I dažnai elementariausių komoe- j kiekvieno ku r t jo verte. . naują kultūrine verte. 
W i j ų Tokia mano kūrybos! ^esugebu pajungt i savo pa-1 Lietuvos TSR emigracinės ko-
į profanacija bei bendras kuJtūri- : "aulejautos pagal *******\wMjm uždraudimas man su 
nio gyvenimo prievartinis pro- . A v i š k o s mus t ro s taktą i r at- ž m o n a emigruoti j užsienį, pa-

;vincializmas ir stagnacija pri- sisakau pagal t ą m-ostrą reikšt i t e ik ian t formuluotę, j o g dalis 
įvertė mane galutinai suabejoti savf. P ^ a u i e j a u t ą plastine v i - j m ū s ų giminių lieka Lietuvoje, 
Įmano tolimesnės beperspektv- j z u a , a i e f o r m a - ^ y r a nerimtas, kadangi mes 
: viškos egzistencijos tikslingumu "Socialistinio real izmo" for- suda lome atsKirą šeimą, niekas 
Lietuvoje. 'mulė i r ją a t s tovaujan tys ofi- ** m ū s l i ?iniinių nepnesUravo 

Kaip žmogui ir daiUninkui | cialūs asmenys Lietuvoje ( d a r j m u s * - ^vyKimm, ir todėl mes 
žiūr. Kertise paraitė; svetima man yra ir sunkiai lo- i aukštesnės b iurokra t inės hie-l (Nukelta j 2 psl.) 

• 



i įame numery 
Vargai su muzikos kritika. 
Žvelgiant į Motiejų Valančių 
po šimto metų. 
Leonardo Andriekaus eilėraščiai. 
Balys Chomskis apie Viktorą 
Petravičių ir jo kūrybą. 
Pokalbis su muziku 
Aloyzu Jurgučiu. 
100 metų nuo Prano Vaičaičio 
gimimo* 
20 lietuvių dailininkų 
Chicagos centrinėj bibliotekoj. 

ŽVELGIANT I 
, 

* 

Kertinė parašte 
VARGAI SU MUZIKOS KRITIKA 

VINCAS MACIŪNAS 

(Šio rašinio santrauka buvo pa
skaityta Lituanistikos Instituto 
1975. XI.10 d. Chicagoje surengtame į 
vysk. M. Valančiaus mirties 100 me- j 
tų minėjime. 1976 m. spausdina- j 
mas, šis rašinys tebūna skirtas Va
lančiaus gimimo 175 m. sukakčiai, 
11.16/28, prisiminti. R e d.) 

• 

"Norieczio po smerczia dar būti: 
jums naudingu". 
(Iš testamentinės V a l a n č i a u s 

gromatos) 

1. Keli pasisakymai 

Kai 1901 m. buvo minima Va
lančiaus gimimo 100 metų sukak
tis, "Varpe" (1901, Nr .12) ta pro-j 
ga buvo išspausdintas straipsnis,! 
kurio ištraukas noriu čia pateikti: 

"Šiemet — šimtmetinės sukaktuvės 
nuo užgimimo garsaus mūsų rašti
ninko, žemaičių vyskupo Motiejaus 
III Valančiaus. Negalime praeit ir 
'Varpe' visai neatsiliepę apie nuo- \ 
pelnus to vyro, kuris dar prieš 25- j 

v - . . 5 0 metų taip gausiai apdovanojo 
Neseniai laikraščio pokalbyie: Neoasakyčiau, kad amerikiečių i , _*. - ,. - . , ' «: •_- . u v i -.- i J- • •• , - • . . n e t u r t i n g ą mušu literatūrą ir daug pianiste Aldona Kepalaite pasą- kasdieninei spaudoie visi muzi-1 . . , . . . , . . , ,. ' »T. , , . . Į , . . . • pnsideio prie užkirtimo kelio pra-Niekad gyvenime nenore-, kos vertinimai pasižymėtu ypa- , . . . , . r , _,., ,. .v, F , . • / , voslavijai Lietuvoje, f... J Del lie

tingu zinoviskumu bei nuoširdų-, „ ... . , . . , 
,, .», i . r ! tuvisko klausimo dar niekam ne-

mu. Savaime ai<ku, kaip prote-1 . ,-. ...., • ,. . ... ,. 
, . v. , . ., . . ; . .» sopeyo tuomet galvos; lietuviška h-

sionaiai. sie kritikai labiau iš- L. . , , r , _, 
, .. , . v. , ., . . fteratura vystykluose buvo. [...] To-

prusę. be to. Imkę j šiuolaikini 

kė 
čiau būti muzikologe, nei —ne
duok Dieve —muzikos kritike. 
Jų uždavinys vertinti. Manasis — 
skambinti". 

Panašiai pasakytų dažnas in
terpretatorius. Vienas dalykas 
koncertuoti, kitas —muzikos at
likimą įdomiai {vertinti. Atlikė
jai pasikliauna išmokta technika, 
savo meniškais sugebėjimais, 
jausmais, tuo tarpu vertintojai 
turi remtis ir muzikine nuovoka 

sarkazmą, pasinešę dažną kon
certą "reikliai" sudoroti trafare
tišku sakiniu "neprašoko vi
durkio". Jų žurnalistinis žargo
nas kur kas įmantresnis. Tačiau 
jų atidumas pirmą kartą girdi
mai muzikai primena neįprasto 
valgio suerzinto smaguriautojo 

Ir jausmais, ir logika, ir. kasi laikyseną. Jie paprasčiausiai n e - ! , 
svarbiausia, žurnalistiniu įgū> virškina negirdėtų kurinių. Štai | s u s t i p r i n i m ą katalikystės. Pasifaai-

kioje tai gadynėje atėjo ant svieto 
Valančius. Bet jis atsikratė nuo vieš
pataujančių tam laike pažiūrų ant 
lietuviškos kalbos ir pasidarė jos 
auklėtoju ir užtarėju. [...] Būda
mas dievobaimingas kunigas ir dar
gi vyskupas, ir gyvendamas gadynė
je persekiojimo katalikų, Valan
čius daugiausia rašė tikėjimiškas' 

as ir pirmiausiai rūpinosi apie j 

džiu. Štai kodėl taip sunku gs-!ka! 'P apie tnk;us kritikus, šunie-Į 
rai rašyti apie muziką. Retas pia- j kinusius latvių kompozitorių mu-
nistas gali tam ryžtis. ? * * r a ? e E ^ 3 Vasyliūnienė: 

Befviškame gvvenime nedaug p ų " į b r ė ž i m e slypi šimtas nuo-
tematome recenzine plunksną M , ų arogancijos ir penkiasde

šimts nuošimčių analfabetišku-
mo. Buehll ir kiti amerikie
čiai kritikai giria kas "didelio" 
iš jpročio dėl vardo". 

Su mažomis išimtimis, tai yra 

recenzmę 
: mėgstančių muzikologų. Tiesa, 
reiškiasi VI. Jakubėnas, B. 
Chomskis, S. Liepas, St. Santva
ras ir dar vienas kitas, gyviau 
bei tiksliau reaguoiantis j koncer
tus, 
mentarai, iš « yrus VI. Jakubėną, 
yra labai reti. 

Koncertų rengėjams tenka pa
sigauti koki geraširdį trečios ei
lės literatą ar šiaip reporterį ir, 
įteiki* earbės bilietą ir pavaiši- rf' ,č ,fUS P . , a n m °c ^ , 
nus šampanu, paprašvti renginio *%** 2 ^ Stambaus dien-
aprašo. Tai natūralu. Kadangi' r a s c , ° k r : t l k a s D a ™ e l i u s C a ™ 

gus 1863 m. maištui, gudų valdžia! 
nusprendė apmaskolint mūsų kraš
tą. Kad lengviau tas jai eitų, tūks-1 
tančius lietuvių ištrėmė į Siberiją 
ir Gudiją, o į jų vietą atgabeno 
kelis šimtus maskolių šeimynų. 
[...] Maskolius - ateivius padarė po
nais mūsų krašto, o lietuvius jų 
bernais; lietuviams - katalikams ne
leido net išpažint liuosai savo tikė
jimo, uždraudė bažnyčias statyt, sa
vaip Dievą garbint, varu pradėjo 

H ^ 1 i * P * 1 
3 « -<* i tiį? 

r* A SmiO METŲ 
| Toliau, stipri buvo jo valia; betgi 

ne valia, kaip pvz. tokio A Bara
nausko, nepalaužiamai užsispirti, o 
valia įsakyti, valdyti, tvarkyti. Bu
vo jis vėlgi nepaprasto darbštumo 
vyras, tačiau ( ir tuo jis vėl skyrėsi 
nuo Baranausko) tas jo asmeniškas 
darbingumas siejosi su dideliu su
gebėjimu organizuoti darbą, įtrau
kiant jin kitus ir jiems vadovaujant 
Pasižymėjo jis ir nuoširdžia savo 
krašto bei jo žmonių meile ir iš 
to natūraliai išplaukiančiu visuome
ninės pareigos jausmu, dėl kurio jis 

J nevengė grėsmingos asmeninės rizi
kos santykiuose su brutalia rusų 

j administracija; taip pat nepaisė jis 
ir savo didžių sveikatos negalavi
mų, nemesdamas gausių ir vargi
nančių darbų. 

Trumpai apžvelgsime pagrindines 
Valančiaus darbų sritis. Tvirta ran
ka ir tėvišku rūpestingumu jis val
dė tada labai padidintą Žemaičių 
.yskupiją, apėmusią visą Kauno gu
berniją ir Kuršo katalikus. Anot J. 
Tumo, "beveik nėra nė vieno vysk. 
Motiejaus bendralaikio kunigo, kurs 
nebūtų gavęs iš savo viršininko 
nors vienos gromatos ar kita ko, tie
siog jam adresuoto, dažnai manu 
propria [savo ranka J. Nes tai bu
vo viršininkas, kurio akis sekė bet 
kuri valdoną" (Tėvynės Sargas, 
1899, Nr. 10). 

Plačiausiai pagarsėjo Valančius 
blaivybės akcija, kurios sėkmingu
mą ryškiausiai parodo, kad ir šie 
statistiniai duomenys: 1858 m. Kau
no gubernijos bra%oruose buvo pa
gaminti 1.033.534 kibirai degtinės, 
1859 m. gamyba krito per pusę 
(552.643), o sekančiais 1860 m. su
mažėjo ligi 129.194 kibirų (V. Mer
kys, Razvitije promyšlennosti į for-
mirovanije proletarijata Litvy v XIX 
v., 1969, p. 78). Žinoma, drauge 
smarkiai surr>ižėįo dvarininkų, ku
rių daugumas savo dvaruose turėjo 
bravorus, pajamos, tiek ir degtinės 
mokesčiai, sudarę žymią dalį rusų 
biudžeto, kuris ne be pagrindo bu
vo vadinamas girta. Tad jau 1860 
m. Petrapilyje buvo svarstytas klau
simas aną žalingą vyskupą ištremti 
iš Žemaičių (plg. M. Biržiška, B 

tikra staigmena patirti, kad to vyko saunorinčiai pakreipti drau- j vyskupu. Juk, jei Valančius būtų Ii- I mūsų kultūros ir literatūros istori-
straipsnio autorius buvo ne kas ki-įgijini gyvenimą j patinkamą šalį". į kęs kažkur Gudijoje Moziriaus ka- j ios> -"» 1931, p. 334). Nenuostabu, 
tas, o Vincas Kapsukas, kuris jau j Tie trys epochiniai asmenys, anotjpelionu ar net, kaip paskiau, kad ' ntoias Muravjo-

1 

Senųjų Varnių bažnyčia 
:...-....-. ?Jj*3-.*»-«—-

Piešinys Mstislavo Dobužinskio (1873-1957) 

Vis dėlto šitų žmonių ko- t ,;e3a- M i n e t i kritikai dažnai pa
taikauja pripažintam tarptauti
niam vardui ir savo tulžį be j versti į pravoslaviją. [...] Pagaliau į 
baimės išlieja ant nepripažintos, uždraudė lietuviams savaip knygas į 
negirdėtos muzikos. Taip prieš spausdinti ir ėmė brukte brukti i 
kelis mėnesius atsitiko po A. Kup-j j i e m s s a v o 'graždanką'. Bet nežiū- ! 

rint ant viso darbštumo maskolių 
valdžios ir jos apaštalų, nepasisekė 
jai jkūnyt savo troškimų, nepasise
kė apmaskolint lietuvių. Stipriausiu 

tada buvo pasireiškęs kaip didelis} Tumo, buvo: Vytautas, vysk Mer- ir Petrapilio dvasinės akademijos 
kunigijos priešininkas. Beje, dabar kelis Giedraitis ir Valančius. 

vas tuoj pat pasiskubino uždaryti 
profesorium, vargu ar dabar jį mi- blaivybės brolijas, kurioms pvz. Kau-

Lietuvoje leidžiamame daugiato-1 Ir vėliau, vienas iš pačių žy- nėtume, kaip neminime daugelio n o gubernijoje iš 827.730 katali-
miame Kapsuko raštų rinkinyje to miųjų Valančiaus ir jo laikų tyri- į pareigingų kapelionų ir mokytų į ku priklausė net 70G.256 (M. Bir-

kai kurie literatą! šj bei tą n u - ! g a ' C ? ! S K uPr e v 1" č i a u s C h f f ; 
1 no, Ravelio ir Ginasteros atliki-S'tuokia muzikoie (žino, iog sopra

nas dainuoja plonu balsu, jog 
smuikas turi keturias stvgas, o 
fortep'jonas, berods. 88 klavišus), 
ir jie nė kiek nesibaido rašymo 
apie koncertus. 

Ir ka gi matome mūsų laikraš
čių puslapiuose? Ogi — jautrios 
Širdies pagimdytus draugiškus 
Tašinėlius. Naudos iš jų — nei 

' skflviui, nei protui, juo mažiau 
atlikėių pažangai, čia visa muzi
kos analizė prasideda ir baigiasi 
įprastais nutukusiais prieveiks-

mą, septynis lietuvių kompozito
rių kūrinius (Čiurlionio, Gaide
lio, Budr.'ūno) apibūdino kaip 
"compositions of exceptionally 
busy note activity, but undistin-
guisherl ąuality". Žodžiu. Caria-

tiekalais ir paneigė jų kokybiš 
kurną. Ir visa tai vos po pirmo 
kontakto. 

Gaila, kad kai kurie l ietuviai, 
Dan'elio blogo apetito paveikti, 

i irgi pradėjo sirguliuoti menkaver-

faktorium iš lietuvių pusės buvo 
tikėjimas. Be abejonės, prisirišimas' 
lietuvių prie savo tikėjimo ne vie
na diena ir ne vienais metais užau
go; bet nemažai prisidėjo prie su
stiprinimo to tikėjimo ir Valančius. 
[...] Valančius pasiekė čia savo sie-

ga užspringo mūsų muzikos pa- į kj — tikėiimišką, bet kartu atliko 
ir didį kultūrišką darbą, gal būt, | 
pats visai to nesuprasdamas: jis iš- į 
mokino lietuvius skaityt, priprati
no juos prie knygų su lotyniškom 
litarom, pas vieną kitą gal sukurs
tė ir prisrišimą prie tos knygos". 

straipsnio nėra, kaip ir kai kurių 
kitų iš ano ankstyvojo laikotarpio, 
kada Kapsukas tebebuvo, kaip vė
liau jis pats savo pažiūras apibūdi
no, socialpatfiotas. 

Ir kitas didelis kunigų nepriete-
'ius, J Šliūpas, dar anksčiau buvo 

nėtojų Vaclovas Biržiška labai ver-j teologų. Dabar vyskupo valdžia ri-j ziška, ten pat). 
tino Valančių, tvirtindamas, kad, bojasi bažnytine sritimi, ir jis tik j Skaudu buvo senam vyskupui, 
"tuo laiku neturėjome kito asmens,'. kaip moralinis autoritetas gali dau- j kad, sugriovus jo taip sėkmingai va-
kurį būtume galėję greta jo pasta-jgiau mažiau paveikti platesnį vis-įdovautą blaivybės akciją, girtavi-
tyti. [...] Jis liko centriniu visos mū- j suomenės gyvenimą. Kitokios saly- m a s v e l ėmė kilti vyskupijoje. Savo 
sų XIX a. istorijos asmeniu" (Vysk.: gos buvo anuo metu Lietuvoje. Ji j paskutinėje (testamentinėje) gro-
Motiejaus Valančiaus biografijos: buvo svetimos valstybės pavergta, j matoįe, kurios išliko jo paties ranka 

i tiškumu, fantazuoti apie tarpimais: įspūdingai, nepaprastai, . .. . , . . . . . . r . . Z- • . • taut:n:us vandenis ir apie mūsų įtaigiai, emocingai, gražiai. įau- į 

taip rašęs apie Valančių: "... kada bruožai, 1952, p. 5-6). Tad reikia > o lietuviškoji liaudis dar ir baudžia-i rašytas orginalas, Valančius guodė-
mes pažvelgiame į tą milžiną dar- ! laikyti tikru nesusipratimu, kad vie- į vos prispausta, tad žiūrėjo į savo si: "... apsirikau, nes daug iš jūsų, 
buose dėl tėvynės, kuris kurstė ug- n a m e sukaktuviniame dr. G. Valan-' vyskupą kaip į vadovą ir užtarytoją paniekinusys valią Viešpaties, pa-
ni šviesos ir d.irbštumo, o vėl dirs- č ' : a u s straipsnyje apie vysk. Motie-i visuose reikaluose. Tikrai, jis buvo j klausė velnio ir jo draugų. Nedori 
telime į darbus mūsd'ieniškų ku- ' ) u Valančių (Draugas, 1975.111.18, i lyg koks, nors ir nerinkfas, lietuvių Į žmonės išsižadėjo prisiektos blaivys-
nigų, tai nuliūdę turime patėmyti, Nr. 57), V. Biržiška buvo šiurkščiai i tautos atstovas, su kuriuo skaitėsi j tės, sugrįžo į seną paprotį. Dar tu-
iog tiktai nedaugelis eina takais lT neteisingai apkaltintas, kad nieki-' ir okupacinė rusų valdžia. Naudo- į rėjau viltį, jogei seniems girtuok-
Valančausko pr-imintais. r... Valan- n e s Valančių ir tik po polemikos damasis tokia savo padėtimi, Valan- liams išmirus, jauna giminė, gerti 
čiusl rūpi "kiekvienam lietuviui, s u J- Stakausku tas savo neigiamas 

dinančiai. Kai kada paįvairina
ma: su įsijautimu, su giliu per
gyvenimu, su užsidegimu, gra-s 
žia intonacija ir pan. 

kūrybinio laiviūkšcio trapumą... 
Raudos, aimanavimai, nepasiti-

į kėjimai savo galiomis! Retas mė-

(Nukelta į 2 psL) 

Nebūtų bu ve reikalo varginti to
mis ilgokomis seno "Varpo" ištrau
komis, ypač kad tai mums visiems 
gerai žinomi ir nekartą vadovėliuo
se, spaudoje ir kitur skaityti daly
kai. Betgi ne vienam, tur būt, bus 

čius stengėsi dirbti Lietuvos gerovei 
ir uoliai gynė jos reikalus. 

Daug betgi turėjome vyskupų ir 
prieš Valančių ir po jo, o tik ne

nežiūrint į jo tikybiškas pažvalgas" pažiūras paiceitęs. 
(Lietuviškieji raštai ir raštininkai, 
1890, p. 52). j 2- Valančinis antspaudas 

Jei jau Šliūpas su Kapsuku taip Anot V. Biržiškos, Valančius "vi-; daugelį iš jų teprisimename geru 
palankiai atsilie^ apie Valančių,: sai Lietuvos XIX a. istorijai užde- žodžiu, ar net iš viso bet kokiu žo-
tai Tumas - Vaižgantas ii tiesiog jo savo valančinį antspaudą" (Va-; džiu. Tačiau Valančiui vyskupo pa-

jaukštinte avkV.ino "Žinyčioje" (Nr. Į lanč. biog. bruožai, p. 5). Kad tai'reigos leido išsiJesu visu ūgiu. Bu-
,3 , 1901): "Lietuvos civilizacijos is-! galėjo įvykti, nulėmė du dalykai:;; vo kam ir išsitiesti. Tai buvo švie-
j torijoje •atome tris visų žymiau-1 paties Valančiaus išskirtinė asmeny-' sus protas, linkęs betgi ne į teori-
I šias ypatas, kurioms savo energija,! be ir tinkamos sąlygos jai pasireikš-( nius mokslo svarstymus, o į taiklius 
I valios tvirtybe :: primaningumu pa-1 ti, būtent, jo paskyrimas Žemaičių, praktinio gyvenimo sprendimus. 

neprarasi, nedaleis pragaišti blaivys-
tei. Bet ir tame dalyke apsirikau, 
nes jaunuomenė, matydama tėvus 
geriant, pradėjo ragauti arielkos ir 
Įkrito į tą patį nelaimingą paprotį 
Vos nedaug dievobaimingų žmc-
nių tebsitur blaivystės ir atmen, ką 
po priesieka Viešpačiui žadėjo. Mel
džiu Kristaus Jėzaus, idant tą sau* 
jelę dorų žmonių užlaikytų ir pa
daugintų" (K. Gieczys) [ecys]« 

(Nukelta į 2 psL) 
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& įame numery 
Žmogus anapus visuomeninių 
sprendimų. 
Turtas, kuris nenyksta: Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
darbai ir užmojai. 
Čigoniškai/ bet baroniškai. 
Eilėraščiai iš pavergtos Lietuvos. 
Jaunimo choro problemos 
ir koncertas. 
Stratfordo teatruose 
1976 metų vasarą. 
Nauji leidiniai. 

Kertine parašte 
2MOGUS ANAPUS VISUOMENINIŲ 
SPRENDIMŲ 

Praėjusiais metais Vokietijoje 
išėjo knyga, plati studija, apie 
vieną iš reikšmingiausių šio 
šimtmečio visuomeninių mąsty
tojų — Gustavą GuncTach. ku
ris turėjo daug įtakos Pijui XI, 
Pijui XII ir kancleriui Adenau
eriui. Knygos autorius — Joha-
nnes Schwarte, laiko jį vienu 
didžiausių socialinių filosofų, ta
čiau tarsi užmirštų, ar, gal būt, 
dar neatras'u. 

VLADAS JUODEIKA 

Akademijos darbai 

Ar ne paradoksas, kad viena 
žymi mokslo institucija, kuri jau 
išvarė gilią vagą kultūros ir 
mokslo srityje, dar nesusilaukė 

| išeivijos tarpe reikiamo dėmesio? 
Toji institucija yra Lietuvių ka- Į 
talikų mokslo akademija Romoje. 
Akademija kas treji metai ruošia 
mokslinius suvažiavimus, ku
riuose skaitomi moksliniai refe
ratai, o po to jie išleidžiami Su
važiavimų darbų tomais. Sekan
tis, jau dešimtasis suvažiavimas 
'urįs įvykti š.m. rudenį per Pa-
lėkos dieną, Detroite. 

Mes šiandieną būtume kultū
riškai daug neturtingesni, jei ne
turėtume prieš 429 metus išleis
to Mažvydo katekizmo ir bemaž j 
prieš 400 metų išleistos Dauk-1 
šos Postilės, kuri parašyta gra
žia lietuvių kalba. Gi Lietuvių ka
talikų mokslo akademija, tyliai 
dirbdama ir nesireklamuodama. 
leidžia mokslinių darbų, metraš
čių ir atskirų studijų tomą po 
tomo. Ji iš tikrųjų krauna neį
kainuojamą dvasinį tu"tą, kuris j 
nei samanoms neapaugs, kurio I 
nei amžiai nesunaikins. Akade-; 
mija kaupia tąjį lobyną, kuriuo 
gyvena ir alsuoja lietuvių tauta. \ 
Jos leidiniai bus didelės moksli-: 

• nės vertės būsimai laisvai Lietu-1 

"', KURIS NIEKADA NES! TURT4 
Lietuviu kataliku mokslo akacbirr'jc 

NSTA 
darbai ir- i uzmc;ai 

ssireiskimus vartojo 
Gundlach. 

Mums jis yra įdomus dar. ir 
tuo. kad yra buvęs mūsų visuo
menei gerai žinomo tėvo J. Kriš-
tanavičiaus mokytoju (pas kurį 
jis rašė savo disertaciją) ir vė
liau jo draugu. Kai Gundlam 
buvo visuomeniniu Pijaus XII 
patarėju, o Krištanavicius vado
vavo Vatikano šalpos komitetui 
vidurinei Italijai, įskaitant Romą, 
jie gyveno prie to paties korido
riaus, dažnai susitikdami ir išsi
kalbėdami. Tėvas Krištanavicius 
taip pat laiko Gundlachą labai 
vertinga asmenybe. Nuo Pijaus 
XI enciklikos "Quadragesimo 
anno" iki Jono XXIII encikli
kos "Mater et magistrą" 1961 
m., Gundlach aktyviai prisidėjo 
prie" įvairių visuomeninių Vatika
no dokumentų ruošimo. 

Tokiame pasaulyje, kuriame 
siautė komunizmas ir kuriame 
kilo įvairus kraštutiniai naciona
listiniai sąjūdžiai, Katalikų baž
nyčiai reikėjo susivokti, koks yra 
santykis ir kokia priklausomybė 
tarp asmens ir visuomeninės 
struktūros. Leninas asmenį lai
kė tik abstraktu, kuris tam tik
rame" momente yra ištraukiamas 
iš istorinės tėkmės, kad atliktų 
viena ar kitą uždavinį, o po to 
vėl būtų panertas medžiaginėn 
istorijos tėkmėn. Nacionalizmai 
taipgi nepripažino asmeniui sa
vaimingos prasmės, šalia ar ana
pus jo tautos reikalų. Žmogus bu
vo tiek vertinamas, kiek buvo 
verta ar neverta jo tauta (pvz. 
naciams žydas ar lenkas). Esant 
tokiai situacijai, Katalikų bažny
čia išreiškė savo mokslą subsi-

būtų galima aptarti pasakymu 
vienas ir kiti. Šitokios prasmės v a L j a u š iancĮien Akademijos lei-

t e v a s diniai patenka į pasaulinio garso 
universitetų ir kitas žymiąsiac 

Enciklika Ouadragesimo anno" bibliotekas, kaip antai: Yale Uni-
sitaip aptaria subsidijinį princi- . versity Library, University of 

i pą: Ką gali padaryti atskiras pennsylvania Library, Fordham 
( žmogus, to nereikia daryti visuo- University Library, Library of 
I mertinrn būdu, ką vietinė visuo- Congress, State University of 
j mene gali padaryti, to nereikia X e w York at Buffalo Library, 
daryti platesnes apimties visuc-; The New York Public Library. 

j menei. Jei tai būtų daroma, būtų The British Library (Londone), 
visuomenines tvarkos . painioji- Staatsbibliothek Preussischer 
mas. Kiekviena visuomeninė or- Kulturbesitz (Berlyne), VVest-
^anizacija yra subsidijinė ta pras- deutsche Bibliothek in Marburg 
me, kad ji turi paremti savo na- ; Bayrische Staatsbibliothek in 

!i'c jMuenchen, Uppsala University 
Subsidijinis principas, kuris to- Library, Varšuvos, Krokuvos, 

Ii gražu dar nėra pasidaręs po z n anes, Torno universitetų 
krikščioniškos visuomenės nuo-' bibliotekas, Vatikano, Romos, 
savybe, tačiau, nėra abejonės, Florencijos, Paryžiaus Bib-
kad jis ilgainiui pasidarys pa
grindine atrama prieš abu sau
valiavimus: ir prieš visuomeni
nės organizacijos sauvaliavimus 
ir prieš asmens sauvaliavimus. 
Visuomeninis organizmas savo 
esme yra pagalbinis veiksnys as
meniui, o asmuo, taip pat savo 
esme yra reikalingas visuomeni
nio organizmo paramos. 

Subsidijinis principas yra iš 
tikrųjų kompetencijų išaiškinimo 
principas. Taip jį suprato Gund
lach. Jis apsaugoja, kad žmo
gaus vertė neprapultų jokioje or
ganizacijoje ir kad mažas orga
nizacinis junginys nepasidarytų 
grobiu centrinės organizacijos. 
Jis apsaugoja, kad vietinė inicia
tyva nebūtų nustelbta, tačiau, iš 
kitos pusės, jis iškelia ir tai, 
kad maža organizacija turi užda
vinių, kurių ji pati viena taipgi 
negali atlikti. 

Gali kai kam atrodyti, kad po 
to, kas yra įvykę nesenoje isto
rijoje, žmonijos pavergimo pavo
jus jau yra praėjęs. Gundlach 
tačiau taip nemano. Net Vaka
rų visuomenėje jis mato bent dvi 
pavojų sritis. Viena iš jų yra ta 
pirmenybė, kurią visuomeninia
me gyvenime įgauna techninės 
organizacijos. Jos gali pasidaryti 
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liothėąue Nationale, Madrido 
Louvaino, Fribourgo ir daugelio 
kitų universitetų, institutų ir 
miestų didžiąsias bibliotekas. Iš 
tikrųjų Akademija užpildo moks
lo srityje tą spragą, kurią atliktų 
keli lietuviški universitetai. 

Kai šiandien rusų okupanto 
priespaudoje garbinga Lietuvos 
istorija iškraipoma, kai lituanis
tika sudarkoma, kai Lietuvos ra
šytojų kūryba grūdama į "socia
listinio realizmo" prokrustinę lo
vą, kai grynojo mokslo tiesos iš
prievartaujamos, kad tarnautų 
dialektinio materializmo melui, 
Akademija tampa vienintelis 
švyturys, kuris šiuo audringu 
laikotarpiu gali išsaugoti lietu
viškojo ir grynojo mokslo tiesą. 
Gi mūsų visų pareiga moraliai 
ir materialiai paremti šias kil
nias ir didingas Akademijos pa
stangas. 

Ligšioliniai Akademijos atlikti 
darbai verti pasididžiavimo. Aka
demija buvo įsteigta 1922 m. 
Nepriklausomoj Lietuvoje buvo 
surengti trys Akademijos suvažia
vimai: 1933, 1936 ir 1939 m. Iš
leista trys tomai "Suvažiavimo 
darbų" ir 1 tomas "Užgesusių ži
burių". Akademija atgaivinta 
Vakarų Europoje 1955 m. pa
baigoje. D&bar Akademijai pri-

Vilniaus universiteto didysis kiemas, XIX amžiaus pradžios litografija. Senosios Lietuvos šviesusis mokslo židi
nys — Vilniaus universitetas buvo įsteigtas 1579 metais ir šimtmečius spinduliavo plačiam Europos regionui tarp 
Baltijos ir Juodosios jūros ir toliau i rytus, nes pirmasis Rusijos universitetas Maskvoje buvo įkartas tik 1755 me
tais, taigi net 176 metus vėliau už Lietuvos universitetą Vilniuje. 

klauso 226 nariai. Akademijos 
priešakyje stovi jos pirmininkas 
A. Liuima, Gregorianumo uni
versiteto Romoje profesorius.Per 
šį Akademijos egzistavimo laiką 
išleista 8 didžiuliai tomai Suva
žiavimo darbų ir iaug tomų met
raščių bei stamb'ų monografijų. 

Prieš pat Kalėdas išėjo iš 
spaudos kun. dr. Andriaus 
Baltinio monografija apie Vys
kupą Vincentą Borisevičių. Da
bar spausdinami suvažiavimo 
darbai, IX tomas; Metraštis, VI 
tomas; prof. dr. A- Salio Raštai, 
I tomas (redaguotas prof. dr. 
Petro Joniko). Be to, jau pa
rengti ir greitai bus atiduoti į 
spaustuvę prof. dr. Z. Ivinskio 
Lietuvos istorija. I tomas; prof. 
dr. K. Avižonio. Rinktiniai raš
tai, II tomas; prof. dr. A. Salio, 
Rinktiniai raštai II tomas; Vla
do Kulboko, Lietuvių lite
ratūrinė kritika tremtyje, vysk. 
Kazimiero Paltaroko redaguo
ta Panevėžio vyskupijos istorija, 
prof- dr. Vlado Juodeikos, Di

džioji iliuzija, trijų tomų veika
las, ir kiti. Taip pat rengiami 
spaudai dar šie veikalai: Fontes 
Historiae Lituaniae; Relationes 
Status Diocesium in Magno Du-
catu Lituaniae II tomas; kun. 
dr. K. GeČio Blaivybės draugijos 
žemaičių vyskupijoje 1858-1864 
m., prof. dr. Zenono Ivinskio, 
Vyskupas Merkelis Giedraitis, ar
ba Lietuva dviejų amžių sąvarto
je, 2 t. 

Akademija yra perėmusi dr. 
Zenono Ivinskio biblioteką ir ar
chyvą. Pernai }i perėmė lietuvių 
studentų Rūta-Lituania, organi
zacijos, veikusios Fribourge, Švei
carijoje, archyvą ir Motinėlės 
kasos knygas su daugybe knygų 
ir Varpo bei Ūkininko komplek
tais. 

1975 m. Akademija rūpinosi 
pastatyti prof. dr. Zenonui Ivins
kiui paminklą - antkapį. Pamink
las atsiėjo daugiau kaip 6000 D. 
M. Didžią dalį tos sumos suau
kojo Akademijos nariai ir kiti as
menys per Akademiją. 

PreI Pr. Juras yra padovanojęs 
Akademijai per daugelį metų jo 
surinktą ALKA — Amerikos lie
tuvių kultūros archyvą, Putname, 
Conn. Tai didžiai vertingas ob
jektas, bet kartu yra ir sunkus 
uždavinys. Jo palaikymas, tvarky
mas ir ugdymas reikalauja darbo 
rankų ir lėšų. Yra būtina pra
plėsti — padidinti ALKOS patal
pas Putname. Reikia pristatyti 
dvigubai didesnį pastatą, kuris 
galėtų talpinti etnografinį Lietu
vos muziejų, tautodailės dalykus 
ir meno galeriją, o dabartinį pa
statą palikti bibliotekai ir archy
vui. 

Žemės plotą, ant kurio stovi 
dabartinis ALKOS pastatas ir 
ant kurio bus galima pristatyti 
didesnes patalpas, Akademijai 
padovanojo Putnamo Nek. Pradė
tosios Švč. Mergelės Marijos vie
nuolijos seserys. Turint žemės 
sklypą, jau yra visai reali galimy
bė ALKĄ praplėsti — sukurti 
tam tikrą mokslo židinį. Būtų la
bai gražu, kad atsirastų mecena

tų, kurie paaukotų, sakysime, 
atskiros salės arba kambario 
įrengimui reikiamą sumą. Tokie 
asmenys būtų garbės mecenatai. 

Betgi plačioji išeivijos visuo
menė greičiausiai nežino, kad 
šią milžinišką Akademijos darbų 
naštą velka daugiausia du pasi
šventę idealistai, tai jos siela ir 
darbų planuotojas pirmininkas 
prof. A Liuima, kuris visą atlie
kamą nuo profesoriavimo laiką 
atiduoda Akademijai, ir jos rei
kalų vedėjas istorikas kun. R. 
Krasauskas, toji nepavargstanti 
darbo bitelė, kuris be to eina 
dar kelias kitas papildomas pa
reigas. Čia iškyla pateisinamas 
klausimas, kaip visuomenė galė
tų pagelbėti šiame darbe, surasti 
talkininkų ir lėšų. 

Lietuviškoji tremties visuome
nė, pati patyrusi daug vargo ir 
bėdų, yra labai jautri dideliems 
dalykams. Lietuvybei remti ji y-
ra sukūrusi milijoninį Lietuvių 
fondą, kovai už Lietuvos laisvę 
remti ji įsteigė Tautos fondą, per
sekiojamai Bažnyčiai šelpti ji į-
steigė Religinę šalpą. Ji pastatė 
dvi meniškas lietuviškas koply
čias: Immculate Heart Katedroje, 
Washingtone, ir šv. Petro Bazili
kos požemyje, Romoje. Jos kai
navo daugiau kaip 600.00 dole
rių. Ji sukūrė du didžiuosius Kul
tūros židinius: Chicagoje ir 
Brooklyne. 

Išeivijos visuomenė taip pat 
pastatė nesugriaunamus kultū
ros paminklus, išleisdama šiuos 
veikalus: Lietuvių Enciklopediją, 
36 tomai; Encyklopedia Lituani-
ca, 6 tomai; V. Biržiškos Alek-

j sandryną, 3 tomai; Br. Kviklio 
Į Mūsų Lietuvą, 4 tomai; ir daugy-
Į be istorijos bei literatūros veika-
I lų. Taigi, .vargiai galima abejoti, 

kad toji pati išeivijos visuomenė 
nenorėtų pastatyti dar vieno ne
nugriaunamo mokslo bei kultū
ros paminklo, aktyviai įsijungda
ma i Akademijos darbą ir ją stip
riai finansiškai paremdama. 
Kad Akademija galėtų sėkmingai 
dirbti ir plačiau išskleisti mokslo 

Į bei kultūros darbą ateityje, ji tu
ri turėti pastovią finansinę ba
zę. Žinia, ir toliau Akademijos 
veikla esmiškai remsis geros va-

I Uos mecenatais, bet Akademijos 
našumas žymiai pakiltų, jei ji 
turėtų pastovių operacinių įplau-
kų.Atrodo, kad šio klausimo or
ganizacinė pusė praeitais metais 
buvo išspręsta, įsteigus Lithua-
nian Catholic Academy of Scien
ces, Inc. ir įregistravus Massachu-
setts valstijoje. Nuo šiolei visi JA 
V-bėse gyvenantieji mecenatai, 
nariai, prenumeratoriai ir auko
tojai, kurie nori pasinaudoti tax 
exemption privilegiją, tai yra, 
kad galėtų visus Akademijai pa
darytus mokėjimus, kaip nario 
mokestį, už leidinius — knygas 
ir aukas įrašyti mokesčių suma
žinimui, turi rašyti čekius vardu 
Lithuanian Catohilic Academy 
of Sciences, Inc. ir tokius čekius 
pasiųsti ne į Romą, bet šiuo ad
resu: 

LK. Mokslo Akademija 
Iždininkas Juozas Vembrė 
P.O. Box 494 
Putnam, Conn. 06260 
Taip reikia daryti dėl to, kad 

mokesčių įstaigos reikalauja če
kius iškeisti Amerikoje, o ne už
sienyje. Be to, Akademijos na
riams, leidinių pirkėjams, mece
natams ir aukotojams bus leng
viau ir patogiau pasiųsti laišką 
su čekiu į Putnamą, negu į Ro-

fNukefca į 4 gslį 
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& įame numery 
Encyclopaedia Britannica 
klausimas vel iškyla* 
Apie lietuvius S. Kovaliovo 
teismo metu Vilniuje. 
Varnelio darbai parodose. 
A. Jurgučio "Pamario pasakos 
klausantis. 
Elenos Kepalaites paroda 
New Yorke. 
Antanui Tamošaičiui 70 metų. 
"Nerija" — naujas vokalinis 
vienetas. 

Kertine parašte 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 
KLAUSIMAS VEL IŠKYLA 

APIE LIETUVIUS S. KOVALIOVO TEISMO METU VILNIUJE 

n 

Kaip yra žinoma, Sergejaus 
Kovaliovo teismas ir tardymas 
vyko ne Maskvoje, bet Vilniuje; 
Kovaliovą teisė Lietuvos TSR 
Aukščiausias teismas pagal 
RTFSR Baudžiamojo Kodekso 79 
straipsnį. 

Matyt, valdžia norėjo, kad 
būtų mažiau šios teismo bylos 

tos pablogėjimo. Jaugelis ne per Į 
seniausiai buvo išėjęs iš ligoni
nės po sunkios vėžio operacijos. 
Į teismą atvykusį Jurevičių iš
siuntė atgal į jo gyvenamąją vie
tą — Šiaulius. Manoma, kad Lie
tuvoje prieš teismą ir jo metu 
buvo suimta kelios dešimtys 
žmonių, — rašoma "Kronikos" 

^ą.^w.^fm-- J PjŲ"J* JPUJjĮIV*^1^ ..yMarjįffvr .;*• *TT-? Ą* mJHQĘĮ 

liudininkų. Gruodžio 9-os rytą 38 numeryje. 

Britannica savo problemą dar 
nėra užbaigusi. Neseniai vėl pa
sirodė straipsnis Commentary 
(.1976 m. vasario mėn.) žurna
le, parašytas Samuel McCracken, 
Bostono universiteto prezidento 
padėjėjo. Straipsnyje ''The Scan-

Britannica redaktoriai vaikš
čiojo ant labai plono ledo, kai 
jie aiškiai kontroversinius klau
simus paskyrė tokiems auto
riams". 

McCracken taip pat aprašo 
ivykį, kuris mūsų visuomenėje 

dal of Britannica 3" McCracken į sukelia aliuzijas apie vieną pa-
'abai stipriai kritikuoja Britanni- Į našų, o greičiausiai tą patį įvy-
:a politinį šališkumą. Jis iške- kį. McCracken rašo: 
lia keletą naujų klausimų. Di
džiausias Britannica pakaltini-
mas tai sugestija, kad redakcija 
įvairias klaidas ir netikslumus 
įvedė ne per savo neapdairumą 
ir nesugebėjimą, bet sąmoningai, 
dėl redaktorių politinių pažiū
rų šališkumo. Šį teigimą Mc
Cracken pagrindžia pavyzdžiais, 
kurių ryškiausi yra, jog straips
nio autoriumi apie kolonializmą 
buvo pakviestas Harry Magdoff 
Mancist Monthly Review redak
torius ir kad Emest van den 
Haag straipsnis apie civilinį ne
paklusnumą buvo Britannica už
sakytas, honoraras apmokėtas, 
bet straipsnis nebuvo išspausdin
tas. Vėliau sis straipsnis pasiro
dė VVilliam Buckley redaguoja
mame konservatyvių pažiūrų 
žurnale National Revievv (1972 
m. sausio 21 d.) ir vėliau bu
vo išleistas atskira knyga. Apie 
Magdoff straipsnį McCracken 
rašo šitaip: "Nenuostabu, kad 
Sovietų Sąjunga Magdoff yra 
pristatoma kaip kolonializmo 
oponentė. Pagal savo kolonializ
mo ir imperializmo supratimą, 
jis ignoruoja Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupaciją ir aneksiją, 
ignoruoja dalies Lenkijos ir Vo
kietijos teritorijų aneksiją. Savo 
diskusijose apie dekolonizaciją jis 
ignonioja Centrinės Azijos kolo
nijas, kurios buvo carų įsigytos 
ir iki šiol Sovietų tebelaikomos. 
Savo diskusijose apie neokolonia-
Kzmą (kurį jis definuoja kaip 
svetimos įtakos buvimą nomina
liai nepriklausomuose kraštuose) 
jis ignoruoja Sovietų imperiją 
Rytų Europoje. Jis taip pat ig
noruoja Cekoslovakijon invaziją 
1968 m. rugpiūčio mėnesį. 

i Vilniuje, prieš atvykstant Mask-
i vos traukiniui, saugumiečiai pe-
Į rone suėmė Antaną Terlecką, Vy-
I taatą Petkų ir Valerijų Smolkiną, 

įtarę, kad jie ketina sutikti į 
teismą atvykstančius maskvie
čius. Visus tris išlaikė saugume 
('KGB) pusdienį ir pareikalavo, 
kad jie nepasirodytų teismo pa
talpose. 

Teismo išvakarėse keletui Vil-
j niaus žydų, kuriems iki to laiko 

nebuvo leidžiama emigruoti, bu
vo pranešta, kad jų bylos pas'ųs-
tos peržiūrėjimui. Ir penketui iš 
jų buvo išduoti leid'mal išvykti, 
bet pareikalauta, kad jie neitų į 
teismą. 

Gruod.v;o 9-os rytą teismo p* 
talpose t-uvo 20-30 lietuvių, dau
gelis atvv ko ' - ttiest* J'. 

v1'- ir atvykusių maskvieč ų b 
iontr.gradiečTų, į teismo salę neį-
loido. Nors teismas oficialiai bu
vo laikomas atviru, į salę buvo į-
leisti tik teisiamojo giminės, vi
sa kita publika buvo praleidžia
ma tik su specialiais leidimais. 
Prie Virgilijaus Jaugelio, kuris 
mėgino įeiti į salę, priėjo vesti
biulyje budintis saugumietis ir 
pareikalavo pasišalinti. Virgili
jus Jaugelis liko stovėti prie sa
lės durų. Tada jis buvo nuvestas 
ir pasodintas 15-ai parų už tai, 
kad ''nepakluso ir įžeidė milici-

Antrąją bylos nagrinėjimo die
ną saugumas dar labiau susirū
pino lietuvių laikysena. Nuo 
gruodžio 10-os visus lietuvius, 
kurie sukėlė įtarimą, kad nori 
patekti į teismą ar parodė nors 
kokį susidomėjimą procesu,buvo 
stengiamas: neprileisti net prie 
teismo pastato, o sugebėjusius 
prasmukti į vidų — tuoj pat iš
varydavo. Vestibiulyje ir korido
riuose budėjo daugiau kaip 20 
aiškių ir slaptų saugumiečių. Va
dinamam "operatyviniam dar
bui" vadovavo, beveik nepasi
traukdami iš teismo patalpų 
-ulkininkas Kruglovas ir pa-

••" cininJcis Baltinas. Milicijos 
~;'iui vadevavo pulkininkas, 

Vilniaus mierto milicijos virsi- • 
•' V:a3. 

T .„•-_,„ ---ėdLrrbuvo įleista 
h Kanados korespondentas Levy. 
.'is veltui bandė motyvuoti tuo,! 
kad tarybiniai korespondentai | 
Kanadoje gali lankytis teismuose, 
jis rėmėsi ir Helsinkio susi
tarimais, garantuojančiais žur
nalistams nekliudomą darbą. 
Bet jo ipastangos buvo tuščios. 

Gruodžio 9-ją akademikas Sa
charovas, atvykęs į Vilnių, ir 
kartu su kitais neįleistas į teismo 
salę, pareiškimu kreipėsi į Lie
tuvos TSR Aukščiausiąjį teismą 
ir į patį Kovaliovą, kaip į asme 

f 

•1 

i 
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ją'. Bet gruodžio 12-ą dieną jį nį, patį save ginantį savo byloje, 
paleido, išsigandę dėl jo sveika- Sacharovas paprašė,.kad jis būtų 

Kazys Varnelis 
Iš parodos 

-Balansas erdvėje" (1976, Liquitex ant drobes 93" X 1«8") 
"Abstract Art in Chicago" Museum of Conteirponuy Art, 237 East Ontario St, Chicago 

iškviestas liudininku Kovaliovo 
byloje; jo pareiškime sakoma: 
"Daugelį metų pažinodamas 
Kovaliovą, aš noriu paliudyti 
teismo posėdyje, kad jis yra ypa
tingai garbingas ir sąžiningas 
žmogus, kad jis atsidavęs teisėtu
mui, teisingumui, žmogaus tei-

"Preece (Britannica redakto
riaus) opera vi mo skonis yra pa
juntamas Britannica vidaus rei
kalams leidžiamame organe, kur 
jis juokaudamas pareiškia, kad 
po to, kai pasaulinio garso ling
vistikos autoritetas sutiko para
šyti enciklopedijai, jo supančio
tas kūnas buvo sužvejotas iš Ry-1 
tų Europos upės. Kada mano 
vardu Preece įstaiga buvo pa
klausta šios centrinės figūros to
kiame sensacingame epizode pa
vardės, jo sekretorė pareiškė, kad 
jis jau pamiršo detales ir kad 
dokumentai jau yra sunaikinti 

Kad toks atmintinas atsitiki 
mas galėtų taip greit dingti iš 
Preece atminties ir taip pat ga 
įėjo dingti visa šio įvykio doku
mentacija, nieko daug nepasako 
apie jo redagavimo patikimu-
mą . 

Jei McCracken teigimas yra 
teisingas. Britannica turėtų jaus
ti pareigą viešai paaiškinti, ką 
ji tikrai žino apie šį incidentą 
ir manau, kad nebūtų sunku 
išvystyti čia stipresnį spaudimą 
ir IS akademinių ir IŠ pol ium ų Į pareisimą Lietuvos komunistų partijos sekretoriui Griškevičiui (flur. "Draugo" kultūrinj priedą š 
sluoksnių. Viso to išdava: dasLL Vladas 2illus buvo pasalintas iŠ prof<sinS» DaUln'-iku sąjungos ir anoniminiais laiškais graso-

McCracken taip pat iškelia ir j maa nužudyti. Sluo metu laisvųjų lietuvių pareiga jam pideti, kreipiantis į atitinkamas laisvojo pasaulio ir sovieti-
Britannica ryšį su University or I * • &**«** M 8paud*-

sių ir viešumos gynimui. Savo 
gilią pagarbą Sergejui Kovalio
vui aš išreiškiau, pakviesdamas 
jį garbės svečiu į Nobelio iškil
mes Oslo mieste, gruodžio 10 
dieną." Toliau Sacharovas nu
rodė, kad jis prisiima .pilną atsa
komybę už pagrindinius veiks
mus, inkriminuojamus Kovalio
vui, ir yra pasiryžęs tai patvir
tinti teismo posėdyje. 

Gruodžio 12-ąją, laukdami 
teismo nuosprendžio, Kovaliovo 
draugai padarė pareiškimą, ku
riame smulkiai aprašė, kaip ir 
už ką yra teisiamas Kovaliovas, 
kokiomis aplinkybėmis vyksta 
teismas ir kaip pažeidinėjamos 
teisėtumo normos. Šitas teismas 

pareiškime vadinamas "ne kuo 
kitu, kaip teisėtumo (parodija". 

Kiekvieną dieną prie posėdžių 
salės durų kildavo apsišaudymas 
žodžiais, saugumiečiai ir jų pa
dėjėjai grubiai užsipuldavo And
rejų Sacharovą ir kitus Kovalio
vo draugus. Gruodžio 12-ąją, kai 
teismas pasibaigė, vestibiulyje, o 
paskui ir gatvėje tas žodinis ap
sišaudymas pasidarė ypač aštrus. 
Kai kurie "tvarkos saugotojai** 
net mėgino išprovokuoti "fi
zinius veikspius". Bet buvo ir 
toks epizodas. Vienas iš tų, ku
rie išėjo iš salės, praeidamas pro 
akademiką Sacharovą, tyliai pa
sakė: '"Atleiskit", jį teisė ne lietu
viai." A. S. 

K. Varnelio darbai išskirtinėse parodose 
Chicagoje gyvenančio 

Dailininkas Vladas Žilius savo studijoje, Vilniuje, praėirshi metu 
kūrybai užmetamų partinių varžtų, paprašė leidimo Išvykti iš S< 

mėn. Dailininkas, nebegalėdamas pakęsti 
o negaudamas, įteikė režimą apkaltinant) 

m. vasario 14 d.). 

Chicago. Universiteto vardas ir 
jo herbas yra Britannica naudo
jami ir tuo pačiu University of 
Chicago yra atsakingas už šios 
enciklopedijos turinį. McCra
cken visa tai šitaip komentuo
ja: 

"Yra visuotinai priimta, aišku 
be pagrindo, kad intelektualinis 
Britannica lygis yra University 
of Chicago, o ne šokių mokyk
los biznierių. Ryšys su Univer
sity or Chicago yra pagrindinė 

šio galvojimo priežastis, ir šis 
ryšys yra nepaprastai naudin
gas Encyclopaedia Britannica, 
Inc. * 

Ką gauna už tai universitetas, 
yra mažiau aišku. Pagal 14-ja 
laidą universitetas gauna mokes
tį už redakcinę pagalbą, bet ne
turi jokios kontrolės Britannica 
operacijoms. Todėl universitetas, 
tai suprasdamas ar ne, leidžia 

naudoti savo vardą ir tuo pa
čiu šio vardo rešamą prestižą 
komerciniam bieniui, kuris nuo
latos nusmunka žemiau savo pa
sistatytų standartų ir juo labiau 
nepasiekia universiteto intelektu
alinio lygio". 

University of Chicago turėtų 
būti jautrus tokiems apkaltini
mams. Ir šios mokyklos lietuviai 
studentai pasitarnautų šiam rei

kalui, jei jį pajudintų universi
teto ribose. Reikia atminti, kad 
studentų ir profesūros opozicija 
savo laiku išvarė daug valdžios 
finansuojamų tyrinėjimo kont
raktų iš universitetų ribų. Bri
tannica būtų net mažesnis ob
jektas. 

Donatas Šatas 
(PLB speciali komisija) 

dailininko prof. Kazio Varnelio 
tapyba, jau ne kartą susilaukusi 
pirmaeilio amerikiečių kritikų dė
mesio Chicagoje ir kitur, šiuo 
metu vėl reiklių parodų rengėjų 
ir spaudos pabrėžtinai yra įver
tinta. 

§. m. sausio mėn. 18 d. buvo 
atidaryta paroda, vadinama "In
diana — Illinois Bicentennial 
Painting Exhibition 1976-1977". 
Tai Amerikos nepriklausomybės 
200 metų sukakties proga po In
diana ir Illinois valstijas keliau
janti tapybos paroda. Kazio Var
nelio darbas šioje parodoje lai
mėjo 1,000 dol. premiją (pur-
chasing prize). 

mūsų tract Art in Chicago". šiai paro
dai 200 dailininkų skaidrė
mis buvo prisiuntę atrinkti 3000 
darbų. K tiek buvo atrinkta tik 
14 dailininkų, kaip Chicagos abs-
trakčiojo meno reprezentantų. 
Tarp tos keturiolikos yra ir Ka
zio Varnelio darbai, šiai parodai 
daug ir net kontroversinio dėme
sio jau iš anksto rodo didžioji 
Chicagos spauda. Praėjusio sa
vaitgalio Sun - Times ir Chicago 
Tribūne kultūriniai puslapiai 
jau nemažai rašė apie parodą, 
visur minėdami ir Kazio Varne
lio joje dalyvavimą. 

Kovo 22 d. Chicagoje (III East 
Wacker Drive) bus atidaryta ži
nomos abstraktistų dailininkų 

Vakar (kovo 5 d.) Museum of,g™pės, pasivadinusios "Penki" 
(The Five) paroda, ši grupė sa
vo parodomis yra užsirekomen
davusi Amerikos Vidurio rajone 
kaip viena iš pajėgiausių. Kazys 
Varnelis šioje parodoje dalyvaus 

Contemporary Art patalpose, 
237 E. Ontario St., Chicagoje 
(Šiame muziejuje praėjusį rude
nį buvo ir Čiurlionio minėjimas) 
atidaryta ilgai fr komplikuotai 
rengta paroda, pavadinta "Abs- su keturiais savo darbais, 
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Siame numery 
Poetas ieško pagalbos 
Tomui Venclovai. 
Mūsų literatūros veteranui 
Juozui Švaistui 85 metai amžiaus. 
Motiejus Valančius po 100 metų. 
Filmas "Sala", skirtas 
Los Angeles lietuvių kolonijai. 
Danguolės Sadūnaites 
eilėraščiai. 
Daumanto Cibo apybraiža 
"Vieni du tarp ryklių". 
Baltiškų temų konferencija. 

NUO KETURIŲ VEJŲ IK! 
Mūsų literatūros veteranui 

Juozui Švaistui 85 metai 
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BRONYS RAII.A 

W. Somerset Maughamas, sulau
kęs labai gilios senatvės, kartą pa
sakojo savo draugui Garsonui Ka-
ninui apie ilgo amžiaus neigiamy
bes; 

"Juo ilgiau tu gyveni, tuo dau
giau galimybių suklysti, susierzinti, 
susikivirčyti, įžeidinėti ir būti įžei
dinėjamam... Bet kas dar blogiau, 
tai — atsiminimų našta". 

Kertine parašte 
POETAS KREIPIASI Į AMERIKIEČIUS. 
IEŠKODAMAS PAGALBOS 
TOMUI VENCLOVAI 

Žymusis rusų poetas Josifas! išversti į lenkų, vokiečių ir pran-
Brodskis, prieš keletą metų iš
vykęs i Ameriką ir dėstantis Mi-
chigano universitete, kreipėsi į 
amerikiečių inteligentiją, prašy
damas padėti Tomui Venclovai. 
Spausdiname jo atviro laiško 
žuranlo New York Revievv of 
Books redakcijai vertimą. 

Štai dar vienas laiškas jūsų dė
mesiui apie žmogų, kurio gyvy
bei gresia pavojus. To pavo
jaus versme yra gerai žinomi ini
cialai — KGB. Blogis skiriasi nuo 

Šiuo metu vyriausias amžiumi 
Lietuvių rašytojų draugijos narys 
išeivijoje, rodos, bus Juozas Švais
tas (Balčiūnas). Gimęs 1891 m. 
kovo 18 dieną Rokiškyje, šį kovo 
mėnesi rašytojas sulaukia 85 me
tų. Grožinės literatūros bandy
mais pradėjęs rodytis lietuviškoje 
9paudoje prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą(1912 m.), taigi tuomet, kai 
daugelis dabartinių mūsų rašyto
jų dar nebuvo gimę, Juozas Švais
tas Šiandien laimingai tapo lie
tuvių literatūros veteranu. Šis ti
tulas jam tuo labiau užpelnytas, 

fiko pakran ės Santa Monikoje, 
paskui ją pakeitęs kita sodyba va
karinėje Los Angeles dalyje 
(1626 Carmelina Ave., West Los 
Angeles, Calif. 90025). 

Jdomu šia proga prisiminti, 
kad amžium; vyriausias mūsų ra
šytojas, savo raštų forma toks nuo 
saikus ir ramus, galėtum sakyti 
tikras realistinės prozos konserva
torius, Nepriklausomybės pra
džioj į mūsų naujosios literatūros 
vagą įsijungė, kaip triukšmingas 
revoliucininkas ir maištingas ke-
turvėjininkas, tada žinomos Kazi
miero Binkio modernistų grupės 
dalyvis. Pirmajame Keturių Vė
jų žurnalo numeryje jis paskelbė 
straipsnį apie "Kalbos kultūrą", 
kur tarp kitko drąsiai rėžė tada 
naujas ir labai "futuristiškas" te
orijas. Pavyzdžiai, taip rašyda

mas: 
"Pakanka graužti seną kaulą: 
— Mūsų kalba graži, turtinga. 
Mes konkrečiai kalbos vysti 

nes tilc retas kas iš gyvųjų ar ir m u s i susirūpinę sakom; 
cūzų kalbas. Savo semiotinių 
darbų dėka jis taip pat labai ge
rai žinomas Europos lingvistų 
tarpe; pernai jis buvo pakviestas 
metus dėstyti Berkeley universi
tete, bet negavo vizos. 

Tomas Venclova pirmasis iš
vertė į lietuvių kalbą Elioto, Au
dėno, Frosto, Yeatso, Poundo ir 
kitų kūrinius. Jis taip pat yra iš
vertęs anglų metafizinius poetus. 
Nenustebkit dėl šių vardų gau
sybės — mažų tautų literatūrose 
vienam žmogui paprastai tenka 

dievų tuo, kad jis mėgsta su- devyni amatai. Be to, ilgą metų 
trumoinimus.Prisidengdamas ini-! e i l« vertimai buvo Tomui Venc-
cialais, Blogis įgauna normales- | *"2J . pagrindiniu pragyvenimo 
nę išvaizdą ir beveik įsigyja teisę j šaltiniu, 
egzistuoti. Keista, bet kada Blogis! 1975 m. gegužės 11 dieną To 
susitrumpina savo vardą, mes 
mažiau linkstame prieš jį kovoti 
ir kartais net palaikome jį lėktu
vų linija ar televizijos stoti
mi. Kaip ten bebūtų, tokių su
trumpinimų dėka, Blogio sąvoka 
mūsų sąmonėje gerokai supap
rastėja. 

Inicialai KGB rusų kalboje 
reiškia Valstybinio Saugumo Ko
mitetą. Kadangi anglų kalboje 
šių inicialų raidės yra skirtingos, 
juos būtų tiksliausia versti kaip 
sušaudymą, darbo stovyklą ar 
psichiatrinę ligoninę. Vienas iš 
tų dalykų gresia ir Tomui Venclo
vai, kuriam paremti aš ir rašau 
šį laišką. 

Tomas Venclova yra lietuvis, 
kas dar labiau pablogina jo pa
dėtį, nes labai nedaug amerikie
čių susivokia kur tos Lietuvos e-
sama. Užuot varginęs jus geogra
fijos ar fstorijos pamokomis, aš 
tenoriu pabrėžti, kad Tomas 
Veclova yra iškiliausias poetas, 
gyvenantis toje imperijoje, kurio
je Lietuva užima mažos provin
cijos vietą. Aš drįstu taip aukštai 
vertinti jo kūrybą, nes šiame že
mės pusrutulyje aš esu, gal būt, 
geriausiai susipažinęs su jo poe
zija, kadangi aš ją verčiau į rusų 
kalbą. Jo kūriniai taip pat buvo 

mas Venclova paprašė Lietuvos 
Komunistų partijos centrinio ko
miteto, kad jam būtų leista 
išvykti iš savo tėvynės. Nuo to 
laiko jį gaubia tyla. Atsižvel
giant į čią minėtus įvykius, jo 
likimas kelia susirūpinimo. Aš 
skatinu visus, skaitysiančius šį 
laišką, padėti Tomui Venclovai 
gauti leidimą išvykti iš Tarybų 
Sąjungos. Siųskite laiškus, tele
gramas, ir kt.: 

1. Anatolijui Dobrininui, TS
RS Ambasadoriui Jungtinėse A-
merikos Valstybėse, Washingtone; 

2. Lietuvos Komunistų partijos 
centriniam komitetui Vilniuje; 

3. Saviesiems kongreso atsto
vams; 

4. Lietuvos Rašytojų sąjungai 
Vilniuje. 

Žmogaus protui, deja, įmano
ma aprėpti tik tiek Blogio, kiek 
jisai pats sugeba jo padaryti. Šis 
faktas sutvirtina visų tų įstaigų su 
inicialais pranašumą ir spsunki-
na mūsų kovą su jomis. Tarybų 
Sąjunga yra šalis, kurioje vyriau
sybė išsprendė nusikaltimų prob
lemą — nusikaltimus ten vykdo 
vyriausybes pareigūnai, tikri pro
fesionalai toje srityje. Todėl aš 
norėčiau pasinaudoti šia proga 

{Nukelta S 2 pd.) 

anxsciau gyvenusių mūsų rašyto
jų literatūros darbui nenutrūksta
mai yra galėjęs skirti tokį ilgą 
laikotarpį — net šešiasdešimt su 
viršum metų. 

Vingiuoti veterano keliai 

Tiesa, jo gyvenimo kelionėse 
būta kai kurių nutrūkimų, ir li
teratūra buvo tik nuolatinė Juo
zo Švaisto meilė, bet ne vienin
telis amatas ar pragyvenimo šal
tinis. 

Dar carinės Rusijos laikais, bai
gęs Panevėžio mokytojų semina
riją, jis trumpai mokytojavo Sta
čiūnuose, o Pirmajam pasauli
niam karui kilus, buvo mobili
zuotas, Įgrūstas rusų karo mokyk
lon ir po metų, kaip karininkas, 
išsiųstas į mūšio lauką prieš aust
rus. Tačiau, atsikuriant nepri
klausomai Lietuvai, jis skubiai 
per vargus grįžo \ gimtin?, tuojau 
stojo talkon organizuoti ir vado
vauti gyventojų apsaugai, po ko 
netrukus perėjo kariuomenės tar
nybon. Cia įvairiose pareigose iš
buvo veik per visą nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį, 1939 m. 
pasitraukdamas atsargon pulki
ninko Įeit. laipsniu- Bet ir jo ka 
rinė tarnyba, kaip karinės spau
dos redaktoriaus, karo mokyklos 
lektoriaus, kariuomenės švietimo 
skyriaus bendradarbio ir pan. vis 
labiau rišosi su plunksna, negu 
su kardu. 

Nacių okupacijos laikais Švais
tas taip pat nepasišlaino nuo 
įvairių spaudos ir švietimo srities Į 
pareigų. Tik 1944 metais pasi- Į 
traukdamas į Vokietija ir 1949 
metais persikėlęs Amerikon (Chi-
cagon), rašytojas turėjo pelnytis 
duoną kitokiais darbais, tačiau 
dar daugiau nei kitais savo gy
venimo tarpsniais laisvalaikį skir
damas grožinės literatūros kūry
bai. Bėjęs pensijon, vėliau 
su žmona Aleksandra (dantų gy
dytoja) persikėlė į saulėtesnę Ka-

I lifotnija, pradžioje prie pat Paci-

— Ne! Kalba ne dievaitis, ku
riam garbę reikia smilkyti. Kalba 

mūsų darbo medžiaga..." 
O šitokio binkiškai maištingo 

rašinio pabaigoje dar pridėjo: 
"Ne 'žodžių magija', bet vidų-j 

jinis mechanizmas magina futū- Į 
ristus. Dėl to tat futuristų žodis• 
— kultūros žodis. Nesvarbu, kad', 
jie griauna tradiciją. Kultūra tai j 
ne vien tik pilkų tradicijų gran-1 
dinė. Kultūra organizuoja, todėl 
ji reikalauja sugriauti, kas sena. 
Ji statoma prieštaravimais"... 
(Keturi Vėjai, 1 nr., 50-53 psl., 
1924 m.). 

Maištininko aprimimas 

•Kadangi po trejų metų, savo 
vaikystės pabaigoje, ir aš turėjau 
laimės įsiterpti ton pačion binkiš-
kon keturvėjininkų brolijon ir 
tuo laiku irgi buvau labai susi
rūpinęs kiek galint daugiau "su
griauti, kas sena", tai šiandien su 
dideliu malonumu ir šypsena 
švelniai prisimenu šias labai pi
kantiškas ir revoliucingas anuo
metinio kapitono Juozo Švaisto 
deklaracijas. 

Būdinga, kad tokie ikono-
klastiški maištingumo ir bravū
ros bruožai Švaisto charakteryje 

Dostojevskio romano ''Nusikalti-
mas ir bausmė" vertimas (1924) 
ir monografija "L. A. Jucevičiaus 
asmuo ir reikšmė" (1930) — dip
lominis darbas, baigiant litera
tūros studijas V. D. Univers: tėte. 
Kaune. 

Papildomi aplankai 
Persikėlus ICalifornijon, ilgam 

laikui Švaisto ir jo žmonos nuo
taikos, sveikata, darbingumas 
ryškiai pasitaisė, pagerėjo, tart ~nt 
namie, jiedu taip pat buvo sma
gūs svečiai įvairiuose renginiuo
se, kultūriniuose pobūviuose ar 
privačiai pas naujus bičiulius. 
Deja, per kelis pastaruosius me< 
tus rašytoją ėmė varginti p!a-č:ų 
negalavimai, dėl ko sorom ne
norom reikėjo dėti pastangas at
sisakyti 65 metus praktikuotų ma
lonių rūkymo ir kitokių nuodė-

įgų įpročių, kas, aišku, jam 
; i -., rr.e:ų itin sunkiai sekėsi. 
zrn.-.a 

sausio 

Juozas Švaistas — susirūpinęs, bet vis ryžtingai žvelgia ateitin~. 

neišnyko ir ligi dabar. Privačia-, Jis nieko labai negriovė, o tik to
me gyvenime, socialiniuose ir as-jliau tęsė gerai pradėtą Žemaitės 
meniškuose santykiuose jis išliko 
visada itin tiesmukas, status, tar
pais net šiurkštokas, drąsiai nesi-
skaitąs su gražiais konvenciona-
lumais ar pasaldytom, įmantriai 
frizuotam manierom — toks vis 
lyg užsimojęs maištauti, priešin
tis, braukti prieš plauką, be dide
lio pasigailėjimo griauti vieną ar 
kitą "pasenusią tradiciją" ir prieš
taravimais statyti "naują kultū
rą". 

Todėl galėtumėm stebėtis, ko
dėl nuo tokių maištingų filologi
nių užmojų jis gana greit atsi
traukė savo literatūrinės kūrybos 
plotmėje. Išskyrus nebent pirmo
sios knygos apsakymus, sukėlu
sius jo karinių viršininkų gaižų 
nepasitenkinimą — ir ne- dėl for
mos, kiek dėl truputį laisvesnio 
turinio, — Švaistas visą laiką 
vaizdavo lietuviškąjį gyvenimą ir 
žmones be jokių keturvėjiŠkų žai-
žaravimų, labai ramiai ir saikiai 
(sakyčiau, net per lygiai, per ra
miai, tad kai kada nuobodokai). 

Lietuvių literatūros veteranas Juozas 
(78 m.). 

Švaistas (S5 m.) su Aleksandra 

ir Vaižganto realistinės krypties 
"tradiciją", tada dar be galo jau
ną. Kaip minėjau, jis greit tapo 
mūsų grožinės prozos konserva
toriumi, kuris gerbia jablonskinę 
gramatiką, paiso logikos ir sin
taksės taisyklių, visur atidžiai re
miasi mūsų Prano Skardžiaus va
dinama dabartine "bendrine kal
ba". 

Neskaitant įvairių rašinių ir 
grožinės literatūros gabalų prieš
karinėje ir vėliau išeivių perio
dikoje, šitaipos susidarė gan stam
bus J. Švaisto knygų lobis, kurių 
vien sąrašas nebūtų trumpas. Jei 
kur perdaug nesuklysčiau, vete-
raniškos sukakties proga gal de
rėtų skaitytojų dėmesiui jas pa
eiliui sužymėti: — 

1. Šilkinė suknelė (1927), 
2 Naujan gyveniman (1928), 
3. Meilės vardu (1937), 
4. Rašau sau (1947), 
5. Siela lagamine (1948), 
6. Paskutinį kartą tavęs klau

siu (1948), 
7. Aukso kirvis (1952), 
8. Petras Širvokas, apysaka pa

sakų motyvais (1952), 
9. Eldorado (1953), 
10. Knygnešių pėdsakais, ro

manas (1953), 
11. Trys žodžiai, arba gyveni

mo magija (1958), 
12. Jo sužadėtinė, Draugo pre

mijuotas kudirkinis romanas 
(1959), 

13. Žiobriai plaukia, romanas 
1(1962), 

14. Dangus debesyse, atsimini
mai (1957, LRD premija), 

15. Šaunus penketukas, premi
juota apysaka jaunimui (1969), 

16. Karnavalo aikštėje, nove
lės (1972). 

L Dar Lietuvoje buvo išleistas F. 

sąvartoje ju 
nu metu dar buvo suj 
aštrios mfluenrijos žr.yp. 

Jau pradėjusį sveikti, 
.-•j•.:."•;e 3_varik.au <co.egą iceiur-
'.'•.:.'r -. :: vrr-: a^ dsbar ne 

į lietuviškų, bet ?:;::iko vėjų "r pie
tų saulės (vis daugiau sl<ulptūriš-

j kai "inkrustuojamą" vc-iaą, be-
I veik prašanti dailinino teptuko 
ar skulptoriaus ka'-.;. VeJ įsišr-e-

I kam apie raštų rei^a'u;. kaip ir 
per kitus ankstyvesr.jus susitiki-

j mus. Bet kai amžius gilėja ir ligos 
! barškinasi už durų - suprantama, 
i šnekta savaime ima suktis apie 
archyvus, apie tai, kas bus palik
ta, kur saugiau ir vertingiau už
sienio rašytojui padėti savo rank
raščius, užrašus, laiškus ar kito
kią susikaupusią medžiagą kultū
ros istorijai. 

Ir šiaip ir kitaip svarstom, bet 
tikro atsakymo vis nerandam. 
Tiesiog nieko gero neišmatom ir 
aplamai nežinom, kas reikėtų da
ryti. 

Tai mane paskatina pasitei
rauti rašytoją apie jo paties turi
mą "archyvą". Kas nauja rank
raščiuose ar ir šiaip kas įdomes
nio? Tada Juozas mudviejų bend
rai peržiūrai guviai patiesia ant 
stalo pusėtinai rūpestingai apdo
rotus įvairios rašto medžiagos ap» 
lankus. Kad nepasimirštų, savo ir 
kitų kolegų rašytojų informacijai 
čia pat sudariau tokį jų sąrašą: — 

1. Romanas "Žali beržai lin
ko" apie modernųjį "žvėryną'* 
karo metu Europoje, ypač vokiet-
meeio laikotarpiu, vėliau apie lie
tuvi kareivį Prancūzijos užsienie
čių legione ir karinės rezistencijos 
pradžią Lietuvoje. Anot autoriaus 
žodžių, tai "beveik baigtas rank
raštis", tik dar reikėtų karta kita. 
paredaguoti ir mašinėle perrašyti. 

2. "Atsikeršijo Šėtonas" — pra
dėtas rašyti romanas, kuriam bu
vo surinkta daug rašytojo mėgia
mos medžiagos... lietuviškų vel
nių temomis. 

3. Dienoraštinio pobūdžio už
rašai iš 1946-73 metų laikotarpio. 

4. ''Gyvenimas šaukia" — 7 
paveikslų draminis veikalas, 1965 
m. rež. J. Kaributo statytas Los 
Angeles lietuviam. 

5. Kritikos ir publicistinių raši
nių — rankraščių bei iškarpų ap
lankas. 

6. Specialus aplankas rašinių 
ir pastabų karinėm temom. 

7. įvairių literatūrinių užrašu 
ir apsakymų rinkinėlis. 

8. Aplankas su užrašu "Atsi-
(Nukelta \ 5 puaL) 

http://3_varik.au
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Šiame numery 
Mūsų jaunimas, "Kronika", 
ir kryžius. 
Juozas Kralikauskas 
mažvydinemis temomis. 
Motiejus Valančius po 100 metų. 
Charles Peguy poezija. 
Pokalbis su "Grandinėles" 
vadovu. 
Leharo "Grafas Liuksemburgas" 
Chicagoje. 
Juozas Mieliulis — 
vienišasis dailininkas. 

Po kalavijo v 

za J1V/J 

Kalbamės su rašytoju Juozu Kralikausku ryšium su konkurso laimėjimų, 
artėjant "Draugo" dvidešimt penktosios premijos šventei 

"Draugo" romano konkurso | sireiškęs taip nepaprastai ir lem-
sukaktuvinė dvidešimt penktoji tingai! Vienas pačių didžiųjų 
iškilmė jau čia pat: ateinantį mūsų tautos pranašų bei kel-

. 

Kertine parašte 
i 
MOŠŲ JAUNIMAS, "KRONIKA" -
IR KRYŽIUS 

įsismaginus į pozityviai dir-Į a. Gavėnios metu pridera at-
bančių niekinimą ir bendro dar- j gaila ir pasiaukojimas, tiek as-
bo griovimą, pastaruoju metu jau į meniškas, tiek viešas. Bendruo-

sekmadienį (kovo 28 d.) 3 vai. 
popiet Jaunimo centro didžiojoje 
salėje konkurso mecenatas Zigmas 
Umbražūnas 1500 dol. premiją 
įteiks konkurso laimėtojui, rašy
tojui Juozui Kralikauskui už jo 
naują romaną "Martynas Maž
vydas Vilniuje". Siame mūsų dai
liojo žodžio pagerbime ir koncer
te dainuos taipgi Clevelando vy
rų oktetas, vadovaujamas Ryto 
Babicko. Visuomenė kviečiama 
parodyti reikiamą dėmesį savai 
grožinei literatūrai ir dainai. O 
artėjančios šventės proga čia už-
kalbinam ir pagrindinį jos "kalti
ninką" rašytoją Juozą Kralikaus-
ką. 

neaplenkiamas ir jaunimas. Ypač 
skaudu dar ir dėl to, kad ana
tema jaunimui mttama viešai 
pamoksle, kaip teko neseniai iš
girsti Chicagoje. 

O kad mūsų jaunimo čionykš
tėje veikloje buvo ir šiandien 
yra, kartais net daugiau negu vy
resniuosiuose, visai nesavanau
diško religinio ir tautinio užside
gimo, tegu šį kartą liudija kaip 
tik tų pamoksle išbartųjų čika-
giečių užsimojimas. Paruošos 

menės gyvenime vieša atgaila 
istorijoje buvo praktikuojama dėl 
bendruomenės viešų nusidėjimų: 
bendruomenės-visuomenės atsto
vai melsdavosi priešais katedros 
duris, simbolizuojant kreipimąsi 
į vyskupų — apaštalų įpėdinių 
sostą. Pakaitom skaitydami 
"Kronikos" herojinio tikėjimo 
įvykius 40 valandų, studentai tuo 
prisimena Kristaus 40 dienų pas
ninką, prieš pradedant kančios 
kelią. 

darbų pagyrumška! negarsmda- \ b B Q n a m & n u Q « K r o n i k o s » 
mi* jie šiandien jau vykdo for- j į v y k i u s p e r g y v e n u s h , a s m e n ų > lie_ 
ma ir tunniu šviežiai naują ir, t u v i a i s t u d e n t a i š i u o b ū d u n o r f 
efektingą ryžtą, liudydami Chi- j p a r o d y t i M v 0 d v a s i n i so]idammą 
cagos didmiesčio širdyje savo ir 
kančioje nepalaužtos Lietuvos ti
kėjimą. Tebūna tai pasektinas 
pavyzdys ir lutoms lietuvių kolo
nijoms. Toliau spausdiname 
jungtinio Chicagos lietuvių stu
dentiškojo jaunimo redakcijai 
prisiųstąją informaciją. 

su visais lietuviais, kurie pergyve
na skausmą ir kentėjimą dėl 
krikščioniško-katalikiško tikėji
mo išpažinimo. 

c. Katalikų Bažnyčios hierar
chija ne visada rodo tinkamą 
jautrumą ir rūpestį pavergtų ti
kinčiųjų problemom. Šis gavėni-
nis budėjimas lauke yra kreipi
masis į Bažnyčios hierarchijos va
dų sąžinę, kad jie nepamirštų 

3. Budėjimą organizuoja ir 
vykdo Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga, Ateitininkai, Skautai ir 
Lietuvių studentų sąjunga. Visi 
lietuviai studentai, moksleiviai ir 
jaunučiai, ar jie būtų organizaci
jų nariai ar ne, yra kviečami 

- • 'Kristų- j a t v y k t i i r dalyvauti "Kronikos" 
žemėje, panašiai, kaip š v J 5 ^ ' ^ 6 - Skaitymas vyks anglų 

L 1976 m. kovo 19 d. suei
na lygiai ketveri metai nuo pir
mojo "Lietuvos Katalikų Bažny- j lietuvių tautos, 
čios Kronikos" numerio išleidi
mo. Tą dieną yra šv. Juozapo 
šventė. Kodėl lietuviai parinko 
Šv. Juozapo šventę pirmajai 
"Kronikai" išleisti? Gal todėl, 
kad "Kronika" registruoja kasdie
ninius įvykius, įprastus sunku
mus, kuriuos tikintieji pergyve

na, 
mi 
Juoaapas kasdien dirbo ir pergy
veno įvairius gyvenimo sunku
mus, auginant jaunąjį Kristų. 

2. Visa tai prisimindami, lie
tuviai studentai vykdo 40 va
landų vigiliją, susirirfkę priešais 
Chicagos Holy Name katedrą, 
lauke Cia "Lietuvių Katalikų v o 2 1 d- (sekmadienio) 12 vai. 
Bažnyčios Kronika" yra viešai ir i (vidudienio). 
garsiai skaitoma visą 40 vai. lai- 5. Skaitymas vyksta prie 12 pė-
kotarpį. Lietuviu studentų tikslas Uu lietuviško kryžiaus, padirbto 
«i* treįcpas: I (Nutolt* i 2 pal) 

ir lietuvių kalbom. Tėvai yra 
kviečiami padėti jų jaunimui at
vykti prie Holy Name katedros, 
730 N. Wabash Ave. 

4. Skaitymas tęsiasi be pert
raukos nuo kovo 19 d. (šio 

i penktadienio) 8 vai. vak. iki ko-

— Kodėl premijuotu romanu 
"Martynas Mažvydas Vilniuje" 
atšokote nuo metų metais įpras
tinės Jūsų net kelių romanų te
mos — Mindaugo laikų, o persi-
kėlėte iš tryliktojo šimtmečio į 
šešioliktąjį? Arba kodėl ne į dvi
dešimtąjį, ne į dabartį? 

— Laiką jaučiame ir išgyvena
me subjektyviai. Laikrodinė va
landa — 60 minučių. Bet dirbant 
nuobodų darbą, ji atrodo kur kas 
ilgesnė, o pramogoj — daug 
trumpesnė. Kiekvieną minutę 
žengiam į dabartį iš praei
ties. "Dabar" paskum" pirmiau", 
šiandien — paskum vakar. 
Aukštupis girdo vidurupį ir že
mupį. Praeitis girdo bei lemia da
bartį ir ateitį. 

Žmogus paseno, jį širdies smū
gis ištiko, susirgo džiova — o ar 
ne praeity priežastis? Praeitis — 
dabarties pamatai, esminė dalis. 
Kiekvienas asmuo susiformavęs 
praeity: vaikystėj ir jaunystėj. Ką 
tik mes turim — viskas iš pra
eities. 

Mūsų tauta susiformavo praei
ty. Lietuvių kalba — pagrindinis 
tautos turtas — iš giliausios pra
eities. Mažai istoriją tepažįstan-
čiam Lietuva — tik maža ir 
menka. Be pažinimo negali būti 
ir jos meilės. 

Kodėl patraukiau į šešioliktą
jį šimtmetį? Nuo didžiojo aukš
taičio, vienintelio tokio — prie 
didžiojo žemaičio, irgi vieninte
lio tokio mūsų istorijoje. 

Abiejų vart'ai prasideda — M: 
Mindaugas ir Mažvydas. 

Abudu numirė 63-Čiais šimt
mečio metais: 1263 ir 1563. 

Abu — didieji pradininkai, 
amžinybės atžymėti. 

Abu palaidoti ne po katedrom, 
ne mauzoliejuose, ne poantkapi-
niais paminklais. Dešimtmečius 
ieškojęs, aš vis dar nežinau nė 
katro kapo vietos. Dėl Šito mane 
užpuldavo kone siaubingų min
čių ruja. Tegu kažkur Ragainėje 
bet kad jaugi net ir pats Ragai
nės vardas išskutamas... 

rodžių. (Nota Bene, visi žydų 
pranašai — irgi poetai bei rašy
tojai). 
* Ir gūdi mįslė, kad problemos 

ir tiesos — dėl kurių kentėjo ir 
grūmėsi — nė trupučio nepaseno. 
Tos pačios tebėra labai opios ir 
šiandie. Dėl mūsų meto dinami
kos bei tempo — ypačgi dėl po
litinės, ideologinės bei moralinės 
krizės — šios problemos juo la
biau aštrios ir pavojingos... 

Ir štai, rūsčioje negandos aki
vaizdoje Martynui Mažvydui 
lietuvių kalba — tai šventasis 
paveldėjimas mūsų tautos išgel
bėjimui ir lietuvio išganymui. 
Jam liaudies kalba — tai tautos 
išlikimo garantija, tarsi pats j 
kraujas, pati gyvybė. Pagal Mar- j 
tyną Mažvydą, kelias į tiesą irJ 
šviesumą, į Dievą bei amžinybę t 
— per prigimtąjį žodį. 
. Kad jis dėl mūsų visų, dėl lie

tuviško žodžio tiek kentėjo, triū
sėjo, šitiek vargelio turėjo pakel
ti, su metais jaučiu jam vis giles
nę užuojautą ir dėkingumą. Ir 
kad jo žodis — tai iš nuošir-
džiausio įsitikinimo, grynas jo są--
žinės balsas. Tarsi ir negalėtų iš
tverti nebylojęs tiesos. Literatū
ros darbui buvo atsidėjęs visą 
gyvenimą. 

Tad ir atsišlieji tarsi į atramą. 
Sustiprina, paguodžia, 'paryški
na prasmę tavo darbo bei rū
pesčio. Didelio humanistinio iš
silavinimo, gerai mokėjęs keletą 
kalbų (ypač klasikinę lotynų kal
bą), anuomet aukšto literatūri
nės kultūros lygio. Didis moky
tojas ir žodžio žynys. Metai po 
metų jis man buvo tarsi koks la
bai gerbiamas profesorius, bran
gus, artimas ir mylimas. 

Giesmyno pratarmėje — jaugi 
prieš pat mirtį parašytoje — ji
sai pabrėžia norįs, idant "...ir 
mūsų kalba žodžio tarnyba iš
liktų ir persiduotų būsimoms ge
neracijoms". Tai testamentinis 
mums palikimas. Tautinę sąmo
nę jis svetur išlaikė iki mirties. 
Savo mintimis bei darbais orien
tavosi į lietuvių tautą, į Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę — iki 
mirties! 

Jam iki mirties lietuvių kalba 
buvo "mūsų lietuvių kalba". 

Šią temą .išsirenkant, daug nu
svėrė ir didžiulė bei daugeriopa 
pirmosios knygos reikšmė: istori
nis paminklas, savo epochos liu
dytojas, mūsų literatūros prad
menys bei elementai 

Rašytojas Juozas Kralikauskas, kuris ateinantį savaitgalį iš Kanados atvyksta 
Ctaicagon. Čia jam bus įteikta "Draugo" romano konkurso laimėjimo premija. 
Iškilmes bus Jaunimo centro didžiojoj salėj sekmadieni (kovo 28 d.) 3 vaL 
popiet. 

— Kokie buvo mažvydiškos 
temos paskatai bei priežastys? 

— Bene daugiausia nusvėrė 
nuostaba. Toks gi didis mūsų 
tautos talentas, i&iięs ir ap-

— Ar naujais Jūsų romanas 
yra daugiau vidinė asmens dra
ma, kaip, sakykim, buvo Tautvi-
los temoje, ar jisai išskirtinį dė
mesį skiria ir spalvingai ano me
to Vilniaus kultūrink) ir politi
nio gyvenimo kunkuliuojančiai 
srovei? 

— Man rūDėjo Martyno 
Mažvydo asmenybes ir 1539-42 
m. Vilniaus tikroviškumas. I-
dant žmonės būtų, tikresni. Idant 

paveikslai bei aplinkybės atitiktų 
istorinę tiesą. Idant kultūrinis 
bei moralinis lygis būtų kuo tiks
liau ano meto. 

Romane nėra "išskirtinio dė
mesio" ano meto Vilniaus kultū
rinio ir politinio gyvenimo 
"kunkuliuojančiai srovei". Sai
kingai bei proporcingai tiek, kiek 
Martynas Mažvydas iš jos išau
gęs ir joje gyvenąs bei kovojąs. 
Beje, ta srovė 1539-42 m. dar ne
buvo ir kunkuliuojanti huma
nizmo sąjūdžiu; tiesą, pakelta, 
bet dar ne kunkuliuojanti. Ji už
virė XVI a. antroje pusėje, c kun
kuliavo amžiaus pabaigoj ir XVII 
a. pirmoj pusėj — iki siaubingai 
barbariškos rusų invazijos 1655 
m. rugpiūčio mėn. 8 dieną. Ma-
koliai ir Zolotorenkos kazokai 
siautėjo su pačiu baisiuoju rytie
čių įtūžiu. Išpiešė visas bažny
čias, išvartė rūsiuose karstus, su
naikino daugel senovės pamink
lų bei kultūrinių brangenybių. 
Vilnių degino per 17 dienų 
ir naktų viename ištisam gaisre. 
Galop beliko milžiniška griuvė
sių bei pelenų siaubynė, klaikiai 
dvokianti dėl daugybės sudegu
sių gyvulių ir žmonių (Žuvo apie 
16.999 žm.)... 

— Kuo labiausiai pasitikėjote, 
imdamiesi to neįsivaizduojamai 

sunkaus darbo mūsiškėje situaci
joje? 

— Pasitikėjau tuo pat, kuo ir 
Martynas Mažvydas: Dievu ir sa
vimi. Tiktai. 

Mano užmojis jau netrukus 
pasirodė tikrai "neįsivaizduoja
mai" sunkus. Bet aš dar niekad 
nemečiau pradėto darbo. Susikau
piau ir užkietėjau, galvodamas: 
Martyno Mažvydo Katekizmas 
buvo gi kur kas painesnis, keb
lesnis bei sunkesnis uždavinys. 
Tad ir tu privalai žūt būt ištu
rėti! 

Mano atrama buvo ir šįkart ta 
pati: apsėdimas nuo pat anksty
vos jaunystės gilintis į mūsų isto
riją bei kalbos raidą; tų studijų 
derlius atmintyje. 

žinai, kada ir išvis — ar? Gali su
vis susitrakti ir vb tiek nebesu-
laakti.. 

Tikrai, saulei reikia aukšto 
skliauto, neapsakomos erdvės. 
Betgi saulė — ir čiurlenančiam 
upely saulė. Esam ir šaltinyj ją 
regėję. O, regis, kiek gi vandens 
šaltinėly ar klanely po lietaus? 
Sutelpa saulė ir rasos lašelyje. Iš
sitenka net akies lėliukėje. 
Taip išsiteko tr mano knygelėse 
karaliaus Mindaugo likimas, vie
nuolio valdovo Vaišvilko dra
ma, ir egzilo Tautvilos^r Mar
tyno Mažvydo... 

— Kiek pafflMl įspūdis, y.^-
Martynas Mažvydas Vilniuje tu-
'•.••. :;.••':::.• t r u m p a i ; k i puv-
rr. ,': .\C:\..^KJ: Mj.r~/dG para-
•i.'.o;: knyga ^•••o Lį.oUu. Kara
liaučiuje, tai ir dažnai pats Maž
vydas ir jos darbai labiau sieja
mi su Mažąja Lietuva. Al tai jrca 
tikslinga? 

— Iš tikrųjų Martynas MaSrjr-
das Vilniuje turėjo gyventi ne 
trumpai? Jis Vilniuje p v o M 
nuo 1539 m. iki 1546 m. liepos 
mėnesio — septynerius metu s. 

O kur Martynas Mažvydas 
Į mokėsi ir gyveno iki 1539 metų? 
Tikrai ne Vokietijoj ir ne Kroku
voj. Nebuvo niekur iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės išvy
kęs. Ogi nuo 1539 m. jis buvo 
mokytoju daktaro kunigo Abra-

I omo Kulviečio kolegijoje Ir Prū
sijos hercogas Albrechtas kvieti
mo laiške kreipiasi į Martyną 
Mažvydą labai pagarbiai: *'Ho-
neste et erudite". Kurgi jis galėjo 
tapti "erudite" ( išmokslintu)? 
Pagal anų laikų sąlygas — tik 
Vilniuje, kultūriniam centre. 
Gal šv. Jono bažnyčios mokyklo
je, gal prie katedros ar kuriam 
vienuolyne? O kiek metų mokėsi? 
Prieš išvykdamas į Karaliaučių, 
puikiai mokėjo lotynų, lenku, ru
sų ir bažnytinę slavų kalbą; be to, 
stiprus teologas, filosofas ir anti
kos žinovas. Žemaitis — kur ir per 
kiek metų galėjo šitaip išsilavin
ti? 

Mažojoje Lietuvoje jis gyveno 
nuo 1546 m. liepos mėn. ligi 
mirties (1563.V.21) — nepilnus 
septyniolika metų. Vadinasi, 
Martyno Mažvydo didžioji gyve
nimo dalis praėjo Lietuvoj. Šitai 
svarbu mūsų raštijos genezei bei 
istorijai. 

Irgi ne suvis taip, kad Mažojo
je Lietuvoje būtų buvus parašy
ta ir išleista pirmoji lietuviškoji 
knyga. Išleista — tikrai ten: "B-
bruktas Karaliaučui per Janą 
Veinreicha metusu ijr dienaji, 
kaip ant pradžias knigieliu ijra". 
Bet ar ten parašyta? 

Prūsijos hercogas Albrechtas 
1546 m. birželio mėn. 8 d. laišku 
—siunčiamu į Vilnių per patikė

tini medicinos daktarą Joną Bret-
schneiderį —pakvietė Martyną 
Mažvydą atvykti į Karaliaučių. 
1546.VIII. 1. Martynas Mažvydas 
įsimatrikuliavo Karaliaučiaus u-
niversitetan. Ogi 1547.1.2 jau a-
tidavė spausdinti Katekizmą. Vos 
tik po penkių mėnesių — knygą! 
Pirmąją — neturėdamas jokio 
rašybos pavyzdžio l 

Dar vos tik atvykęs i svetimą 
valstybę, svetimą šalį, | didelį 

— Be abejo, tokio daugiaŠo-
nio veikalo suorganizavimui rei
kėjo ir atitinkamų istorinių šalti
nių atramos, ir anos vilnietiskos 
nuotaikos pajautimo. Ar viso to 
jums netrūko čia, išeivijoje? 

- Ar netrūko istorinių šakį- f 
nių? Man jų niekad negana. Aš Ą feeturtis? V o k 2 k i m 
visada ju alkau.; Kuo daugiau ir m i e s t e ^ ^ n e m o k e d a m a s v o . 
visapusišku sužinai, tuo tikras- k k a l b o $ ? h ^ j ^ ^ 
n.sesi. Vis traukta dar psiuknnu m a s ^ ^ ^ ^ ^ 
ar giliau įžvelgti, bet jeigu štoko- i u s { ? 
ji šaltinio, tai ką? Atidėti ir lauk
ti, kol pavyks susižvejoti? Iš kur {Nukelia i S pasLįj 
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Švyturiai prie Baltijos krantų. 
Išeivijos istorija kalba. 
Motiejus Valančius po 100 metų. 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Norų išsipildymui reikėtų 
kelių gyvenimų. 
Pažįstamas baritonas ir 
naujas tenoras. 
Vietoj interview su 
Zigmu Umbražūnu. 
Mūsų ir Lietuvos 
Juzė Daužvardiene. 

IŠEIVIJOS ISTORIJA KALBA TŪKSTANČIAI 
Bronius Kviklys apie išskirtinį sumanymą ir jo realizavimą 

PONĄ 5 3 
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Kertine parašte 
ŠVYTURIAI PRIE BALTIJOS KRANTŲ 
-Dvidešimtojo amžiaus pradžio-į vydo/Bretkūno ir kitų rankomis 

fe Lietuvai nušvito dvi laisves, 
dvi nepriklausomybės — tautos 
ir Bažnyčios. Šios dvi laisvės lyg 
du meteorai staiga švystelėjo 
Lietuvos padangėje tamsioj ver-

parašė ir išleido pirmąsias lietu
viškas knygas. Bažnyčioje, net ir 
tais svetimųjų įtakų laikais, dar 
vis ruseno, kad ir maža, lietuvy
bės kibirkš.ėlė. Net ir nelietu-

Nors Su Bronium Kvikliu 
dirbame abudu toje pačioje 
'"Draugo" redakcijoje ir kiekvieną 
dieną "Draugo"'-pastogėje susi
tinkam ir prasilenkiam dešimt? 
kartų, bet jau kuris laikas su kai
mynu Šnektelti beveik neten
ka. Bronius Kviklys yra pakan
kamai greito vaikščiojimo žmo
gus, o dabar jau daugybė savai-

I čių, kai ji- tiesir-g bėgte'bėga, vos 
! spėju^am pasakyti tik "labas" ar-
1 ba "sudie", ir pašnekovo jau nė

ra. Tik po kurio laiko "supratau" 
to skubėjimo priežastį: skubina 
greičiau atlikti būtiną darbą re
dakcijoje ir lėkte lekia prie ant
ro būtino — senosios lietuvių iš
eivijos parodos organizavimo. Ir 
matau, kad Broniui Kvikliui rei
kia ne dviejų, bet bent šešių ran
kų ir paros su 48 valandom. Bet 
vieną kartą pačiupau jį ir nebe-
paleidau. Trepsėjo, žiūrinėjo . į 
laikrodi, tačiau į klausimus vis 
tiek turėjo atsakyti. O pokalbis 
klostėsi šitaip: 

— Kada kilo sumanymas se
nosios mūsų išeivijos paroJą su
ruošti ir koks buvo pirminis pas
katas? Esame jau beveik jos iš
vakarėse, nes paroda Jaunimo 
centre, Chicagoje, bus balandžio 
2—4 d. 

Taigi parodos rer ;'ų noras ir lietuvių kultūrinei veiklai: muzi-

gijos naktyje. Jie pranyko, bet jų Į viai vyskupai vis dėlto oficialiai 
šviesa dar šimtmečius Lietuvai 
Švies. 

Lietuvos 22 metų nepriklau
somybė ne tik išgelbėjo tautą nuo 
mirties, bet ir atliko trigubą epo
chinę misiją tautos istorijoje. 1. 
Atgaivino lietuvių tautinę są
monę, kuri vergijos šimtmečiuo
se buvo bepranykstanti. 2. Iškė
lė lietuvių kalbą į literatūrinių 
ir kultūrinių kalbų rangą. 3. 
įrašė Lietuvos vardą naujos isto
rijos lapuose. 

Kis lietuvių tautai nepriklau
somybė, tas Katalikų Bažnyčiai 
Lietuvoje — Provincijos atkūri
mas, kurio šiemet 30 metų su
kakti minime. 

Lietuvos Bažnyčia nuo kara
liaus Mindaugo ir pirmojo Lietu
vos krikšto laikų buvo nepri
klausoma provincija, bet vėliau, 
Lietuvai suėjus į uniją su kaimy
nine valstybe, ir Lietuva ir Baž-

rašė įsakymus dėstyti lietu
vių kalbą kunigų seminarijose 
ir sakyti nors vieną pamokslą 
sekmadieniais lietuviškai parapi
jose. Žymus lenkų kunigas Sęd-
dziwoj z Czechel, Šv. Kazimiero 
mokytojas, nesutiko būti skiria
mas Vilniaus vyskupu vien to
dėl, jog buvęs per senas, kad ga
lėtų išmokti lietuviškai. O vysk. 
Motiejus Valančius savo mokyk
lomis išmokė Lietuvą rašto, sa
vo knygomis pradėjo knygnešių 
erą, savo blaivybės sąjūdžiu pa
kėlė tautos moralę ir, lyg tas In
dijos Gandhi, paruošė tautą 
"Aušrai" ir nepriklausomybei. Ir 
šiandien Lietuvoje, politinėm 
institucijom žlugus, Bažnyčia 
vienintelė institucija, kuri he
rojiškai neša vergijos naštą^ savo 
kankinių kančiom ir pasiaukoji
mu. 

Todėl 1925. IV. 4 Lietuvos 

— Sumanymas iškilo beveik 
prieš metus, o paskatai buvo ke
li. Pirmiausia JAV-bių nepri
klausomo gyvenimo 200 metų 
sukaktis. Buvo norėta giliau pa
žvelgti ir į mūsų senąją išeiviją, 
nustatyti priežastis, kodėl ir kaip 
ji čia atsirado, ką ji gero padarė 
Amerikai, Lietuvai ir sau. Antro
ji priežastis — masinės lietuvių 
emigracijos į Ameriką šimto me
tų sukaktis. Si masinė emigraci
ja nėra tiksli kalendorinė sąvo
ka, ir jos pradžios tikslios datos 
nėra. Tačiau eilė faktų rodo, kad 
lietuviai Amerikon > masiniu bū
du pradėjo važiuoti maždaug 
prieš šimtą metų. 

yra pavaizduoti tiek masinės e-
migracijos pradžią, tiek pirmuo
sius imigrantų žingsnius Ameriko
je, jų kūrimosi sąlygas pirmąsias 
draugijas, parapijas, ir šiaip viso
keriopą veiklą. 

Paskutinė priežastis: "Draugo" 
laikraštis buvo pradėtas leisti 
1909 m. \VHkes Barre, Pa., Vė
liau atkeltas i Chicagą. 1916 me
tais "Draugas" paverstas dienraš
čiu ir nuo to laiko ji" savo skai
tytojus kasdieną lanko jau 60 
metų. Tai neeilinė sukaktis, ir 
todėl pasiryžta ir ji kartu pami
nėti. 

— Kokia yra suplanuota ap
lamai visa parodos kompozicija? 

— Kompozicija paprasta, bet 
ir sudėtinga, nes paroda plačios 
apimties ir, gal būt, pirmoji to
kios rūšies parodų. Pradėjus 
ruošti parodą, aiškaus plano dar 
neturėta, nes nebuvo aišku, ko
kių ek~ponatų gausime. Tik įpu-
ėjus ruošą, teko dalyką susiste
minti. 

Visa medžia'ga paskirstyta į 
16 pagrindinių skyrių. Pirmiau
sia bandoma ieškoti pirmųjų lie
tuvių imigrantų Amerikoje pėd-
sakų.Pradedame 1659 m. į Ame
riką atvykusiu istoriškai neabe
jotinu lietuviu Aleksandru Kur-
šium ir toliau einame per Ame
rikos laisvės kovas, per 1863 m. 
sukilimo laikus, kol prieina
me prie masinės emigracijos, pir
mųjų draugijų ir parapijų. Tada 
mėginame parodyti senąją išei-

kai, chorams, teatrui, dailei, ra
šytojams, kultūrininkams, visuo
menininkams. Iškeliame trans
atlantinius skridimus, įžymius 
sportininkus: Pakankamai tur
tingas ir Amerikos lietuvių meda-
listikos (jų išleistų medalių ženk
lelių, žetonų) skyrius. Čia yra 
daug plakatų, ekslibrisų, senų 
laiškų, atvirukų, draugijų kons
titucijų. 

Savaime aišku, nemaža vietos 
skiriama pačiam "Draugui", jo 
leidėjų veiklai pavaizduoti. 

— Ar parodos eksponatai visi 
yra čionykštės kilmės, ar bus ir 
iš Lietuvos atgabentų dalykų? 

— Ribojamės Amerikoje išleis
tais leidiniais, knygomis, čia pa
gamintomis nuotraukomis, do
kumentine medžiaga. Tačiau 
bus specialus Lietuvos atsimini
mų skyrius, jų tarpe bus įdomių 
dalykų, kuriuos prieš 60-90 metų 
pirmieji lietuviai išeiviai čia at
sivežė ir išsaugojo. Kaip pavyzdį 
paminėsime dvi lietuviukas žva
kes — grabnyčias su žvakrdėrriis, 
kurias į Ameriką, kaip Tėvynės 
šviesą, atsivežė žinomo žurnalis
to Stasio Piežos tėvai. 

Arba kitas dalykas. Kai 1889 
m. be galo suvargęs ir visų per
sekiojamas šviesaus atminimo 
kun. Aleksandras Burba, Marty
no Jankaus rūpesčiu per sieną 
pervestas, atvyko į Ameriką, sa
vo kukliame kelionės krepšyje jis 
nešėsi ir keletą knygų. Iš to krep
šio po daugelio metų pora pate-

vijos spaudą, kai kurių kolonijų! ko į mano rinkinius. Viena jų 
gyvenimą, JAV lietuvių parapi
jas ir jų atliktus darbus, mokyk
las, •draugijas. Ypatingą dėmesį 
skiriame Amerikos lietuvių pas
tangoms padėti Lietuvai atgauti 
laisvę dar carinės Rusijos laikais, 
I ir II pasaulinio karo metais. 
Sustojame ir prie nepriklausomos 
Lietuvos laikų, 'prie diplomatinės 

[•tarnybos. Daug vietos skiriame 

Senosios mūsų išeivijos parodos organizavimo vadovas, 
Kviklys savo bibliotekoje. 

S3L 
redaktorius Bronius 

Nuotrauka Vyt, Reivyčto 

"Alexander Burbo alumnus Se
minaru Vilnensis anno 1880". 
Šių retų ekslibrisų, žinoma, netu
ri nė vienas kitas knygų ženklų 
rinkėjas. O ai šias retenybes ga
vau labai paprastu būdu: prieš žinomo pirmojo mūsų etnografo, 

Liudviko Jucevičiaus *'Litwa", iš- t trejete metų jas man padovano-
leista Vilniuje 1846 metais. Jos 1° garbingasis prelatas, Pennsyl-
titulinio lapo apačioje yra A. vanijos lietuvių patriarchas prel. 
Burbos ranka įrašyta: 'Isz knigų J- A- Karalius, ir dabar gyvenąs 
Aleksandros Burbos. 1879 me- ! Shenandonuje, Pennsylvanijoje. 
tais". Kita knyga — to paties 
autoriaus "Wsomnienia Žmu-
dzi", išleista Vilniuje, 1842 m. 
Cia A. Burbos ranka įrašyta: 

nyčia pateko jo- įtakon. Dėl tos! bažnytmės_ provincijos atkūrimo 
įtakos nėra kalta krikščionybė. 
Yra klaida manyti, kad pagony
bė būtų išlaikiusi Lietuvą lais
vą. Priešingai, Lietuvos nelaimė 
ir buvo, kad ji per vėlai priėmė 
krikščionybę. Jei ji būtų ją pri
ėmusi 200 metų anksčiau, ne
būtu, buvo kryžiuočių karų ir 
jokio reikalo eiti į un'jas su kitom 
tau om. Lietuva būtų turėjusi 
savo lietuviškas mokyklas, litera
tūrą ir aukštesnę kultūrą. Krikš
čionybė gi nešė mokslą, kultūrą 
ir naują civilizaciją, prieš kurią 
neatsilaikė ne tik mažos pagoniš-
kes tautos, bet ir didelės rytų 
Afrikos ir Azijos valstybės. Ji per
sunkė visą pasaulį. 

Be to, ne Bažnyčia, kaip tokia, 
pirmoji pasidavė svetimųjų įta
kon, bet Lietuvos politiniai va
dai, inteligentija ir bajorija atsi
žadėjo lietuvių kalbos ir kultū
ros. 

Priešingai, Bažnyčia savo ku-
piįgg — Daukšoj Sirvydo, Mai-

aktas — Lituanorum gente — 
yra Lietuvos Bažnyčios, tarsi, re
liginis Vasario 16 d. aktas. Š'uo 
aktu, simboliškai Velykų rytą 
paskelbtu, prasidėjo Lietuvos Ba
žnyčios dvasinis prisikėlimas. 

Atsidarė naujos kunigų semi
narijos su Šimta:s dvasinių sava
norių — idealistų jaunuolių, 
kurie, tapę kunigais, prabilo' nau
ja lie:uviška dvasia ir širdimi — 
mokyklose, jaunime ir parapijo
se. Kūrėsi naujos organizacijos, 
naujos parapijos, vienuolynai, 
naujos bažnyčios ir dygo dar 
gražesni lietuviškojo stiliaus kry
žiai pakelėse ir gėlių darželiuo
se, tapę lyg išoriniu simboliu 
kilnios ir dvasiniai žydinčios 
Lietuvos. 

Atkuriant Lietuvos bažnytinę 
provinciją, atsidarė penkios nau
jos vyvkupų katedros, kurios ta
po dvasinėmis Lietuvos pilimis, 
iš kuriu veržiasi jų ganytojų 

{Nukalu į 2 psL* 

Kitas senas ir įdomus knygos 
ženklas turi tokį įrašą: "Savastis 
knygyno D-ro J. Szliupo, Del-
ray, Mich., U.S.A.". 

Bus dar kai kurių iš Lietuvos 
atgabentų religinių drožinių, na
mų apyvokos dalykų, audinių, 
juostų, maldaknygių... 

Ir dar .vieną charakteringą 
eksponatą tektų skaitytojams pri
minti. Mūsų jau minėtas Stasys 
Pieža prie N. Judson, Indianoje 
nusipirko seną sodybą, kitados 
priklausiusią lietuviui, 1898 -
1899 m. Filipinų karo veteranui. 
Šiame kare, kaip žinome, Ame-

! rikos pusėje dalyvavo ir mūsų 
•; tautiečių būrys. Viename bai-
| giančiame griūti sandėliuke bu-
' vo surastas labai senas primity-
; vaus darbo kardas. Yra rimtų 
duomenų tvirtinti, kad juo tame 

i kare švaistėsi, o gal ir priešų gai-
\ va s kapojo, narsus mūsų tautie

tis. Mudu su kun. P. Ciniku jį 
taip pat į mano namo rūsį atsi
gabenome ir išstatysime parodo-

i je. Lankytojai — ginklų specia-
j listai turės progos nustatyti, ar 
Į tikrai tas ginklas yra iš Filipi

nų karo laikų... (Bet Tu, Kazy, 
geriau apie tai savo aprašyme 
neužsimink. Tai vis dar lyg "ka
rinė paslaptis". Pirmiausia aš ir 
savo moterims šio ginklo nero-

Arklvyskupas Jurgis Matulaitis, Marijonu vienuolijos t r»erou« (centre), sutinkamas Aušros Vartų parapijoje, Chi-I , įa u ' n e S . , O S y r a a ' e r ^ o s *** 
sagoje. Greta jo kiti marijonai kunigai: kairėje— kun. P audikus Petras Būdys (vėliau vyskupas ir taipgi Marijonų; * o k w n S g inklams. N e t kun . Ci-
rienuoUJoa generolas), dešinėje — kun. Feliksas Kudirka. Nuotrauka i& '•Margučio" archyvo į nikas nenoriai vairavo automobi

lį, kardą veždamas į Chicagą, tuo 
labiau, kad Stasys Pieža įdėjo ir 
kitą "baisų ginklą", kurį pamaty
site parodoje). 

— Kodėl riboj amasi tik seną
ja lietuvių išeivija? 

— Kai kas mums patarė ne
skirti senosios ir naujosios lietu
vių emigracijos laikotarpio. Ta
čiau mes, atidžiau patyrinėję rei
kalą, nutarėme atskirti ir šiuo 
kartu suruošti tik senosios išeivi
jos (iki naujųjų emigrantų atvy
kimo ir į lietuvišką darbą įsi
traukimo) gyvenimo, veiklos ir 
darbų parodą. Tiesa, lietuvių 
tauta viena ir ta pati, nedalo
ma. Tačiau senoji ir naujoji e-
migracija vis dėlto yra gerokai 
skirtingos. Tai lyg tos pačios kny
gos I ir II tomai. Taigi tuo tarpu 
paskaitysime pirmąjį tomą. O 
antrąją parodos dalį — naujosios 
išeivijos darbus, gal kas kitas kita 
proga pavaizduos. 

Pagaliau mes, ruošdami šią 
parodą, norėjome išskirtinai iš
kelti senąją išeiviją, atskleisti, 
kad ji nebuvo menka, kaip kai 
kas mūsų mano, pabrėžti jos dar
bus ir parodyti kiek daug ji per 
daugelį metų yra Lietuvos labui 
atlikusi. Kitas dalykas, kiek tai 
mums pavyks. 

— O kaip su eksponatais? Ar 
pakako medžiagos, turimos savo 
archyve? Ar buvo organizuoja
ma talka iš šalies? Kas ir kuo tal
kino? 

— Savo archyve Amerikos lie
tuvius liečiančia medžiagą renku 
25 metus. Pereitą vasarą rinki
nius dar praturtinau iš JAV-bių 
pakraščių, ypač iš Pennsylvani-
jos ir New Yorko valstijų atsivežta 

.(Nukelta į 4 puaL), 

file:///VHkes


nd&eP 
Siame numery 
Maskva apgaudinėja pasaulį 
mirtina klasta* 
Knyga gina tautos gyvastį. 
Motiejus Valančius po 100 metų. 
Prano Visvydo eilėraščiai. 
Ateina Jauna dainininke. 
Nauji šokėjai ir nauja programa. 
Clevelando vyrų okteto koncertas. 
Pradedu ir baigiu Leninu. 
Mitologinių deivių globoje. 
Nauji leidiniai 
Spygliai ir dygliai. 

•it, 

Kertine parašte 
MASKVA APGAUDINĖJA PASAULĮ 
MIRTINA KLASTA 

VLADIMIRAS MAKSIMOVAS 

/C/OZAS KRAUKAUSKAS 

Ne vien lūpomis, o tikrai dė
kinga širdimi sakau: 

Ačiū Draugui — mano šešių 
romanų išleidėjui; 

Ačiū Jury Komisijai — rašy- Į 
tojams Danutei Brazytei - Bindo-
kienei, Povilui, Gaučiui, Kęstu
čiui Girniui, Eglei Juodvalkytei ir; 
Anatolijui Kairiui; 

Ačiū mecenatui Zigmui Um-• 
bražūnui, išmoningam žurnalis- j 
tui ir didžiam keliautojui; 

Ačiū jums visiems, čionai susi
rinkusiems. 

Martyno Mažvydo pagrindinė 
idėja — lietuviška knyga brolius j 
ir seseris ves į tiesą bei šviesą, | 

j juos gins ir gelbės. Todėl mūsų : 

Į raštijos pradininkas pirmojoje, 
knygoje paliko paminklinius žo
džius: 

Bralei, seseris, imkiet mani ir 
skaitikiet 

Jr tatai skaitidami permanikiet. 
Diena ir nakti preg savęs 

mani laikikiet 
Jr nekada manės nog jusu 

neatmeskiet 

Pasidairykim, kiek nūnai mū
sų išeivijoj atgarsio į šiuos žo
džius. Kiek ištikimybės mūsų šir
dyse? Knygos bene tirpte tirps
ta nuo lentynų? 

1946 metais Wiesbadeno sto 
vykioj girdėjau sakant: 

KNYCA GINA TA .•*?\ -Ci 

skv .- - , . _ ' 

r. v v h 
• - pi -_ - v * 

O broliai ir vel ]\iodvz:r.:z\s išlekia 

"Draugo" dvidešimt penktojo romano konkurso laureatas ra šytojas Juozas 
iškilmėje, Jaunimo centre, Chicagoje, š. m. kovo mėn. 28 d. 

Kralikauskas kalba konkurso jubiliejinėje 
Nuotr. V. Noreikos 

jau nei perka, nekskaito. Laikraš
tį vieną prenumeruoja, bet ir šio 
ne kiekvieną nr. akim permeta. 
Anot jo: "Tai kad to laiko, ži
not..." Jo atžalos susituokę su ki-

pora metų išvykęs iš Sov. Sąjungos, 
šiuo metu gyvena Paryžiuje ir reda
guoja "Kontinento" žurnalą. Vak. Vo
kietijos dienraščiui "Die NVelt" (1976. 
III. 6) jis parašė straipsnį, kuriame pa
sisako, ką, jo nuomone, reiškia nese
niai Maskvoje įvykęs Sov. S-gos XXV-
sis kompartijos suvažiavimas. Čia duo
dame V. Maksimovo straipsnio verti
mą. 

Mirę žodžiai. Mirę, nieko 
nesakantys ir nepatikrinami 
skaičiai. Mechaniškas, vienbal
sis pritarimas, kaip kapuose. Ne
gyvo apeigyno mirusi praktika. 
Dieve mano, normaliam žmo
gui net nereikėtų iš tikrųjų 
perskaityti "Gulago salyno", 
kad jis suprastų šitą komuniz
mo visišką melą ir mirtiną ap
gaulę. 

Tačiau nors tai skamba neįti
kinančiai, pasaulyje yra nesus
kaitoma daugybė žmonių, kur-

Redakcijos pastaba. Rusų rašytojas ris yra miręs. Jo įpėdiniai Him-
Vbdimiras Maksimovas, g. 1931, prieš leris ir Goebelsas pradeda nacių 

režimą liberalinti. Koncentraci
jos lageriai perkrikštijami "dar
bo kolonijomis", krematoriumų 
vietą užima gerai įrengti beprot
namiai, o kitų valstybių užpuo
limai vadinami "tarptautine 
parama". 

Aš galėčiau šitą fantaziją to
liau pratęsti: liberalioji ir roži
niai dažyta Vakarų inteleginti-
ja, ideologinės ekstazės apimta, 
visais šiuolaikinės informacijos ke
liais skelbia nacionalsocializmo 
"su žmogišku veidu" liberalėjimą. 
Mezgasi draugiški ryšiai su Tre
čiojo Reicho kūrybiniais sluoks
niais. Ponas Sartras, gyvenantis 
Vichy mieste, sveikina kaip nau
jojo hitlerinio režimo humaniš
ką laimėjimo faktą, kad mirties 
bausmė Heinrichui Boeliui pa
keista ištrėmimu iš Vokietijos. 

Karti šios parodijos tiesa, de
ja, visiškai sutampa su tikrove. 
"Detantės" šlovintojai mėgina 
įtikinti tautas, kad profesinis 

7^an j tataučiais: jų šeimose ne lietuviš-
• _, maine kaip duona. Nesu-įka i š n e k a s i - ***** lietuviškai 
prantu, kaip aš galėč gyvent be a n e i **> a n e i m u- Anūkėles ne-
knygų ir laikraščių. Gi būč lygiJ 

žuvis be vandens". Iš tikro, jį ar 
ne kasdien matydavau skaitantį. 
Ir ne sykį smilktelėjo galvon: 
kana kur jis beatsispirs, niekur 
nebus atplyšęs nuo Lietuvos. Jam 
lietuviška knyga ar laikraštis — 
tarsi mažutė Lietuvėlė. 

Nūdie tas lietuvis Auksiniuo
se Vakaruose Ir ko tik nenuvir-
tau užgirdęs: jis lietuviškų knygų 

Kalba, pasakyta "Draugo'' dvi
dešimt penktojo romano konkurso 
uibaigtuvėse — premijos įteikime 
i . m. kovo mėn. 28 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje. 

nesių jis užgrobia valdžią. At
stovų rūmus išvaiko karinės pa
jėgos. 

Man galima prikišti, kad tai 
įvyko seniai — perversminio ka
taklizmo metu. Betgi visai nese
niai kitoje Europos dalyje, bū
tent Portugalijoje, ponas Cun-
halas, kitas fanatiškas totalistas, 

džiaakės lėlės. Nejaugi brolis ne
turi už ką nusipirkti knygos? Be
gu nėr knygai, kai namai be sko
los, šiųmetis automobilis, viduj 
visko į valias, ir atostogų skren
da į egzotiškas salas? Negi mūsų 
broliui suvis nėr kada skaityti? 
Nė vienos knygos atokvėpiams 
per mėnesį? Anei vienos per tris 
mėnesius? Per pusę metų? Anei 
vienos neperskaityt per ištisus 
metus! O jei tėvai ne, bene pa
augliai skaitys? Bau ne jis sakėsi 
Wiesbadene: "Nesuprantu, kaip 
aš galėč gyvent be knygų ir laik
raščių?" O bene tat suprastų vys
kupas Motiejus Valančius, arki
vyskupas Jurgis Matulaitis, preL 
Dambrauskas - Jakštas, arkivys
kupas Mečislovas Reinys? Bau 
suprastų Simanas Daukantas, dr. 
Jonas Basanavičius, dr. Vincas 
Kudirka, aušrininkai ir varpinin

kai Maironis, Marija Pečkaus- t butų valstybės galvos, guberna-
kaitė, Vaižgantas ir knygnešiai?.. I toriaus ar vyskupo būstinė). Re

zidencijoj įkurtuves laimina 
šampano ir konjako baterijom. 
Senovėj lietuviai įkurtuvių apei
goj pirkion pagarbiai įnešdavo 
ugnį ir įkurdavo naujame židi
ny. Rasi, ir čionai kas įneš kny
gą: lietuvio ugnelę, Lietuvos ži
bintėlį, mūsų kultūros žiburėlį. 
Eik eik, kur tau! 

Begu galėjom V/iesbadene, 
Hanau ar Augsburge taip bai
singai susapnuoti? Sakykite, kad 
brolis neims lietuviškos knygos į 
rankas?! Kad sūnėnų šeimos ne 

Kaip suprastų tie, kurie .už lie
tuvišką žodį buvo žiauriai kan
kinami, kalėjimuose pūdomi ar
ba numarinami Sibire? 

Agi kada Šis buvo turtinges
nis: anuomet "VViesbadene, skai
tydamas prie Rheino, ar Čionai, 
būdamas "vertas" bene trečdalį 
milijono dolerių? Ar gal tenai — 
tėvų sodyboj tarp miškų. Gal te
nai — regėdamas kiškių pėdas 
baltajame sniege... 

Lietuvių spausdintas žodis stab
do išeivijos asimiliaciją. Gina tau
tines vertybes ir savitumą-Itaigo- į lietuviškai šnekės?! Sakyk, kad 

t prisiekė, kad jis niekada savo 
čių ir aklų (ar tikrai jie tokie?), į agresorius su laiku, kaip diplomą- Į krašte neleis demokratinės vy-
kųrie ne tiktai tiki tuo mirties \ tjnių poveikių išdava, pasidaro riausybės 
šokiu kapuose, ne tik paklūsta 
tom nežmoniškom dogmom ir 

jom ištikimai tarnauja, bet dargi 
reikalauja — kas net pavojin
giau —, kad tie kraštai didžių
jų valstybininkų būtų laikomi 
natūraliais partneriais. 

labiau taikingas. 
* įvykiai Portugalijoje ir Ango

loje aiškiai parodė, kad tikėji
mas, jog vilkai ėsią tik žolę, yra quero ir Plissonier taktinė de-

Po nepavykusio pučo 
dabar jis — karštas' politinio 
pliuralizmo gynėjas. 

Tuo atžvilgiu ponų Berlin-

rnagogija, suvažiavime taiKytoji 
paprastiems ir blogai informuo
tiems klausytojams, mumyse ga
li HSaukti tiktai abejingumą ir 
pasibiaurėjimą. Mes tvirtiname 

arba iliuzija arba provokacija. 
Jeigu atoslūgio politikos vaka
rietiškieji balandžiai būtų bent 

Neseniai anglų žurnale "Sur- \ paviršutiniškai pastudijavę rau-
vey" buvo paskelbtas lenkų fi- donojo totalizmo istoriją, jie gė-
loscrfo Leszeko Kolakowskio dintųsi taip garsiai trimituoti \ ir prisirmam už tai ?au atsako-
straip&nis, kuriame utopiškai pa-j išpūstus sprendimus, kuriais jie mybe, kad visos kalbos, priesai-
vaizduojamas pokario pasaulis, įnori apginti savo jau sužlugusią kos ir sutartys, kurias pasirašo 
tarsi karą būtų laimėjęs Hitle- politiką. Nes melas yra šitos, totalistinė mafija, yra visiškai j 
ris. Jis aprašo, kad po trumpo žmoniškumui priešingos ideolo-J be turinio ir tarnauja tik tam, 
"šaltojo karo" laikotarpio, tai gijos esminis pradas. Taip buvo j kad pridengtų eventualų kari-j 

ja ir tvirtina kultūrinę autono
miją. Padeda objektyviau reaguo
ti, kritiškiau priimti, sąmonin
giau susivokti kultūrinėj sąvei
koj. Apsaugo nuo aklo mėgdžio
jimo ir menkavertiškumo kom
plekso. 

Nemažai brolių ir seserų čio
nai kartoja bajorų-šlėktų nelabys-
tes. Šlėktos neėmė į rankas lie
tuviškos knygos. Su savo vaikais 
gageno ne lietuviškai. Tuokėsi su 
kitataučiais. Daug dukrelių ište
kėjo Raseinių Magdėmis. Šlėktos 
savo pirkias vadino palociais, 
mūsiškiai — rezidencijom (regis 

yra po principinio pasipriešini
mo fašizmui, Vakarų galybės, 
išvengusios sunaikinimo, pradė
jo "detantės" laikotarpį. Ir naciš
koje Vokietijoje įvykusios ''esmi-
M » " permainos: Adolfas Hitle-

nuo partijos įsteigimo pirmosios 
dienos. 

Antai pavyzdys: 1917 liepos 
mėnesį Leninas organizuoja de
monstraciją šūkiu — "Visa val
džia atstovams". Po keliu, mė-

nį ar ideologinį užpuolimą. 
XXV-sis suvažiavimas buvo 

politinio šešėlių teatro suvažia
vimas, kurio maras dvokia iš to
lo. 

Sulietuvino dr. J. Labutis 

dukterėčios Raseinių Magdėm 
užaugs?! Kad anūkėliai kai kur 
jau spalvoti bus?! Kad anūkėlės 
nemokės lietuviškai, kaip ir jų 
didžiaakės lėlės? Jeigu stovyklo
se būtų kana kas šitokias votis ir 
gangrenas papranašavęs, tikriau
siai būtų buvęs apšauktas pami
šėliu ar agentu... 

Šlėktos vieni prieš kitus "ga
lando kirvius, kalavijus aštrius". 
Juodbėrių lėkdinami karietose su 
lingėmis, jie akis išdegę nugar
mėjo, niekingai tapdami trąša 
slavams, kurie, anot Vydūno, tu
ri "daug tamsaus kraujo". Mūsų 
broliai irgi žaibuoja aštriais aš
menim prieš saviškius, vieni ki
tuose matydami maskvėnus, to
torius, kazokus, turkus ar kito
kius "barzdotus vyrus iš marių". 

| O iš rezidencijų irgi kad skuba, 
kadgi lekia nervingi, įsitempę, 

Į dažnas vaistais mažindamas 
aukštą kraujo spaudimą. Sakyki
te, bau gresia juoda diena? Sa-

į kyk, begu gali duonos pritrūkti? 
Į £gi gėrybių geismas juos gena, 
i lyg akis išdegusius. Jau turi tiek 
j ir aniek, betgi dreba dėl dolerio, 
miršta dėl dolerio. Ir nežino nei 

I kada bus gana, nei kam galop 
; paliks rezidencija ir šventoji ban
ko knygelė... 

Tai ir tenka užgirsti šykštūno 
i gudragalviavimą: nei perku, nei 
i prenumeruoju, nei skaitau — 
Į man jų visų akiratis per siauras: 
well, parapinis, provincinis, iš 
geto. Tai ir užgestam pasiteisini-<Draugo~ sukaktuvinėje daitiojo žodžio ir dainos šventėje Jaunimo centre, , , 

Chicagoje, romano konkurso premiją įteikiant, sveikinasi mecenatas Zigmas į ™? gudragalvystę: esą, emigract-
Umbražūnas (kairėje) k laureatas, rašytojas Juozas Kralikauskas. joj neįmanoma atsilaikyt ir iš-

Xuc.tr. V. Noreikos I likt Išeivija, mat, vis tiek galop 

Stirps. Girdi, nėr priemonių su
laikyt nutautimą. Toks pasi-
smerkimas pražuvimui —akmuo 
po kaklu. Tai vėl ta laidotuviš-
ka giesmė, kurią pažįstam jau iš 
XVUI-XIX amžių sąvartos: kad 
lietuvių kalba suvis prie mirties; 
kad lietuvių tauta jau neturi atei-

| ties — likimas kaip prūsų: kad 
I lietuvis —tai mirtininkas; kad 
Lietuva —tarsi didelė mirti pa-

j smerktųjų kamera... 
Žydai išeivijoj daugiau kaip 

du tūkstančius metų. Tačiau ne 
tik neištirpo, o šiandie drebina 
pasaulį. Žydus per tūkstančius 
metų emigracijoj apgynė, išgelbė
jo ir galybėn iškėlė 39 knygos. Jas 
brangino, saugojo, laikė švento
mis: šeimoj, sinagogoj, mokykloj 
ir bendruomenėj (kahal). Idant 
bendruomenės nesuskiltų ir ne
iškriktų, žymiausi rabinai V a. 
užbaigė Talmudą: gyvenimo pa
grindai pagal Mozės penkias 
knygas, vadinamąjį Thorah 
(Įstatymą). Žydui buvo nevalia 
kreiptis į valstybės teismus: tik į 
kahalo teismą. Gėda ir nusižen
gimas nepažaboti savo ambicijos, 
pyktis, eiti ant peilių. Mokytojas 
didelėj pagarboj. Kieta ir pasto
vi ištvermė. Ir klestėjo kanalai 
nuo Babilonijos iki New Yorko, 
nuo Arabijos iki Vilniaus ("Lie
tuvos Jeruzalės"). Knygos if 
bendruomenė buvo žydų emigra
cijai lemtingieji veiksniai. 

Mums reikia gerai perprasti, 
kad mūsų tautos išlikimą irgi 
knygos lemia, kad mūsų emigra
cijos ateitį irgi spausdintas žodis 
nulems. Knyga ir laikraštis — 
išmėgintas ir tikras lietuvybės 
ginklas. Tačiau ir aštriausias ka
lavijas nieko negina, kol jis nėra 
paimtas į rankas. Lygiai taip pat 
ir knyga, kol ji nepaliečiama dū
lėja knygyne ant lentynos, kol 
neatverčiama skaitytojo pirštų. 

Dvylikos brolių juodvarniais 
laksčiusių likimas man gūdi mįs
lė. Bet dar šiurpesnė mįslė, kad 
daugel mūsų brolių vėl — kaip 
anie šlėktos, vėl kaip anie krank
liai — juodvarniais išlekia.-

Ėgi įstabus ir labai prasmin
gas pirmojoj knygoj Martyno 
Mažvydo kreipinys: "Bralei, se
seris, imkiet mani ir skaitikiet". 
Jį kartoja iš amžinybės ir istori
jos mūsų lietuviškos dvasios mil
žinai: vyskupas Merkelis Giedrai
tis, Simanas Daukantas, vysku
pas Motiejus Valančius, Jonas 
Basanavičius, arkivyskupas Jur
gis Matulaitis, Vydūnas, vysku
pas Kazimieras Paltarokas. šį 
jautrų kreipinį kartoja didieji 
kūrėjai: Kristijonas Donelaitis, 
Maironis, Vincas Kudirka, Vin
cas Pietaris, Vaižgantas, Vincas 
Krėvė, Balys Sruoga, Putinas, Jo
nas Aistis. Jie byla iš širdies į mū
sų kiekvieno širdį. 

Tebudi ir tesaugo mus lietu
viškoji knyga! 

Knyga — iš tautos gelmių, 2 
amžių gelmės, iš kuriančio lie
tuvio širdies. Apie amžiną Lie
tuvos grožį, apie amžiną Lietu
vos meilę 

Apie didingą mūsų Vilnių, au
gusį per daugel amžių. Apie lai
ko žingsnius Kauno senamiesty 

Apie bites liepose, gegutes ber
žuose. Apie kiškio pėdeles balta
me baltajame sniege 

Apie protėvių mėlynas aitis li
nų žydėjime 

Apie visų brangiausią šalį — 
mūsų motinų motiną — kurios 
vardas Lietuva. 
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Pilnutinio išeivijos gyvenimo 
ieškant 
Andriaus Kuprevičiaus estetinis 
interpretacijos įvairumas. 
Motiejus Valančius po 100 metų. 
Dailės ir poezijos savaitgalis 
Toronte. 
Leonardui Dambriūnui 70 metų: 
jo darbų apžvalga. 
Vida Krištolaitytė tarp didžiųjų 
ir mažųjų drobių. 
Universiteto teatras ir lietuviai. 

ANDRIUS KUPREV 
Estetinis interpretacijos i v e 

BALYS CHOMSKIS 

Kiekvienas talentingas pianis- į dvasinės laisvės, 
tas turi savo repertuare jaunat- yra faktas, kad 

Neginčijama 

Kertine parašte 
PILNUTINIO IŠEIVIJOS GYVENIMO 
IEŠKANT 

vėje pamiltus kompozitorius, ku-
I rie, jam net nekreipiant dėme-
j sio, formuoja jo muzikos pasau

lį, ugdo individualybę ir skonį, 
! atskleidžia esmingiausias, inty-
I miausias muzikines idėjas ir psi
chologiškai keičia jo veido bruo-

, žus. 
Iš keliolikos Andriaus Kupre

vičiaus surinktų koncertų prog
ramų galima išskaityti, kad ro
mantizmas yra mėgiamiausias 
pianisto laikotarpis, kuriame 
Chop:n užima pirmaujančią vie
tą. Šis nuostabus 19 šimtmečio 
kompozitorius, švytuojąs slaviš
ka melancholija ir prancūziška 

Jeigu kas sakytų, jog anglosak
sų kraštuose ir aplamai Vakarų 
pasaulyje stokoja kultūrinių in
stitucijų bei jose patrauklių ren-. 
girrių, tai kalbėtų netiesą. Iš tik
rųjų visko yra su kaupu, tiktai 
lietuvio lankytojo, žiūrovo-klau-
sytojo dažnai pasigendama. Pasi
dairykime bent po keletą Kana
dos ir Jungtiniu Valstybių tirš
tai apgyventų apylinkių, kuriose 
ir mūsų tautiečiai, šiltai įsikūrę, 
tarpsta. 

Visų pirma — \ e w Yorkas, su 

modelį. Šiuos žodžius rašančiam 
neblogai .pažįstamas Ontario 
Stratfordas su savo festivaliu, 
paskutines kelias vasaras sutrau
kiančiu po maždaug pusę mili
jono žiūrovų. Deja, ir čia lietu
vių gausiau pasirodo tik iš va
landos atstume esančio Londono 
bei iš už trijų valandų nutolu
sių Toronto-Hamiltono. Na, dar 
keli dažniau besilanką detroitie-
čiai, vienas kitas tolimesnių Ka
nados didmiesčių tautietis. Jeigu 
tiesiai paklaustume, kas iš Chi-

pianisto techni
ka puikiai padeda išreikšti mu
zikines idėjas, s -žėrėti spalvin
gais niuansais, g'ažiu tonu, dai
nuojančia melodija. 

Pedagoginis darbas. (Cleve-
land State universiteto fortepio-
no skyriaus vedė;as) neatvėsino 
Kuprevičiaus koncertavimo akty
vumo, nors pakilti Amerikoj iki 
"primadonos" gar--o reikia kažko 
daugiau negu v'en pianistinių 
kvalifikacijų. Pernai Kuprevi
čiaus rečitalis Clevelande, skir
tas Ravelio kūrybai, buvęs "įspū
dingiausias jo karjeroje (Mu-
rray)" — **Musk School Sett-

Į lement" salė turėiusi pirmą kar-
elegancija, vylus savo kompli- į tą mokyklos istorijoj tiek daug 

pasaulinio garso Metropolitan' cagos, vargu ar bent ranka pakil-
opera, su Broadway teatrais, su į tų. O festivalio sezonas — penki 
meno galerijomis. Neabejojame, mėnesiai, nuo birželio iki spalio, 
kad keliolika ar kelios dešimtys po kelis spektaklius kasdien. 
mūsiškių pastoviau lanko Metro
politan operą, bet vargu ar di-

O kur dar garsieji Washingto-
no ir Chicagos mokslo bei me-

kuota technika, muzikine poezi
ja, gundo ne vieną pianistą pa
sverti savo talento dovaną. 

Klausant Kuprevičiaus koncer
to, skaitant amerikiečių muzi
kos kritikų įvertinimus, kyla sa
vaime subjektyvi mintis, jog tik
rasis jo mokytojas yra buvęs Cho-
pin, kurio muzikinė kūryba su
brandino pianistiškai jo kūną ir 
sielą: jausmo intonacija nepa-
slysta iki sentimentalumo, hero
izmas nevirsta pompastišku pra
šmatnumu, pagavi individualy
bė netampa maniera. Gal būt, 
tai yra svarbiausi Kuprevičiaus 
pianizmo principai. 

Ar jo technika — geometriš
kai tobula? Ar ji — vertybė sa
vyje? I tuos klausimus negalė
čiau atsakyti, nes tam atsakymui 
neturiu padidinamo stiklo. Me
nas prasideda ten, kur baigiasi 
technika, aiškiau tariant, kai 
technika nesukausto emocinės, 

klausytojų. Maloru džiaugtis, 
nors ten ir nebuvus. 

Šiaip ir taip kalbant, meninin
ko — atlikėjo karjera priklauso 
nuo publikos ir spaudos. Tai 
skamba nemaloniai, beveik kala-
vijiškai aštriai, vis dėlto tai yra 
nerašyta gyvenimo atrankos lo
gika. Sukurti bežodinį, šiltą tarp 
savęs ir klausytojų pokalbį yra 
sunkiau nei atlikti pačią kompo
ziciją. 

Andrius Kuprevičius magina 
klausytoją savo fizine išvaizda, 
mąstančiu veidu ir estetiniu in
terpretacijos įvairumu. Kai jis 
skambina Chopiną — instru
mentas dainuoja, kai Lisztą — 

I griaudžia, žaibuoja, kai Debussy 
— tviksi spalvomis, poetiną gam
tos grožį, vakaro prieblandoj ke
liantį ilgesį. Ištikimybė kompozi
toriui, bet ir savo individualios 
"autorystės" išlaikymas. 

Dia mearaiia; priešingas Andr. 

Dailės ir 

Vilniaus prisiminimas (Nuosavybė dr. A. Zotovo) 

.«i s erjrite 
Dail. Viktoro Vizgirdos p'a- j rių" redaktorius kun. dr. Pra-1 — 
da, atidaryta Toronte, Kana- nas Gaida. Literatūros vakaras vei 

dėsnis skaičius pasimaišo kituose ( no muziejai? Kur didmiesčių 
teiruose. Jeigu taip būtų, tai į simfoniniai orkestrai, su savo 
dažnai ir mūsų spaudoje atsi
spindėtų, jei ne recenzijomis, tai 
bent korespondencijomis. Savo 

koncertais salėse bei parkuose? 
Kur meno galerijose Tengiamos 
vienkartinės parodos, su pasauly-

neblogas operas turi Chicago ir i je suskolintais ar išnuomotais 
dar keli (bijau spėti vardai) 
Naujosios Anglijos miestai, o Ka
nadoje regis Montrealis. Apie jas 
sužinome, tik skaitydami Arnol
do Voketaičio ar Ginos Čapkaus-
kienės biografijas.Kad jas lanky
tų didesni lietuviu būriai — nie
ko negirdime. (Chicagos lie
tuviai amerikietiškąją savo mies
to operą, visai nesigirdami, gau
siai lanko. Red.). Po vieną kitą 
aukšto lygio dramos teatrą turi 
bent jau kiekvienas milijoninis 
Kanados ir Jungtinių Valstybių 
didmiestis. Kanados didmiesčiai 
(Montrealis, Torontas, VVinnipe-

klasikų bei modernistų kūriniais 
Kiek mūsų tautiečių tokius mu
ziejus, koncertus, galerijas lanko? 

Dar stabtelkim man geriausiai 
pažįstamam Detroite. Labai ka
žin ko čia neturime. O vis dėl
to... Yra Čia šio to vertas Mea-
dow Brook teatras. Vieną savai
tę kasmet vieši Metropolitan 
opera su visomis savo žvaigždė
mis. Yra toks Greenfield Village, 
yra tokia Cranbrook Institution, 
yra Fordo muziejus, Art Institu
te ir gal dar viena kita kultū
rinė atrakcija. Ak, žinoma, yra 
ir simfoninis, arba koncertuojąs, 

gas) jų pristeigę daugiau, negu arba streikuojąs dėl nežmoniškai 
Jungtinių Valstybių miestai, bet i žemo muzikantų atlyginimo. Ku-
teatro trokštantieji jų suras ir'rioje tik iš čia suminėtų įstaigų 
Chicagoje, ir Detroite, ir Phila- j pasisuksi, savo tautiečių vos su 
delphijoj, ir Clevelande, ir, tur dideliu žiburiu po vieną kitą te-
būt, Los Angelėse. j surasi. 

Kanada ir Jungtinės Valstybės Gana. Moralą gal jau nujau-
turi po vieną tikrai garsų Strat- čiate. bet jį vis tiek dar "išgul-
Fordą: vieną Ontario provincijoj, dysu". Gyvenimas baisiai trum-
kitą Connecticut'o valstijoje. P™ i r n u o 1 9 4 9-N i k i m[n*s 
Garsūs jie savo festivaliais, už- i - t i k akimirka. Argi verta tą 
manytais pagal festivalių, vyks-' akimirką praleisti vien^Ali^inthe 
tanSų Anglijos Stratforde, Wil-
tecn'o Sh&'iespeare'o gimtinėje, 

family atmosferoje? Kodėl kul-
(Nukelta 2 2 p U 

rod 
doje, Prisikėlimo parapijos paro 
dų salėje kovo 27, torontiškių 
buvo maloniai priimta ir įver
tinta. Ją aplankė tūkstančiai 
žmonių. Atidarymo vakarą su
sirinko apie 300 lietuvių. Sek
madienį po kiekvienų mišių vėl 
visi rinkosi į parodos salę, 
esančią tuose pačiuose pastatuo
se. Dail. Vizgirda su savo tapy
bos darbais pasirodo pirmą kar
tą Toronte. Tai irgi prisidėjo 
prie lankytojų traukos. 

Paroda atidaryta 5 vai. V. Viz
girdos kūrybą bei Toronte ap
silankymo aplinkybes suglaustai 
apibūdino dail. T. Valius. Kal
bėjo taip pat ir pats Vizgirda, 
daugiausia padėkos forma iš
reikšdamas savo džiaugsmą su
rinkusiems. Po kalbų, apžiūrė
jus parodą, buvo vaišės . Atida
rymo vakarą jau parduota 10 
paveikslų. 

6 vai. toj pačioj parodos salėje 

užtruko vieną valandą. Leonar
das Andriekus, jautriai skaityda
mas savo eilėraščius, protarpiais 
kalbėjo poezijos ir aplamai kū
rybos klausimais. Tai paįvairino 
programą ir apsaugojo nuo vie
nodumo. Poezijos vakaro pro
ga parduota nemaža jo naujos 
knygos "Už vasaros vartų". Le
onardas Andriekus sekančią die
ną pasakė ir visus keturis pa
mokslus bažnyčioje, liesdamas 
įvairius religinio — kultūrinio 
gyvenimo atžvilgius. 

Dail. V. Vizgirda buvo iška
binęs 30 paveikslų, kurių dau
guma gana stambaus formato. 
Tai jo paskutinieji darbai. Juose 
matomas didesnis laisvumas: ma
žiau bėra detalinių vaizduoja
mo pasaulio elementų, skaidres
nis spalvingumas, aiškesnis po
lėkis išsitiesti didesnėse drobėse. 
Paveikslai buvo dailiai suderin
ti, lyg papildydami vienas kitą. 

prasidėjo Leonardo Andriekaus j Parodos įvairumui matėme kelis 
poezijos vakaras. Autorių palan- j paveikslus, kurie neparduodami, 
kiai apibūdino "Tėviškės Žibu- j Vizgirda — žinomas peizažistas ] 

ir šioje parodoje pateikė be-
k išskirtinai tik gamtovaiz

džius. Pastebėtinas jo koncentra-
vimasis į pajūrio temas, kuriose 
dailininkas pasiekia beveik me
tafizinio gilumo. Ypatingai mi
nėtini saulėleidžiai, atveria atsi
sveikinimo dramą gamtoj. Pei
zažai, kur dailininkas vaizduoja 
medžius bei pastatus, dvelkia la
biau Lietuvos kaimo idiliją, ku
ri savo žalumu gaivina ir guo
džia. 

Meninis pasirodymas, kur 
jungtųsi sykiu dailė ir poezija, 
rodos, pirmą sykį pasitaikė To
ronte. Taip pat ir kitur dailės pa
rodos nejungiamos su literatū
ros vakarais. Reikėtų bandytL 
Abu žanrai giminingi. Parodų 
lankytojai, apžiūrėję paveikslus, 
turi progos dar susitelkti ir i ra
šytinę kūrybą. Kai tremty kny
gos mažai perkamos, tai itin 
naudinga. Toronto atvejis paro
dė, jog dailės paroda gali sėk
mingai eiti sykiu su literatūrine 
programa. 

J. K. 

Kuprevičiui buvo Vytautas Ba-, kūrinio muzikos koncepciją, į 
cevičius, geriausias Nepriklauso-; proto ir jausmų balansavimą, į 
mybės laikų pianistas, pirmasj kūno ir rankų judesių natūralų 
Lietuvoje avangardinis kompozi-' elegantiškumą — be pozos ir vai-
torius. Anuomet buvo įsiviešpa- dinimo. 
tavusi gana klaidinga apie jį opi
nija, kad, girdi, esąs labai šaltas 

V. Bacevičius — dinamiškas, 
plačių, žaidžiančių rankų pia-

pianistas. Jo koncertus lankyda- nistas. Neretai, kilstelėjęs nuo 
vo daugiausia senamiesčio "aris- j kėdės, pasiremdamas kairiąja ko-
tokratija" ir moderniai nusitei-'ja, trenkia fff ir nušoka iki ppp, 
kusių dailininkų, literatų sau- '• ar, prispaudęs pedalą, pralekia 
jelė. Šiaip Kauno šviesuomenei žaibo greitumu sunkiausią pa-
pakako Kipro Petrausko, nuo jo Į sažą. Klausant pirmą kartą, pia-
prasidėdavo muzikinis pokalbis, ' nistas žavi savo technika ir vai-
juo ir baigdavosi, o fortepijono dyba, proto ir jausmų kova, efek 

bebūtų tarp A. Kuprevičiaus ir 
V. Bacevičiaus (1905 -1970) , 
juos suveda tačiau į harmonin
gą bičiulystę M. K. Čiurlionis. 

Prieš 20 metų A. Kuprevičius 
įgrojo Čiurlionio miniatiūrų 
•plokštelę (noktumas, preliudai, 
pjesės), kuria dar galima gauti pas 
J. Karvelį (7234 S. Sacramento 
Ave., Chicago, III. 60629). Viene
ri metai prieš mirtį V. Bacevičius 
įgrojo iš savo kūrybos 8 fortepi
jono kūrinių plokštelę (DRC — 
122368), inspiruotą Čiurlionio 
tapybos, kurią jis vertino ir rny-

muzika daugumai reiškė nieko tais ir ornamentika, o kartais jo'Įėjo. Jei atkreiptume dėmesį į 

nsui-Cirpei 

kurio rečitalis Jaunimo cf-ntro didžiojoj satej. 
1 -'*-• • mžn. 19 d. 5 vai. popiet Rengia Da-

-rK-kykio* LAVŲ k.3s:v-,4. Naotr. V. Matelio 
> Ar**? n 

daugiau, kaip plium, plium, atlikimo menas pakvimpa bana-
plium. Prieš pat karą tempera-, Iumu, vien technikos demons-
mentingas ir didelių planų vy- travimu. Tačiau V. Bacevičius, 
ras V;tautas Bacevičius pradėjo,kaip žmogus, kompozitorius, pia-
koncertinę kelionę: Earopa, Pic-! nistas, kritikas nėra lengvai šu
tų ir Šiaurės Amerika. 

Koks tarp abiejų minėtų skir
tumas? A. Kuprevičius yra dau
giau linkės i lyrizmą, i pastovią 

prantamas ir suvokiamas. Todėl 
jo atžvilgiu yra padaryta ir daro
ma daug klaidų 

Meditation, op. 29 — Vision, op. 
30 — Poeme Cosmique, op. 65, 
tai išgirstumėm čiurlioniškos 
dailės neabejotiną prasiskverbi
mą. Kai klausai tas dvi iš eiles 
plokšteles, kai sklinda lyrinė vie
natvė mąstančia poezija, tada at
rodo, kad skambina vienas ir tas 

Kokie pianistiniai skirtumai Į pats pianistas. 
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Siame numery 
Arturas Milleris užtaria 
Tomą Venclovą. 
Prisikėlimo iš mirties tiesa 
žmonijos tradicijoje. 
Senosios lietuvių išeivijos 
parodą aplankius. 
Danguolės Sadūnaites poezija. 
Andriaus Kuprevičiaus rečitalis 
ir religines kūrybos popiefe. 
Dr. Joną Šlapelį prisimenant. 
Dabar gimusi poezija. . 
Katedra, pavirtusi soboru. 

Kertine parašte 
ARTURAS MILLERIS UŽTARIA 

v Ą VENCLOw n 

Lietuvių Rašytojų draugija iš
eivijoje neseniai kreipėsi į daugelį 
pasaulinio garso autorių ir į P.E. 
N. kktbo skyrius, prašydama para
mos Tomui Venclovai. Ši akcija 
jau susilaukė vaisių. Žymusis ame
rikiečių dramaturgas Arturas Mil
leris parašė laišką Lietuvos ko
munistų partijos pirmajam sek
retoriui Petrui Griškevičiui Toma 
Venclovos emigracijos reikalu 
Kovo 22 d. išsiųstame laiške Mil
leris rašo: 

"Aš prašau jūsų daryti visa, kai 

šytojus diktatūrinėse valstybėse, 
ypač Rytų Europoje. 

Savo pažiūras apie žodžio lais
vę, tarptautinės įtampos mažini
mą, ir rašytojų vargus diktatūri
nėse santvarkose Arturas Milleris 
aptarė savo kalboje Jungtinių 
Amerikos Valstybių Senato Nuo
latinio tyrimo 'pakomisėje. Šiai 
pakomisei vadovauja senatorius 
Henris Jacksonas, dabar kandida
tuojantis į JAV prezidentus. 

' 'Nepaslaptis", kalbėjo Milleris, 
kad detante yra ne tiek politinė 

jums įmanoma, kad poetas Tomai j l i n i K k i e k s u ; i t a r i m a s t a r p m ū s u 
Venclova gautų leidimą išvykti is 
TSRS. Piliečio teisę išvykti iš sa
vo valstybės garantuoja Jungtinių 
Tautų charta ir Helsinkio susi
tarimas. Šiuo ypatingu atveju tie 
nepaprasti tarptautiniai doku
mentai ypač galioja — dabarti
nėje padėtyje minimajam poetui 
nebeįmanoma tęsti savo norma
laus literatūrinio darbo. Su Šiuo 
prašymu į jus kreipiasi ne tik pa-
srrašiusis, bet ir nesuskaitoma 
gausybė Jungtinių Amerikos Vals
tybių rašytojų, vyrų ir moterų. Aš 
tikiuosi, kad jūs mano laišką pri
imsite šioje dvasioje". 

Arturas Milleris yra labai ge
tai žinomas teatro mėgėjams ir 
skaitytojams Lietuvoje. Jo pjesės 
"Komivojažieriaus mirtis", "Vi-
si mano sūnūs" ir "Kaina" buvo 
su dideliu pasisekimu statomos 
Vimiaus, Kauno, Panevėžio ir ki
tuose teatruose. Lietuvos spaudoje 
Milleris paprastai būdavo prista
tomas, kaip "pažangus" rašytojas, 
ypač jautrus moralinėms ir visuo
meninėms problemoms. 

Savo karjeros pradžioje, ypač 
tarp Antrojo pasaulinio karo pa
baigos ir Stalino mirties, Arturas 
Milleris reiškėsi, kaip dažnas so
vietinės santvarkos gynėjas. Ta
čiau metų bėgyje jo nuomonė 
apie tą santvarką gerokai pasi
keitė. Jį ypač peve'kė antisemitiz 

ir Sovietų Sąjungos nekeisti esa
mosios padėties. Būtų puiku, jei 
tai būtų įmanoma. Bet tai tas pat, 
kaip įsakyti saulei nenusileisti, ar 
vasarai nepereiti į rudenį. Gyvent 
— reiškia keistis, ir savo vardo 
verta politika arba kreipia ateitį 
teisybės ir teisingumo linkme, ar
ba priešinga kryptimi; pagarbos 
asmeniui, arba paniekos jam 
kryptimi". 

Savo pareiškime Senato pako
misei Milleris kritikavo JAV vy
riausybės politiką Čilės ir Pietų 
Korėjos atžvilgiu ir minėjo rašy
tojų persekiojimą tose šalyse. Ta
čiau daugiausia dėmesio jisai pa
skyrė rašytojų ir intelektualų 
priespaudai Čekoslovakijoje. Pa
sak Millerio: 

'Daugeliui rašytojų Čekoslova
kijoje — šalyje su gausiomis ta
rybinės kariuomenės įgulomis — 
paneigta teisė spausdinti kūrinius 
Čekų ir slovakų kalbomis. Kai 
kurių rankraščiai buvo konfiskuo
ti jų namuose... Šių rašytojų pa
grindinė nuodėmė yra ta, kad jie 
pasisakė už tautinę, nepriklauso
mą Čekų kultūrą, išreiškiančią sa
vo liaudies dvasią, o ne Sovietų 
pareigūnų reikalavimus". 

Milleris pabrėžė, jog Helsinkio 
susitarimas įpareigoja Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Sovietų Są
jungą užtikrinti, kad pagrindinės 

PRISIKELIA! 
V .BAGDANAV1ČIUSMIC 

1. Proga išeiti plačiau su 
tikėjimo tiesomis 

Didieji mūsų tikėjimo moky
tojai nė vienas neturėjo tokių 
plačių galimybių pažinti žmoni
ją, kokių mes turime. Jų tikėjimo 
mokymu mes naudojamės ir pri
valome jį branginti. Tačiau sa
vo ruožtu mes turime pareigą jį 
apvaisinti tame pasaulyje,, kuria-

; n e mes gyvename. Pirmiausia, 
mes turime jį padaryti vaisingu 

; mumyse pačiuose, kad jis nelik-
| tų svetimas toje dvasinėje situa-
| cijoje, kurioje mes gyvename. 
Mes turime suvesti jį ne tik į są
lytį, bet ir į sandermę su tais kul
tūriniais duomenimis, kuriuos 
mums teikia šie laikai. 

Kalbant kitiems apie krikščio
nišką tikėjimą, jį liudijant, gre
sia pavojus jį susiaurinti, padary
ti jį išimtine mūsų nuosavybe ir 
dėl to kitiems sunkiai prieinamu. 
Tam tikra prasme tikėjimas yra 
mūsų nuosavybė. Jis yra išimtinė 
privilegija tų, kurie tiki. Šita pras
me tikėjimo negalima praplatin
ti. Taip pat negalima sakyti, kad 
Kristaus vaidmuo nėra išimtinis 
pasaulyje ir kad kiekvienas dider 
lis pranašas yra tas pat kas Kris
tus. Būtų neteisingas tikėjimo 
praplatinimas, nesiskaitant su is
toriniais Jėzaus duomenimis. Is
torinis faktas, tiesa, yra kiekvie
nos idėjos susiaurinimas, bet kar
tu jis yra jos surealinimas ir, kal
bant apie Kristų, šitame realiz
me glūdi didžioji krikščionybės 
reikšmė. 

Tačiau šalia visokio neteisėto 
tikėjimo išplėtimo, yra ir teisėtas 
jo išplėtimas. Ir jis savyje talpina 
daug galimybių ir daug palaimos. 
Visų pirma tarptautinis ir tarp-
kultūrinis krikščionybės bruožas 
yra teisėta krikščionybės savybė. 
Ji yra gerai paliudyta ne tik nuo 
pat krikščionybės pradžios, bet ji 
vis labiau ir labiau atsidengia 
net ir moderniose Sen. Testamen
to studijose. 

Šalia to, krikščioniško tikėjimo 
tiesos savo turiniu ir gilia pras
me yra žmogiškos arba humanis
tinės. Nėra nei vienos krikščio
niško tikėjimo tiesos, kuri vieno
kioje ar kitokioje formoje, vieno
je ar kitoje .kultūroje, neturėtų 
liudijimo ar bent palikimo apie 
kadaise buvusį tokį liudijimą. Ar 
tai bus tiesa, kad žmogaus siela 
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nemiršta, ar. pagaliau, mirusių 
prikėlimo tiesa, — visos jos yra 
sutinkamos žmonijos liudijimuo
se, jos padavimuose, jos svajonė
se, kurios negali būti visiškai be 
pagrindo, nes yra labai visuoti
nės. Svajonė gali būti be pagrin
do, jei ji yra tik vienos tau
tos nuosavybė ir plačiau nėra su
tinkama, arba, jei sutinkama pla
čiau, nesunku atsekti jos vienin
telį šaltinj. Pavyzdžiui — tikėji
mas į ciklinį žmogaus grįžimą 
gyventi žemėje kelis kartus. Tai 
yra vienos kultūros bruožas, ir 
kaip tokį mes turime jį vertinti. 

nybėje apaštalas Povilas Kristų 
supranta kaip antrąjį žmonijos 
pirmavaizdį — naują žmonijos 
protėvį ar prosūnį. 

Palikdami nuošaly visus gali
mus ' krikščioniškų tiesų atitik
menis įvairiose kultūrose, šia 
proga sustokime prie prisikėlimo 
minties liekanų dviejose Kalifor
nijos tautų tradicijose. 

Reikia sutikti su Georg Kraft, 
kad Amerikos, kaip h Australi
jos, žmogus nėra pats seniausias. 
Nei Amerika, nei Australija ne
turi senojo akmens amžiaus tra
dicijos: (Pal.Der Urmensch als 

Mes turime paimti iš jo. kas yra j Schoepfer, 1948 m. 111 psl.). 
visuotino, būtent: individualaus Tačiau Wintus ir Yanas tautos 

mas ir rašytojų bei menininkų žmogaus teisės nebūtų pažeidžia-
persekiojimas Sovietijoje ir Rytų m o s jų teritorijose. Jis reikalavo, 
Europoje apskritai. Per pastaruo- į kad Amerikos Kongresas ir vy-
sius dvidešimtį metu Milleris ak- riausybė belstųsi į Maskvos duris 
tttfąi gynė persekiojamuosius ra- i rašytoju persekiojimo klausimu. ! faus įeisiu gynimą. 

Užtardamas Venclovą. Arturas 
Milleris parodė JAV vyriausybei, 
kaip ji turėtų elgtis kultūrinės 
priespaudos akivaizdoje. Atsaky
damas į išeivijos rašytojų kreipi
mąsi, jis savaip išreiškė solidaru
mą su visai s varžomaisiais rašyto
jais Lietuvoje. 

P. S. Balandžio 7-ąją dieną 
Maskvos "Literaturnaja Gazieta" 
jau nukreipė savo didžiąsias pa
trankas į A. Millerį. Dar neseniai 
"iškiliuoju", "pažangiuoju" va
dintas dramaturgas tapo pasmerk
tas, kaip "šaltojo karo kurstyto
jas", besinaudojantis ''provokaci
niais antikomunistinės propa
gandos metodais". Taip Maskvos 
žodynas aptaria elementarių žmo-

zmegaus nemirtingumą ir jo pri
sikėlimą, bot palikti nuošaly 
technišką tų tiesų apipavidalini
mą, nors jis būtų ir labai rafi
nuotai išbaigtas. Reinkarnacija 
yra labai sudėtinga sistema, ta
čiau nuėiusi visiškai priešinga 
pirminei prisiusimo idėjai kryp
timi: vietoj atgimimo mačius 
žmogaus palaimą, ji į jį žiūri 
kaip į bausmę. 

Viena tiesa, gal būt, yra pe? 
daug savitai krikščioniška, ku
riai atitikmenų mes neturime ki
tur, tai būtent dievažmogiš-
koii Kristaus prigimtis, nes jis vir
šija žmogaus prc'enzijas. Bet ir ši 
tie«a įvairiose kreiptose ar pa
slėptose formose pasirodo tautų 
tradicijose. Ji p3 :̂rodo gal ne tiek 
įvairiuose atsitikimuose, kur kal
bama apie stebuklingus žmogaus 
gimimus (nes stebuklingai gim
ti galėtų ir naūralus žmogus), 

laikomos vienos seniausių tradi
cijų nešėjomis, ir jų prisikėlimo 
iš mirties liudijimas turi savo 
antropologinę vertę. 

2. Trojos Elenos motyvas 
Viena iš palaimų, kurias 

mums yra suteikusios modernios 
susižinojimo priemonės, yra ta, 
kad n.es pradedame matyti, jog 
žmonijos kultūra, nepaisant savo 
Įvairumo, turi labai giliai sie
kiančių bendrumų. Pirmieji kon
taktai su įvairiomis pasaulio tau
tomis Vakarų kultūros žmones 
stebino savo skirtingumais. O da
bar, kai tie kontaktai darosi gi
lesni ir platesnf, mus stebina 
žmonijos kultūros vienybės pėd
sakai ten, kur mes mažiausiai ti
kimės jų sutikti. 

Paimkime pvz. tokį motyvą, 

Štai Kalifornijos Wintus tautos 
tradicija pasakoja apie dieviškos 
giminystės moterį Norvan, ku
riai išėjus iš namų ir nebegrįŽ-
tant, kyla karas. (Pal. Creation 
Myths of primitive America, by 
Jeremia Curtin, Boston, 1889 m., 
86 psl.). Kovojančios šalys nau
dojasi kitų mistinių moterų pa
galba. Norvan pabėga iš savo 
naujos gyvenvietės ir gailisi (94 
psl.). Moteris vaizduojama kaip 
namų šeimininkė (71 psl.) ir 
kaip karo priežastis (96 psl.). 
Toje pačioje legendoje, galima 
sakyti, ta pati tema pavaizduo
jama kitu požiūriu, kai Sanihas 
pasiima gražuolę, dėl ko kyla vy
rų muštynės ir namų sunaikini
mas (102— i06 psl.). 

Norvan legenda pasakoja to
liau, kad, sugriovus namus ir 
juos sudeginus, jų šeimininkas 
pakilo iš žemės. Manyta, kad 
jis miręs (109 psl); ne jis buvo 
pradėjęs karą. Priešas mano, kad 
yra jį sudeginęs, bet jis yra gy
vas (113 psl.). 

Devintajame tarptautiniame 
antropologų ir etnologų kongre
se, įvykusiame Chicagoie 1973 
metais, buvo pateiktas išsamus 
William T. Divale referatas 

susijusi su žemdirbiška veikla; 
0 šios pastorosios pradžios tenka 
ieškoti moteriškoje veikloje. 
Kalbant apie karą, nėra reikalo 
manyti, kad išorinis plates
nio masto organizuotas karas yra 
buvusi visada žmonijoje sutinka
ma apraiška. Jau anksčiau mi
nėtas paleolito tyrinėtojas G. 
Kraft sako, kad senojo akmens 
amžiaus žmogus, nors praktikavo 
peštynes, bet nežinojo karo. Ka
ras atsirado tik naujajame ak
mens amžiuje (Pal. ten pat 212 
psl.). 

W.T. Divale mano, kad karas 
prasidėjo ryšium su moteriška 

į gyvenviete. Jis sako: "Moteriška 
gyvenvietė sugriauna broliškus 

1 grupinius santykius, kurie vedė į 
gentines kovas. Ji sugriovė vyrų 
ryšius, atsirėmusius tėviška gi-

Į minyste, sukurdama atskirus 
I miestelius, tokiu būdu pradėda
ma raidą, vedančią į išorinius 
karus" (11 psl.). 

Tuo ir pasitenkinkime apie 
! moterišką kultūrą. Pastebėki-
j rne tik, kad Homeras dievišką E-

ieną rrakėiė į vėlybus istorinkts 
santykius. Iš tikrųjų, ji savo kil-

• ne yra daug senesnė ir ne kartą 
į buvus sudievinta. Graikiškos 
kultūros pradmenų tyrinėtojas 

• švedas Martin Nilson turi 
į duomenų, kad Elena buvo deivė 
į priešgraikiškoje Mikėnų kultū-
į roję. (Pal. jo The Mycenean ori-
j gin of Greek Mythology, 1932, 
Į Univ. of Calif., 73 psl.). Home
ras, nukeldamas Iliados dievišką 
Eleną į istorinius santykius, ne
turėjo progos, nė'reikalo grįž
ti prie prisikėlimo iš mirties idė
jos, jeigu ji jam žinomoje legen
doje ir būtų buvusi. Juo la
biau, kad jo laikais, pasak Nil
son, Graikų kultūroje Elenos kul
tas jau buvo pasibaigęs ir jos vie
tą buvo užėmusi Korė (Ten pat 
76 psl.). 

3. Skraidančio žmogaus vizija 
Mes, ir kaip tikintieji ir kaip 

kultūringi žmonės, turime užda
vinį mokytis apimti žmoniją vie
nu bendru žvilgsniu. Tai yra ne
išvengiama daugeliu atžvilgių. 
Paliekant nuošaly įvairius hu
manistinius atžvilgius, mes turi
me prisipažinti, kad net teisin
gos Dievo sampratos mes negali
me susidaryti, neturėdami vie
ningos žmonijos sampratos. Jei
gu į savo tikėjimą mes neįimame 
visos žmonijos, Dievas tada pasi
daro tik vienas iš daugiau ar ma
žiau įtakingų personažų, bet ne 
visos žmonijos kūrėjas ir tėvas. 

Šitaip suprastame uždavinyje 
žmonijos proistorė ir jos isto
rija, legendos ir įvykiai sudaro 
bendrai studijuotiną visumą. Pa-* 
imkime štai sąryšį tarp legendos 
ir tikrovės žmogaus skraidy
mo galios išvystyme. Kas nežino 

, legendų apie skraidantį žmogų? 
(0608 nr.) apie "Migraciją, išo- pavyzdžiui, yra žinoma graikų 

kj* legenda apie Saulės ir Clymenės 
gyvenvietę." Referato uždavinys 
buvo atsekti ryšį, koks žmonijos 
proistoriįoje susidarė tarp pasto
vios žmonių gyvenvietės, kuri y-
ra moteriškos kilmės, ir didžiųjų 
karų, ty. tokių karų, kurie išei
na anapus gimininių peštynių. 

s. a 

kaip Trojos Elena, kuri yra sukė-
kiek tose tradicijose, kurios pir-.lusi karą ir įgavusi turtingas iš
mini žmogų vaizduojasi dieva-j raiškos formas Vakarų grožinė-! T o k s klausimo kilimas turi ant
žmogišku pobūdžiu. Tai paaiš- j je literatūroje Pasirodo, kad tas' ropologinės prasmės, nes pastovi 
kiru, kodėl pirminėje krikščio-' motyvas yra žinomas ir kitur, i žmonių gyvenvietė yra tampriai 

sūnų Fajetoną, važiuojantį į sau
lę ir Jupiterio sukliudytą. Dau
gelyje tautų įvairiuose žemės 
kampuose yra sutinkama skrai
dančių pusdievių ar žmonių Be 
abejo, tos legendos yra tik žmo
gaus dvasios apraiška. Tačiau 
mūsų generacija šiuo atžvilgiu y-
ra išimtinėje būklėje, nes mes 

(Nukelta i 2 p * ) 
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Metaforos apie ginklus 
ir kareivius. 
Stasio Barzduko septyniasdešimt 
metų sukakčiai. 
Pokalbis su operos dirigentu 
Vytautu Marijošium. 
Julijos Švabaites eilėraščiai. 
Vyriškų pagundų ir silpnybių 
heroika. 
Cinzo žmogus-dabar ir čia. 
Lituanistika atgyja 
Chicagos universitete. 

Kertine parašte 
METAFOROS APIE GINKLUS 
IR KAREIVIUS 

Pasirodo, seni užrašai nepase- vams šiuolaikinė poetų kūryba 
no. Besirausdamas retai judina- labai nepatinka. Todė! dažnuo-
mų popierių krūvoje, radau plo
ną sąsiuvini su 1943 metais (II. 
14) rašytomis pastabomis apie 
tąsyk skaitytus vokiečių poetus. 
Tuomet buvo leidžiama antolo
gija "Jahrbuch junger Dich-
tung". Didesnę antologijos dalį 
sudarė patriotiškai karinga poe
zija. Suprantama, nes tada vo
kiečiai grūmėsi su visu pasauliu. 

Štai ką rašiau apie Martyną 
Damss: "Jaunas, kupinas patrio
tinio entuziazmo, galingais žo
džiais jis kreipiasi ne į atskirą 
individą, bet į šių dienų masių 
žmogų. Damssas vokiečių tautą 
šaukia didybei, kovai ir poezijai. 
Jam labiau tiktų būti diktato
riaus adjutantu, negu poetu : jis 
galėtų drauge su Fuehreriu 
komponuoti liepsningas frazes". 

Nurašiau ir ištisą Damsso ei
lėrašti, prasidedanti posmu: 
"Wir sind Soldaten, / aussen und 
fnnen. . ." (Esame kareiviai, iš
ore ir vidumi. . .) ir pasibaigian
ti : Wir moegen vergehen / Na-
menlos —• / Deutsehland muss 
stehen, / Ewig und gross". (Gal 
mes ir dingsime be vardo, ta
čiau Vokietija turi išlikti, amži
na ir didelė). 

Kitas poetas Eduardas Koel-
wel tikėjo didingu žuvusių kar
žygių keliu. Juo žygiuoja ne tik 
mirusieji, bet ir gyvieji vokiečiai, 
nes tai tikrasis kelias. Jų veidai 
šviečia, tarsi įkvėpti magiškos 
galios; jų rankose šautuvai, su
gniaužtos buožės, jie ritmingai 
žengia" su vokiečių vėliava. 

Nuo mlnkų eilių praėjo 
daugiau kaip 30 alėtų. Daug kas 
pasikeitė, nors feiums padarytos 
skriaudos skonis neišblėso. Sa
koma, dabar gyvename taikaus 

šian-

se suvažiavimuose jie arba jų pa
tikėtiniai (adjutantai) moko po
etus, kaip reikia rašyti eilėraš
čius. Kadangi Lietuva yra tos ša
lies valdovų pavergta, Lietuvo
je rašytojai irgi pastoviai susi
laukia įkyrių pamokslų. 

Kad ir šių metų Lietuvos ra
šytojų šeštajame suvažiavime. 
Svarbiausias , kalbėtojas pirmi
ninkas Alfonsas Bieliauskas (ra
šytojas prozininkas; prikibo prie 
jaunųjų poetų forminių keis
tenybių: "suplėšyto ritmo", 
"sintaksės alogiškumų", "garsi
nės instrumentuotės", ''daugia
reikšmiškumo", elegiško tono, 
paslaptingumo, estetizmo. . . Ba
rė ir dėl "socialinio ir visuome
ninio abejingumo". 

Pacitavęs Just. Marcinkevičiaus 
posmą apie būtinybę, kad "žo
dis skaudėtų", Bieliauskas pasa
kė: ". . . ne kiekvienam mūsų 
poetui "skauda žodis, ir ne kiek
vieno žodis prilygsta anai Edu
ardo Mieželaičio kario grana
tai. . . " 

Galų gale savo didžiąją ataką 
kalbėtojas užantspaudavo "mū
sų epochos žmogaus, visuomeni
ninko, piliečio ir poeto" Antano 
Venclovos posmu: 

Eilėraščiui grąžinkime formą-
Užtenka tų posmų pe prasmės 
Ir be tvarkos, ir be drausmės! 
Mes pasisakome už normą! 

Nesistebėčiau, jei taip būtų 
pamokslaujama pasaulinio karo 
dienomis. Juk panašiomis meta
foromis savo eilėraščius kaip tik 
kalė Fuererio įkvėpti anksčiau 
paminėti vokiečių poetai. Kova, 
kareivis, ginklas, šautuvas, gra
nata, ryžtas, valia, *žygis — tai 
buvo jų mėgiamiausi žodžiai. 

dien labiau mėgsta rašyti apie j Dabar reikalauti iš Lietuvos po-
"kalbos ženklus", ''tylos žydėji- Į etų užsiimti maždaug panašia 

"Ėjom kartu su juo per savo tau
tą ir valstybę. Kartu su juo esam 
tautinėj savo bendruomenėj. Matom, 
kad visi turim tarpusavio pareigų: 
vieni kitus gerbti, vieni kitais rūpin
tis, vieni kitiems padėt ir t. t. Ma
tom, kad kiekvienas taip pat turim 
pareigų savo bendruomenei: daly
vauti jos gyvenime, įsijungti į jos 
siekimus bei darbus, laikytis nusta
tytos tvarkos, moraliai bei materia
liai remti kiekvieną pastangą, ski
riamą tautiniam visų labui". Šitaip 
suvokia gyvąjį lietuvį Stasys Barz-
dukas savo 1973 išėjusioj knygoj 
"Lietuvis savo tautoje, valstybėje, 
bendruomenėje". 

Vienam iš tokių mūsų dienų 
gyvajam lietuviui Stasiui Barzdukui 
1976 balandžio 23 sukako 70 metų 
amžiaus. Nors jo pečius jau slegia 
didelė laiko našta, bet jis tebeina 
su lietuvių tauta išeivijos keliais 
ne kaip pasyvus stebėtojas, bet kaip 
aktyvus ir nuoširdus darbininkas, 
mokytojas, rašto žmogus ir visuome
nininkas. Tik paskutiniu metu jau 
kiek sulėtino savo žingsnius — pa
sitraukė iš aktyvių pareigų valdy
bose, atsisakė "Pasaulio Lietuvio" 
redagavimo ir kt. Bet jo diena ir 
šiandien tebėra kūrybinga ir naši. 
Jis domisi gyvenimu, seka spaudą 
ir pats dar daug rašo. 

Mes čia, Clevelande, Sukaktinin-
ką tebematome ir dabar: kiekvieną 
šeštadienį jis vysk. M- Valančiaus 
lituanistinėj mokykloj, kiekvieną sek
madienį Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos lietuvių bažnyčioj, minė
jimuose, pobūviuose, paskaitose, 
šventėse,, koncertuose, šermenyse ir 
prie naujai pilamų tautiečių kapų. 
Jį sutinki ir kasdieniniuose pasi-
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vienas ryškiausių mūsų išeivijos gimanto Kezio, SJ, iš jo gyveni-
visuorncnininkų paskutiniame dvi- Į mo, veiklos ir minčių susuktas fil-
dešimtmety ne tik čia, Jungtinėse Į mas apie jį bylos ne tik dabarties, 

bet ir ateities kartoms. Tokių ide
alistų dėka mūsų išeivijos taurinis, 

Amerikos Valstybėse, bet ir pasaulio 
vaikščiojimuose lietuvių gyvenama-, lietuvių gyvenime. Jo vieta ir vaid-
me 185 gatvės rajone. muo Lietuvių Bendruomenės orga-

Per 27 metus Barzdukas įmynė nizavime ir ugdyme jį iškėlė į ryš-
gilias pėdas CIevelando lietuvių gy- j kiųjų veidų galeriją. Pasiekęs pa-
venime. Jį pažįstame ne tik kaip! tį aukščiausią PLB pirmininko pos-
veikėją, bet ir kaip savo vyresnįjį j tą, jį paliko su PLB seimo jam su-
bičiulį, kaip bendrų išeivijos kelių j teiktu Pasaulio Lietuvių Bendruo-
palydovą. Jį prisimename kaip di-' menės garbės pirmininko vardu. Sa-
namišką dainininką pobūviuose, ge- vo kūdikiui — Lietuvių Bendruo-

sambūvio tarpsnį. Poetai 

gužinėse, stovyklose, neužmiršta- menei — jis paaukojo darbingiau-
me jo "tradicinės" gyvos dainos į sius savo metus čia, Amerikoje, bet 
"Mano višta šiurp?", jo nuosaikių ! susilaukė ir opozicijos, siekusios, kad 
ir kruopščiai paruoštų kalbų bei I Lietuvių Bendruomenė Amerikoje 
paskaitų, taiklios kritikos ir nuo- apskritai negimtų. Nors iš tikrųjų, 
saikios polemikos spaudoje, suvažia-1 pasak Vaižganto, Barzdukas gyveni-
vimuose, simpoziumuose. 

Nesuskaitomas valandas Barzdų 
kas yra praleidęs prie rašomosios | Imtiems, liberalus, bet principų 

žmogus. Dėl to kai kurioje mūsų 
spaudoje susilaukia nepelnytų ir ne-

me visų pirma ieško deimančiukų, 
yra didelis tolerantas kitaip galvo-

mašinėjės, ruošdamas straipsnius 
kalbiniais, pedagoginiais, kultū
riniais ir visuomeniniais klausimais 
(būtų gera turėti mūsų periodiko
je spausdintų jo straipsnių biblio-
grafiją). Jo straipsniai yra parašyti šiais apkibus, medj 

pagristų kaltinimų, net melo ir 
šmeižtų. Kita vertus, indų išmin-

— Kai kurios profesinės "paslap
tys" paprastai neperduodamos, nes 
jų esama ir įgimtų. "Patirtimi" da-
Iinuos mielai. Mokytojui reikia ži
noti, ko jis pats siekia ir ko nori 
iš savo mokinių. Mokiniams tai tu
ri būti taip pat aišku. Mokytojui 
reikia humoro. Geriau, kai ir bar
damasis, jis geba šypsotis. Visados 
rūpinausi kiekvienai pamokai pa
siruošti. Pats tikėjau tuo, ką savo 

kultūrinis ir visuomeninis gyveni
mas sustiprėjo, gavo ryškesnes for
mas ir padeda tvirtesnius pagrin
dus į jį ateinantiems naujų kartų 
veikėjams. 

Barzdukas — vienas iš mūsų 
kultūrininkų ir veikėjų, giliai pa-' mokiniams dėsčiau. Bet vengiau dė-

_.-,<.„ ,—,.„„;_ I ūs viską žinantis, viską išmanantis 
MM»«| £y . . . . . . 

lietuviško žįstančių 
mo problemas. Jis yra kompeten
tingas į mūsų dienų aktualijas 
žvelgti ilgos patirties, akylo stebėto
jo ir uolaus dalyvio akimis, širdimi 
ir protu. Todėl kreipiaus į Sukaktu
vininką su keliolika klausimų. Štai 
jie: 

— Kas paskatino rinktis mokyto
jo profesiją? 

— Pašaukimas, kurs man nekėlė 
nė mažiausių abejonių. Ligi šiol 
tebesinešioju neužmirštamą įspūdį, 

us sako: akmeniu metama tik į vai-j J^J 1313 rudenį tėvelis mane nuve-

gražia ir stilinga kalba, nes tai jam 
rūpi. Sukaktuvininkas sunkiai per
gyvena mūsų raštų kalbos, gra
matikos ir sintaksės klaidas. "Skan
dalinga", kaip kad jis dažnai pašte-
bi, radęs žargonu parašytus straips
nius. 

Sukaktuvininkas Barzdukas, ku
riuo Clevelandas didžiuojasi, yra 

1975 birželio 14 CIevelando atei
tininkų ir skautų jaunimas suren
gė įspūdingą Barzduko knygos "Lie
tuvis savo tautoje, valstybėje, bend
ruomenėje" pristatymą, ir ta proga 
išleistoje programoje sakoma: "Tė
vų žemės mes nematėme ir ją pa
žinti galime tik žengdami didžiųjų 
ir gyvųjų lietuvių pėdomis. Tad 
susirinkome visi pagerbti mūsų tar 

ir viską galintis. Geriau būti ne per 
karčiam, nes tokį mokytoją moki
niai "išspiaus", bet ir ne per sal
džiam, nes tokį "praris". Norėda
mas išreikalauti, mokytojas turi 
pats duoti. Santykiai su mokiniais 
man yra palikę gražiausių ir švie
siausių atsiminimų. 

— Vadinasi, lituanistinė mokyk
la jums arti širdies. Kas joje šian
dien yra gera ir ką jau reikėtų 
reformuoti? 

— Geras pats lituanistinės mo
kyklos faktas. Mokykla, būdama 
tautinės dvasios židinys ir bent kar
tą savaitėj suburdama mūsų jau-

dė mokytis į naujai gimtajame Meš
kučių kaime pastatytą mokyklą: di
delė klasė ir dideli langai, labai 
daug šviesos, gražiai apsitaisęs m o - ! n I m 3 , 5 i a m jaunimui parodo bent 
kytojas A. Bliūdžius. 2mejau, kad' Lietuvos kelią. Jam sudaro sąlygas 
tėvai, ypačiai mamytė, svajojo apie į bendrauti. Taip pat pasiekia ir m o 
kitokią' mano profesiją, bet jie, leis- j k > ' m o vaisil*- Pakanka palyginti li 

net Clevelandui, o ką bekalbėti apie 
Grand Rapids, New Haveną ar ki
tas mažas lietuvių kolonijas. Todėl, 
tur būt, reikia pritarti Wasbingto-
no atskirai reformai, suskirsčiusiai 
mokinius pagal jų pajėgumą. Ta
čiau tokios "autonomiškos refor
mos" turėtų būti daromos su ati
tinkamų Bendruomenės organų ži
nia bei pritarimu, kitaip būtų pa
laida bala. 

— Skundžiamasi mokyklų prog
ramų nerealumu, vadovėlių netin>-
kamumu, mokslo priemonių trūku
mu ir kt. Kiek tie skundai turi pa
grindo? * 

— Skundžiamasi kartais su pa
grindu, daug dažniau be reikalo. 

j Kai mokiniai dažnai labai nevieno
do lygio, kaip galima parengti jiems 

I visiems tinkamas programas? Antra, 
i į programas reikia žiūrėti daugiau 

kaip į orientacines gaires. Juk taip 
buvo ir nepriklausomoj Lietuvoj, ir 
jos švietimo ministerija tokių mo
kytojų, pvz. J. Lindės-Dobilo ir kt., 

Į už tai nebardavo. Nereikia taip pat 
suabsoliutinti nė vadovėlių. Juose 
pasitaiko ir nebūtinų bei nereika
lingų dalykų. Vadovėlio naudoji
mas daugiausia juk priklauso nuo 
mokytojo, o mūsų patarlė teisin
gai pastebi, kad buklus (gabus, 
gudrus) "ir su žąsinu paaria". 
Mokslo priemenių gal galėtume tu
rėti ir daugiau, bet ne visose mū
sų mokyklose vartojamos ir tos, ku
rios jau yra pagamintos. Apskritai 
šis klausimas mūsų vargo mokyk
lai yra aktualus, bet sunkiai spren
džiamas: sąlygos ir galimybės ribo
tos, trūksta darbo žmonių ir net 
palankesnės lietuviškos atmosferos. 
Vis dėlto kitos tautybės mus laiko 
sektinu pavyzdžiu. 

— Kas jus šiandieniniame kul
tūriniame mūsų gyvenime labiau
siai džiugina ir kas kelia rūpesčio? 

— Kiek mano sąlygos ir laikas 
leidžia, domiuos Ketuviška spauda 
— laikraščiu, žurnalu — ir knyga. 
Stengiuos nueiti j lietuviškus kon
certus ir kitus renginius. Kiek nuo 
manęs priklausė, rūpinausi, kad re
guliariai įvyktų visuotinės dainų 
bei tautinių Šokių šventės, kultū-

i ros dienos (kongresai, simpoziumai 
ir kt.). Važiuodavau į Chicagos lie
tuvių operos pastatymus, teatro 
festivalius. Stengiausi, kad kiekvie
nas PLB seimas taip pat turėtų ir 
rimtą meninę dalį. Visam šiam kul
tūriniam mūsų judėjimui nuošir
džiai pritariu ir lygiai nuoširdžiai 
juo džiaugiuos. Didžiausią rūpesti 
kelia: kas pakeis iš darbų ir gyvų
jų eilių pasitraukiančius? Viltis de
du į tą jaunimą, kuris kultūriškai 
dabar reiškiasi mūsų jaunimo or
ganizacijose ir ypačiai pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresuose. Bet 
kultūrinė lietuvių išeivijos ateitis 
vis tiek miglota, nes jai reikia ne tik 
didelio tikėjimo, bet dar didesnio 
darbo. Vien "žodžiais kailinių ne* 
pasiūsi". 

darni mane į mokslą, paliko man 
laisvę eiti paties pasirinktu keliu, 

— R 48 mokslo metų lietuvis 

tuanistineV mokyklas lankantį ir jų 
nelankantį jaunimą, ir tuoj matyti 
didelis skirtumas lituanistinių mo
kyklų mokinių naudai: jie Iietuviš-

žino, 
minga 

kad normuota , draus-

gal būti 

mus", "baltas langines", "pokal
bius su karaliais", "vyno stebuk
lus". Tematika apie žemėtus, 
krauju aplipusius ginklus dabar 
nėra madoje. 

rašliava yra didžiausia beproty 
bė. Net ir antraštė "Literatūros 
ir Meno" savaitraštyje —"Kovo
janti literatūra" kvepia nuogu 
militarizmu. 

Tačiau yra šalis, kurios vaido-. Esu tikras, Bieliauskas puikiai 

kovinga poezija ne-
"ir ieškanti, ir suran

dan t i " ir "padedanti žmogui ge
riau pažinti pasaulį ir save". Su 
apynasriu joks menininkas nesi
jaučia laimingas. Iš tiesų Bie
liauskui taip lemta kalbėti, nes 
garbės prezidiume sėdi tų nesą
monių įkvėpėjai — galingi par
tijos bosai. Pr. V. 

pe gyvenanti GYVĄJJ LIETUVE i k o i m o k y k l o J J a u 27-uosius me tus į k e s n i j socialesni u kt. Tačiau kiek-
kuris visą savo gyvenimą paskyrė 'dirbate vysk. M. Valančiaus litua-L viena lituanistinė mokykla turi daug 

nLstinėj' mokykloj Clevelande. Tai ( visokiu ir problemų: labai ne\ie-
ilga ir kilni tarnyba lietuvių jau- i nrodo lygio mokiniai, pasitaiko ne-
nimui. Yra žinoma, kad jaunimai 1 norinčių nieko dirbti ir demorali-

, . . , . ,. I zuojančių kitus, dirbant savanoriš-jus mėgsta ir gerbia. Mušu dieno

tam, kad išmokytų mus žengti am
žinos Lietuvos keliu". 

Nepaisant kai kurių paskirų 
žmonių ir kai kurios spaudos iš-
Šokių, Barzdukas tūkstančių lietu
vių širdyse ir mintyse pasilieka kaip 
nuoširdus visuomenininkas ir ger
biamas jau mūsų išeivijos vetera
nas. Tai liudija apie jį įvairiomis 
progomis parašyti straipsniai, o Al-

mis tai retas atsitikimas. Gal išduo
tu mete paslaptį, kad kiu, ypač jau
nieji mokytojai galėtų pasinaudoti 
jūsų pedagogine patirtimi ir pasise
kimu?. • 

kūmo pagrindu, beveik nėra prie
monių bei sankcijų drausmei pa
laikyti (ačiū Dievui, kad ją lanko!) 
ir kt. Bet kokios reformos visuoti-' 
niu mastu yra neįmanomos: kas tin
ka pvz. tokiai Chicagai, jau netiks 

— Kas, Jūsų manymu, labiausiai 
išliekamo bendrajam tautos kultū
rinių lobiu aruodui pasiliks S viso 
to mūsų čionykščio bruzdėjimo išei
vijoje? 

— Kai tik Bnyks geležinė oku
panto uždanga, savo tautai vešime 
Juozo Kapočiaus išleistą Lietuvių 
Enciklopediją. Vešime savo beletris
tikos, poezijos, dramos ir mokslo vei
kalus. Vešime savo žurnalų kom
plektus. Vešime savo muzikos ir 
dailės kūrinius. Vešime plokšteles. 
Daug ką vešime ir tarsime: Štai 

(Nutolta ] 2 psL) 
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Siame numery 
Muzikinio gyvenimo srautas. 
Tiesiame rankę dvidešimtmetei 
Chicagos Lietuvių operai. 
Pokalbis su solistais operos 
dvidešimtmečio proga. 
Pasveikinom ir pagerbem . 
Izidorių Vasyliuną. 
Arkadijaus Vinokur eilėraščiai 
ir laiškas. 
Vytauto Smetonos rečitalis. 
Jono 2uko vargonų koncerto 
belaukiant. 
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Svarbesni įvykiai ir žmones 

BALYS CHOMSKiS 

Kertine parašte 
MUZIKINIO GYVENIMO SRAUTAS 

Negalėtume sakyti, kad išeivi
joje trūksta muziką kuriančių, 
muziką atliekančių ir jos besiklau
sančių žmonių. Tai gali liudyti 
ir šios savaitės "Draugo" kultūri
nio priedo puslapiai, beveik išim
tinai perpildyti muzikiniais įvy
kiais ir jiems skiriamu dėmesiu. 
Visokio pobūdžio ir visokios for
mos įvairių koncertų, jei ne vie
noj, tai kitoj kolonijoj, vyksta ko
ne kiekviena savaitgalį; Chicago-
je tai net po kelis tais pačiais šeš
tadieniais ar sekmadieniais. Štai 
— ir praeitąjį savaitgalį Chicagą 
ir jos apylinkes džiugino ir Cle-
velando studenčių ateitininkių 
choro koncertas Cicero parapijo
je, ir Vlado Jakubėno simfoninės 
muzikos kūriniai, atlikti ameri
kiečių Chicagos miesto centre, 
o rytoj (gegužės 2 d.) bus Jono 
Žuko vargonų koncertas Mar-
ąuette Parko parapijom bažnyčio
je, gi už savaitės jau Lietuvių 
operos sezonas ir t. t. 

Taigi, muzikine dabartimi ir 
jos kiekiu galime nuoširdžiai pa
sidžiaugti. Bet kad visa tai nebū
tų tik trumpas spinksulės blyks
telėjimas, reikia ne vien tik 
džiaugtis, bet ir galvoti apie atei
tį ir kokybę. Juk greitosiomis susi
bėgę ir vėl į šalis nedrausmingai 
nubyrantys jaunimo chorai ne
gali per daug džiuginti trokštan
čių muzikinio ūgrelėjimo. Ir ne 
vien jaunimas yra dėl to kaltas. 

Savaime aišku, kad, geisdami 
išeivijos lietuvių muzikiniam gy
venimui švierios ir kūrybingos 
ateities, turėtume labiau sukaup
ti dėmesį į jaunimą. Ar taip daro
me? Ar žinome, kur ir kiek mūsų 
jaunimo lanko ar yra baigę įvai
rias konservatorijas? Ar laiku 
juos surandame ir atsivedame į sa
vo sales Ranką ištiesiam tik ta
da, kada jį pastebime vertinamą 
amerikiečių. Tada rankos ištie
simas ne kartą būna jau per vė
lus. 

Atrodo, kad vis dėlto muzikos 
konservatorijas lankančių ir jas 
jau baigusių jaunų žmonių 
mums turėtų netrūkti. Yra suge
bančių jaunų kompozitorių, yra 
skambių vokalistų ir instrumen-
taU$Lų. Tik reikia juos surasti ir 

sudaryti progas, nors ir ne gran
dioziniai, tai pradžioje bent ka
meriniai reikštis jiems ir -savųjų 
tarpe, prie savųjų prigyjant ir 
neatitrūkstant ateityje. 

Be abejonės, Chicagos Lietu
vių opera, šiemet švenčianti 20 
metų sukaktį, yra mūsų muziki
nio gyvenimo pasididžiavimas. 
Tik truputį baugu, kad jubilieji
nį džiaugsmą temdo abejojimai 
jos ateitimi. Ar iš tikrųjų jokios 
vilties nėra vien dėl to, kad jos 
tėvai — kūrėjai paseno ar sensta? 
Argi čia jau nebūtų ano muzi
kalaus ir muziką mėgstančio jau
nimo, kuris, reikalui esant, pavar
gusius vyresniuosius solistus ir 
choristus negalėtų pakeisti? Mums 
atrodo, kad tokio jaunimo yra. 
Tik jį surasti ir sudominti mūsų 
opera tai irgi jau yra psichologi
jos ir taktikos menas. 

Sakysim, savu laiku jaunimui 
buvo labai patrauklu dirbti su 
Darium Lapinsku jo operų '"Lo
kys" ir "Maras" pastatymuos. Ir 
kaip kūrybingai tas jaunimas ten 

(Nukelta i 2 psL) 

Didįjį Penktadienį, balandžio 
16 d., Orchestra Hal i , Chieago-
je, girdėjau žinomo Chicagos 
kompozitoriaus Alan Stout, maž
daug Dariaus Lapinsko amžiaus, 
"Passion", sukurtą pagal šv. Ma
to ir šv. Jono lotynišką tekstą 
chorui, 6 solistams, orkestrui, 
fortepijonui ir vargonams. Tam 
impozantiškam ansambliui diri
gavo Chicagos simfoninio orkest
ro choro dirigentė Margaret Hi-
llis. Matant tokį įspūdingą dis
ciplinuotų dainininkų ir orkest
rantų vaizdą, širdis prisipildė di
deliu, nauju lūkesčiu. Deja, po 
pusvalandžio jau pradedi neri
mauti, drausminti savo kūną, 
kad neužsikrėstum nuo kaimynų 
nuoboduliu, o širdyje nuošir
džiai lauki pirmos dalies pabai
gos. Nenuostabu, kad po per
traukos, kiek mano akys sugebė
jo susumuoti, didesnė klausyto
jų pusė nesugrįžo į salę. Nema
lonus įvykis. Bet nevalia dejuoti 
kompozitoriui ir dirigentei, neva
lia ir girtis. 

Chicagos Lietuvių opera per 
19 metų nepatyrė tokio pralai
mėjimo nei miesto operos rūmuo
se, nei McCormick Arie Crown 
teatre, nei Studebakerio salėje, 
nei savo "namuose" — Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Tai vaisingi operos jaunatvės 
metai išeivijos muzikos kultūro
je, ugdant dainininkus, naujus 
talentus, keliant lietuvių kompo
zitorių kūrybą, išvystant muzikos 
ir organizacijos pavyzdinę siste
mą. 

Jei mūsiškė opera, pradėjusi 
pirmuosius, abejotinus žingsnius, 
jau po kelerių metų nenusi-
plunksuavo, tai — dirigento 
Aleksandro Ki'čiūno nuopelnas. 
Tam darbui jis turėjo kvalifika
cijas: talentą, operinės dramatur
gijos pažinimą, darbštumą ir 
"diktatūrinį" autoritetą. Aiškiau 
tariant, buvo įsteigta vakarinė 
operos mokykla, kur disciplinuo

ta Kučiūno atsakomybe dirbo 
atsijodama ir apribodama chor- | 
vedžių, režisieriaus 
rezultatus. 

ir asistento; 

Pastoviai ir ištikimai tarnavo 
meno vadovui " konservatorijos 
dainavimo mokytoja ir operos 
moterų choro pajaunintoja Alice 
Stephens, vyrų chorvedys Alfon
sas Gečas, scenos direktorius Ka
zys Oželis, dirigento asistentas 
Alvydas Vasaitis, scenografai Vy
tautas Virkau, Adolfas Valeška, 
Algirdas Kurauskas. Kitų gi akto-
rių-režisierių bandymai operoj 
šeimininkauti baigdavosi "gran
de finale" - be pasekmių. 

Lietuvių operos repertuare 
viešpatavo Giuseppe Verdi, po
puliariausias operos kompozito
rius pasaulyje, kurio muzikinė, 
dramatinė ir psichologinė struk
tūra yra taip staSili, kad ir silp
nos operos jėgos negali jos su
griauti. Antra vertus, Verdi ope
ros solistams — kietas riešutas. 
Iš soprano reikalaujama tvirtos, 
judrios balso linijos, galinčios iš
reikšti dramatinį šiurkštumą ir 
lyrinį švelnumą. Tenoro melo
dija yra paremta ilgu kvėpavi
mu, ir orkestras dažnai neateina 
jam į pagalbą, o baritonas ir 
mezzosopranas apkrauti aukšto
mis natomis. 

Jei pirmą "Rigoletto" pastaty
mą galima pavadinti gastrolie
rių opera, "Faustą" — kvepen-
čiais, nenudžiūvusiais dažais, gi 
nuo "'Carmen" jau užsimezga 
Lietuvių operos ateities likimas, 
išryškėja pagrindinių solistų pa
siruošimai, chrakteriai, balso ga
limybės ir choro tembrinis lanks
tumas. Solistu tinkamas sąstatas 
yra svarbiausia operos srovė, ne
šanti dramos gyvenimo veiksmą. 
Be dainavimo nėra operos. Be 
Danos Stankaitytės, Stasio Baro, 
Algio Brazio, Aldonos Stempu-
žienės, Jono Vaznelio ir Romos 
Mastienės vargu ar būtų galima 

Aleksandras Kučiūnas 

pastatyti "Carmen", "Aidą", 
"Trubadūrą", Verdi "Requiem", 
"Fidelio", "Likimo galią". Ple
čiant repertuarą, buvo pakviesti 
į operos šeimą lyrinis tenoras 
Stefan Wicik, lyriniai sopranai 
— Margarita Momkienė, Daiva 
Mongirdaitė, Gina Cepkauskienė 
ir k t Taipgi lietuvių operoj 
gastroliavo ir žymūs artistai — 
Lilija Šukytė ir Arnoldas Voke-
taitis. Tačiau jaunojo teatro 
centrinės figūros buvo Dana 
Stankaitytė, Verdi dramatinio 
soprano tipo gražiabalsė daini
ninkė, Stasys Baras, dramatiškai 
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Nuotrauka Vytauto Maželio 

herojinio, plataus diapozono, ba-
ritoninių atspalvių tenoras ir Al
girdas Brazis, puikus baritonas, 
širdingas vyras, švaistąs savo 
" tur tą" į visas puses. 

Operos trupė, užsitarnavusi vi
suomenės pasitikėjimą ir pati ge
rokai ūgtelėjusi muzikinėje kul
tūroje, minėdama savo veiklos 
dešimtmeti, pastatė miesto epe 
ros rūmuose J. Kamavičiaus 
'"Gražiną" (K. Inčiūra) ir vė
liau lagerine tematika J. Gaide
lio "Daną" (St. Santvaro libre
t a s ) , kuri nepaliko gilesnio įspū
džio. Tuo tarpu K V. Banaičio 

"Jūratė ir Kastytis", apie kurią 
ėjo įvairūs, nerašyti gandai, esą, 
netikęs Buivydaitės libretas, kom
pozitoriaus techniškas primity
vumas, tapo vienu geriausių Lie
tuvių operos darbo rezultatų: nuo 
klavyrinio rankraščio iki scenoje 
įgyvendinimo. 

Banaičio pažiūra į meną susi
kristalizavo jau studentavimo 
metais: jei yra menas, tada jis 
nėra skirtas marei, jei yra skir
tas masei, tada nėra meno. Užtat 
Banaičio muzika yra daugiau 
kontempliatyvi, gili, žaidžianti 
tautiniu koloritu, srovenanti 
lengva melancholija, pasižymin
ti melodiškumu ir lyrizmu. Mu
zikinė kalba, ners nevengdama 
disonansų, aplamai yra der-
miška ir meistriškai valdoma. 
Todėl negalima nepastebėti to 
žymaus menininko rankos, nors 
ir kelia kad kur tam tikrų 
klaustukų išlukštenimo prob
lemų. 

Sakoma, kad libretas yra mei
lės laiškas kompozitoriui, kuris 
inspiruotų muzikines idėjas, cha
rakterius ir dramatinį veiksmą. 
Gal d ė t ^ o ir kvte klausimas, 
kuo galėjo žavėtis ir rasti im
pulso silpnokame libreto tekste 
ambicingas, mąstantis ir kritiš
kas Banaitis. Greičiausiai jį vi
liojo lietuviška, Maironio išgar
sinta legenda ir pra.Tta, skambi 
Buivydaitės poezija, kaip galimy
bė pademonstruoti ir už žodžio 
nugaros savo meno estetinę filo
sofiją. "Jūratę ir Kastytį" galima 
pavadinti lyrine, simfonine ope
ros poema,iš kurios trykŠtaJcaip 
iš gilios, lietuviškos žemės, melo
dijų šaltiniai, peržengdami liau
dies dainų uždarumo ribas. 

1972 metais Kučiūno perreda
guota, amerikiečio muziko J. Kil-
eran suorkestruota, po ilgo, in
tensyvaus darbo opera "Jūratė 
ir Kastytis" buvo realizuota te
atre. Dėl A. Valeškos dekoracijų 
galima pareikšti įvairių nuomo
nių, tačiau jo scenografija turi 
ne tik ryšį su muzikine operos 
tėkme, bet ir su geometriškai su
tvarkyto scenovaizdžio atlikėjų 
veiksmu. Nors Z. Visockienės re
žisūros trukumai buvo pastebi-

(Nukelta J 2 peU 
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Kairžje — solistas Stefan Wicik. 

Suskaityta ir ešeristai. 
Toliau matyti soliste Dana 

N'uotr. V. Jajuievičiaus 
Repetuojama Juliaus Gaidelio opera "Gintaro ialy". Priekyje — solistas Jonas Varnelis ir soliste Roma Mastiene 

Nuotrauka V. Jasii 
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Solženicino "Gulago salynui" plečiantis 

JURGIS GLIAUDĄ 

Kertine parašte 
BE S£JOS NEBUS IR DERLIAUS 

Žvelgiant į mūsų išeivijos, kul-
tiįrmio gyvenimo laukus ir tikin
tis gero kūrybinio derliaus, ne
reikėtų vi ų pirma užmiršti tin
kamos ir laiku atliktos sėjos. Ži
noma, sėjos daugiau perkeltine ir 
vaizdine prasme, nesgi niekas 
rholcslo veikalų, poezijos ar pro
zos knygų, dailės paveikslų, spek
taklių, koncertų ar operų kur 
nors, kaip grūdų, nesėja, kad iš 
jų po metų išaugtų šimtai, dar 
geresnių, dar stambesnių. Gera 
sėja čia yra visa ta aplinka, ku
rioje turi bręsti kūrybinio dar
bo rezultatas. Visos visuomenės 
kasdieninis kultūrinis poreikis 
yra tas tikrasis grūdas, iš kurio 
krkŠtenasi kultūrinio derliaus re
zultatas. Būtini yra kultūros 
kongresai, mokslo ir kūrybos, Chicagoje, jau teko džiaugtis, kai 

*esxu%jų xa*ijj, po Kurios sektų 
vien tik primityvus lietuviško 
bruzdėjimo skurdumas. 

Gera kultūrinio daigo sėja bū
tų ir tai, jeigu mūsų įvairių pro
gų minėjimuos bei jubiliejuos 
trumpėtų tuščios kalbos geros 
kultūrinės programos sąskaitom 
Gražių pavyzdžių jau pasitaiko, 
kai viešosios iškilmės programon 
pasitelkiamas ne vien solistas, bet 
ir instrumentalistas, net kvarte
tas ar trio, neužmirštant greta ir 
grožinio žodžio — literatūros ir 
pan. 

Dailės paroda be jokios atida-
darymo programėlės, lyg gėlė, 
nuskinta ir numesta ant tako. 
Bet ne vieną kartą M. K. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 

simpoziumai, įvairūs festivaliai, 
masinės kultūrinių apraiškų 
šventės. Bet dar labiau geram 
kūrybiniam rezultatui reikalin
gas tas niekad nesibaigiantis, kas
dieninis ir nuolatinis kultūrinis 
poreikis ne vien tik iškilmių sa
lėse, bet ir privataus gyvenimo 
valandose. Ir geras kultūrinis 
derlius bręsta tada, kai sėjama 
ne vien tik šventišku mostu, bet 
ir kasdieniniu knygos paėmimu 
i. rankas", kasdieniniu muzikos 
pasiklausymu, rūpinantis nuola
tiniu mūsų kultūrinio gyvenimo 
{vairinimu ir laisvalaikio valan
dų palenkimu kultūriniam inte
resui. 

Daug čia gali kilti klausimų 
ir. daug įvairių atsakymų. Visas 
detales trumpam rašte net neį
manoma aptarti Todėl čia tik 
viena antra kultūrinės sėjos 
užuomina. 

Puikus mūsų jaunimas sa
vo grandioziniuos suvažiavimuos, 
bet ar jis lygiai puikus dėmesiu 
lietuviškai knygai, spektakliui, 
fcorjįcertui, savaitgalio kultūrinei 
vakaronei, net ten, kur jų bend
raamžiai kolegos atlieka progra
mą. Mintyje čia turima praėjusios 
savaitės Jaunimo dramos studijos 
kukurinė vakaronė Chicagoje. 
Bet yra ir teigiamų pavyzdžių. 
TOj; retų. Ir jie nėra mūsų jau
nimo kasdieninė duona. O jos 

dailės paroda atidaroma instru
mentalistų grojimu ar lieteratūri-
nio žodžio rečitaliu greta gerai i 
paruošto dailininko apibūdini
mo. Pastaruoju metu šitai ple
čiasi ir į kitas kolonijas. Taip 
dailės parodos bei galerijos buvo 
atidarytos ir Toronte, ir Nevv 
Yorke. Geru pavyzdžiu pasekime 
ir ji gyv4 palaikykime. Kai ir 
šios rūšies grūdas prigis, kultūri
nis derlius bus visu pločiu na
šesnis. 

Netrukus vėl ateis vasara su 
organizacijų stovyklomis ir lietu
viškų vasarviečių atostoginiu gy
venimu. Bet kiek visur ten bus 
ir kultūrinio poreikio, kiek bus 
ten tos kultūrinės sėjos, kuri ug
dytų kultūrinį derlių kiekvieno 
širdyje? Tur būt, tik vieni lietu
viai pranciškonai Kennebunk-
porte suorganizuoja visai vasa
rai ten atostogaujantiems lietu
viams kiekvieno savaitgalio kul
tūrinę programą: ar paskaitą, ar 
literatūros vakarą, ar koncertą, 
ar kurios nors srities kultūrinių 
temų pokalbius. O kodėl šito 
negalėtų būti ir netoli Chicagos 
lietuviškoje Union Pier vasarvie
tėje? Negi čikagiečiai tik kaiti-
nimuisi, tik restoranui, tik šo
kiams skiria ten savo atostogas? 
'Gintaro" rąstų namelis labai 
tiktų ir kameriniam koncertui, ir 

Kada anglų kalba pasirodė pir
moji Aleksandro Solženicino 
"Gulago salyno" dalis, knyga be
matant išstūmė visus kitus "best
selerius" Amerikoje iš knygų 
parduotuvių vitrinų. Knygynų 

. langai buvo kraute apkrauti pil-
kaspalvių viršelių ''gulagais1'. 
Viršelio piešinys buvo nesudėtin
gas ir šiurpus. Vienuolikos žmo
nių siluetai ir spygliuotos vielos 
tvora. Kodėl jų vienuolika? Ar 

• tai kokia simbolika? Gal būt, ir 
simboliška! Kad skaičiumi nebū
tų panašu į kito didelio revoliu
cijos bardo, į Aleksandro Bloko 
poemą "Dvylika". Pašėlęs Bloko 
tuzinas ten eina kelti maišto ir 
griauti gyvenimo, o Gulago vie
nuolika palengva, dėsningai ir 
klusniai virsta badmiriais Ivanais 
Denisovičiais... 

Mano sūnus, gal būt, vienas 
pirmųjų, pirko šią šiurpią knygą 
Honyvvoode, garsiame, knygų 
perkrautame Pickvvicko knygyne. 
Pirmiesiems pirkėjams knygynas 
teikė specialius metalinius žeto
nus. Platokas, apskritas žetonas, 
kurio piešinys yra knygos pieši
nys. Žetonas, sūnaus dovana, 
įsegtas sierton ties mano darbo 
stalu, kad vis primintų gulaginės 
imperijos (nebe salyno!) nepap-
rastybę. 

Nuostabu ir jautru, kad visad 
kartu prisimena mūsų martirolo-
ginės knygos, liudytojų ir kanki
nių parašytos. Tai mūsų gulagi
nių moterų siluetai. Juciūtė, Rū-
kienė, Armonienė, Tautvaišiene... 
Jos, kaip Aleksandras Solženici
nas, kaip daugis kitų, perėjusios 
pragaro labirintais, parnešė pa
sauliui liudijimus apie pragarą. 

Pirmoji "Gulago salyno" dalis 
amerikinei visuomenei padarė 
sprogusios bombos įspūdį. Ta 
bomba sprogo greta, čia pat, ant 
šaligatvio, gerbūviškame ameri
kiečio bute. Savo gerbūvio kiau
te tūnoję dešimtmečiais, asmens 
teisių pertekliuje tukę dekadų ir 
dekadų bėgyje, jautresnieji ame
rikiečiai buvo sukrėsti, parblokšti 
ir, pagaliau, įtikinti. Jie tiesiog 
negalėjo rasti logiško mąstymo 
talkos —kaip suprasti, kaip įsi
sąmoninti sodriai atsiskleidžian
čius gulaginio pragaro vaizdus. 
Lengva kambario tyloje skaityti 
Dantės "Inferno" puslapius. Pa
ranku galvoti: tai viduramžinio 
poeto fantazija. Betgi čia?! Čia 
faktūra, čia tikrovė. Gulagai ge
ografiškai netaip jau toli. Beveik 
už tvoros, beveik jau kieme... 

:\ 
"Gulago salyno" vaizdavimo 

galia, panoramos plotis, išgyve
nimo įtampa, besijungianti su 
ugniniu sarkazmu, su liepsninga 
pašaipa, su budelius niekinančia 
panieka, buvo skaitytojo pagavą 
triuškinąs, atsipeikėti neleidžiąs 
rašytojo - humanisto darbas. 
Keisčiausias žodis "gulag" staiga 
tapo dalimi amerikietiškojo skai
tytojo pasaulio. Gulagas buvo 
jau pažįsamas, familiariškas žo
dis. Spaudoje pradėjo rodytis 
sieksninės "gulagų" knygos re
cenzijos. Detalių ir esmės koor
dinatėse pasirodė epochinės kny
gos reikšmė. 

Savaime aišku, kad vertime 
anglų kalbon, kurį padarė Tho-
mas P. Whitney, daug kas pra
rasta. Traduttore - traditore (ver
tėjas - išdavikas) dėsnis galioja 
ne tiktai poezijos vertimams. Sol
ženicino kalba nepaprastai kom
plikuota dėl gulaginių zekų (ka
linių) žargono. Rašytojas nusa
ko tuo žargonu temos savybes. 
Bet juk neįmanoma, pavyzdžiui, 
išversti rusų kalbon ar lietuvių 
kalbon "Laukinių vakarų" kau
bojų žargono. Vertėjas. T. P. 
\Vhitney ieškojo atitikmenų; lek
sikos savybes jis aiškino gausiose 
išnašose. 

Pirmoji "'Gulago salyno" dalis 
bematant tapo "bestseleriu". Se
kė milijoninė kišeninio formato 
laida. Tiražas atnaujintas. Da
bar nuolatos sunkiasi ir sunkiasi 
į skaitytojų rankas naujos, papil
domos laidos... 

Ir štai, 
I Julijonas Būtėnas (1915-1951) pokario metais Vakarų Vokietijoje, iš kur jis 

knygų rinką pas iekė grįžo tėvynėn įsijungt į ginkluotą lietuvių tautos kovą prieš okupantą ir žu-

prigytų kultūrinių vakarų atos
toginė tradicija, kaip palaimin
ta sėja būsimam derliui. 

Tai tik kelios užuominos. 
Kiekvienas, pagalvojęs, jų ir dau
giau atrasime. Mūsų gyvenimo 
trumpų dienų kasdiertybė nėra 
tokia nereikšminga, kad ji turė
tų būti vien pilka. Ji gali būti 
ir labai prasminga sėja, kuri nuo
latinio kultūrinio intereso troš
kuliu brandintų spalvingą visos literatūros vakarui, ir iliustraci-

coltėtų atsikąsti dažniau. kad ' nei dailės paskaitai, ir kultūri-! išeivijos kūrybinį derlių. 
derlius nesibfiisjtų. vy- nes temos pokalbiui. Tada ir čia. i k- brd. 

antroji, žadėto!;, "Gulago saly- vo toje kovoje. 
no" dalis. Knygos tematikoje tie 
patys pirmosios dalies 1918-1956 
metai. Tas pat intriguojąs ir su
dėtingai išverstinas titulas: An 
Esperime'rit in Literary Investi-
gation. Tas pat leidėjas: Harper 
and Row. 

Antroji knygos dalis, savaime 
aišku, privalėtu eiti pramintais 
pirmosios daliem takais. Juk ir 
šioje dalyje tas pat naujovės ir 
lektūrinės šviežienos spindėjimas. 
Tas pat ir skaiytojas. Juk mili
jonai, kurie tari savo knygynė
liuose pirmąją knygos dalį, pirks 
ir antrąją. 

Bet galimybių teorija matema
tikoje, sudėtinga ir kartu logiška, 
kurią išvystė lenialusis olandas 
Jakobas Bemou'.i, priklauso, deja, 
tyrajai matema" kai. Pritaikomoji 
matematika operuoja realiais 
skaičiais, ir matome: antroji 
"'Gulago salyno" dalis nė iš to
lo neprilygo savo pasirodymo 
efektu pirmajai daliai. Sutiktuvių 
apatija, recenzijų mažakraujystė, 
pardavimo entuziazmo stoka 
knygų parduotuvėse. Drastiškoji 
temos naujov» jau išgyventa, 
dramatizmas jau patirtas, siuže
tas jau paimtas. Detalių gausa 
neišplėšia siužeto iš bendros mo
notonijos. \elyginant, ši struktū
rinė paklaida panėši į mūsų gar
saus, per keturias dekadas s&vo 
pozicijų neišdavusio "bestselerio" 
"Altorių šešėly" paklaidą. Intri
gos dramatizmas privalo pereiti 
per knyga be kartojimosi, be pa-

Nuotrauka V. Maželio 

Gėlės Julijonui 
Išsekusių upių akmuo, 
krantai negyvi, 
kieta, ištroškusi žolė 
Kur aš, 
kur aš pririnksiu 
Gėlių Julijonui? 

Nenuplautas Stikso upėje, 
trapus ir sužeidžiamas, 
nežinodamas, kad mirtis 
nepaliečia poetų, — 
jis paliko žinią smėly, 
kraujo ženklą beržo kamiene, 
mirties ambasadorių vėją, 
šaukiantį dideliu 
balsu 

Kur aš, 
kur aš atrasiu jo kapą f 
Nerandu mirusiųjų namų, 
nepatyriau aklo jų žvilgsnio, 
kur aš, 
kur aš papuošiu Julijoną? 

Julija švabaiti 

ralelizmo. Pavyzdys: "Madame 
Bovary**. Paklaida: kunigas Va
saris eina per tris meilės aferas, 
iš kurių nei vienos nėra ryškios 
ir finalinės. Tad toks siužetinis 
paralelizmas ir ąr^unkino ent-

rąją 
bėra 

Gulago salyno" dalį. Ne
si užetinio slėpiningumo, 

kuo kiekviena knyga, jeigu ga
biai parašyta, tampa medumi ir 
skaitytojo širdin prasiveržiančia 
lW>sr!3 

Aleksandras Solženicinas rašė 
savo "Salynus" liudijimo dingsti
mi. Jis ir dedikavo darbą miru
siems. Jie liudijimo dienos nesu
laukė. Už juos liudija Solženici
nas. Tai knygos patosas. Autorius 
neprisiima advokato, teisėjo ro
lių. Jis sustoja tiesos skelbėjo po
zicijose. Leninistinis literatūros 
mokslas mėgsta kalbėti apie V. 
Lenino sukurtą "atspindėjimo te
oriją". Ant šios teorijos M. Gor
kis, reikia tarti, surentė savo "so
cialistinio realizmo" metodą. 
"Atspindėjimo teorija" reikalau
ja iš autoriaus "atspindėti" pa
tirties vaizdavimu bolševikinės 
pagavos spalvose. Ta pati ''at
spindėjimo teorija" juk gali at
spindėti gyvenimą ir ne bolševi
ko-akimis! A. Solženicinas at
spindėjo patirtį taip, kaip jis ją pa
žįsta, ir V. Leninas privalo ploti 
gulagų vaizduotojui. Tokie gali 
būti pokštai greta bolševikinio 
apetito monopolizuoti kūrybinio 
darbo metodus ir jo esmę 

Ir antroje dalyje gausu sarkaz
mo, ironijos, tačiau vis labiau su
skamba tas slėpiningas leitmoty
vas, kuris yra netgi būtinas di
džiųjų kūrėjų darbe. Autorius ak
centuoja savo lūžius gulago kli
mate. Blogio ir gėrio sandūra ]o 
prigimtyje autorių baido blogio 
eventualiu triumfu. Kalbėti apie 
blogį negalima, nerealizavus blo
gio buvimo savyje. Tai savotiškas 
moralinio mazochizmo skausmas. 
Tai dygi savęs revizija. Ši intro
spekcija neleidžia autoriui užimti 
biblinio pranašo rolės. Jis dekla
ruoja patyrimą, būdamas vienoje 
gretoje kartu su visais "zekais" 

j (kaliniais). Jis nori sustoti kuo 
atokiau nuo sprendimų. Jis pri-

I pažįsta, kad kalinimas turi nuo
stabų, mistišką poveikį į žmogaus 
dvasios Skaistėj imą. Todėl politi-

I kai realistai, jų tarpe daug rusų 
disidentų, su tikru nepasitikėjimu 
žiūrės į tokį doroviniai-antgamti-
nį patyrimą. 

Ak, kaip šie Solženicino pasa
žai atgrmdo mumyse Vydūno 
"Kalėjimas - laisvėjimas", dar 
Vokios sunkmetyje išleisto essay, 
pasažus! Solženicinas dėsto: "Ir 
vien tiktai tada, kai aš gulėjau 
ant supuvusių kalėjimirtio guolio 
šiaudų, aš sugavau savy pirmuo
sius gėrio pojūčius. Palaipsniui 
man aiškėjo, kad linija, skirianti 
gėrį ir blogi, eina ne per valsty
bes, nei tarp visuomenės klasių, 
nei tarp politinių partijų — bet 
tiesiai per kiekvieno žmogaus Šir
dį —per kiekvieno žmogaus šir-c 

Jis suranda atsakymą: "Be pil
nos tiesos nėra literatūros". 

Sie autoriaus teorizavimai, ku
riuose jis ieško grūdo tiesos, ir yra 
jo kūrybinė mokykla, mąstymo 
treningas, liudijimas vardu anų, 
kurie nužudyti. Vis dėlto, kaip 
kiekvienas stambus rusų rašytojas 
(ne tarybinis), jis mato literatū
roje kovos dėl etikos, moralės, gė
rio įrankį. Jis nėra literatūrai ne
utralus. Kovotojas iš prigimties, 
jis adoruoja savo ginklą ir negali 
be to ginklo egzistuoti. Jis nepa
jėgia vertinti meno ir literatūros 
kaip priemonės, vaizduojant tik
rovę per įvairiopas prizmes. Me
nas jam įrankis kovoti dėl aukš
tųjų, transcedentinių tikslų ap
reiškimo. Antroje, kaip ir pirmo
je, "Gulago salynas" dalyje jis 
stovi ties milijonų eksterminacija. 
Jo liudijimas ribotas, iki 1956 
metų. Tačiau žvilgsniai į vėlesnę 
dekadą rodo ir dabar nesi-
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Akademines prošvaistes. 

Jonas Aistis 
• -

Kertine parašte 
POEZIJOS DIENOMS CHICAGOJE 
ARTĖJANT 

Prieš dvejus metus Chicagoje 
pionieriškai pradėta lietuvių po
ezijos pavasarinės šventės tradi
cija, atrodo, nebuvo ir nėra vien 
tik trumpas degtuko brūkštelėji
mas. Ir poezijos dienos šį pavasa
rį Chicagoje įvyksta jau trečią 
kartą. Patirtis patvirtino, kad to
kiam užmanymui nei rengėjų, 
nei publikos netrūksta. At
virkščiai, šventės programa platė
ja, įvairėja, ir dėmesys Poezijos 
dienoms auga. Būtų labai gražu 
bei prasminga, jeigu ir kitos lie
tuvių kolonijos pasektų Chicagos 
pavyzdžiu, surengdamos taipgi 
Poezijos dienas. Jei ir ne tokiu, 
pločiu kaip Chicagoje, tai gal at-! 
randant ir visai naujų, tegu ir siau į 
resnių poezijos šventės formų, ak
centuojant mūsų poezijos klasikų į 
kūrybą ne vien tik mokyklos sie
nose, bet ir viešose salėse, pasi
kviečiant svečiuosna kurį iš šios 
dienos dar gyvųjų poetų, kūry
bingai panaudojant garsines ir 
vaizdines techniškąsias priemo
nes kiekvienos kolonijos galimu
mų ribose. Juk ne vien tik ko
losalus, bet ir kamerinio pobū
džio kultūrinis hykis, jeigu jis 
kūrybingai apdoibtas, gali būti 
didžiai prasmingas mums, o šiuo 
atveju ir tebelapojanČiai, tebe
žydinčiai lietuvill poezijos šakai 
išeivijoje. 

Pačioje Chictgoje šių metų 
vadinamos Poezijos dienos įvyks
ta gegužės 21 d. (penktadienį) ir 
gegužės 22 d. (šeštadienį). Jas 
šiemet rengia pats Jaunimo cent
ras. Galima jau iš anksto nuo
širdžiai pasidžiaugti, jog dviejų 
dienų šventinėje programoje tu
rinio ir formos prasme bus visai 
naujų dalykų, šviesiai praskaidri
nančių monotonišką, kartais ir 
ne visai giedrią išeivijos kasdie
nybę. O poezija gi ir yra tokia 
reta mūsuose vieta, į kurią reikia 
ateiti su obels žiedo baltumu, su 
giedančio paukščio nuoširdumu 
ir su širdimi, plakančia grožiui, 
rūgstančio pasaulio ir rūgstan
čios mūsų pačių bendruomenės 
aplinkoj. Dainuojančios mūsų 
senolės ar senolio dvasinė būse
na šiandien dar labiau reikalin
gi kiekvienam atsverti sutech-

nintą modernaus pasaulio svo
rį- Šitai jaučia ne vien tik poetai, 
ne vien tik lyriškieji lietuviai, bet 
ir viso pasaulio tautos ir bend
ruomenės. Todėl ir kompiu
teriniame amžiuje poezija neiš
nyksta. Atvirkščiai, ji plečiasi, 
šakojasi ir įvairėja, jai teikiamos 
Nobelio ir mūsų lietuviškosios 
premijos ne kaip užmigdančiai 
piliulei, o kaip akis atveriančiai 
naujos būties realybei, neatšoku
siai nuo žmogaus širdies. 

Truputį šia proga apie artė
jančių Poezijos dienų Chicagoje 
programą. Penktadienį (gegužės 
21 d.) 8 vai. vak. prasidedanti 
programa bus skirta neseniai mi
rusiam, vienam didžiųjų mūsų 
poetų — Jonui Aisčiui Centrinis 
programos numeris bus garsinio, 
spalvoto Jono Aisčio filmo prem
jera. Jis kun. Algimanto Kezio, 
SJ, buvo pradėras sukti, poetui 
dar gyvam esant Tad filme ma
tysime patį poetą čia pat Chi
cagoje ir kitur, girdėsime jį, skai
tantį savo kūrybą, seksime jo po
kalbius, liečiančius įvairias lietu
viško gyvenimo aktualijas ir kt 
Tai paminklinis ir dokumenti
nis, neįkainojamos vertės filmas, 
kurį čikagiečiai (reta privilegija!) 
pamatys pirmieji. Prieš filmą 
apie Joną Aistį pakalbės Kazys 
Bradūnas, kaip apie brangų, vy
resnįjį ir artimiau pažintą kole
gą. Filmo premjeron iš Wa-

' shingtono atskrenda ir Aldona 
Aistienė, taipgi asmeniškai daug Į 
prisidėjusi prie šio filmo susuki
mo. ; 

Šeštadienį (gegužės 22 d.) Po
ezijos dienų programa Jaunimo Į 
centre bus pradėta 5 vai. popiet: 
folkloristės Elenos Bradūnaitės 
paskaita "Pirmapradė poezija — 
liaudies dainos". Savo paskaitos 

! tezes ji iliustruos autentiškais 
liaudies dainų garsiniais įrašais, 

i padarytais čia pat Amerikoje. Po; 
I paskaitos dar bus parodytas taip-
Į gi naujas Lietuvių foto archyvo i 
: filmas, įamžinęs Pennsvivanijos 
į lietuvių liaudies dainininkus, jų : 

buitį ir jų dainų repertuarą. Po 
to vyks trumpas, oficialus Lietu- i 

(Nukelta i 2 pai.) į 

KATARSIS 

Aš tik tau visas širdies gelmes atversiu, 
Kaip aš niekad, kaip aš niekam ne$aJ:au. 
Nusiplauk nekruvinos aukos katarsiu, 
Mano, žodžio kruvina auka. 
Nesu niekad niekam sakęs šito, 
Šito niekam pasakyti negaliw 
Žodis — žiedas pumpure nuvytęs, 
Jis numiršta į pasaulį pakeliui. 
Tujer. niekam nebuvai širdies atvėręs, 
Tujen šito nesuprasi niekuomet — 
Tau smulkiom stiklų šukelėm žėri 
Aukšto skliauto nemarioji klaikuma. 
Netelpa many, tai veržias dėkingumas, 
Nežinau aš pats, aš pats dėl ko, 
O taip trokštu visas tapti dūmais 
Ir sutirpti kruvinoj aukoj, 
Kad tik tau kentėti nebereiktų 
To paties gyvenimo — kančios: 
Trupučiuką džiaugsmo sopuliu suteikti 
Ir į tavo širdį pereit nejučiom... 
Tai aš tau ant aukuro pade iau širdį — 
Gal nė netikėsi, kad jinai gyva?! 
Nenorėjau niekad aš tavęs nugirdyt, 
O tiktai norėjau palytėt tave! 
Paverstą į vyną mane kraują gersi 
Ir mane pajusi širdyje, giliai, 
Taip nusivalysi tu aukos katarsiu, 
O ištikęs skausmas greit tave apleis! 

PLUNKSNA 

O buvo toks gražus gegužio galas, 
Purienomis gelsvai putojo pievos, 
Ir tais žaliais laukais, ir tais linksmais berželiais 
Iš mėlyno dangaus gėrėjosi pats Dievas. 

Šypsojos spinduliai ix šilas džiaugės, 
Ant padrikų plaukų užkrito rasos gailios — 
Tuomet mudu kalbėjom, mielas drauge, 
Kalbėjome apie Tristano meilę. 
Ir manėme, kad mūsų žodis 
Atneš pavasarį, atneš paguodą — 
Tuomet ir šis pasaulis rodės 
Tartum pražydęs vyšnių sodas. 
Bet juo tolyn, juo žvilgsniai geso. 
Ir mano jėgos — tavo galios. 
Mudu užmiršome, brangioji sese, 
Pavasarį, purienas ir berželį. 
Ir buvo taip graudu ir nyku baisiai — 
Pasaulis akyse apmargo. 
Sakyk, brangi, ar mes galėsime pateisint 
Šiais iodžiais sunkų žemės vargą. 
Ar ras mumyse nors truputį paguoiost 
Ar būsim mes nuvargusiam paunksmef 
Sakykit jūs — tu, mano mielas žodi. 
Ir tu, mano brangioji plunksna... 

^ 
Jonas Aistis Nuotrauka Jo-no Dėdino 
Sh| metų Poezijos dienų Chicagoje penktadienis (gegužes 21 d.) skiriamas Jonui Aisčiui. Jaunkao centre ateinanti 
penktadienį įvyks Jono Aisčio filmo premjera. Filmas susuktas kun. Algimanto Kezio, S.J., spalvotas, garsinis, ap
imantis poeto Jono Aisčio gyvenimą ir kūrybą. Ta proga apie Joną Aistį kalbės Kazys Bradūnas. Visuomene atsi
lankymu filmo premjeron kviečiama pagerbti išeivijoje mirusį žymųjį poetą ir jo nemirštantį pasilikimą lietuvių poe
zijoje. Poezijos dienas Chicagoje rengia Jaunimo centras. 

Sių metų Poezijos dienų Chicagoje plakatas 

PAPRASTAS GYVENIMAS 

Nėr gyvenimo pilkesnio, 
Nėra laimės pilkesnės — 
Sode sniegas krinta kąsniais, 
Vėtra pusto į pusnis. 
Dulks gyvenimas, o pilkas, 
Lyg žydėjimas rugiuos — 
Suliepsnos aguonos šilkas 
Prie rugiagėlės džiugios. 
Vakare žiogeliai skolins, 
Leisis saulė balzgana, 
Prasiskirs rugiuos kūkalis — 
Man jo vieno bus gana. 
Vėtra vyšnių žiedą neša, 
Pūga — bangas tų žiedų! 
Nusiris per skruostą lašas, 
Ir nebus jau taip graudu. 
Gal gyvenimu, gal meile 
Vėl ten gegužės kukuos? 
O ateis ruduo — bus gaila 
Žiede, vėjo ir šakos... 

O toks pilkas, pilkas būvis 
Ir pilka taip aplinka... 
Gal dėl to, dėl to, kas buvo, 
Laužo obelys rankas. 
Krinta žiedlapiai, o kąsniais -
Siaučia pūga balzgana — 
Man tavęs pūkų pilkesnio, 
Vienų vieno bus gana. 

M AT E R DOLOROSA 

Visos tavo mintys, svajos ir troškimai 
Nuolatos sudūžta, lyg uolor. banga~. 

Visas tavo kėlias, tartum prakeikimas, 
Tartumei plėšikų užkeikta anga. 
Matėt Dolorosa, tu basa per gruodą. 
Darganas ir šaltį eidama dairais — 
žiaurūs atėjūnai tuština aruodus, 
Atneštinį kraitį draskosi žiauriai. 
Tau palieka skurdą, degėsius ir vargą, 
Sėdami neviltį, ligą ir siaubus — 
Tavo šviesias godas maitoja ir dergia 
Ir varu klupdina garbinti stabus.* 
Motina tėvyne, kaip tu bepakėlei? 
Kaip tu išnešiojai geliamoj širdy 
Mergautinę godą? Kaip-, audroms įšėlus, 
Sopuliu ir viltim lieki išdidi?. 
Ateity vaidenas rožės ir lelijos 
Ir takai paskendę kvepiančiuos žieduos, 
Nors širdyje tvyro aštrūs Juiiavijai, 
Nors nedžiūsta niekad ašaros veiduos.* 
Tu vis nori buitį vyvingriai išausti 
Ir sukrauti kraitį klėty į skrynias — 
Svetimi ateina, pančiuesna suluiusU 
Gąsdina rytojaus tamsia nežinia.* 
Vėl numesi pančius, nedraugo nukaltus, 
Vėl laisvuosius žingsnius palaima lydės — 
Tavo šviesaus žvilgsnio ir aukštai iškelto 
Sopulingo veido daugis pavydės. 
Motina tėvyne, tavo žingsniai sunkūs 
Bet vis eiki priekin ir tikėk tvirtai, 
Visa laiko bėgy dyla ir nublunka. 
Visa užsimiršta, užsimirš ir tai*. 
Kas fcad tavo viltys, svajos ir troškimai 
Laikinai sudūžta, lyg uolon banga, 
Kas kad tavo kelias, tartum prakeikimas, 
Tartumei pUšiktį atšiauri anga*. 
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į Siame numery
i Kūrybine laisve — būtinybe ar anarchija? 

Henriko Nagio eilėraščiai.
Chicagos Lietuvių operos 
dvidešimtmetis.
Paskutinieji operų spektakliai

i ir išvados.
«' Dainuojanti senoji Amerikos

Lietuva Poezijos dienose Chicagoje. 
Kamerine muzika skambanti graf ka. 
Lietuvių dailės galerija New Yorke. 
Sunkus lietuvių-lenkų dialogas. 
LKMA suvažiavimo programa.

Henrikas Nagys
• • *

Dabar dovanas dalinu: 
didžiulę degančią saulę balandžio danguj, 
putojantį krioklį po pumpurais,
žydintį krūmą, pilną paukščių
ir debesų šešėlių,
atokaitoje tylintį seną tiltą,
sudėtų iš senų, samanotų, drėgnų akmenų,
alpų vėjo alsavimą
ant veido ir užmerktų blakstienų,
vakarykščio sniego garuojančias pėdas
po eglių šakom
ir į saulėtą slėnį lėtai
nuvingiuojantį šilto, šnarančio
žvyro kelią...
Duokit dabar dovanų: 
mano delnai atidari, 
mano lūpos ir akys atvertos, 
kaip šiaurėje ežerai 
atanka atokaitoje, 
pasiilgę pavasario potvynių, 
paukščių ir plaukiančių debesų

Kertine parašte
KŪRYBINE LAISVE - BŪTINYBE 
Alt ANARCHIJA?

“Kūrybinė laisvė” nėra per- savo pačios balsą, bet, nežiūrint 
matomai aiškus terminas ar vi-į te, ji užsispyrusiai apgaudinėja

Duok man dabar mano baltą 
arktikos sakalą 
gintarinėm akim.
Duok man dabar savo tamsai mėlyną 
dangų tarp savo tankių blakstienų, 
atiduok man balandžio saulę, 
putojantį krioklį,
apsvaigusį krūmą
ir alpų vėjo alsavimą
slėnyje, ant tilto drėgnų akmenų.

Henrikas Nagys, vienas ryškiųjų žemininkų kartos poetų. Šių metų Poezijos dienų Chicagoje finalinis poezijos vaka
ras gegužs 22 d. (šiandien) 8 vai. vak. Jaunimo centro kavinėje didžia dalimi skiriamas Henriko Nagio kūrybai. Jisai 
{ Poezijos dienas atskrenda iš Montrealio, iš Kanados. Paezijos dienų vakare savo kūrybą taipgi skaitys poetės Gra
žina Tulauskaitė. Liūnė Sutema ir Austė Peėiūraitė. Poezijos šventėn visi kviečiami ir laukiami.

ąųotinai priimta vertybė. Vie
niems ji, kaip oras, be kurio uz- 
cūstama. Kitiems “kūrybinė lais
vė” tapati suirutei ir chaosui. Skir- 
tĮngi požiūriai į “kūrybinę lais
vę” ryškiai įsibrėžę ir įvairių tau
tų kultūrinėse tradicijose. Ir ca
rinės, ir sovietinės Rusijos kul
tūros istorijoje “kūrybinės lais
vės” terminas būdavo nuolatos 
suplakamas su “pavojingomis” ir 
“pragaištingomis” Vakarų įtako
mis. Antra vertus, Anglijos praei
tyje nenutrūkstanti grandinė 
dokumentų, kaip Miltono “Are- 
opagitica”, iškeliančių kūrybos ir 
žodžio laisvę; “kūrybinės laisvės” 
būtinybė yra giliai įsišaknijusi 
anglų kolektyvioje sąmonėje.

“Kūrybinės laisvės” klausimas 
degančiai aktualus ir Lietuvoje. 
Laikas nuo laiko jis dramatiškai 
prasiveržia į viešumą. “Aš kuriu, 
kaip diktuoja mano meninė ir 
pilietinė sąžinė”, pareiškė reži
sierius Jonas Jurašas savo 1972- 
ųjų metų rugpiūčio mėnesį para 
Šytame laiške, pasmerkiančiame 
cenzūrą. Pirmasis viešas atsaky
mas į Jurašo iššūkį tepasirodė be
veik po ketverių metų “Tiesos' 
puslapiuose, kur, kaip argumen
to viršūnė, buvo pacituoti šie dai 
nininko Virgilijaus Noreikos žo
džiai: “Jis (Jurašas) trokštąs kū 
rybinės laisvės, kuri reiškia ne ką;

save ir nuduoda girdinti liaudies 
balsą. Negana to, ji reikalauja, 
kad ir pati liaudis dalyvautų to
je apgavystėje. O liaudis... dali
nai grimsta į politinius prieta
rus, dalinai į politinį netikėjimą”.

O kaip su įstatymais, įteisi
nančiais cenzūrą? Pasak Markso:

{statymas, kuriuo įvedama 
cenzūra, yra neįmanomas, nes 
juomi siekiama nubausti ne nu
sižengimus, bet nuomones... Nė 
viena valstybė neturi pakanka
mai drąsos įstatų pavidalu iškel
ti aikštėn tai, ką ji gali padary
ti su cenzoriaus pagalba”.

“Įstatymas, baudžiantis žmo
nes už jų galvoseną”, tęsia Mark
sas, “nėra įstatymas, kurį vals
tybė skelbia piliečių labui... 
Užuot suvienijęs, toksai įstatymas 
išskiria, ir visi įstatymai, ardan
tys piliečių vienybę, yra reakci
niai... Valstybėje, kurioje paski
ra grupė įsivaizduoja esanti vie
ninteliu ir išskirtiniu valstybinės 
išminties ir valstybinės moralės 
fondu... politikuojančios klikos 
kalta sąžinė sulipdo tendencin
gus įstatymus..., kurie baudžia 
žmones už jų principus...”

Ką Marksas galvoja apie spau
dos ir žodžio laisvę?

“Laisva spauda”, rašo jis, “iš
lieka gera net ir tada, kada ji

Neleisk man nieko pamiršti: 
tegul pasilieka visa, ką gyvenau, 
tegul auga, didėja, gilėja, 
kaip ženklai, įrėžti į beržo kamieną, 
kas metai auga kartu su medžiu 
ir pro ploną tošį
įsisunkia kartu su balandžio sula 
į medieną ir šerdį.
Palik man tą vieną, 
niekada neužgyjantį randą — 
tegul auga, didėja, gilėja. 
PAVASARIS
Nebekalbėkim daugiau
nei vieno žodžio:
žodžių gana.
Tegul skardena virš sodžių, 
tarp gruodo ir tarp dangaus, 
tiktai vyturėlio daina.

galėjau savo rankoje laikyti 
sapną ir pasaką ir paukštį.
Jeigu ateitų man dabar naktis —
būtų vis tiek,
nes savo rankoje laikiau,
kad ir akimirksnį,
bet taip arti:
stebuklą, sakalą, svajonę.

kada bus
ir kur nežinia
mano paukščių raibų
padangė pūna.
Nesvarbu
nei kur, nei kada,
bet išmuš
sakalų valanda

kitą, kaip anarchiją”. Taigi, “kū- užaugina blogų vaisių, nes tie vai- 
rybinė laisvė” — būtinybė ar šiai tereiškia nukrypimą nuo lais-
anarchija?

Kadangi “Tiesa” ir oficialieji 
Lietuvos meniniai sambūriai sa
kosi besiremiantys marksistiniais

vos spaudos prigimties. Bet cen
zūruojama spauda, su savo veid
mainyste ir charakterio stoka,... 
lieka bloga net ir tada, kada ji 

- leninistiniais principais, vertėtų atve<^a vaisių, n« tie vai-
pasitikrint, ką “kūrybinės lais- Slai -vra tik tiek *eri’ kiek iuose 
vės” klausimu yra pasakęs pačios pasireišlcia laisva spauda cenzu 
ideologijos kūrėjas Karolis Mark
sas. Atsivertę jo ir Engelso “Raš-

ruojamos spaudos rėmuose”, 

įsitikinęs savo ideologijos
tų” rusiškąją laidą, skaitome “moksliškumu”, Karolis Marksas 
Markso nuomonę apie politinę dažnai būdavo grubiai nepakan-
sistemą, kuri remiasi griežta cen
zūra. Markso žodžiais:

“Vyriausybė tegirdi savo pa- 
iįgt balsą ir žino, kad ji tegirdi

tus skirtingoms pažiūroms. Ta 
čiau jo pasaulėžiūra formavosi ir 
Europos romantinio sąjūdžio įta

(Nukelta J 2 {ri.)

Ledai išėję.
Vėją
užuovėjoje
dabar gali
apglėbti saujom,
kaip mažą, bejėgį paukštį, 
iš lizdo iškritusį 
ir ieškantį 
tiktai tavo rankų 
ir tavo kraujo 
šilumos.

FUGA
Ant delnų paukščių šešėliai 
nardo tarp ištemptų spinduliu.
Žydi pavasario debesys, 
atšvaitos ryškėjančios žemės.
Putoja vanduo:
akmenys
teista srovėje.

Toli šiaurėje
šylančio spindulio drovus sparnuotis 
dar neužgimęs.
Tegul kyla iš mūsų delnų, 
pro mūsų akis 
į pilką putojantį dangų 
kaip dar neišplautas 
į krantą 
gintaras.

SAKALŲ VALANDA
Nesvarbu kada
ir kur nesvarbu,
bet turėsiu raibų
sakalų; ir tada
jie sklandys ir skraidys,
saulę, dangų uždengs.
Kris ūmai lyg rudens
naktimis krenta žvaigždės namo: 
iš neužmatomos aukštumos 
kaip apsvaigę žaibai, kaip akmuo — 
sakalų, mano paukščių, lietus. 
Nežinau,

REQUIEM
Paskutinieji vėjai pakyla 
ir atsidūsta miškai. 
Kadugynuose 
pagaliau atradau tave. 
Kvepia eglių sakais.
Tavo plunksnas nudažė 
vakaras pelenų spalva. 
Bežadė, kurčia kalva 
į tuščią erdvę kyla.
Ir tyliausia tyla nutyla, 
kai rankose šaltą ir tykų 
sakalą savo laikai.

Chicagos Lietuvių operos dvidešimtmetis

Gerai, kad tik akimirksnį, 
ir nedaugiau.

Prieš šešiasdešimt penkerius] 
metus Mikalojus Konstantinas] 
Čiurlionis, apžvelgdamas mūsų 
kultūrinio gyvenimo dykumas, 
taip samprotavo: “Bet nereikia 
nustoti vilties, kartoju tai, atsi
mindamas, jog turime mūsų se
nas dainas. Ir ateis laikas, kuo
met, mūsų kompozitoriai atida
rys tą užburtą viešpatiją ir, sem
dami iš tų turtų savo įkvėpimą, 
atras širdyje seniai nejudintas 
stygas, ir tuomet visi geriau su
prasime save. nes bus tai tikra 
lietusių tautos muzika. Ar grei
tai? Už šimto, dviejų, o gal ir 
trijų šimtų metų, jeigu tik ne- 
pailsime ir jeigu pasiseks mums 
sužadinti visuomenėje geresnės 
muzikos troškimus”.

ST. SANTVARAS

M. K. Čiurlionis nebuvo .pesi
mistas, savo įvairiaveide ir Šako
ta kūryba įrodydamas, kad jis 
nuoširdžiai tiki lietuvių tautos 
kūrybinį genijų. Čiurlionio atsar
gumą anuomet kurstė carinės 
Rusijos grubūs varžtai, dar vis 
tebeslopinę lietuvių tautinės kul
tūros ugdymą, dar vis bauginę 
“juodų naktų” neviltim.

Tačiau, kaip visi gerai žinom, 
istoriniai įvykiai tautžudiškus ru
sų kėslus sugriovė, patys rusai 
pasistatydino (deja, ir dabar sta
tydina) klaikius stulpus savo pa
čiu barbariškumui ir gėdai įro

dyti. Ir mums neteko laukti nei 
šimto, nei dviejų, nei trijų šim
tų metų, kol “lietuviai kompo
zitoriai atidarys mūsų liaudies 
dainų užburtą viešpatiją”, kol 
jie pradės kurti ‘ geresnę muzi
ką”. Jei nūdien Čiurlionis pakil
tų iš kapo, jis pats didžiai nu
stebtu, pultų džiaugsmo eksta- 
zėn, pamatęs, kad jo troškimai 
ir pranašavimai buvo per daug 
atsargūs.

Šia proga, kai minime Chica
gos lietuvių operos dvidešimtme
ti. ypač įsidėmėtinas šis M. K 
Čiurlionio posakis: “...Jeigu pasi
seks mums sužadinti visuomenė
je geresnės muzikos troškimas”.

(Nukelta į 2 poL)
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Ji mus pasitinka, informuoja ir migdo. 
Pokalbis su archeologe 
cfr. Marija Gimbutiene. 
Čmrjftoniečių koncertas Detroite. 
Mirgos Girniuvienes eilėraščiai. 
Konferencija etniškumo ir 
švietimo klausimais. 
Aloyzo Barono humoristikos taure. 
Poezijos dienų vaizdai Chicagoje. 
Ignoruota deklaracija, nuneigtas 
man'festas. 
Nauji leidiniai. 
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Pokalbis su dr. Marija Gimbutiene 

Dr. Marija Alseikaitė-Gimbu-; mityvius kaimus, stebėjome reli 
tienė yra Europos ir Indo-euro- i ginius papročius ir kasdieninį j 
pinės archeologijos profesorė Į gyvenimą. Su dideliu entuziaz-' 
Kalifornijos universitete, Los mu kaimų gyventojai specialiai 
Angelėj, ir to universiteto Seno-; mums šoko, dainavo, insceniza
vęs kultūros istorijos muziejaus į vo mitus t vaišino savo valgiais. 
kuratorė. Ji yra parašiusi 8 j Toks tiesioginis susidūrimas su 
mokslo knygas ir apie 200 moks- i Indijos kaimiečių gyvenimu bu-
linių straipsnių. Daug jų buvo'vo neįkainojama patirtis. Vien 
atspausdinta "Journal of Indo- i dėl jos apsimokėjo leistis į ke-
Europiean Studies". Dr. Gim
butienės "The Prehistory of 
Eastern Europe" ir "Bronze 
Age Cultures of Central and 

lionę. 
Po konferencijos lankėme 

šimtus Hindu šventyklų į pietus 
nuo Kalkutos — Puri, Konarok 

Kertine parašte 
JI MUS PASITINKA, INFORMITOJA 
IR MIGDO 

Ivičnieko neturiu prieš spau
dą. Ji visuomet buvo reikalinga. 
Pamenu, mokykloje iš laikraščių 
lankstydavome napoleoniškas ke
pure:. Mamos liepiami parnešda-
vome į laikraštį suvyniotas silkes. 
Antrojo bolševikmečio pradžioje 
iš "Tiesos" puslapių sukdavome 
bankrutkes. O žiemą, kai stigo 
malkų, tuo pačiu laikraščiu kū
rendavome krosnį. 

Taigi, praeitis įskiepijo pagar
bą spausdintam žodžiui. 

Bet ar neatrodo, kad nūdien 
spausdintų leidinių yra per daug. 
Su jų krūvomis norom nenorom 
susiduri namuo:e, bibliotekoje, 
įstaigoje, kirpykloje, gydytojo lau
kiamajame, beveik visur... Visi 
trokšta mus apšviesti. 

Atrodo, jei bent keliolikos pus
lapių kasdien nepervarysi, galve
lėje bus tuš:uma. Juk negali gy
venti be informacijos. Negali ne
žinoti, kas buvo išrinktas, pa
grobtas, nužudytas, nuteistas, 
kiek nuostolių padarė drebėji
mas, ką pasakė toks ir toks glu-
šas diplomatas, su kuo vėl susi
tuokė tokia ir tokia kosmetiška 
žvaigždė. Tie dalykai labai svar
būs gyvenime. 

Grįžti į namus. Iš. papratimo 
griebi dienraštį. Per kelias minu
tes susidoroji su pavėluotais lie
tuviškais. Po to griebi žurnalą. 
Peržiūri iliustracijas, ilgėliau stab
telėdamas ties gražuolių atvaiz
dais. Dar po to, pavakarieniavęs, 
atsiverti storoką romaną. Tai jau 
aukštesnės kultūros laiptas. Imi 
skaityti, kaip įprasta, patogiame 
minkštasuolyje. Darbo žmogui gi 
reikia atsipūsti. Kaip įprasta, už
miegi prie trečio puslapio, kur la
bai sudėtingas herojus sąmonė: 
srautu šneka apie savo vidinį cha
osą. 

Iš visko matyti, kad be spaudos 
sunku apsieiti. Ji mus pasitinka, 
painformuoja ir gražiai užmigdo. 

Kritikas, kurio straipsniais 
džiaugiasi laikraščiai, bet nesi
džiaugia skaitytojai (nes neskai
to), štai kaip aptarė tragiško 
tembro poetus: "Jų eilėraščių 
petnešos tiek įtemptos, kad dar 
vienas timptelėjimas, ir pamaty

site — at$iciks nelaimė". 
Mūsų spauda tampriai susiju

si su žurnalistika. Tokia jau tra
dicija, įsitikinau tuo, nusipirkęs 
gana gražų ir visapusiškai įžval
gų leidinį "Lietuvis žurnalistas" 
(Xr. 6). Bevartydamas, pama
čiau, kaip plačiai Amerikoje vei
kia lietuviai laikraštininkai, su
siorganizavę nuo vandenyno iki 
vandenyno. Štai losangelietis J. 
Kuprionis .pažymi: "Taip pat 
daugumas žurnalistų skyriaus na
rių dalyvauja visokiose kitokiose 
org-jose". 

Akimoju nustebęs, pagalvojau: 
'Negi žurnalistų skyriaus nariai 
dalyvauja visokioce kitokiose or
gijose?" Pasirodo, brūkšnelis(-), 
trumpinantis žodis '"organizaci
jose", pavirto rarde "i". Kiek ži
nau, Los Angeles žurnalistų sky
riaus nariai yra padorūs žmonės 
ir apie bet kokias orgijas negalvo
ja. Jie linksminasi tik baliuose. 

Išvada: pavojinga trumpinti il
gą žodį. Pavyzdžiui, betrumpi-
nant: sąjunga t*ptu sa-ga ir ūki
ninkas ū-ku, estafetė es-te ir pan. 

Beskaitydamas rusų rašytojo 
Vasiliaus Rozanovo (1856-1919) 
trumpą apsakymą, tikriau savo
tišką asmeninę išpažintį "Sapnas 
pro plyšį", suradau vietą, kur mi
nimas Gedimino sapnas. 

Rozanovas rašo: "Keista, kiek 
įvairių gyvulių gyvena manyje. 
Sakalas ir tigras. Dargi kilnioji 
stirna. Nenorėčiau minėti karvės 
su didžiuliais tešmenimis. Visa 
tai glūdėjo mano pirmapradėje 
būklėje. Tiesa, girdėjau, kad vie
nas lietuvių kunigaikštis, užmi
gęs ant Neries kranto, susapnavo 
vilkę, staugiančią taip baisiai, tar
si joje tupėtų visas tūkstantis vil
kiukų". ' 

Reikšminga užuomina. Vadi
nasi, įvairūs gyvuliai tūno žmo
gaus dvasioje. Daug vilkiukų. 
Vyautas Alantas savo romane 
"Amžinas lietuvis" Gedimino sap 
ne irgi mato reikšmingą lietuviš
kų versmių simboliką. Apie tai 
verta dažniau pamąstyti. Ypač 
dabar, kai visokių veikėjavimų 
strategijose lietuvis lietuviui ne-

Eastern Europe" yra naudojami: ir Bubanešvar, bei Khajuraho, 
kaip būtinos knygos studentams ; tarp New Delhi ir Kalkutos. 8-
Europos ir Amerikos universite- j 13 amžių šventyklos garsios die-
tuose. Ši tarptautinio garso I vų skulptūromis: sienos ištisai 
mokslininkė neseniai šiais metais j padengtos akmens skulptūromis, 
grįžo iš 4 savaičių kelionės j i vaizduojančiomis indų dievus ir 
Indiją ir Australiją. Daktarė! deives bei mitines scenas. Kai 
maloniai sutiko pasidalinti savo! kur tos senosios šventyklos nau-
patyrimais ir su "Draugo" kul-;dojamos dar ir šiandien, į jas 

netikėliai, tokie kaip mes turis 
tai, neįleidžiami. Aplink jas 
žmonių pilna kasdien, tarytum 
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tūrinio priedo skaitytojais. 

-— Berods, jūs atstovavote 
JAV-ėms tarptautiniame prieš- per amžinai vykstančius atlai-' 
istorinės ir etninės religijos kon- \ dus. Garsioji saulės dievo Sū-
grese Kalkutoje, Indijoje. Gal rys šventykla Konaroke. žirgų 
papasakotumėt apie kongreso i '"traukiama" ant ratų iš 12-13 [ 
apimtį ir tikslą? Ar turėjote1 amžiaus — pasakiškas Hindu!Tuščios vietos palei gatves ir žinkelio stotimi. Reikėjo" prasi-(ta gyvybingu domėjimusi savą-

religijos paminklas, šimtai pa- aptrupėjusios griūvančių namų stumti ir perupti per tūkstančių į ja mitologija, pasaulėjauta bei 
našių šventyklų yra aplink Kha- sienos aplipdytos tokiais blyne-, naujai atvykusių benamių kū-i kilme, ko per beveik 30 metų 
juraho, kur neseniai atrastos ir lia*8 Su pirštų įspaudomis. Kai nus. Tie bėdžiai, nežinodami kur \ JAV nepatyriau, išskiriant, gal 
ne visiems turistams žinomos.'' j * e išdžiūsta, gerai dega. Tarp i eiti ir kur dėtis, nusprendžia pa- < būt. Santaros suvažiavimus.. Pa-
Po Kha juraho sekė A°ra, kur gatvių gyventojų maišosi kar-' silikti stotyje. Kalkutos "stotis" našūs pergyvenimai sekė Mel-
visą dieną praleidome prie sub- v e s - Tokios ramios, patenkintos. \ tikrai reiškia "stotį". Nevisai į burne Karazijų ir Jakučių pa-
tilaus grožio Taj Manai. Vara- Kartais sugalvoja eiti tiesiai lengva prasiskverbti iki savo stogėse, kur ilgai tęsėsi diskusi-

progos nuvykti į indų šventyk
las ir šventas vietas f 

— Vykau į antrąjį simpoziu
mą, suorganizuotą Indijos sek
toriaus International Associa-
tion for the Study of the Prehis-
toric and Non-Literate Reli-
gions. Dalyvavo tik vienuolika naši (Benares) ant šventosios [ P61" "trafiką", supainioja miesto traukinio. jos tomis temomis. Teko beveik 

Nors jau ir praėjo kelios savai- i apstulbti, pamačius Sidnėjaus ir 
ė% bet naktį dar vis atsibudi- j Melburne lietuvių klubus — di-

me dailiai sukrautus laužus pa 
krantėje, kuriuose degė laimin 
gai iškeliaujantieji mirusieji. 

nos nėra. 
Taip ryškiai tebematau rik-

vaiką pirmąją naktį, kai mus ; n a s padengtas Australijos lietu-
vežė iš aerouosto į viešbutį: vai- j • " * dailininkų ir grafikų dar-

šose darnas su purpuriniu taške- i ™*ojas stuktelėjo, vaiką blos-j bais _ Tokių lietuviųų klubu 
liu vidury kaktos ir blizgučiu. \ k ė I ^ ** nesustojo, tik nusi- j Amemcoje nemačiau. 

Ką matėt dar šalia religi- pervertu per nosies šnervę, ap- i k e i k e - Vaikas buvo abongem 
nės srities Indijoj? Į sisiautusias spalvingomis sąri. 

), basi, 
! lenkę skeletėliai. Jie bėga 

retai tampa vilku. 

kilmės, iš gatvės gyventojų. Ne- į — Be archeologijos, jūs ypa-
8i_; žinau, ar užmušė ar sužeidė, ^\ tingą dėmesį kreipiate į antro-

s ^ , ^ £ i T ^ ^ k° jaS i r r a n k a * - T ° k i U p°ligiją? Koksjyšl<s tarp Hą 
įvykiu pakrikštyta, sekančią dviejų mokslo šakų? 

Amerikos mokslų 
tradiciją archeologija priklauso 

jų aukštosios kastos vyrus tekoį 2 o d i s " D a i s u " čia nėra per stip- kultūrinei antropologijai, t. y. 
pavartoti. Šį 

iš Kalkutos. Tikiu ir netikiu, 
kad juos mačiau. Daug kartų p * bėga- tarytum jų motonu- j g ™ 
norėiosi šaukti • nerealvbė ne- kai, kaip žaislelių, automatiškai j <"«* norėjau važiuoti namo, ux | __ P a 5 : a l 

'prisukti Tokias indų damas ir d e l t o s konferencijos pasilikau 

, Gangos kranto iš arti patyrėme susisiekimą. Keliauja į parkus 
užsieniečių, po vieną iš kai ko- | v i e t o s š v e n tumą: matėme minių i skabo gėles. Niekas nieko joms 
rrų Europos valstybių, Austrai i - j m i n i a a šventojoje Gangoje besi- nedaro, niekas nemelžia. Ir jų! nė ju nuo trinktelėjimo — tai džiuliai namai su salėmis, sek-
jos, Filipinų rr Japonijos. Atsto- m e l d ž i a n t , besiprausiant, matė- buvimas užtikrina gerovę, ku- a u t o trinktelėjimas į bėgantį lyčiomis, valgyklomis — jų sie-
vavau JAV oficialiai, bet prak
tiškai Lietuvai, nes užklausta 
kiekvienam indui sakiau, kad 
esu lietuvaitė ir kad mes beveik 
galim susišnekėti, jei esam susi
pažinę su lyginamąja indo-euro
piečių kalbotyra. Stebėjaus, 
kad Indijoje tiek maža lingvis
tinio išsilavinimo mano kolegų 
antropologų tarpe (retas žinojo, 
kur yra Lietuva). Nustebinau 
Kalkutos universiteto rektorių 
per priėmimą seno universiteto 
salėje, kai prašnekau lietuviš
kais sakiniais (Dievas davė dan
tis. Dievas duos ir duonos" ir 
pan.) ir paprašiau išversti. Iš 
tikrųjų versti beveik nereikėjo. 

Mano paskaitos tema lietė 
ankstyviausiąjį dievų (tiksliau 
"deivių") panteoną Europoje, 
prasidėjus žemdirbystei (neoli
tui), t. y. septintajame ir šešta
jame tūkstantmetyje pr. Kr. 
Daugiausia rėmiaus savo kasi
nėjimų Graikijoje (Achilejone, 
Tesalijoje) duomenimis bei sa
vo 1974 metais išleista knyga 
"Gods and Goddesses of Old Eu
rope, 7000 — 3500 B. C." išleis
tą University of California 
Press. Geografiškai kitos temos 
lietė visą pasaulį — Afriką Azi-
-- A ;?*raliją, Polineziją, bet 

kadangi konferencijoje daugiau
sia buvo indų, tai ir teko nema
žai išgirsti apie Indiją, šis kraš
tas yra neišsemiamas šaltinis 
religijai tirti, tiek Indijos abori
genų, tiek hinduizmui, tiek kt. 
Oriento religijoms. 

Antroji konferencijos dalis 
vyko Santiniketane, Labindra-
nath Tagorės įkurtame univer- Hin 

teisybė, negali būti... 
Pro tirštą rūką ir smogą 

anksti rytą vos pastebi kaubu
rius "maišų" ant šaligatvių, bet 
jie pradeda judėti. "Maišai" pa
virsta egzotiškos išvaizdos žmo
gėnais. Tai rudai pilka masė 
Kalkutos benamių. J ie keliasi, 
prausiasi gatvių balose, užsiku-
ria savo lauželius ar krosneles 
karvių mėšlo kuru. Vaikų ir se
nelių dienos darbas "kepti bly
nus" iš karvių blynų, primai
šant su smėliu ar šiukšlėmis. 

susitikti privačiuose namuose. 
Ten buvo daugiau tarnų negu 
svečių. Teko matyti fantastiš
kas indų ir aplamai orientalinio 
meno privačias kolekcijas, in
džiu kraičio skrynias ar spintas, 
pilnas nepaprastai gražiai indiš
kais rastais, auksu ar sidabru 
ataustais ar batik būdu dažytais 
sąri. 

Išvykstant iš Kalkutos į Puri, 
teko susidurti su Kalkutos gele-

Pr. V.' iitete. B ten mes lankėme pri- ' centrine Indija. 
luomenė. XI amžius. Kha juraho, 

ru pavartoti. ^ šiurpų vargą i r : r a o ks lu i apie žmonių sukurtas 
socialinę nelygybę yra baisu ir k u l t ū r a g . Archeologija tyrinėja 
skaudu matyti atvykusiems iš p r a e i t i e s kultūras ir vadovauja-
Š. Amerikos ar iš Vakarų Euro - ! s i specifiniais m e todais, pritai-
P 0 3 - kintais kasinėjimams, chronolo-

į gijos nustatymui ir 1.1. Nuo vai-
— O kokie vėjai nunešė jus į Vystės domėjausi tautosaka, 

Australiją? Ar susitikote ten su j i į a udies menu, kalba ir visu tuo, 
mūsų tautiečiais? j k a s r i š a s i s u netuvių ir aplamai 

— Labai palankūs vėjai mane i *»ltų kultūros istorija, gis tra-
nunešė į Australiją iš Indijos,' dicinis mano domėjimasis savą-
Thailando ir Indonezijos. Atsi- J a kultūra daug padėjo tyrinė-
dūriau beveik Eldorado saloje, | 3 a n t i r k i t u s Europos kraštus, 
kur Laima lėmė mūsų t a u t i e ^ y P ^ liečiant indo-europietišką-

| čiams susisukti gūžteles. Man s i a s problemas. 
j vaidenosi, kad pabuvau Lietu-1 

Ivoje _ tiek daug pajutau nuo-1 — Ar rengiatės dar tęsti ka-
,širdumo, vaišingumo, neišsigi- minėjimus Jugoslavijoj ir Grair 
įmimo ir nesustingusio lietuvis- ^*i°J-? 

kūmo! Lankiausi Sidnėjuje, _ Ateinančią vasarą planuo-
• Kanberoje ir Melburne. Sidnė- ; j u užbaigti kasinėjimus Achile-
į juje teko susidurti beveik su vi- j o n G f šiaurinėje Graikijoje, — 
sa lietuviškąja bendruomene, iafcai svarbias neolitines gyven-
teko žodį tarti Vasario 16-tos^ v ietes iš septintojo ir šeštojo 
proga, o sekančią dieną Plunks-'tūkstantmečių pr. Kr. Kol ne-

Jnos klube, kuriam talentingai t ,u a t r y 3 a r keturi tomai su ty-
vadovauja poetas ir redaktorius ^nėjimų duomenimis baigti at-

.Vincas Kazokas, talkinamas? — . ~ . _ .„. T_ , . . spausdinti iš visu mano tynne-Genovaites Kazokienes ir visos • J 

eilės kultūrininkų, skaičiau pa-,1** *»«**• P ^ Paskutinįjį dešimt-
j skaitą apie lietuvių mitologiją. į m e t i (° b r e> Bosnijoje; Sitagroi, 
! Buvau labai maloniai nustebin-' (Nukelta j 2 psL) 

http://13Tpt3.Ut.JT


ANTROJI DALIS / 1976 METAI 

BIRŽELIO MfcN. 5 D. / JUNE 5, 1976 

PAKT TWO — Nr. 132 (23) 

5/ovne numery 
Kur sukame laikrodį: 
pirmyn ar atgal? 
Pokalbis su dr. Juozu Girnium, 
jo parašytą prof. Prano Dovydaičio 
monografiją pasitinkant. 
Aldona Aistiene apie Jonę Aistį 
ir jo kūrybą. 
ono Aisao eilėraščiai. 

Prof. Vlado Jakubeno įspūdžiai 
is Brazilijos. 
Kanceliarine slavų kalba. 
Spygliai ir dygliai. 
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Kertine parašte 
KUR SUKAME LAIKRODĮ: 

IRMYN AR ATGAL? 

Pokalbis su prof. Prano Dovydaičio 
monografijos autoriumi dr. Juozu Girnium 

"Ateities" leidykla išleido pla- j čiau žinojęs, kiek laiko parei- i 
čios apimties mokslinį veikalą; kalaus šis •'kažkaip savaime" 
— monografiją "Pranas Dovy- Į riausiai nebūčiau jo ėmęsis. Bet 
daitis. Ta proga užklupome mo- j kai darbas jau atliktas, nesigai-
nografijos autorių dr. Juozą Gir- į liu jam sugaišta kelerių metų. 
nių su keletu klausimų apie nau-1 Nors ir pats nežinau, kodėl 
jąją knygą.. (ėmiausi studijos apie Dovydaitį, 

į tačiau vis dėlto tai nebuvo visai 
— Daktare, Jus pažįstame j atsitiktinis dalykas. Rengiu lie-

daugiau iš Jūsų filosofinio po- į tuvių filosofinės minties istoriją. 
būdžio raštų, Jūsų knygų "Tau- O joje savo vietą turi ir Dovy-
ta ir tautinė ištikimybė"', "lmo- į daitis: ir kaip pirmojo mūsų fi-
gus be Dievo", Idealas ir laikas". \ losofijos žurnalo "Logoso" stei-
Naujas Jūsų veikalas — biogra- \ gėjas-redaktorius, ir kaip keleto 
finis-istorinis. Kas paskatino filosofinių studijų autorius, ir 
Jus keisti savo kūrybos krypti\ kaip pagaliau vienas ryškiųjų 
ir imtis studijos apie Dovydaitį? pasaulėžiūrinės diferenciacijos 

- Ne visada žmogus žinai, ! m ū s i i visuomenėje pradiniu* 

Kadaise prof. Kazys Pakštas 
nepriklausomybės metais šūk
telėjo: 'Pasukime Lietuvos laik
rodį 100 metų pirmyn!". O tai 
reiškė, kad lietuviu tauta visose 
srityse turi pasivyti, o gal net ir 
pralenkti pačias pažangiausias 
pasaulio tautas. Jauna, atgijusi ir 
polėkio pilna lietuvių tauta tada 
ir suko tą laikrodį visu greitumu, 
padarydama per dešimtmečius 
tai, kur kitiems reikėjo šimtme
čių. 

O kafp su tuo laikrodžio pasu
kimu dabar išeivijoje? Ar jį suka
me pakštišku mostu pirmyn? O 
gal tas laikrodis kai kam ir visai 
sustojo? Gal jau yra ir tokių, ku-
Tiems mieliau laikrodį sukti atgal? 

Prie šios temos staptelėdami, 
•galėtume laikrodžio sukinėjimą 
jungti su daugeliu čionykštės mū-
Sl verkios sričių. Tačiau čia lie* 
ame labiau mūrų kultūrinio gy
venimo klodą, tuo nesakydami, 
kad tik kultūriniam gyvenimui 
yra sava ši "laikrodinė" palaima 
ir grėsmė. Anaiptol. Kitoms mū
sų gyvenimo varsnoms visa tai 
yra gal net dar labiau būdinga. 
Sakysim, kad ir politinei mūsų 
pastangai, kuriai dešimtmečiais 
laikrodis beveik yra sustojęs. Prie
kaištas ne dėl to, kad Lietuva lig 
Šiol dar neišvaduota, o todėl, kad 
šio darbo baruos, jų formoj ir me
toduos, laikrodis kai kam sustojo 
ne prieš vieną dešimtmetį, lyg išei
vijoje nebūtų per tą laiką daug 
kas pasikeitę partine, pasaulėžiū
rine, naujų kartų subrendimo ir 
profesiniai intelektualinio pasi
ruošimo prasme. 

Kultūriniuos išeivijos ba-ios 
taipgi ne viskas pagal gerai ei
nančio laikrodžio tiksėjimą. Laik
rodis ima ne kartą vėluotis, ilsti, 
gesti. O jį pataisyti ir pirmyn 
pavaryti rankų jau ima trūkti. 
Dar esamos jau virpa nuo metų 
naštos, ir preciziškam laikro
džio gydymui ne visada patiki
mos. 

Bet kaip tik tada noras laikro
dį taisyti ne vienam užeina tie
siog nenumaldomas. Ir labai gai
la, * a i tuo tariamu taisymu laik

rodis nepavaromas pirmyn, bet 
tiesiog sukamas atgal, sukamas 
atgal visu šimtmečiu, lyg pasity-
čiojant iš Pakšto šūkio, raginan
čio sukti jį pirmyn. Konkretus to 
pavyzdys yra tam tikra čionykš
tė mūsų spauda, kurios koliojimo-
si žodynas ir lietuvio su lietuviu 
pokalbio ardomasis santykis yra 
lygiai toks pat, koks buvo kone 
prieš šimtą metų, kada čia vie
nas kitą laikraščiuos purvais 
drabstė šliuptarniai ir bažnyti
niai. Argi tik tiek pažangos būsi
me padarę per kone šimtmetį? 
Žvelgiant praeitin, visa tai dar 
galima atleisti, turint galvoj anų 
laikų išeivijos daugumos kultū
rinio apsišvietimo lygį. Bet kai 
šiandien visa tai, dar labiau sma-
gindamiesi, praktikuoja įvairių į 
mokslų diplomuotieji, tai argi j 
nėra laikrodžio sukimas visu šim
tu metų atgal? 

Tačiau nebūkime vien tik pe
simistai. Yra ir tokių prošvaisčių, j 
kurios džiugina ne vieną čia ir tė
vynėje. Tai tos mūsų kultūrinio 
gyvenimo sritys, kurios lig šiol 
kūrybingai reiškiasi literatūros, ] 
muzikos, dailės, lituanistinio ] 
mokrlo veikalais bei darbais. Tai 
tie, kurie surengia literatūros va
karus, koncertus, pastato naujas 
mūsų operas, rengia dailės ir ki
tokias parodas, organizuoja gale
rijas, stato jaunimo centrus ir 
kultūros židinius, leidžia enciklo
pedijas, rašo naujus grožinės lite
ratūros kūrinius, šitoje dirvoje, ši
toje atmosferoje ir vyksta visa tai, 
ką Pakšias pavadintų laikrodžio 
sukimu 100 metų pirmyn. 

Juk if po šimto metų nebus 
pasenę šiandieniniai Katalikų 
mokslo akademijos ir Lituanisti
kos instituto leidiniai. Ir po šim
to metų literatūros mokslui bus 
įdomus objektas visa, net kelių 
kartų, šiandieninė mūsų išeivi
jos grožinė literatūra, dešimtme
čiais nesibaigiantis jos gyvastin
gumas. Ir po Šimtmečio akis džiu
gins vertinga šių dienų išeivijos 
dailė, ausyse skambės pirmaeilė | 
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kodėl imiesi to ar kito darbo. Iš I 
tiesų jaučiuosi šio klausimo už-, 
kluptas. Mat, kažkaip savaime; 
Dovydaitin įklimpau. 

Kad šiuo užmoju keičiu "kū
rybos kryptį", pradžioj tai man 
greičiausiai neatėjo galvon. Dir
bant enciklopedijos redakto
riaus darbą, buvo tekę "sukurti" 
šimtus biografijų. Todėl, gal 
būt, nebaugino nė dar vienos 
biografijos — tegu jau ir kito 
masto — parengimas. Žinoma, 
pradėjęs darbą, tuojau patyriau 
visus istoriografinio tyrinėjimo 

Bet labiausiai (sakyčiau —j 
tiesiog pasąmonėje) mane pa-
lenkė ryžtis studijai apie Dovy-j 
daitį jo paties asmuo. Kone visi 
mūsų ankstesnieji šviesuoliai ki- j 
lo iš liaudies. Tačiau vargu ari 
kuris kitas taip ryškiai įkūnijo 
gaivalingą šviesos troškulį, sly
pėjusį amžiais tamsoj laikytoje 
mūsų liaudyje. Savo mokslinio 
domesio platumu Dovydaitis iš
kilo j mokslininką enciklopedis-

|tą, kuris savo įsteigtais mokslo 
žurnalais pasidarė tikras savo
sios tautos mokslintojas. Kaip 

sunkumus: kaip nelengva su- liaudiškumu primenantis Done-tautinio atgimimo šviesuoliai sa 

SST^edž^ ^ ' ^ 1 ^ 1 ^ 
rasti pirminius-dokumentimus ; *£ ™^^™Ų£™*, M š k a s spalvingumas lo:s-
saltimus, Kaip reiKia m o s t a i ^ ^ ^ d a i t i g k d ė č i o g ^ Dovydaitį nupiešti vaizdžiai, 
verhnti visus liudijimus etc. je i , šviesuomenės š v i e t imą. Betgi' intriguojančiai, su retoriniu pa
būčiau iš anksto numatęs visus t}raUge jis liko "neaptašytas ir! tosu. Būtų įdomu ir smagu pa

siskaityti apie tokį profesorių, 

niems yra išvis nežinomi, o ki
tiems iš atminties išblėsę. Savo 
laiku St. Šalkauskis teisingai 
rašė, kad Dovydaitis enciklope-
disto pašaukimą turi dalytis su 
enciklopedisto likimu: "Enciklo-
pedistas dirba pasiaukojimo dar
bą : jis aukojo savo vardą bevar
džiam mokslo skleidimui". Rei
kėjo anuomet žmogaus, kuris 
imtųsi tokios aukos, nesirūpin-

I damas savo vardo individualiu 
"įsirašymu". Bet visa naši vi-

Isuomeninė ir mokslinė veikla 
į įrašė jį tarp pačių uoliųjų kul-
,tūros darbuotojų mūsų tautoje. 
Todėl savaime, žvelgdami į Do
vydaičio darbo barus, žvelgiame 
ir j mūsų kultūros istorijos la-

|pus. 
Į mūsų kultūrinę praeitį kny

goj metamas žvilgis, ir nušvie
čiant Dovydaičio gyvenimo bei 
darbų aplinką ir jos sąlygas. Pa
vyzdžiui, ne tik aprašomas Do
vydaičio mokymasis Veiverių 
mokytojų seminarijoje ir akty
vus dalyvavimas jos 1904-05 m. 
streikuose, bet ir pateikiama ži
nių apie šioje mokykloje susi-
. kaupusią, įtampą dėl iietuvių 
priešinimosi visą laiką vestai 

,rusifikacijai.- Aptariant aušrinie-
čių ir ateitininkų pasaulėžiūrinę 
diferenciaciją, supažindinama ir 
aplamai su lietuviškosios moks
leivijos būkle prieš I pasaulinį 
karą. Apibūdinant Dovydaitį 
kaip Kauno gimnazijos direkto
rių (1916-22), tuo pačiu meru 
aprašoma, kokiomis sąlygomis 

] kūrėsi Kaune pirmoji lietuviška 
| gimnazija, vėliau gavusi Aušros 

ir vadovautuo-•v a r d ą ' . ., , 
šia prasme manasis veikalas 

apie Dovydaitį nesiriboja tik 

(jo suburtuose 
se), liaudies jaunime — pava-
sarininkuose. katalikuose moky , 
tojuose, krikščionyse darbinin-: S ^ a i biografine medžiaga, bet 
kuose ir kitose organizacijose 

tuos sunkumus ir ypač jei bū-\ neaptašomas" kaimietis, savo 
kuris lyg visą gyvenimą nepa
liko savo gimtinio miškų kaime
lio "sakuotnugarių". Bet iš es
mės tai liktų tuščiaviduris Do
vydaičio atvaizdas, nes jis neat
skleistų to vidinio turiningumo, 
kuris slypėjo už Dovydaičio iš
orinio "spalvingumo". Tai turint 
galvoj, mano apsisprendimą im
tis Dovydaičio studijos galutinai 
nulėmė jaučiama pareiga Dovy
daitį atkurti ne gražiais žodžiais 
apie jį, bet jo paties darbais, su 

nuo Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos ir "Saulės" švietimo 
draugijos iki tretininkų ir kali
nių globos organizacijų; b. 
mokslinė veikla — dar vokiečių 
okupacijos metu įsteigimas 
"Lietuvos Mokyklos" (1918), 
pirmojo mūsų pedagoginio žur
nalo, iš pradžių neoficialiai pa
sitarnavusio atsikūrusios Lietu-

imasi ją nušviesti ir platesnia
me mūsų kultūrinės praeities 
fone. 

— Pranas Dovydaitis žinomas 
daugiau kaip ateitininkų įkūrė' 
jas ir vienas iš pagrindinių šio 
sąjūdžio vadų. Tad monografija, 
tur būt, pirmoj eilėj skiriama 
ateitininkams. Kuriuo atžvilgiu 
veikalas būtų įdomus ir plačia
jai mūsų visuomenei. 

vos švietimo ministerijai jos pir
mųjų įsakymų paskelbimu; su- — Jokiu būdu savo veikalo 
organizavimas mūsų pirmųjų apie Dovydaitį nerengiau tik 
specialių mokslinių žumal ų ateitininkams. Tiesa, ateitinin-
(gamtos mokslų "Kosmoso" kai užėmė daug vietos Dovydai-

telkiant kiek galima daugiau11920 m. ir filosofijos 'Logoso" čk> gyvenime, tad ir knygoj rei-
konkrečių duomenų iš visų sr i- i l921 m. dar prieš Lietuvos uni- kėjo jiems atitinkamai vietos 
čių, kuriose jis dirbo. Pagal tai \ versiteto įsteigimą); septyne- skirti: 130 puslapių (iš pagrin-
ir stengiausi vykdyti užsidėtą rius metus (1924-30) leidimas dinio teksto 715 puslapių) iš 
uždavinį. savo religijų istorijos katedros tiesų yra skirti Dovydaičiui atei-

žurnalo "Sotero", pasitelkus už- tininkų istorijoje. Tačiau anaip-
— Ar galėtumėte trumpai api-: sienio mokslininkus; nuo 1931 tol ateitininkai nebuvo vieninte-

būdinti šį savo naują veikalą ? m. įsijungimas į Lietuviškosios lis Dovydaičio rūpestis. Nors vi-
Enciklopedijos leidimą vicerc- suomeninėje veikloj jis daugiau-
daktoriaus pareigose; savo pa- sia ribojosi katalikų organiza-
ties ir kituose žurnaluose pa-'eijomis, bet moksliniame darbe 
skelbimas per 100 ilgesnių daug bendravo ir su skirtingų 
mokslinių darbų ir šimtus moks- pažiūrų žmonėmis. Akivaizdus 

— 'Trumpai" dabar pasiro
džiusią mano knygą jau apibū
dinote pačiame pirmajame klau
sime. "Pranas Dovydaitis" iš tie
sų yra 

I Dr. Juozas Girnius 
stovykloje 1873 m. 

minint buvo skelbta). Dvi, maž 
daug lygios, dalys ją sudaro. 
Pirmoje dalyje apžvelgiama Do
vydaičio gyvenimo tėkmė — nuo 
gimimo Kazlų Rūdos miškų ma
syvo kaimelyje (1886) iki jo su
naikinimo Sverdlovsko kalėjime 
šiauriniame Urale (1942). Ajit-
roje knygos dalyje apžvelgiami 

kalba apie prof. Praną^Dovydaitį ateitininkų jubiliejinėje ! Dovydaičio darbo barai: a. vi-
Dainavoj. Nuotrauka Jono Kuprio auomenžsė veikla ateitininkuose 

biografirus-istonms ve:- l o popuiiarį^į-jog straiosnių bei pavyzdys — "Kosmoso" žurna-
kalas (beje, su vienu atskiru v e r t i m ų ( a p y t i k r i u a p s k a i č i a v i . į fcs, įsteigtas 1920 m. ir ėjęs iki 
iliustracijų lanKu tai 808, o n e i m u r^vydaitis prirašė per 630011940 m. Į šį savo išleidžiamą 
^?J^ČV^^ny^:^J^J^' ^ ^ ^ ^ ^ puslapių, iš kuriųf gamtos mokslų žurnalą Dovy-

mokslinio pobūdžio straipsniams, daitis buvo sutelkęs visus Lietu-
tenka per 5400 puslapių). 

Reikšmingas yra P. Dovydai
čio ir mokslinis, ir visuomeninis! 
įnašas į mūsų tautos kultūrine 
pažangą. Tiesa, Dovydaitis vi
suomenėj daugiau pažįstamas į 

vos gamtininkus, tarp kurių 
daugelis, gal būt, net dauguma 
nebuvo Dovydaičio pasaulėžiū
ros. Xnsi imant visų jų išvardyti, 
pakaks suminėti, kad "Kosmose" 
bendradarbiavo ir tokie plates-

kaip ateitininkų kūrėjas ir ap - . n e i visuomenei žinomi mok3li-
skritai katalikų veikėjas, o'.oiafc"* ^ P V. Čepinskis, A. 
moksliniai jo nuopelnai vie-1 {Nukelta 12 pel) 
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Siame numery 
Rytų Europa Amerikos jubiliejaus 
rėmuose. 
Penktoji Pabaltijo studijų 
konferencija. 
Lietuvos nepriklausomybes praradimas 
lyginamojoje Pabaltijo istorijoje 
Mes meldžiam Tave - birželio 
tryliktos religinis koncertas. 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Lituanistika ir lietuviai Indianos 
valstybiniame universitete, 
Bloomingtone. 

PENKTOJI PABALTIJO STUDIJŲ l \ V i i i :t̂  i k Ji* 

AUNA STAKNIENĖ 

Skaidrų ir vėsų šių metų pa- Į zidentai, o atskiras sesijas ir dis-
vasario savaitgalį, gegužės 20-23 j kusijas pravedė profesoriai J. Ge-

Kertine parašte 
:• 

RYTŲ EUROPA AMERIKOS 
JUBILIEJAUS RĖMUOSE 

Amerikos dvišimtinio gimta-,Yorko valstybinio universiteto pro-
dienio proga rengiama daug pa
skaitų, simpoziumų, mokslinių 
konferencijų. Kai kurios jų žvel
gia ne tik į pačios Amerikos pra
eitį ir dabartį, bet ir į Amerikos 
piliečių kilmės kraštus, ypač į Ry
tų Europą. Tokią konferenciją 
ši pavasarį suruošė Le Moyne ko
legija, Syracuse mieste, Nevv 
Yorko valstybės šiaurėje. Joje da
lyvavo įvairių Rytų Europos tau
tų kilmės profesoriai. 

Le Moyne kolegijos konferen
cijoje išryškėjo ir skirtumai, ir 
dar didesni panašumai tarp įvai
rių Rytų Europos tautų. Tuo-
mi ji prasmingai prisidėjo prie 
bendro Rytų Europos tautų por
treto kūrimo. 

Nuolatinė, šimtmečiais trun
kanti kova už teisę kalbėti, rašy
ti ir auklėti savo vaikus savo tau
tine kalba, už teisę puoselėti savo 
tautinę kultūrą buvo pagrindinė 
daktaro Omeljano Pritsako tema. 
Dr. PriUakas šiuo metu vadovau
ja Ukrainiečių tyrimo institutui 
Harvardo universitete. Kadangi 
pilnas ir objektyvus ukrainiečių 
istorijos ir kultūros negrinėįimas 
dabartinėmis sąlygomis tėvynėje 
neįmanomas, didelė šio darbo da
lis gula ant išeivijos pečių. 

Istorinį tęstinumą lietuvių ko
voje už savo žodį ir raštą, mo
kyklą ir bažnyčią pabrėžė ir Al
girdas Landsbergis, Fairleigh Di-
ckinson unrverriteto profesorius. 
Pasiremdamas citatomis iš "Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" ir naujosios 'Aušros", jis 
pailiustravo daugelio lietuvių įsi
tikinimą, kad dabartinės pastan
gos išlaikyti savo kultūrą ir tikė
jimą yra Tautinio atgimimo me
tų kovos tąsa. 

Vengrų ir lenkų kilmės profe
sorių pranešimuo:e išryškėjo, 
kad tose šalyse kultūrinį savitu
mą lengviau išlaikyti, negu So
vietų Sąjungos respublikose. Ta
čiau pagrindinės problemos pa
sirodė esančios labai panašios. 

Kas būdinga vengrų laikyse
nai priespaudoje? — klausė pro
fesorius Istvan Szoeverfy, New 

fesorius. Jis paminėjo užsienyje 
įsišaknijusią nuomonę, kad veng
rai į priespaudą reaguoja roman
tiniais išpuoliais, revoliuciniais 
sprogimais. Pasak Szoeverfy, tai 
tik paviršutinis bruožas. Istorijos 
bėgyje vengrai daugiausia pasi
kliovė pasyviu pasipriešinimu. Jų 
svarbiausias ginklas, tai paneig
ti savo paramą valdančiajai gru
pei. Pagrindiniai vengrų tradici
jos tęsėjai — valstiečiai — yra 
praktiški, tikroviški, užsispyrę ir 
neišjudinamai pastovūs. 

Vengrijos istorijoje, tęsė Szoe
verfy, vadovaujantį vaidmenį su
vaidino tautinės literatūros ir 
kultūros atstovai. Pavyzdžiui, 56 
-aisiais metais literatūra turėjo 
lemtingos reikšmės. Ir šiandien 
vengrų literatūra didele dalimi 
stovi pasyvaus pasipriešinimo po
zicijose. Joje nesunku įskaityti 
laisvės troškimą, pasiryžimą veik
ti laisvės labui. Tačiau tai iš
reiškiama netiesioginiai, tarp ei
lučių. 

Nors Vengrijos literatūra šian
dien yra'laisvesnė už čekų ar lie
tuvių, tačiau ir virš jos tebesidrie
kia prievartos šešėlis. Janos Ka
da r, vengrų komunistų partijos 
vadas, pareiškė: "Mes neatsisakė
me administratyvių metodų, I 
įskaitant knygų uždraudimą". 
Aczel įtakingiausias kultūrinis] 
pareigūnas, vis kalba apie "suar
tėjimą" su Rusija. Bet ir tokie tu
ri skaitytis su rašytojų nuotaiko
mis ir nenori jų išprovokuoti, 
kaip 1956-aisiais metais. Todėl | 
šiandien pirmoje eilėje pasikrau
nama "įsitikinimu". Todėl tole
ruojamas ir literatūrinis šlamš
tas, jei tik jis politiniai nepavo
jingas. Atviram sukilimui išveng
ti, leidžiama net ir mažesni nu
krypimai, tvirtino profesorius 
Szoeverfy. 

Jaunas istorijos profesorius An-
drzej Kaminski, mokslus baigęs 
Krokuvos universitete ir dabar 
dėstantis Columbijos universitete, 
kalbėjo apie ypatingą p-dėtį sa-

(Nukelta j 2 pri.) 

dienomis, žymiausias Nevv Yorko 
(o gal ir pasaulio) mokslo cent
ras, Columbijos universitetas, 
virto pabaltiecių intelektualų su
sitelkimo vieta. Cia tą savaitgalį 
įvyko Penktoji Pabaltijo studijų 
konferencija. 

Lauke pro stilingus senuosius 
universiteto pastatus mėlynavo 
dangus, o viduj pro stiklines nau
jojo, daugiaaukščio International 
Affairs pastato sienas buvo ma
tyti siauras ir ilgas Nevv Yorko 
dangoraižių plotas. Šio pastato 
keliuose aukštuose ir telkėsi pa-
bahiečiai, sukviesti AABS — Pa
baltijo Studijų puoselėjimo drau
gijos. Pirmoji tokia pobūdžio 
konferencija įvyko Marylando 
universitete, antroji San Jose, 
Calif., trečioji Toronte, o ketvir
toji Chicagoj. Šiai Nevv Yorko 
konferencijai talkininkavo vie
nas Columbijos universiteto fa
kultetas — prof. E. Allvvorth va
dovaujamos programos "Tauty
bių problemos Sovietijoje" daly
viai, kurie konferenciją globojo 
ir joje patys dalyvavo. 

Apie du trečdaliai dalyvavu
sių mokslininkų buvo pabakie
čiai iš Amerikos kontinento ir 
iš užjūrių, likusieji — kitų tau
tybių. (Tai liudija, kad Pabalti
jo tyrinėjimų idėja plečiasi). Jie 
visi susirinko iš įvairių kraštų ir 
apėmė skirtingas mokslo šakas: 
nuo kalbotyros profesorių iš Pa
ryžiaus ir Australijos, iki muziko
logo iš Japonijos. Bet daugiau
sia buvo istorikų! 

Jie visi atvyko vieno bendro 
tikslo vedami: įsigilinti į Pabal
tijo kraštų kultūrą ir problemas, 
paskaityti savo darbų, pasidalin
ti naujais atradimais ir idėjomis. 

Tarp lietuvių mokslininkų, at
vykusių į konferenciją, apie 15 
skaitė paskaitas ir buvo grupini': 
diskusijų dalyviais. Visai konfe
rencijos programai pirmininkavo 
prof. R. Misiūnas, AABS vice
prezidentas, {vairioms jos dalims 
vadovavo profesoriai R. Šilbajo
ris ir V. Vardys, buvę AABS pre-

nys, kun. C. Jasevičius, B. Ma-
čiuika, A Slepetytė-Janačienė ir 
J. Stukas. 

Konferencijoj taip pat dalyva
vo ir labai daug klausytojų. Vi
so per tris dienas buvo užsire-! 
gistravę apie 400 dalyvių, įvairių 
tautybių, įskaitant švedus, suo
mius, ukrainiečius ir kt. Moder-1 
niam universiteto pastate —I 
International Affairs Bldg. —; 
skambėjo pašnekesiai įvairiau-! 
šiomis kalbomis iki pat 15-ojo 
aukšto. Tikras' Babelio bokštas! 
Paskaitos gi buvo skaitomos an
gliškai, o kai kurios — vokiškai. 

Lietuvių, įskaitant mokslinin-| 
kus, aktyviai dalyvavusius kon
ferencijoj, ir stebėtojus, viso bu
vo apie 60-70. Vietinė lietuviš
ka visuomenė negausiai tedaly
vavo. Studijuojančio jaunimo 
buvo tik mažas būrelis. Kyla 
klausimas, kodėl, kai apie mus 
kalba ir mumis domisi kitatau
čiai, tik maža dalelė mūsų pa
čių supranta bendrus Pabaltijo 
kultūros reikalus? O gal nemo
kame anglų kalbos? Tik neseniai 
iš Lietuvos atvykę Jurašai konfe
rencijoj kelias dienas dalyvavo ir 
paskaitas į juosteles užrašinėjo... 
Gal bijome išeiti iš savo "parapi
jos ribų"? Ar paprasčiausiai — 
neįdomu, nieko naujo nenorim 
sužinoti. 

Dauguma klausytojų, kurie į 
konferenciją atsilankė — nenu
sivylė. Tarp jų jautėsi entuziaz
mas ir noras kuo daugiau visų 
įdomių žinių pasisemti. Tai mū
sų intelektualinis elitas, kuris ne
sibaido universiteto sienų, ir 
tarptautinės atmosferos. Jie savo 
gyvais interesais pritapo prie kitų 
pabaltiecių ir nepabaltiečių, ku
rie domisi Pabaltijo kultūra. 

Dalyviai klausė paskaitų ir se
kė diskusijas su dideliu susido
mėjimu, ir kai kurios salės tie
siog lūžo klausytojais. 

Programos įvairumas ir sesijų 
gausumas buvo tikrai stebėtinas 
(30 sesijų su keletu paskai
tų kiekvienoj, 5 grupinės disku-

Penktosios Pabaltijo Studijų konferencijos atidarymas Columbijos universite
te* New Yorke. Antras iš kairžs prof. R. Misiūnas, programos vadovas. Kal
ba Columbijos universiteto profesorius E. Allworth. Nuotrauka Br. Rozičio 

sijos ir dvi visuotinos sesijos). Te- Ji bandė atsakyti į klausimus: 
mų pasirinkimas klausytojams kokią rolę gintaras vaidino seno-
buvo tikrai didelis. Sunku bu
vo suspėti iš vienos įdomios pa
skaitos į kitą. Pavyzdžiui, paskai
ta apie Pabaltijo gintarą vyko 
tuo pat metu kaip ir paskaita 
apie poeziją dabartinėj Lietuvoj, 
ir klausytojai turėjo vienos jų iš
sižadėti ar tik dalinai pasiklausy
ti. 

O paskaita apie Pabaltijo gin
tarą, skaitoma jaunos amerikietės 
profesorės, buvo tikrai įdomi. Ji 
sutraukė pilną salę klausytojų. 
Joan Todd (San Jose, Califor-
nia) nagrinėjo gintaro naudoji
mą priešistoriniais laikais Pabal
tijo srityje ir Mikėnų kultūros 
laikais (trečiam tūkstantmetyje 
prieš Kristų) Graikijoje, o taip 
pat dabartinės Jugoslavijos srity
je, kur tik neseniai prasidėjo ty
rinėjimai. 

Ji kalbėjo apie naujus archeo
loginius atradimus ir naujausias 
technikinines priemones (spect-
rografinę analizę), kurios tiksliai 
nustato iš kur gintaras kilęs, ir 
kaip atsekamas jis iš Pabaltijo. 

- r*8 

klausyto <y 

vėj Šiaurės Europoj, kaip jis per
simetė į Viduržemio jūros kultū
rų sritis, ir kaip buvo čia varto
jamas (pvz. ritualiniuose laido
tuvių papročiuose). Jos atvežti 
du senovės gintaro gabaliukai 
buvo graikiškais motyvais išgra
viruoti. 

Kita šaka, kuri labai domino 
klausytojus, tai Pabaltijo kraštų 
literatūra. Jai buvo paskirta pati 
erdviausia salė, kuri visą laiką 
buvo pilna. Lietuviai profesoriai 
šioje srityje pasirodė labai stip
riai, su A. Landsbergiu, R. Šil-
bajoriu ir V. Skrupskelyte. 

A Landsbergis (Fairleigh Di-
ckinson Univ.) skaitė savo dar
bą apie pogrindžio dramą dabar
tinėj Lietuvoj, išryškindamas jos 
ryšį su moderniu Vakarų "apsur-
do teatru", suformuluotu pran
cūzo Artaud ir dabar stipriau
siai įkūnyto Samuel Beckett gro
teskiškos fantazijos dramose. 
(Sprendžiant ir iš kitų paskai
tų, visa tai ir latvių bei estų da
bartiniams dramaturgams yra 
artima). Naujoj lietuviškoj po
grindžio dramoj, sakė A. Lands
bergis, groteskiška fantazija vin
tą metafora sovietinei tikrovei iš
reikšti. 

Jis kalbėjo labai gyvai, su ju
desiais, pajuokaudamas su savo 
klauytojais. Jis puikus dėstyto
jas, ir galima pavydėti studen
tams, kurie turi progos ištisą se
mestrą jo klausytis! 

R. Šilbajoris (Ohio S'.ate 
Univ.) — kaip ir A. Landsber
gis — subtilus literatūrinės ana
lizės meistras, didelės erudicijos 
literatūros kritikas, kuriuo tarp 
svetimųjų galime didžiuotis, ir 
tai pat geras kalbėtojas, užval-
dąs klausytojus žaismingu humo
ru. 

Jisai skaitė savo darbą apie po
etą H. Radauską, lygindamas kai 

| kuriuos jo kūrybos aspektus su 
Pasternako ir Mandelštamo kū-

I ryba. Neieškojo įtakų, bet pa-
| brėžė jų panašų poetinį tikrovės 
Į pajutimą, žodžio ir įvaizdžio nau-

ujdojimą, reikalaujantį iš skaityto-
toirf« J dtftoeTi. Gaigulk prof. V. Vardys IrVof. L IvasL*t«rptautiiuo liieratflroa tantalo "Books Ahroad" redakto- ! jo "vaizduotės šuolio, semanti-
rim , Nuotrauka Br. Rozičio nei reikšme vartojamą garsų 

grupavimą, ir kitus bendrumus. 
Jis taip pat išryškino ir kai ku
riuos skirtumus, pabrėždamas 
Radausko estetizmą, stoiškumą, 
ironišką jo žaismingumą. 

Paskutinį konferencijos vakarą, 
akademiniame baliuje, kurio ofi
cialiai daliai R. Šilbajoris nuo
taikingai pirmininkavo, jam bu
vo įteiktas garbės atžymėjimas, 
už nuopelnus AABS vadovavi
mo darbe. 

Kita gabi literatūros profesorė, 
V. Skrupskeiytė (Oberlin Col-
lege), išsamiai ir įdomiai kalbė
jo apie dabartinį Lietuvos poe
tą Tomą Venclovą, kuriam poe
zija, tai atsitvėrimas nuo gru
bios tikrovės. Ji ieškojo jo poe
zijos šaknų pas simbolistus (Bau-
delaire "simbolių miške" ir Mal-
larmė "nudaiktinto" žodžio pa
sauly) ir gretino šį jauną "eg-
zilą iš tikrovės" su po-siurrea-
listais prancūzų poetais. 

Kita literatūros sesija buvo pa
skirta "Dramatiniam šuoliui per 

j Atlantą". Čia buvo pristatytas 
jau pradėtas įgyvendinti projek
tas, vadovaujamas prof. A. 

j Straumanio, statyti Southern 
Illinois valstybiniam uni
versitete Carbondale, pabaltiecių 
dramas, išverstas į angių kalbą. 
Šio projekto tikslas — išpopulia
rinti mūsų dramas, paskatinti jų 
vertimas, palengvini; jų pastaty
mus Amerikos teatruore ir at
kreipti teatro žinovų ir istorikų 
dėmesį į šią medžiagą. Tam 
tikslui dabar ieškomi vertėjai, 
kurie gerai moka savąją ir ang
lų kalbą (čia užaugę jaunieji 
rašytojai). Taip pat įdomu, kad 
tame universitete yra galimybė 
gauti kelių šimtų dolerių stipen
diją tiems, kurie nori studijuoti 
Pabaltijo dramą. 

Šiame universitete jau buvo 
sėkmingai suvaidinta keletas pa
baltiecių dramų. Eglė Juodvalky
tė, kuri yra rašiusi "Drauge** 
apie A Škėmos Ataraxia pastaty 
mą, šioje literatūros sekcijoje 
apie jį papasakojo ir prisiminė 
teigiamą žiūrovų reakciją. Anot 
jos, akademinis amerikiečių jau
nimas vis ieško ko nors naujo, 
ir Pabaltijo drama juos domi
nanti. 

Konferencijos dalyvius su A. 
Škėma ir jo kūryba trumpai su
pažindino jo duktė Kristina škė-
maitė. Ji vengė dukteriško sen
timentalumo, bet kalbėjo su 
jautria pagarba. Paminėjo jo gau
sų apsiskaitymą ir kosmopolitiš-
kumą, jo dvasinę giminystę su 
Camus, palietė jo kietą bekom
promisiškumą ir nesusipratimus 
su konservatyviąja lietuvių spau
da, jo nusivylimą ir kartėlį, kad 
nebuvo pripažintas.Šį paskutinį 
punktą, tačiau ji kiek perdėjo, 
nes, kaip vienas iš konferencijos 
dalyvių patikslino, Škėmos kury 
ba literatūriniuose lietuvių 
sluoksniuose buvo įvertinta, nors 
prieš jo mirtį daug kas dar ne
buvo knygos formoj atspausdinta. 

Dar viena sritis, labai domi
nusi konferencijos dalyvius, bu
vo menas. Jam paskirtoje sesijo
je dalyvavo muzikologas prof. 
Ichiro Kato iš Japonijos, tarptau
tinio garso pianistas, didelis Čiur
lionio muzikos ir meno gerbė
jas, išgarsinęs ji Japonijoj ir įvai
riuose tarptautiniuose suvažiavi
muose bei muzikų pasirodymuo
se (kur jis skambino Čiurlionio 
kompozicijas). Bet apie tai, ir 
kitas įdomias konferencijos sesi-

j jas teks pasisakyti kitą kartą. 

(Bus daugiau). 



n&®ats $<> nrienaP 3 % ^ 

ANTROJI DALIS / 1976 METAI 

:**l m&r. 

BIRŽELIO M£N. 19 D. / JUNE 19, 1976 

PART TWO — Nr. 144 (25) 

§*:> fJki 

Siame numery 
Lietuva - tikėjimo žeme, kryžių žeme. 
Kelione ir viešnage pas Tamošaičius. 
Eilėraščiai iš Uteratūrinio 
Lietuvos pogrindžio. 
In memoriam: 
Martin Heidegger (1889-1976). 
Japonas ir estas apie M. K. Čiurlionį* 
Lietuviškoji drama Amerikos 
universitete. 
Nauji leidiniai. 
Filimj įvairumai. 
Akademines prošvaistes. 

£4 IS£ I l « ^ £ S fr*L£ AiČiUS 
Malonūs prisiminimai dail. Antano Tamošaičio 

septyniasdešimt metu sukakties proga 

JURGIS JANKUS 

Kertine parašte 
LIETUVA—TIKĖJIMO 2EM£, 
KRYŽIŲ ŽEMĖ 

Paryžiaus politinių raštų lei
dykla "Albatros" tokiu pavadi
nimu išleido 200 psl. dokumen-

žemės" likimą, prancūzas publi
cistas ir paruošė šią knygą apie 
nūdienę Lietuvą, pasinaudoda-

tuotą ir iliustruotą knygą. Jos mas daugiausia "LKB Kronikos" 
autorius — prancūzas publicis- • , a * • ' 
tas Andrė Martin, jau anksčiau 
išleidęs kelias knygas, kurioje 
nagrinėjamos Sov. Sąjungos ir 
jos engdamų tautų problemos. 

Savo pratarmėje A. Martin ra
šo norėjęs pavaizduoti dabarti
nę Lietuvos būklę todėl, kad ši
tas kraštas, nereikšmingas teri
torijos, žemės turtų ir gyventojų 
skaičiaus atžvilgiu, žadina susi
žavėjimą savo pasipriešinimu. 

Gindami savo katalikiškąjį ti
kėjimą, lietuviai, anot autoriaus, 
kovoja už savo tautinę nepri
klausomybę. Prancūzams skaity
tojams primenama, kad Baltijos 
valstybių užėmimo laikas buvęs 
gerai parinktas: jų okupacija su
tapo su Paryžiaus užėmimu 1940 
birželio viduryje. Ištisą dešimt
metį Lietuva kovojo, apie 
400.000 lietuvių buvo išvežta į 

paskelbtąja medžiaga. Ją jis pa
pildo kitais kruopščiai surinktais 
faktais ir liudijimais. Tokiu bū
du jam pavyko gana įtikinan
čiai pavaizduoti pačią naujausią
ją kovojančios ir kenčiančios Lie
tuvos istoriją. 

Visas knygos turinys padalin
tas į 15 skyrelių, kurių pirmasis 
prasideda Romu Kalanta, o pas
kutinysis baigiamas Nijole Sadū-
naite. Knygos viduryje įdėti aš
tuoni iliustracijų puslapiai: Bal
tijos valstybių žemėlapis, ''LKB 
Kronikes" 20 nr. titulinio pus-

Mielas Kazy, 
Kadaise už sienų sūkuriuojant 

žiemai, mano kambario jauku-
man nejučia atėjo vasaros nos
talgija. Tokion nuotaikon įsibri
dęs, verčiau ką tik atėjusį laik
raštį, mažai tesuvokdamas, kas 
jame surašyta, kai akis užkliuvo, 
kad šį viduržiemį Antanui Ta
mošaičiui sueina septyniasde
šimt metų. Tas priminimas dar 
labiau panardino į praeitą va
sarą. 

Juk vasarai net gerai dar ne
įsibėgėjus, buvau Antano Tamo
šaičio pastogėje. Ne vienas — 
keturiese. Mudu su žmona ir Al
fonsas Dargis taip pat su žmo
na. Tada Tamošaitis buvo toks 
pilnas gyvumo, kad išvažiavę spė
liojom, kiek galėtų būti jam me
tų. Nebepamenu, kuri iš mote
riškių apėjo apie penketą dešim
čių, bet mudviem su Alfonsu, 
sudėliojus praeities metus ir tų 
metų įvykius, piršosi daug di
desnis skaitmuo. Sutarėm grįžę 
namo pasižiūrėti į knygas, bet, 
tur būt, išėjo iš galvos, kad 
laikraščio žinutė taip nelauktai 
užklupo: Jau septyniasdešimt! 
Kad jį kur galas! Juk tai am
žius, kai daugumai užpakalis ima 
liktis nuo žmogaus per tris sprin
džius, kaip sakydavo mano tė
vas, o Antanas, bėgdamas per 
Kingstono brūzgynus, dar savo* 
paties žingsnius pralenkia. Ne, 
tada nė vienam neatėjo į gal
vą, kad jis jau pačiam septy
niasdešimtmečio tprieangy. 

B tikrųjų mudu su Alfonsu 
dažnai panūsdavom jį aplanky
ti, o ir jis pats, kur sutikdamas, 
vis primindavo, kad dar nesam 

paežerėj). Grįždami iš toron-

Iapio ir dviejų kitų puslapių fak
similės, Aušros Vartų Dievo Mo-j,buvę jo išgarsėjusiam paupy (ar 
tinos acvaizdas, padidinta Nijo
lės Sadūnaitės nuotrauka, Sibiro 
lietuvaičių maldaknygės rank
raščio natūralaus dydžio faksi
milė. Kitose nuotraukose matyti 
gatvė, ^ėdanti į Aušros Vartus, 

tiškės Alfonso Dargio parodos, 
jau tvirtai sutav:::, kad, orams 
kiek labiau apšilus ir balutėms 
pasausėjus, tikra patrauksim į jo 
pusę. Ypač, kao ir jis pats, at
vykęs pažiūrėti Alfonso darbų, 
dar kartą įprimir.ė senus kvieti
mus. 

Žinoma, tuo ~3Čiu kinkymu 
pasidairėm ir plačiau. Pervažia
vom Adirondack) kalnus, kurių, 
važiuojant keliais, kaip ir nema
tyti, įvažiuoji į miškus, kaip į 
žalią tunelį, ka; kur žybteri eže
rėlis, kai kur pro medžių pras-
keibą išlenda :adūmavęs gūb
rys, ir vėl \er,i į tunelį. Tik 
nuo White Fa:e viršūnės gali 
apmesti į visas puses tolimam 
melsvume dingstančiu akiračiu 
teapibrėžtą, raukšlių raukšlėmis 
susimėčiusį, že. lės; ratą. Gražu!1, 
Šalta, bet geras 'megztinis ir vėjo! 

neperlendamas švarkas padeda 
užmiršti ir tą. Valandas kiajo-
tum po akmenynus, stebėdamas, 
kaip pralekiančių debesų šešė
liai keičia kalnų ir tarp jų iš
sibarsčiusių ežerų spalvas. Ima 
noras palaukti saulėleidžio, pa
matyti, kaip, slėniams jau sken-
dint tamsume, aukštieji kaubu
riai dar švyti besileidžiančios 
saulės raudonyje. Niekada ne
mačiau tokių plotų skęstančių 
saulėleidy. Turėtų būti gražu. 

Ant kalno viršūnės paaiškėjo, 
kad Alfonsas nei žemiškų aukš
tumų, nei žemyn į prarajas bė
gančių stačių šlaitų nemėgsta, 
užtat meno aukštumos jį patrau
kia. Ne tik patraukia, bet Hpin-
te prilipina. Kai ties Comwalliu 
dairėmės po milžinišką užtvanką 
ir didžiulius šliuzus, (perkelian
čius jūros laivus į didžiuosius 
ežerus, Kanados elekrinėje prie 

Dailininkas Antaną amosaitis, šiemet atšventęs 70 metų amžiaus sukakti 
(g. 1906. IL 15) prie lietuviškos koplytėlės savo sodyboje, Kingston, On-
tario, Kanadoje. 

didžiulio muralio jis prilipo, kaip 
musė prie medaus. Jeigu ne va
dovė, skubinusi tolyn, kažin kiek 
būtų stovėjęs ir žiūrėjęs iš vi
sokių atstumų ir visokių kam
pų tikrai gerą darbą. 

Gerai, kad Kanada su Jung
tinėmis Valstybėmis laiku susita
rė tą, iš vienos vietos akim ne
apmetamą, technikos stebuklą 
pastatyti. Dabar vargu ar bega
lėtų. Gamtos apsaugininkai su
skaitytų kiekvieną balutę, kiek
vieną griovelį ir neleistų jų su-

<Nuotr. J. Urbono 

gadinti. Reikėtų abiem kraštam 
metų metus tąsytis po savo pa
čių teismus, ir tai vargu kas iš
eitų*, o tada padarė. Ne tik pa
darė, bet vanduo vėl pridirbo 
šimtus naujų balučių, daugybę 
naujų salų ir salelių, daugybę 
vietos visokiai gyvūnijai gyventi 
ir žmogaus akiai grožėtis 

Grįžtant prie meno aukštumų, 
tai jų tikėjomės rasti Ottavos 
Tautinėje meno galerijoje. Ir pa
taikėm! Apatiniai bene trys 
aukštai užimti šiuolaikinio me-

Sibiro gulagus. Žmogiškai kai-1 Kryžių kalnas prie Šiaulių, diev-| 
bant — rašo A. Martin —, šio 
Sov. Sąjungos praryto krašto li
kimas atrodo užantspauduotas. 

Prancūzas autorius primena 
karčius tiesos žodžius, kuriuos 
prieš pora metų paskelbė ame
rikiečių laikraštis "Chicago Sun 
Times": "Lietuvos padėtis, deja, 
ne per daugiausia rūpėjo pasau
lio visuomenei. Kaip gaila, kad 
Lietuva nėra nekataiikų kraštas. 

dirbio Vinco Svirskio sodybinis' 
kryžius Kėdainių rajone, Sibiro 
lietuvių tremtinių kapai, Žemaiti-1 
jos kalvarijų kryžius ir meniškas 
sodybos kryžius Aukštaitijoje. 

Atski "ame knygos skyrelyje i 
nušviečiama "LKB Kronikos"! 
atsiradimo priežastis ir jos di
džiulė reikšmė. Autorius kritiš
kai vertina vad. laisvojo pasaulio j 
vi-uonvmės laikyseną Lietuvos! 

ir nepriklauso besivystančioms'atžvilgiu ir negaili nemalonios 
Šalims. Jei taip būtų, gal tada 
ir Paulius VI apie ją prabiltų... 
Kita vertus, tai — neturtingas 

tiesos žodžių. Plačiai aprašomi 
ateistinio žmonių prievartavimo 
atvejai, tvirtas Lietuvos Bažny-

kraštas, kurio požemiuose nėraiČios, kunigų ir tikinčiųjų pasi-
brangių mineralų, nei naftos! Jei 
taip būtų, tada susidomėtų valst-
tybininkai ir pramonės trestai! 
Taip, deja, tai tik kelių milijo
nų gyventojų, ištvermingai sie
kiančių būti laisvais, kraštas. Ar
gi tai nebūtų pakankamas pa
grindas jiems padėti?". 

Sustiprinti karčios patirties — 
tęsia A. Martin —, lietuviai re
miasi tik Dievu, kad atsilaiky
tų labai nelygioje kovoje. Giliai 
atfausdamas "tikėjimo ii kryžių 

priešinimas, dvasinės rezistenci
jos principai ir programa, Simo 
Kudirkos, kunigų, Kronikos ir rr-
liginės spaudos leidėjų teismai. 
Knygoje pasakojama apie iš Lie
tuvos kilutį Ukrainos unitų 
apašnią kun. Bernardą Micke
vičių, apie Gudijos katalikus. 
Kiek sunkiau suprasti, kodėl au-
roriul atrodė reikalinga išspaus
dinti t okumentinį pranešimą iš 
Latvi'os apie labai nekunigiško 

(Nukelta į 2 paL) 
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no, čiurlioniškai tariant, nė pas
tipusio šuns neverta paroda. 
Vaikščiojom ir stebėjomės (jeigu 
šiais laikais- dar galima stebė
tis), kokia išmintis ar išminties 
bankrotas užleido puikiausiai 
įrengtas sales pademonstruoti ki
tam, dvasios ar talento, bankro
tui. Kas ieško nuosmukio, geres
nės vietos nebegalėtų rasti- Sa
kyčiau — tai nebe nuosmukis, 
bet nuosmukio nuosmukis Štai 
vienos salės pakraščiu iš klijuc-
tės sukalta eilė keturkampių bū
delių. Pastatyk dar po stalelį ir 
pardavinėk bandeles, riestainius 
ir dešreles, o priešais, kitam pa
sieny tokia pat eilė, kiek pasuk
tų į šoną — tikros tupyklos, 
tik durų betrūksta. Antra ver
tus, šiame apsinuoginimo amžiu
je kam jų ir bereikia. Kitur per 
visą salę sukrauta eilė plytų. 
Pradžioj bene per keturias aukš
tumo, po kelių plytų — per tris, 
paskum per dvi, o gale pats il
giausias tarpas per vieną. "Kas 
čia." klausiu sargą. "Moderni 
skulptūra", atsako labai rimtu 
veidu. Net nešypteli. Tur būt, 
bijo įžeisti šiuolaikinio genijaus 
šedevrą. Gretimoje salėje prie sie
nos stovi vieno colio storumo, 
keturių colių platumo ir kokių 

i devynių, o. gal ir dešimties <pė-
\ dų auk&umo laata, imtapra 
i raudonais dažais, kitur keturių 
pėdų pločio ir aštuonių pėdų 

į ilgio klijuotės lapas, perdalytas 
į keturius nelygius keturkampius. 
Du mėlyni, du raudoni. Vieną 
dažant, pakabinta per daug da
žų, ir pora raudonų dribsnių 
nusidriekę per mėlyną plotą ir 
gale sudžiūvę į lašą. Toks me
nas nesvetimas ir man. Kai pir
mą sykį dažiau namą, ne vienas 
toks nuvarvėjimas akis badė. Tik 
ten buvo neišmanymas, o čia 
dideb's menas. • Pagaliau pirma
me aukšte vknos salės vidury 
randu iš metalinių plokščių 
sraigteliais susuktą didelę ketur
kampę dėžę. Gretimoje salėje ki
tą tokią pat. Pagalvoju: tur būt, 
pripils žemių ir įsodins kokius 
augalus, bet dėl vi~a ko paklau
siu prie lango stovinčios unifor
muotos mergaitės: "Kas Čia bus?" 
— ir parodau ranka į dėžes, 
"Čia nebus, bet yra", atsako su 
šypsniu. "Cia skulptūros", pride
da. "O aš maniau, kad dėžės 
augalams" — pasiaiškinau ."Al 
irgi galvoju, kad tam jos tiktų", 
pritaria. '"Arba arkliams girdyti", 
nueina per mintį, bet nebepasa
kau. Abu nusijuokiam. Toji ne
bijo įžeisti šiuolaikinio genijaus 
kūrinių. Gal todėl, kad pati dar 
jaunutė ir pakankamai graži, 
šimtą kartų vertesnė žiūrėti už 
tas vidury salių pakepsimas dė-
>s, lyg būtų Dovydai ar Pietos. 
\ 'iahi Upper Canada VVillage 
mačiau vertesnių. Ten šiukšlam-
džiams laikyti sukaltos tokios pat 
dėžės iš grubaus, oro atmainų iš-
dėvėto, įmantriais piešiniais iš-
graviūruoto, medžio, kad nors 
valandom stovėk ir grožėkis. Ko
dėl niekam neatėjo į galvą jų nu
vežti į tą meno galeriją? Tikrai 
būtų buvę ko pažiūrėti. 

Stebėjau Dargį. Išėjo tylus, pri
slėgtas, lyg iš lavoninės. Nė 
kruopelės to entuziazmo, kuriuo 
mačiau trykštantį, kai vėliau 
Adirondackų kalnuose žiūrinč
iom pakelėse granito gabalus. 
Brolyti tu mano! Kiekvienam 
būtų verta pamatyti, kiek tam 
bernaity yra kūrybinio karščio, 
arba kai anksčiau, žiūrinėdamas 

Nuoc. Jurgio Jankaus (Nukelta ! 2 psl) 
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Pabaltijo konferencijoje. 
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Nauji leidiniai. 
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BERN. BRAZDŽIONIS 

Prieš kiek laiko gaunu iš 
"'Draugo" red. K. Bradūno laiš
ką, kuriame tarp kidco rašoma: 
"... Turiu dar vieną prašymą. Ma
tai, jūsų kartos bendraamžiui 
Antanui Vaičiulaičiui š. m. birže
lio 23 d. rueina 70 metų. Sutik, 
Bernardai, ta proga parašyti ma
no redaguojamuos puslapiuos šį 

nių", skubomis versdavom pas
kutiniuosius puslapius, kur, per- j 
bėgus eilę pavardžių ir slapy-; 
vardžių, ^prakaitas išpildavo, ap-j 
tikus savąją, kuriai redaktorius 
be jokių ceremonijų atpildavo 
pamokslą ir gale, kaip paguodą 
ar pašydą, pridurdavo: "Rašyk 
korespondencijų, iš savo krašto 

bei tą — gal atciminimų forma— spausdinsime". Vienų laikraščių 

Kertine parašte 
TARP SAVARANKIŠKUMO IR 
VALSTYBINĖS KONTROLES 

Ar pasuksime pavojingu keliu? 
Prieš akis įdomus ir stimu

liuojantis prof. d r. A Klimo 
raštas — "Konferencija etniš
kumo ir švietimo reikalais Bal
tuose Rūmuose" (Draugas, š.m. 
gegužes mėn. 29 d.). Sugundė ir 
mane jis panašiomis temomis 
pasisakyti. Nors anoje konferen
cijoje nedalyvavau, bet esu turė
jęs progos kiek apsitrinti "etniš
kumo politikos" laukuose. Pvz,, 
teko prisidėti prie dviejų pro
jektų, siekusių (deja, nesėkmin
gai) paramos iš vad. Title IX 
fondo, suformulavimo; teko pra
vesti simpoziumą Brandeis uni
versiteto suruoštoj tautinių mažu
mų Šeštadieninių ir sekmadie
ninių mokyklų konferencijoje; 
pagaliau, teko ilgai bendradar
biauti su vietinės valstijos ir 
miesto valdžiomis, o taip pat ir 
su televizijos stotimis, ruošiant 
Įvairaus pobūdžio, dažnai su Bi-
centennial minėjimu susijusius, 
kultūrinius renginius. Iš šitų pa
tirčių palengvėle susiformavo 
pažiūros, kurių dar kol kas nesu 
užtikęs benl lietuviškosios spau
dos puslapiuose. 

Tiesiai šnekant, galvoju, jog 
kuo mažiau Sveikatos, švietimo 
ir gerovės ministerija kreips į 
mūsų kultūrinę veiklą dėmesio, 
ir kuo mažiau mes iš savo pusės 
sieksime iš tos ministerijos para
mos, — tuo mums ir mūsų čio
nykščiam kultūriniam gyveni
mui bus geriau! 

Sakysite, jei valdžia duoda pi
nigų, juos reikia imti! Taigi, tai
gi, bet kad lietuviai jų iki šiol 
(bent išgarsinto Title IX fondo 
rėmuose) dar negavo... O jei ir 
gautų, tai būtų tik trupiniai. O 
norint prie tų trupinių prieiti, 
reikia rungtyniauti su mažiausiai 
dvidešimčia kitų "etninių gru
pių" (kurių daugelis aritmetiš-
kai ir politiškai pajėgesnės už 
mus). O tų nedėkingų rungty
nių laukas — klampus biurokra
tinių reikalavimų bei kaprizų 
raizgynas. 

Federalinės valdžios 
(Title IX fonde — tik 2 milijo
nai dol. kasmet visiems "etni-
kams") dažniausiai neina to
kiems užmojams, kurie jau yra 
vykdomi etninių bendruomenių, 
kurių naudingumas jau yra spė
jęs pasitvirtinti ir kurių kryptį 
bei pobūdį kontroliuoja pati 
bendruomenė per savo pačios or
ganizacijas ir veikėjus. Ne, pini
gai paprastai skiriami visai nau
jiems, netikriems, kartais iš pirš
to išlaužtiems projektams, dirb
tinai sustatytiems, kad tik pa
tenkintų sudėtingus ir nelanks
čius valdininkų reikalavimus. Be 
to, šių projektų sumanytojais ir 
evantualiais vykdytojais irgi bū
na ne patys etninių bendruome
nių darbuotojai, o mokslo ir ty
rinėjimo institucijos, turinčios ir 
daugiau laiko, ir daugiau įgudi
mo įveikti biurokratinę tvarką ir 
išsikaulyti federalinių lėšų. Mū-
sų lituanistinė mokykla negaus | 
nieko, bet už tai gaus būrys so
ciologų, kurie perbėgs lenkų, žy
dų, lietuvių, latvių, ukrainiečių 
ir kitų tautybių šeštadieninių 
mokyklų koridorius, stropiai ty-
rinėdamai, kurios tautybės mo
kyklose daugiau rūkoma cigare
čių ir marijuanos... 

Prof. Klimas praneša, jog tarp 
visos eilės konferencijoje duotų 
rekomendacijų, buvusi tokia: Į-
kurti etniniams - tautiniams rei
kalams specialią federalinė įstai
gą. Taip, šitokios "pažangios" 
sugestijos jau seniai reikėjo lauk
ti. Ją kursto populiari, bet vulga
rios politinės koncepcijos maiti
nama, tendencija: visoms pilie
čių gyvenimo bei veiklos sritims 
privalo būti atskira, jas kontro
liuojanti, biurokratinė žinyba! 

Mat, iki šiol bent baltųjų, jų 
tarpe ir lietuvių, tautybių kultū
rinė veikla išsiteko grynai priva-

j tiniame sektoriuje. Nėra nė ma-
I žiausių duomenų, rodančių, kad 
ji nepajėgtų jame išsitekti ir to-

(NukeiU i 2 jpL) 

apie Vaičiulaitį..." 
Sutik! Kaip nesutikti! Tokia 

proga ne kas dieną. Esu recenza
vęs jo knygas, esu rašęs kitomis 
progomis, esu kalbėjęs literatūros 
vakare Los Angelėse. Pasižj:-
tam 40 su viršum metų. Pažinau 
kaip vyresnį kolegą, kaip bendra
darbį, kaip gerą, šiltą, malonų 
bičiulį. Susitikdavom, išsiskirda-
vom, klausydavau, klausdavau, 
vau. Pasimatydavom, kalbėda
vom, klausydavau,;-"klausydavau. 
O atsiminimų — kai reikia — 
nėra. Panašiai kaip anam poetui, 
kuris vienoj poetų antalogijoj pa
rašė: "nugyvenau gerą metų 
skaičių, o biografijos nėr". Yra 

pinigai' žmonių, kurie biografiją sudaro 
išviršiniais gestais, o yra, kurių 
"biografija" — vidinis pasaulis. 
Taip pat ir su atsiminimais. At
simeni kaip visumą, o kai reikia 
leistis į detales, visas vaizdas su
yra. 

Kada ir kur susipažinau su An
tanu Vaičiulaičiu? Redakcijos at
sakymuose. Metų gerai nebeprisi
menu — galėjo tai būti 1926 ar 
27 metai; redakcija — literatū
ros ir kultūros žurnalas "Krivū
lė", kurią oficialiai redagavo Ka
zys Puida. 

Nuo senų seniausių laikų 
mūsų redakcijos turėdavo tradi
cinį atsakymų skyrelį savo toli
miems nepažįstamiems, nekvies
tiems bendradarbiams. Kaip aš 
pats, be abejo, ir kiti, su dreban
čia širdimi laukdavom naujo 
laikraščio numerio ir, neradę at
spaustų savo pirmųjų "kūri-

redaktoriai būdavo mandagūs, 
pedagogiški, su naujai gimstan
čiais viščiukais elgdavosi korek
tiškai, neužgaunaneiai, neatbai-
dančiai nuo kūrybinių užmojų 
''lavinkis, skaityk mūsų klasikus, 
rašyk ir tada atsiųsk mums dau
giau..." arba: "gabumų turi, tik 
reikia dar padirbėti"..., gi kiti, 
matyt, gausybės pretenduojančių 
išnervinti, grubiai atrėždavo: "ne
gadink popieriais ir mūsų negai
šink, imkis praktiškesnio ama
to1'... Tarp tokių atsimenu bene 
iš 1926 metų atsakymą "Trimi
te" vienam pradedančiam poetui: 
girdi, gerbiamasis, kaip gali to
kias nesąmones rašyti — "aš pa
skendau tavo mėlynų akių eže
ruose" ( a r labai panašiai), kaip 
gali žmogaus akis lyginti su eže
rais... Jaunas vyrukas tikrai turė
jo poeto talentą, kad taip origi
naliai (tada!) galėjo pasakyti, 
bet redaktorius vienu neišmanė
lišku mostu jį užmušė, ir mes ne
tekome, gal būt, dar vieno origi
nalaus ir didelio poeto. 

"Krivūlės" redaktoriai buvo 
mandagesni, kaip ir tinka kultū
ros žurnalui; be to, pats vyriau
sias redaktorius buvo rašytojas. 
Bet man nesisekė: kai nusiųsda-
vau pasirašęs tikrąja pavarde, 
gaudavau neigiamą atsakymą, 
kai slapyvardžiu (kad nebedary
tų sarmatos...), pagirdavo, ir dar
gi vieną kitą dalyką atspaude. 
Antanas Vaičiulaitis buvo "lai
mingesnis" — jam iš karto atsa
kė: Valdai plunksną, parašyk 
mums ir daugiau. Dar kažką pri-

DVIDEŠIMT ŠEŠTASIS 
"DRAUGO" ROMANO 

K O N K U R S A S 
L Dienraštis "Draugas" skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt SeStąjį konkursą. Rankraščius įteikti pa
skatinė data yra 1976 m. lapkričio 1 d. 

2. Geriausiojo kurinio autorini skiriama 1,000 dolerių premija. 
Komisijai neradus tinkamo kūrinio, premija neskiriama. 

S. Kurinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapiu. 
4. Kūrinius siusti 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 jrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėja komisijai Išrinkus premijuoi'mą 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. 

6. Tūkstančio doleriu premiją gavęs autorius be papildomo ho
noraro pirmosios laidos teisę perfcidžfai "Draugui'*, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskira leidinio arba tik 
išleisti atskiru leidiniu. Premijos nepaskyrus, autoriai spausdi
nimo sąlygas nuspręs, susitarę su "Draugu". 

Antanas Vaičiulaitis, kuriam s. m. birželio mėn. 23 d. suėjo 70 metų. 
Nuotr. V. Maželio 

dėjo apie vertimus iš svetimu kal
bų. Na, pamaniau, tas vyras ga
li ne tik pats parašyti, bet ir sve
timų kalbų moka — tai gerai 
jam, gali skaityti pačius naujau
sius Europos rašytojus ir sužincr 
ti, kas dedasi literatūros pasauly. 
Nežinau, gal gerus svetimų kal
bų mokytojus Vilkaviškio gim
nazija turėjo, bet jaunieji to meto 
literatai vilkaviškiečiai (Karuža) 
gerai įkirto prancūziškai, o Vai
čiulaitis savo išmintį sėmė dar 
ir iš vokiškųjų Rečiam leidyk
los leidinių, kuriuos užsisakyda
vo per knygininką Pustapedskį. 
Tas Pųstapedskis jauniesiems lite
ratūros išalkėliams buvo tiesiog 
asmenybė: vienas Vaičiulaičio 
moksladraugis, pamatęs jo turi
moje knygoje Goethės paveikslą, 
konstatavo: o žinai, tas Pųstapeds
kis panašus į Goethę... 

Vėliau Vaičiulaitis daugiau įni
ko į prancūzų kalbą ir prancū
zų literatūroje (atvykęs į univer-
siretą Kaune), jis jautėsi kaip 
namie. 

Buvau girdėjęs pavardes "Vai-
čys", "Vaičiulis", "Vaičaitis", bet 
kai išgirdau "Vaičiulaitį", ("Kri
vūlėje) man ji pasirodė nepapras
to estetinio grožio, ir gražės-
rodos, negalėjo būti. Aukšta es
tetika turėjo pasižymėti ir patsai 
tos pavardės dėvėto jas, ir jo elgse
na, ir jo kalba, jo sakinys, išpuoš
tas skambiais skiemenimis ir :. 
niais garsais "Vai-čiu-lai-", kurių 
mes, aukštaičiai, neturėjom nei 
pavardėse, nei gyvenimiškam žo-

į dyne 

kosi pradėjęs savo literatūrinę 
karjerą eilėmis. Bet aš jį atsime
nu tik kaip beletristą, pasakotoją, 
atėjusį mūsų naujojon grožinėn 
prozon po V. Ramono, Juozo Gru
šo ir Juozo Paukštelio. Kai jau 
pakankamai užsirekomendavo pe
riodikoje stipriomis novelėmis, 
laukėme Antano Vaičiulaičio pir
mojo rimto debiuto. Ir autorius 
išėjo su apysakaičių rinkiniu, 
skirtu vaikams (ar jaunimui) 
"Vakaras sargo namely" (1932) 
Be Pr. Mašioto ir A. Giedriaus 
vaikams tada maža kas rašė, ir 
suaugusių rašytojui prasidėti su 
vaikiškais dalykais lyg ir nederė
jo. Toks Vaičiulaičio "debiutas" 
mus, studentus literatus, siekian
čius Parnaso viršūnių, nuvylė. 
Bet kritika kitaip pažiūrėjo ir ra
šytoją sutiko palankiai. Gal dar 
net daugiau negu palankiai. 
Kai įsiskaičiau, ir man pačiam 
(tuomet slaptai rašiusiam vai
kam:,) knyga nepaprastai patiko, 
ir atrodė, kad tik taip vaikams be
letristika ir turi būti rašoma, kad 
jau gana gerais norais iškeptų 
nuogai didaktinių rašinėlių, kad 
ir mažiesiems reikia literatūriš
kai parašytų, meniškai sukurtų 
pasakojimų, atseit, literatūros 
kūrinių. Tokie buvo Vaičiulaičio 
pirmojo rinkinio pasakojimai, iš
laikę egzaminą autoriui kaip ta
lentingam rašytojui beletristui. 

Pradėjęs "vakaru", Antanas 
Vaičiulaitis ketino savo knygo
mis apimti : sekan
ti knvga buvo "Vidudienis kaime 
smuklėje" (1933). Spėjom ir tat 

Patsai Antanas Vaičiulaitis sa- j kėm, kai? vadinsis Vaičiulaičio 

knygos apie rytą ir naktį. Studi
jų metu užsieniuose (Sorbonoje, 
Paryžiuje) ir po jų, 1939 metais 
"'Sakalas" išleido "Pelkių taką", 
kuriam galėjo tikti nakties me
tas, o 1947 m. — "Kur bakūžė 
samanota" — sakyčiau, ryto, — 
nes autorius iš šios purės Atlan
to, iš tolimų dienos padangių su 
nostalgija ir nuostaba žvelgė t 
nutolusį tėviškės rytą. 

Buvau ( ir esu) gimimu tik 
vieneriais metais jaunesnis už 
Vaičiulaitį. Bet mokslu ir išsila
vinimu, o ir rašytojiška karjera, 
jis man, universitetan įstojusiam 
keliais metais vėliau, atrodė "vy
resnis". Ramus, lėtas, nesikarš-
čiuojąs ginčuose, nešokąs pirmas 
į diskusijas, jis man daug kuo bu
vo panašus į Vincą Mykolaitį — 
Putiną. Gal, kad abu suvalkie
čiai, kad ta pati tarmė, savim pa
sitikinčio elgsena, vidinis susikau
pimas, nesiblaškymas ir nemos-
tygavimas malūno sparnais, o 
gilus supratimas ir santūrus savo 

| nuomonės išsakymas. Quod serip-
! si — seripsi, quod dixi — dixi. Ir 

s Ajitanas Vaičh*-
čiulaitis buvo studentų meno 
"Šatrijos" draugijoje, kur nūomo-

| nių skirtumai virte virė (dėl la-
| bai nevienodų literatūrinių in
teresų) ir kur mes, neklaužados, 

i tarp įvairaus talento vyrų ir ne-
j vienodo skonio "mūzų" (studen
čių) tesudarėm mažą mažumą. 
Tik už tokio tvirto nugarkaulio 

Į žmonių kaip Vaičiulaitis (ir Pet
ras Karuža) galėjom ir mes, 
"triukšmadariai" kaip aš, jeigu 

Į ne tarpti, tai bent organiškai ve
getuoti šiaip jau gana konserva
tyvioje "Šatrijos" draugijoje, ku
riai jau vienas priklausymas 
"pažangiųjų" literatų grupei 
(susibūrusiai į "Trečią frontą"), 
atrodė "davatkiškas", "klerikališ* 
kas", "atžagareiviškas", nors to
kiems senosios gvardijos vetera
nams kaip Jakštas ir mes, kai ku
rie "šatrijokai" atrodėm ir "tre-
čiafrontininkais" ir "bedieviais". 
Tačiau mus pabandžiusiam gin
ti Antanui Vaičiulaičiui, nei5-
krypstančiam iš "dieviškų pro
porcijų" rašytojui, teko ne tik 
nuo Jakšto, bet ir nuo kairiojo 
spamo išminčių, kurie, negalė
dami kitaip ''priešo" sudirbu, 
vieną knygą recenzuodami "Kul
tūroje" svariausiu argumentu su 
menkinti Vaičiulaičio darbą 
trenkė, esą, "Vakarų Europo
je seniai jau niekas taip nebegal
voja ir neberašo". 

Kam, kam, bet Vaičiulaičiui, 
ką tik grįžusiam iš studijų "Vaka
rų Europoje" (jeigu Paryžius yra 
"Vakarų Europoj") juokinges
nio "argumento" nebuvo galima 
išgalvoti. 

"Nu, Antanai, kaip ten "Vaka
rų Europoje?" — mėginom juo
kauti: ''Kokia ten dabar literatū
ra ir kokie kritikai madoj?" 

"Literatūroj — mudu su Cvir
ka (tarp kitko — juodu abu susi
tiko Paryžiuj, ir Vaičiulaitis mė
go Cvirką dėl jo vaikiškų išdai
gų ir kaimiško paprastumo), o 
Plechanovo tai neteko pastebė
ti". 

"Plechanovas" tai asociacija i 
Korsaką, aklą Plechanovo moki
nį, iš "Vakarų Europos" nedaug, 
o gal ir nieko nepasimokiusį. 

Pavydėjau, o kartu ir džiau-

(Nukeita J 2 paL) 




