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Kai asmeniška pasaulėjauta suvisuotinama 

Kertine parašte 
AMERIKA — KULTŪRINĖS LAT3V£S 
AVANGARDAS 

Rusų ir kitų disidentų žurnale, 
"Kontinent" nr. 6, įdėta Vytauto 
Kavolio apybraiža 'Nužemintų
jų patriotizmas'". Tai septintasis 
skyrius iš jo 1968 metais išleis
tos studijos "Nužemintųjų gene
racija, egzilio pasaulėjautos eski
zai". Apybraižos leitmotyvai: po
eto Algimanto Mackaus ir kelių 
kitų bendrasrovių kūrybos žmo
nių pastangos rasti egzilio sąly-

' gtsse patriotizmo sampratą ir 
, į .-ertinti tokio radinio esmę. Į tą 
: V. Kavolio apybraižą atsiliepė kri-
į tikas rusas. Tad šio sudurtinio 
i dialogo paraštėje apžvelgiu nuo-
, monių priešingumą. 

"Kon inent'' skelbia beletristi
nę, memuarinę, s':udijinę medžia
gą, demaskuojančią politinės-ide-
olcginės diktatūros blogi: kalini
mą, smurtą, tremtį. Tos temos 
užima žurnale bene 85 proc. vi
so turinio. O - adarinys 
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JURGIS GLIAUDĄ 

traukusių oponento dėmesį. Poe
tas, "nužemintieji"' (ar tokie dar 
tebeegzistuoja?) ir apybraižos 
autorius pateikė '"Kontinentui" 
apmaudžiai-melodraminį vaizdą. 

Rusai skaitytojai susidaro iš 
V. Kavolio apybraižos, jų nuo
mone, viso lietuviško egzilio 
vaizdą. Vaizdas tikrai šiurpus, 
nelyginant nuotaikos rūsy per 
bombardavimą: esame žuvę, esa
me užversti griuvėsiais! Vyresnio
sios kartos lietuviai, kurie niekad 
nebuvo prisirašę prie "nužemin
tųjų" partijos, gerai pažįsta tas 
baisias valandas, minute:, sekun
des. Tada kazuistinės partiotiz-
mo prasmės neieškota. 

Iš V. Kavolio apybraižos tvir-

neatradimus. Kaip italų literatū-
roje Leopardi, lietuvių literatū
roje Mackus, liko savo pasaulė
jautos apmaudo skelbėjai. Lietu
vio poeto pesimizmas dargi ne
toks grynas, jis sąlyginis. Mackų: 
konstatuoja ir ieško, o kiekviena
me ieškojime glūdi trapaus opti
mizmo sėklos. I savo mažą egzi-
linį kiemą poetas įnešė gana ar
chaišką Weltschmerzo pasaulė
jautą, kuri net primena Antano 
Čechovo "atliekamų žmonių" 
(lišnije liūdi) mazochistines ir 
beprasmes kančias. 

Ieškomas patriotizmo aptari
mą-! Aptarimų mozaikoje neretai 
dalys slepia visumą. Iš savo pa
saulėjautos išsilukštenęs patrio
tizmas (jis atkakliai neišsilukš
tena!) taptų trapiu, porcelianiniu 
tolimos tėvynės suvenyru, kurį 
patogu nešioti savo kele:-

me. "nužemintame" lagamino! 

D a u g i u i pasaulio žmonių, jq 
uv am:. Amerika vis 

b . , .r yra žsmė, kurioje pini-
lyte !y]a visiems. O už uc> 

gus vėl visi perka automobi-
ts (atsiprašau — rezi-

d -icija-), skraido lėktuvais, atos-
togaudarnl visame pasaulyje, nie
kas nesirūpina, ką valgys ir ką 
gers — viso lo kalnai ir marios, 
jei dar netingi rankos ištiesti... 
Tai materialinių gėrybių sklidi
nas kraštas. Ir tai yra teisybė. 
Tik šio-s dhnos visų tų gėrybių 
smaguriauojas kažin ar pagal
voja, kad ir tokios rūšies gėry
bės Amerikos žmonėms nebuvo 
numestos iš dangaus kaip ma
na. Tai buvo 200 metų kieto ir 
sunkaus darbo, bet laisvo žmo
gaus darbo, vaisius. O kova 
laisvąjį žmogų buvo patys didin
giausi Amerikos žingsniai jos 
dviejų šimtų metų istorijos vieš
kelyje. Gi visos tos gėrybės — 
tik laisvės dovana žmogui už je 
ištikimybę laisvei ir dieviškajai 
savo prigimčiai. 

Tačiau ir me* ir kiti, labiau 
matydami tik akivaizdžią Ame
rikos ma'erialinę gerovę, nema
tom ir nevertinam Amerikos, žy
giuojančios taipgi kultūrinė: 

ės avangarde. Europiečiui 
*aigi didžia dalimi ir mums. yra 
b 'eik tg'm'a kultūros srity 

kelti Europos pirmavimą, 
rns dar vis dažnai atrodo, kac 

kultūros Amerikoje aplamai dat 
nėra, kad ji čia dar lyg jauna 
Europos mokinukė. Gal net ir 
labai b'oga mokinukė, nes ne 
visur eina savo mokytojo* keliais. 

Panašiai galvojame, lyg neži
notume, kad ne tik technikoje 
bet ir literatūroje, ir dailėje, i* 
muzikoje, ir aplamai tiksliuosiuor 
\r L " mi "rniuos moksluos am
žinas vertybes ir naujas epochas 
kuria ne jau atras'o kariotoja; 
bet pionieriškos drąsos avangar
das, nebijąs ieškoti dar neatras-

xx ralikimą, ->. . juo : 

nys 
(uvą. A 

tūriniame "D. >r'ede I 
m. nr. 27-!. V> : 

-.eapsisunkinęs. Todėi ameriki - •• M žurnai;; 
iui yra taip lengva, te iog įg;m- ; riincrir.iai, apmaudingais tonais 

•n eksperimentuoti kūrybos plot- | i r P3r pesimistinę Algimanto 
oamis bei metodais ir. atradus;->yIac'<aus tyra- pristato urbi et or-

jaus ą ir ieškota situaciją, pui- *>i lietuvių egzilio "nužemintųjų" 

tinimų, ;s vykU'siai ir unisonu 
' ambanetos strofų atrankos, iš Nelyginant Tennessee \Villiams 

b:-ia*rą ir beyil'iš'.ą koloritą herojė Blanche Dubois, savo mi 
•ru'.rr.ų namu neteku: 
netikromis brangenybėmis. To
kios tad Blanche Dubois netikri; 

skambr 

portre'ą. Rašinio tūryje detalė 
liko neatskiria nuo visumos. Tai 

ag ibinė apeliacija į 
- gyvas -a-

sau. ' - miręs sodas-". 
O idrjaus "i 'f-

tamorf i '. atskamba bepardo-
ninis tvirtinimas: "būtis vra be-
prasmė!"' "Rudis indges aque mo-

shrizoli ų kulonus, Č shovo "tri-
seserų" refrenus, a.ne-
"Kontincnto" pastogę Vy-

Kavolio apybraiža apie • 

'• 

•ciai ją išnaudoti, demonstruo 
jant savo drąsą, kūrybingumą 
tiesiog avangardinį išradingumą! į provokavo atsiliepti oponentą 

nėra atsitiktinis dalv Todėl 
kas, kad į garsiąsias, pasaulines 
ir kasmetines Nobelio premijas 
beveik visada įsimaišo ir ameri
kiečių pavardės, kad dailės pa
saulyje kalbama apie šių dienų 
pasaulinį meno centrą jau ne Pa
ryžiuje, be: New Yorke, kad ame
rikiečių dvasios muzika šiandien 
yra tapusi kone pasauline r.uo-

*" i savybe, o jų literatūra — ma-
: : žiausiai meluojančiu šių dienų 

žmonijos veidrodžiu. 
Bet iš to neseka išvada, kad 

Amerika tik savin įsižiūrėjus, ne
gerbia ir nesidomi tuo, ka 
kitur pasaulyje sukurta ir kuria
ma. Anaiptol! Tur būt, nė vie
nos šalies muziejai nėra sukau
pę savyje tiek visų tautų ir vi- j 
sų laikų dailės šedevrų, kiek | 
Amerikos miestų labai gausos 
muziejai. Kartais jau net sakoma, I 
kad impresionistų darbų jų gim-' 
inėje — Paryžiuje yra mažiau 

negu tame ar kitame Amerikos 
muziejuje. O kur dar teatrai, ope
ros, visa simfoninė ir modernio
ji muzika, kurių programose 
ikamba laisvai ir netrukdoma 
vwo pasaulio tautu bal-ai. Ir tam 
nesigailima darbo, rūpesčio ir pi
nigo. Dažnam universitete jū 
čia rasite ne vieną aukšto lygi' 
dramos teatrą, puikų simfoninį 
vkes'rą ir būrius jaurų iroouių 
'abai imlių šakoto kultūrinio gy-
enimo apra:škom. Kartais būr,: 
tiesiog pritrenktas, kai net gilio-

•vincijoje pasislėpusiam un-
I venitete randi teatro, operos ar 
į simfoninio orkestro gigan Kkc-
i apimties ir modernios arehitek-

rusą. 
Lietuvių tremčiai mažai bū-

Ir kas bepareikš čia bent mi
nimaliu optimizmu nutviekstas 
prielaidas? Tokia pasaulėjauta! 
Toks sunkus Akvarijaus ženklas! 
Gi tikrovė dė". nuomonių nekin-

n 
se i 
tauto 
"nužemintųjų" lietuvių patriotiz- Į 
mą. (Neologizmas "nužemin
tas" reiškia asmenį, kuris dėl i 
prievartos neteko tėvynės, savo 
žemės. Nesukeisti su įprastu žo-1 
džiu '"nužemintas", paniekintas). 

Dirstelėjus į lietuvių egzilio 
tikrovę, tenka suabejoti, ar tezės 

ta. Tikrovė nekinta dėl pasaulė-
dingas lokalinis A. Mackaus leo- jautų! Tikrovė yra faktas. Drįs- Į atitinka realybę, ar gali būti as-
pardizmas, skaitytojams rusams; tame net drastiškai tarti, kad'meniška pasaulėjauta suvisuo-
tapo liudijimu: štai kur išeivis-i mūsų jaunas poetas praėjo dide- tinta? Lietuvių masė gaji. Ji 
kųjų masių apmaudas, pasimeti- lio fakto pašonėje, jo nepaste-
ma> ties patriotikos prasme, la
birintai kazuistinių ieškojimų! 

Kalbėdamas apie poetą, apy
braižos autorius V. Kavolis ne
pašykštėjo savų, bemaž aksio-
miskai skambančių išvadų, oa-

bėjęs, atradęs savo Pegasui leo-
pardinių, apmaudžių '"Canti" 
balną. Juk jis 'irstai nudažė sa
vo strofas pesirrzmu, visais smai
galiais nutaikytu į mūsų egzilio 
prasmės poieCdus ir atkaklius 
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vinga. ji mėgsta kelti savo mar
gas vėliavas: partines, konfesi
nes, ideologines... Neišsenkamas 
iki šiol tos masės veržlumas. 
Tai davė tautai daug vertybių, 
kurių iki šiol nedavė Lietuvoje, 
savo namuose, įkalinta tauta. 

Amerikos laisves simbolis — Laisves statula Liberty saiojs, įplaukiant j New 
Yorko uostą. Varine statula nulieta pa-Įal F. A- Bartholdi projektą, 152 pėdų 
aukščio, su papėde 300 p€dų aukščio. Statula yra Prancūzijos dovana Ameri
kai, pastatyta saloje 1883 metais. Tai laisvę simbolizuojanti moteris, vienoje 
rankoje laikanti žibinta, antroje — lentelę su Amerikos nepriklausomybes pa* 
skelbimo data — 1778. VH. 4. 

Visas tas procesas vyksta be ka
zuistinių patriotizmo prasmės ap
tarimų. Netgi išeivijos poezijos 
gradacijos, per "'žemininkus" iki 
"nužemintųjų", kažin kaip nu
neigia beviltiškus Algimanto 
Mackaus refrenus "mes — ne
gyvas pasaulis!". Asmeniškas, vi-

Į saip sąlygojamas patriotizmas, 
kaip vijurkas, nesugaunamas. 

j Tikrovės vežimas rieda savo ke-
' liu. Vis dėlto, "Kontinento" au

ditorijai pristatyta tariama mū-

Nuotr. Vytauto Maželio 
• 

įtaigiai, įspūdingai, ir tariamos 
generacijos rūpesčiai lietuviškos 
tikrovės nežinančiai "Kontinen
to" auditorijai užstojo visą tik
ro lietuviško egzilio konglome
ratą! 

Mūsų autorius davė ir platėles-
nę panoramą. Čechoviškų "nytni-
kų" (verkšlentojų) kadrus jis pa
pildė Liūnės Sutemos, A. Nykos-
Niliūno, A. Škėmos ir dalinai 
(perpasakojant) K. Ostrausko at
rinktų strofų iliustracijomis. Tad 

jzilio desperacija, tariama; Rostislav Pletnev turi pagrindą 
kūrybinė impotencija ir tariamas! kalbėti apie visą lietuvių egzilį, 
pasimetimas patriotizmo suvoki- ne apie dalį, nes panorama pla-
mo kazuistikos labirintuose. Ir 
plačioji auditorija, kaip matyti, 
buvo nustebinta. Paveikslas slo
gus. Egziliocidinis dance ma-
cabre! 

«mas publicistas Rostislav 
rv, įtakingame "Novoje 

Rus"koje Slovo" dienraštyje (kur 
bendradarbiauja ir pats "Konti
nento" vyr. redaktorius Vladi-
mir Maksimov), gegužės 16 die
ną, atsiliepdamas į V. Kavolio 

braižą, platokai panagrinėjo 
tinio egzilio prigimti Rusų 

j publicistas, gauto vaizdo iŠpro-

ti, vardų stokos tekste ir išna-
nėra. Viskas ad rem! 

Bet rusas publicistas R. Plet
nev griežtai atmeta "nužemintų
jų" tezes. Dar niekad, jis tvirti
na, žmonijos istorijoje nebuvo 
taip svarbios, kaip dabar, egzili-
nės visuomenės. Iš savo kraštų, 
teroru išguitos kūrybinės pajė
gos, turi sąlygas tęsti savo funk
cijas. Tautos kultūra bent dali
nai išgelbėta nuo priverstinio 
uni: 10, nuo suniokojimo, 
nes nesunaikinamas kūrybinis 
egzilis laisvoje, kad ir svetimoje, 

to visokeriopos dvasinės kūrybos' tūros rūmus, kurių pasaulyje ga 
Srityje. Laisvu žmogumi p e r j o t ų pavydėti ne viena valstybe Lietuvio dailininko jubiliejine Amerikos tema. Jurgi- Daugvilos skulptūrinis nv 

.-' • t:Q ir ne viena SOStinė. Praėjusiam Savings banke, C.hica^os priemiestyje Downers Grove. Kon pozicija, 36 pėdų ifglo ir 
medžio bareljefas Standard Federal 

5.5 pėdos aukščio, perbėga visą 

1 Amerikos istoriją nuo piligrimų atvykimo iki Šių dienų astronautinio amžiaus, centre dominuojant šios šalies laisves 
simboliui ereliui. (Lietuvių foto archyvas) 

šimtmečius išaugęs, amerikietis 

vokuotas, pareiškė lietuviams šy-i ter . R. Pletnev pateikia 
du pi ' ironišką užuojp yzdžių, remiančių jo tezes. 

Egzilis tapo patriotizmo arsena
lu. Ir ar nėra tai snobizmas: 
laisvės sąlygose "ieškoti" mira-
žinio patriotizmo ir rišti prie jo 
įvairias ttiketes, o jis čia pat, 

(Nukelta 1 2 pat) 

tą. At! rkamiej Čechovo žmo-
emigracijos sąlygose begali, 

kaip trys garsiosios seserys, 
verkšlenti, graudžiai ilgėtis senų 
židinių. V, Kavolis pristatė 'nu
žemintųjų generacijos" paveikslą 
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BRANGUSIS PRELATE, 

Aštuoniasdešimt penkerių me
tų amžiaus sukaktis yra tiek 
reikšminga, jog nebepakanka Jū
sų pasveikinti rankos spūsniu ir 
palinkėti Jums dar daug gražių 
metelių, kaip tai esame įpratę ki
tomis menkesnėmis progomis. 
Tokia sukaktis prašosi Jūsų kaip 
J u b i l i a t o interpretacijos: kas 
Jūs esate ir pats sau, ir mums, 
čia susirinkusiems Jūsų pagerbtų 
šiltu žodžiu ir nuoširdžiu "Ad 
multos annos"? 

Į šį klausimą esate atsakę Jūs 
patys, garbingasis Prelate. Kai sy
kį viename laiške Jums prasita
riau, jog prof. J. Eretas 1973-jų 
metų studijų savaitėje Huetten-
felde skaitys apie Jus paskaitą, 
Jūs man atsakėte: "Mane stebi
na, kad gerb. prof. Eretas studi
jų savaitėje skaitys apie Jurą. 
Gal užtektų vieno sakinio: Juras 
buvo bruzdelninkas, zvimbianti 
bitelė ir gerbiantis autentiškus 
mokslininkus" (1973.V.3). Šiuo 
vienu vieninteliu sakiniu, Prela
te, Jūs išreiškėte savo gyvenimo 
būdą ir net savo gyvenimo prog
ramą. Tai iš tikro nuostabiai 

"Darbas yra meilė, apsireiš- mėgsta, kad jame atranda malo- tilcsli savęs paties interpretacija, 
kianti regimu pavidalu. Jei tu numo ir asmeninio pasitenkini- Pakanka ją tik kiek pasklaidyti, 
dirbi ne iš meilės, bet iŠ prievar-; mo. Apie tai, šiukštu, nekalbėkim, j ^ d įsitikintume jos tiesa. 
tos, būtų geriau, kad savo darbą. Dar kas nors nugirs ir mus api- j u r a s —bruzdelninkas, vadi-
mestum ir, atsisėdęs kryžkelėj, • plėš! Verčiau pasakokim grau- na$i neramuolis, kuris ir pats 
prašytum išmaldos iš tų, kurie j džias istorijas. nerimsta, ir kitiems ramybę 

Kertine parašte 
APIE DARBO BITES 

sugeba dirbti su džiaugsmu" 
Perskaitęs šią pastraipą, prisi

miniau vieną savo pergyvenimą. 
Sykį man teko girdėti pasikal 

jeigu norėtumėm pasakėčią drumsčia. Iš tikrųjų! Juk jeigu ne 
apie varną ir sūrį pasekti lietu- c;s j ū s u prjg;mties bruožas, argi 
viškoj versijoj, lapė, ti»:rausiai, būtumėme palikę Šiaulių krautu-
nesaldžialiežuvautų, negirtų nei v ė s pa rr 'avėio v:etą. kur svarstė

te] imą su vieno periodinio lei-1 varnos balso, nei jos^plunksnų ( t e druską, cukrų, miltus, ir kelia-
dinio talkininkais. Jie visi buvo i gražumo. Lietuviai tuščioms pa-; v e r^,. vandenyną i nežinomą 
užklausti, kokios priežastys juosigyroms gana skeptiški ir atspa- | i<ra-t?, anuo me'u .tiesa. viliojan- Į 
paskatino .tapti leidinio bendra- rife, Lapė bandytų sūrį išvilioti T; Tačrau dar toki pakriką bei 
darbiais. Visi, be išimties, atsa- kitokiais būdais ir varną bene ši-' klaikų? O vėliau, pergalėjęs viso-

taip užkalbintų: "Vargšė varna!; k ; a s n e a a u a s be? krūtis ir pašvęs-
Kaip man tavęs gaila! Aš žinau, m ]c u n ig U j argi būtumėte tuoj 
kiek tu vargai, kiek tu aukojai-1 ^ ?0v~ ; vlsdurliaaili da-bą 
si, kol šį sūrio gabalą nutvėrei 

kė, kad stojo talkon "iš bėdos". 
Kai atėjo laikas išsitarti paskuti
niajam, tasai, bene numanyda
mas, kad po tiekos "bėdų" jo 
"bėda" nebus įspūdinga, atsidu
sęs pareiškė, jcg jam tenka dirb
ti "iš didžiausios bėdos". 

Tų atsakymų besiklausant, 
man tolydžio darėsi vis liūdniau. 
Koks beviltiškas žmonių būrys: 
nei vienas nedirba iš meilės, visi 
—iš bėdos. Nei vieno negalima 

pasveikinti, visų reikia pasigalė
ti. Net jeigu pradžioje juos tik
rai kas nors talkon priprašė ir 
primaldavo, ar per eilę metų jie 
nesugebėjo savo darbo pamilti? 
Vargšai žmonės, užuojautos ver
ti žmonės <— jie savo darbo ne
mėgsta, jie tik velka būtinybės 
naštą. 

Tačiau, grįžęs namo ir viską 
naujai pergalvojęs, ėmiau savo 
išvadomis abejoti. Gal mano nu
girsti pasiguodimai yra tik grav-
dulinga poza? Gal kiekvienam! 
pašnekesio dalyviui atrodė, kad 
bus garbingiau, jautriau ir kil
niau, jeigu jis pasisakys dirbąs iš 
bėdos? Ne savo noru, bet pri
stumtas, priremtas prie sienos, 
prirakintas pareigos grandinėm. 

Ar tai kuklavimas? Anaiptol! 

Prasižiok, papasakok apie savo 
vargus". 

Ar lietuviškoji varna prakalbė
tų? Ir dar kaip! Vargų pasakos — 
mūsų specialybė. 

Tik retais atvejais drįstam 
giedriau prašnekti. Norėčiau pa
minėti vieną, mano galvon įstri
gusią, išimų. Tai buvo šviesios at
minties poetė Juzė Augustaitytė-
Vaičiūnienė. Nugirdau ją . sykį 
kalbant apie mokyklas ir moky
tojus. Stebėdamasi lietuviškąja 
"bėdavojimo" tradicija, ji tąsyk 
maždaug šitaip išsireiškė: "Aš nie
kad nejutau, kad mano darbas 
buvo pasiaukojimas. Mokyti vai
kus —man teikė džiaugsmo ir 
malonumo. Mokytojos darbą aš 
mylėjau". , 

Neabejoju, kad dauguma žmo
nių savo darbą slaptai myli, nors 
viešumoje kažkodėl demonstraty
viai rodo priešingą nusiteikimą. 
Lyg entuziazmą išpažinti būtų 
gėda. Lyg abuojumu būtų verta 
smagintis ar didžiuotis. 

Antra vertus, ar lietuviškieji 

įvairių įvairiausių draugijo
se, pradedant laivininkais ir 
baigiant Kunigų Vienybe? Argi 
bfinirnėte ats*dė'"e tokiai pačiai 

Nors panašų savęs dangstymą d a r h a i t , k r a i neatneša jokio at
mes dažnai esam linkę drovumu lyginimo? Neskaitant vidinio 
pavadinti, iš tikrųjų jame slypi džiaugsmo, kun žmogui suteikia 
daugiau puikybės, negu kuklu- kiekvienas gerai atliktas darbas, 
wmfi . visuomenė savo darbuotojus pel-

^ » -*•- « «— i - i nvtai apdovanoja ir tam tikru 
O eal tai baudžiavos laiku - ,. . J , . ° „ v , . - populiarumu, ir pagarba, ir mei-atavizmas? Kadaise mūsų prose- ; \ • i . o . . . _. , » .., . . . T . . le. Ar visa tai nieko verta? neliai nešė lažą — tikrai iš bėdos. T . , , , , ,. _ Z . r ? . , , . , Jeigu koks nors darbų nuahn-Bene lietuviui ir dabar nejauku * ° 

prisakyti, kad jis savo darbą (Nukalta J 2 paL) 

labdarai, apimančiai ne tik at
skirus asmenis, bet ir įstaigas, ir 
vienuolynus? Argi būtumėte 
ėmęsi kurti, leisti, remti, skatinti 
lietuviškąjį laikraštį ir lietuvišką
ją knygą? Juk ne vienas Jūsų pa
žįstamas Lietuvoje ir ne vienas 
Jūsų konfratras Amerikoje pasi
rinko ramybės kelią, šiltai įsitai
sydamas tai savo šeimoje, tai sa
vo klebonijoje. Jūs gi ėjote per 
gyvenimą bruzdėdamas. Juras — 
štai didysis mūsų bruzdelninkas. 

Bet bruzdelninkas nelygu 
bruzdelninkui. Bruzdelninkas 
gali būti ir nuotykininkas: jis 
pergyvena tą ar kitą nuotykį, 
jam įdomų, ir skuba toliau, ieš
kodamas naujo. Nuotykininkas 
nieko po savęs nepalieka. Jūs gi, 
Prelate, esate bruzdelninkas vi
sai kitos rūšies. Juras yra ir 
"zvimbianti bitelė". Tr bitelė 
bruzda: ir ji nerimsta: skuba, ju
da, skraido — tačiau tam. kad 
rinktų ir neštų avilin tai. kas jai 
skirta. Bitė nuotykių neieško: ji 
yra ne nuotykininkė. o darbinin
kė. Todėl kai Jūs, Prelate, viena
me laiške man rašėte, negalį "di
džiuotis nei gabumais, nei aukš
tu mokslu, nei didele išmintimi" 
(1973.V.3), Jūs Šiais žodžiais nu
sakėte, kuo žmogus iš viso negali 
didžiuotis, nes ir gabumai, ir 
mokslas, ir išmintis patys savyje 
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yra tik formaliniai, todėl tušti, I zvimbiančios bitelės avilys; toks* 
jeigu jie nėra pripildomi anos 
zvimbiančios bitelės triūsu. Ir 
štai, Jūs triūsėte ir nešėte į savo 
avilį tiek, jog jo turinio gausa 
gali dabar gėrėtis tiek bažnytinė 
vyresnybė, tiek lietuviškoji visuo
menė. Jums dar esant parapijo
je, įrengta nauja bažnyčia, pa
statyta parapinė mokykla, na
mai seserims mokytojoms gyven
ti —ir visa tai be skolų, nors šis 
darbas kaštavo Jums, kaip nusi-
skundėte, tiek "skaudžių valan
dų", kiek nebuvote niekad paty
rę Jūsų kunigavimo metais 
(1956.XII.17). Tačiau Jūs teisin
gai įžvelgėte, rašydamas: "Mano 
supratimu, parapija be savos pa
rapinės mokyklos panaši į šeimą 
be vaikų" (t.p.). Kaipgi tad Jū
sų vyskupą* galėtų nesididžiuoti 
šia "zvimbiančia bitele", pririn
kusia parapijai tokio lobio? — 
Pridėkime prie šio parapinio 
triūso bendresnės reikšmės Jūsų 
surankiotas vertybes: spaustuvę 
Kretingos pranciškonams, spaus
tuvę seselėms Putname, Matulai
čio namus. ALKOS muziejų — ir 
pamatysime, koks pilnas yra Sos 

no džiaugsmą, regint pačios Ap
vaizdos siųstą leidėją beviltiškais 
pokario metais. Aš ir šiandien 
jaučiu aną pakilią nuotaiką, 
kai vaikštinėjau Schvvaebiscb-
Gmuend apylinkės miškeliuose ir 
savo galvoje planavau tuos pen
kis tomelius. Dabar po tiekos me
tų žiūriu, kad Jūs savo ryžtą ma
no atžvilgiu esate įvykdęs net su 
kaupu: šiandien Jūs savo rankose 
turite šeštąjį Jūsų rūpesčiu bei kaš
tu išleistą mano darbelį. Džiau
giuos, kad Viešpats mane įgalino 
su Jumis sulartą planą vis įvyk-

pilnas, jog reikalauja jau būti 
plečiamas, nepajėgdamas sutal
pinti sukrauto jame turto, bran
gaus visiems, kurie domisi mūsų 
tauta. Iš tikro, Juras —tai ne
nuilstamai zvimbianti bitelė! 

Be abejo, mane patį ypač do
mina trečiasis, Jūsų pateiktas, 
Jūsų asmens apibūdinimas: Juras 
— "gerbiantis autentiškus moks

lininkus"; domina todėl, kad į 
šią Jūsų pagarbą turėjau laimės 
patekti ir ašen —visiškai be sa
vo pastangų ir net be žinios. 
Man esant pabėgėlių stovykloje ty* ar J"™s duotą pažadą vis 
Vokietijoje, atėjo 1948 metais Jū
sų pasiūlymas išleisti mano raš
tus "penkiuose tomuose po 200-
300 puslapių" (1948.VH.19). Tai 
buvo man nepaprastas paskati
nimas kurti, kadangi anuo me
tu, išskyrus santraukinę "Didžio
jo inkvizitoriaus" laidą ir taip pat 
santratikinį "Jobo dramos" rank
raštį, aš jokių kitų raštų neturė
jau: visi jie buvo likę Kaune. Ir 
jeigu Jūs, Prelate, anuomet rašė
te, kad mano knygų išleidimas 
būtų Jums "vidinis džiaugsmas" 
(La,), tai galite įsivaizduoti ma~ 

ištesėti. Tačiau koks savotiškas 
paradoksas! Pastatę ALKA ir ga
bendami jon surinktą medžiagą, 
Jūs, Prelate, sykį man rašėte: 
"Pastačiau porą didelių geležinių 
spintų, užrakinamų. Vienoje tilps 
Tamstos raštai. Prie jų niekas ne-

aš rankraščių spintai ir nebetu
riu... 

O vis dėlto vieno Jūsų troški
mo neįvykdžiau, ir už tai šian
dien Jus nuoširdžiai atsiprašau. 
Trejetą kartų —1956, 1962 ir 
1973 metais — Jūs pareiškėte no
rą, kad parašyčiau "Aštuonių pa
laiminimų knygą" (1956.Xn.18). 
Bet ašen imtis šios temos nedrį
sau, nors Jūs pakartodami man 
ją vis primindavote- Kodėl nedrį
sau? Aštuoni Kristaus palaimini
mai yra tokie kilnūs bei gilūs sa
vo turiniu, jog jie reikalauja bū
ti gyvenami, o ne tik apmąsto
mi. Dar daugiau: sėkmingas jų 
apmąstymas gali būti įvykdytas 
tik tada, kai jis kiltų iš gyveni
mo šiais palaiminimais. Tai aš 
jaučiau ir tebejaučiu labai aiškiai. 
Tuo tarpu mano gyvenimas 
anaiptol nebuvo ir nėra anų pa
laiminimų išraiška: aš nesu nei 
romus, nei gailestingas, nei tyra
širdis, nei taikadarys. Gal tik vie
nas vienintelis palaiminimas ga
lėtų man tikti: "Palaiminti, ku
rie liūdi' '(Mt 5, 4), nes liūde
sys iš tikro yra nuolatmė mano 
nuotaika. Tačiau jos vienos dar 
nepakanka. Jeigu tad būčiau 
ėmęsis aštuonis palaiminimus 
sklaidyti, greičiausiai būtų ši 
sklaida virtusi sausa filosofija. O 
tokios filosofijos, liečiančios 
Evangeliją, aš kaip tik ir bijojau. 
Štai kodėl ir nedrįsau Jūsų pra
šymo paversti knyga. Gal tuo 
Jus, Prelate, ir apvyliau. Atleiski
te! Tačiau žmogus turi žinoti, kur 
yra jo galios riba, ir nemėginti 
jos peržengti, neturėdamas vidi
nio pasiruošimo šiam žingsniui. 

Apgailestaudamas savo ne
galią, norėčiau šia proga nuošir
džiai padėkoti Jums už tuos pa
tarimus bei padrąsinimus, kurie 
mane lydėjo Jūsų ilgametės bi
čiulystės keliu. Jūs patarėte man 

'"neeikvoti brangaus . laiko 
ginčams, iš kurių daugiau žalos, 
negu naudos" (1959.1.10), o 
"kurti kuo daugiausia" (1964.lt 
29); Jūs džiaugėtės, kad ašen, 
"palikęs politinius ir partinius 
reikalus nuošaliai", atsidedu 
"filosofijai ir teologijai" (1964.L 
10). Jūs jau labai anksti drąsi
note mane nepaisyti kai kieno 
nepasitenkinimo, kam imąsis re
liginių klausimų: 'Tikras Dievo 
tamas, — rašėte man jau prieš 
20-tį su viršum metų, — negali 
niurnėti ir pykti, jei pasauliška 
gvildena teologinius klausimus. 
Argi vien dvasiškio pareiga skelb
ti Dievo 2odį?" (1955.nL7% 
Anuo laiku tai buvo labai mo
demus Jūsų Žodžiai ir dar mo
dernesnis padrąsinimas. Ir šian
dien nesigailiu jo paklausęs, nors 
tada dėl įvairių patirtų sunkeny
bių bei nemalonumų ir buvau vi
duje gundomas mesti religines 
problemas ir atsidėti tik filosofi
jai ir literatūros mokslui. 

Šiuo tad Jūsų, Prelate, ryžtu — 
medžiaginiu ir dvasiniu —ir btt-
vau įjungtas f eilę tų asmeny 
kurių kūrinius Jūs leidote i pa
saulį — ne tik religinio turinio, 
bet ir poezijos, ir muzikos, ir gry-prieis be Tamstos leidimo. Bus 

po raktu" (1964.1.10). Bet argi nojo mokslo, ypač istorijos. Visa 
nenuostabu: Jūs patys pasisten- **i liudija, kad Jūs domėjotės ne 
gete, kad ši man skirta spinta l ik- t i k mokslininkais, bet apskritai 
tų tuščia. Užuot krovę m a n o h e t u v i a c o s i o s *ul«ros kūrėjais, 
rankraščius j spintą, Jūs IeidoteIusų "P*** m S s « i a ^ I t ū r a dr. 
juos į visuomenę. Todėl dabar N-ikeita j 2 pAJ 
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Siame numery 
Olimpine žmonių pakanta. 
Žemes ūkio aukštasis mokslas 
Amerikoje. 
Lenkai apie netolimę Lietuvos 
praeitį. 
Bernardo Brazdžionio eilėraštis. 
Knygos, jų autoriai ir antrasis 
spaudos draudimas. 
Jurgio Gliaudos novele. 
Kultūriniai pagrėbstai iš Anglijos. 
Septintasis "Kontinentas". 
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parašte 
OLIMPINE ŽMONIŲ PAKANTA 

Kiekvienam sporto mylėtojui 
Olimpiada reiškia dvasinį pakfH-
mą. Ji reiškia taurų bendravimą, 
kai žmonės pergalės siekia ne 
ginklų priemonėmis, bet fizinio 
išsilavinimo būdais. 

JONAS VENGRIS 

Devynioliktojo šimtmečio vidury 
Europoje užiimcges žemės ūkio 

j mokslas paskatino ir JAV rūpintis 
į rao reikalu. Vadinamas Lan.. G n: 

College Act 1862 buvo pradžia vals
tybini!] aukš'.ųjų žemės ūkio mo
kyklų šiame krašte. Iki to laiko 
aukštosios Amerikos mokyklos - ko
legijos, universitetai buvo privati
nės ir daugumas jų buvo įsteigtos 
ir išlaikomos religinių organizaci
jų. Jos paprastai neturėjo žemės 
ūkio fakultetų. Land Grant Act ir 
tuoj valstijose įsisteigusios Land 
Grant kolegijos užpildė tą spragą. 
Trupuų' vėliau 1887 kongresas va
dinamu Hatch aktu įsteigė žemės 
ūkio bandymų stotis ir dar kiek vė
liau 1914 Smith-Lever aktu pradė
tas visuomeninis (Extension) že
mės ūkio darbas. 

Land Grant kolegijos, europiniu 
mastu imant, buvo žemės ūkio fa
kultetai ar aukštosios mokyklos, — 
atseit kaip mūsiškė 2emės ūkio aka
demija. Amerikiečių žemės ūkie ko-
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boikotui, nei protettui, nei tero-
iui, "nef vėliavų deginimui, nei j legųos, be grynai žemės ūkio da-

Pagal šventas tradicijas olimpi
nėse aikštėse negali žaižaruoti 
politinė aistra. Kad ir skaudžiai 
degina kitų padarytos nuoskau
dos, sportininkas rungcyniauja 
ne su skriaudėju, bet su kitu spor
tininku — žmogumi. 

Bet ar šie taurūs humanistiniai 
pakantos principai yra priimtini 
visiems, tai jau kitas reikalas. Yra 
valstybių, kurios kilniuosius mo
ralus kaišioja kitiems tik tam, kad 
užmaskuotų savo primityvią ne
apykantą. Jau metų metai jų 
kerštingi suokalbiai, boikotai už
temdo ne vieną sporto įvykį. Iš 
žaicrynių išjungiami jaunuoliai 
tik dėl. to, kad ta ar kita valstybė 
dar nėra įgyvendinusi tobulos 
piliečių lygybės, arba yra pa
smerkta didesnės įtakingos šalies. 
Kaip taisyklė, tos pačios kaltinto
jos daugeliu atvejų diskriminuoja 
savąsias mažumas, juo labiau 
skirtingų pažiūrų žmones. Dar 
baisiau —tų valstybių ar grupių 
agentai nuolat audžia keršto pla
nus, spendžia spąstus. 

Žmogžudiškas teroras pa
kirto ne vieną nekaltą sportininką 
Grasina ir dabar. Pranešama, kad 
Montrealio žaidynes saugos rekor
dinis skaičius policijos ir kariuo
menės. Vadinamos "taiką mylin
čios** vyriausybės savo valdomoje 
spaudoje, užuot raginusios visuo
tinį olimpinį bičiuliškumą, netie
siogiai kursto teroristus veiklai. 
Tfumpai tariant, olimpinis nepo-
litiŠfcumas yra tapęs supliuškusiu 
kamuoliu. 

O ką šioje veidmainiškoje epo
choje turėtu sakyti mūsų sporti
ninkai, kuriems šiandien lemta 
dalyvauti Sovietų Sąjungos gre
tose? Juk Sovietų Sąjungos Lie
tuvai padarytų skriaudų sąrašas 
šiaip ar taip yra įspūdingai ilgas. 
Visoks išnaudojimas ir persekio
jimas tebesitęsia ir šiandien. Oku
pacijos gongas tebeaidi nuo Šven
čionių iki Palangos. 

O vis dėlto Lietuvos sportinin
kai nekerštauja. Nesiruošia nei 

kumščių kėlimui... Jie ruošiasi tik 
garbingai Olimpiadai. Jie trokšta 
bent kelias savaites pabuvoti pa
saulio jaunimo tarpe, rungtyniau
ti, susipažinti. Jie nori pakvėpuo
ti gaiviu laisvės oru, pamatyti va
kariečių gyvenimo gerovę, kuo 
daugiau pasisemti informacijos, 
nusipirkti vieną kitą reikalingą 
daiktą ar suvenyrą. Tai gražūs no
rai. 

Lietuviai sportininkai yra tole
rantiški žmonės, išauklėti Vaka
rų kultūros dvasioje. Jie puikiai 
žino, kad Tarybų Sąjunga klasta 
ir smurtu užgrobė Lietuvą. Tačiau 
taikos labui dabar, kai olimpinis 
fakelas ima plazdėti, visų širdy
se, jie negalvoja apie kerštą. Šį 
faktą reikia pabrėžti. 

Lietuviai sportininkai, nežiū
rint sovietizacijos bei rusifikacijos 
raudono įspaudo, šiandien iš es
mės atstovauja tik Lietuvai. Jie 
gi yra mūsų mažos ir garbin
gos tautos vaikai, broliai ir seserys. 
Mes didžiuojamės jų olimpiniu 
dalyvavimu ir džiaugiamės kiek
vienu laimėjimu. 

Jei šiandien Lietuva bū tų ne
priklausoma, tikriausiai su mū
sų trispalve Montrealio sporto 
olimpiados iškilmėse žygiuotų ne 
keliolika lietuvių sportininkų, 
bet pusšimtis. Žygiuotų dvi krep
šinio rinktinės : vyrų ir moterų. 
Ir jos būtų čempioninio lygio. 
Neatsiliktų lengvatlečiai, plauki 
kai, irkluotojai, boksininkai, gim-
na rtai, šauliai. 

Praeitų mielas būrys, vedamas 
mūsų valstybės sporto vadovų. 

Skaudu, kad apie tai reikia tik 
svajojant samprotauti. Bet ką da
rysi. Laikmetis lietuvių tautos ne
glostė. Likome pavergti, bet dva
siškai nenugalėti . Vadinasi, te
besame tvirti. Bejėgiškai nepuo
lame į pagiežos ir tulžies velniūkš
čio pinkles. 

Tegu skaisčiai liepsnoja olim
pinis aukuras. Jo artumoje žmo
nių ki lnus bendravimas, bičiuliš
kas jaunimo rungtyniavimas, be 
abejo, sukurs daugiau galimybių 
mūsų tautos išsilaisvinimui. Atei
tis ne tolsta, bet artėja. Laikme
čiai kinta . 

P r . V , 

lykų, paprastai turėjo ir karinio pa 
ruošimo skyrius (ROTC-reserve oi-
ficers training corps) atsargos ka
riūnų paruošimo reikalui. Dėl pi
gumo ir gyventojų prieauglio tos 
valstybinės kolegijos sparčiai plėtė
si. Nauji skyriai, kaip botanikos, 
matematikos, inžinerijos, chemijos, 
geologijos, kalbų, literatūros, meno 
išsivystė, prisidėjo. Taip Land 
Grant kolegijos, turėdamos pra
džioje CoIIege of Agriculture vardą 
ir turinį, palengva išsivystė į Ame
rikos valstybinius universitetus. 

Po II pasaulinio karo šie valsty
biniai universitetai per du dešimt
mečius (1950-1970) nepaprastai 
išaugo. University of Massachusetts 
geras pavyzdys: 1863 Massachusetts 
AgriculturaI College su maždaug 50 
studentų, Massachusetts State Col
lege 1931 ir 1947 University of 
Massachusetts su 2000 studentų. 
Dabar University of Massachusetts 
turi tris padalinius (Amberst, Bos
ton ir Worcester) — iš viso netoli 
30,000 studentų. Pagrindinės plėti
mosi, augimo priežastys yra šios: 
(a) jaunimo prieauglis, (b) bend
ra krašto ekonominė gerovė ir (c) 
privatinių aukštųjų mokyklų 
brangumas ir stagnacija. Panašus 
aukštųjų valstybinių mokyklų 
augimas buvo ir visose JAV vals
tijose. Taip žemės ūkio kolegijos, 
seniau privatiniokų vadinamos 
"Karvių kolegijomis 
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lege) išaugo į didžiulius pirmos ei
lės mokslo centrus — universitetus. 

Organizacija 

Amerikoje žemės ūkio švietimas, 
tyrimas ir žinių paskleidimas yra 
koordinuojami tos pat įstaigos, t-y. 
aukštosios žemės ūkio mokyklos 
valstijoje. Dekanas yra viršininkas 
ir administruoja visas tris šakas. 
Jis yra dekanas, direktorius tyrimo 

ūkio tiriamasis darbas yra išskirtas 
B Žemės ūkio akademijos ir su
koncentruotas vadinamame Žemės 
ūkio tyrimo institute, kurio būstinė 
ir administracija yra Dotnuvoje, bu
vusioje Žemės ūkio akademijoje. 

Tuoj po II pasaulinio karo JAV 
žemės ūkio fakultetų personalas 
buvo pakankamas; buvo profesūros, 
kurie dirbo tik tyrimo darbą, kiti 
dirbo tik dėstymo - mokymo darbą 
ar tik visuomeninėje srity darbavo
si. Buvo nemažai ir tokių, kurie 
ir dėstė ir buvo Įsijungę į tyrimo ir 
visuomenini darbą. Tai buvo visuo
se žemės ūkio fakulteto departa 
mentuose. Personalo sudėtis: in-

(Cow-col- struktorius, asistentas profesorius, 
associate profesorius ir profesorius 

ko prie sąlygų: sumažėjus studen
tų skaičiui, pradėta mažinti ir že
mės ūkio fakultetų profesūras. Dau
gely mažesnių valstijų žemės ūkio 
fakultetuose prieita prie tvarkos, 
kad kiekvienas personalo narys tu-
n savo srity ir dėstyti ir dirbti, ti
riamąjį fr visuomeninį darbą. Tai 
logiška ir gal idealu. Vos praslin
kus 10-15 metų, palengva išryškė
jo, kad jokios žemės ūkio perpro
dukcijos nėra, kad priešingai pasau
lis badauja, kad žemės ūkio fakul
tetas yra svarbus universiteto pa
dalinys, kad žemės ūkio specialistas 
yra labai reikalingas asmuo. Pradė
jo didėti žemės ūkio fakultetuose 
studentų skaičius ir profesūra vis 
daugiau laiko turėjo skirti dėsty-

(full professor). Kaip taisyklė, tada į mo labui. Tiriamasis darbas kentė
jo daugiausia. Tai ypač aštriai pa
sireiškė, kai dėl infliacijos, ekono
minės depresijos ir išpūstos biurok
ratijos valstijų iždai ištuštėjo, ir 
etatų didinimas tapo neįmanomas. 

tų Land Grant institucijų admi
nistracija (pvz. prezidentas) buvo 
žemės ūkio specialistų rankose. Po
karinis Land Grant universitetų 
augimas tą struktūrą gerokai pakei
tė. Kiti fakultetai žemės ūkio fakul
teto sąskaitan išsiplėtė ir perėmė ad
ministraciją j savo rankas. Gal dau
giausia prie to prisidėjo Eiscnbowe-

stoties ir direktorius visuomeninės rio prezidentavimo metais VVashing-
agronomijos (Extension). Kaip ži- tone įsigalvojimas apie žemės ūkio 
nome, daugely kraštų žemės ūkio perprodukciją. Ypačiai čia daug 
tiriamasis darbas yra išskirtas iš '"nusipelnė" žemės ūkio 
universiteto ir tvarkomas specialios i (sekretorius) Benson. 
žemės ūkio tyrimo įstaigos. Tas pats skaičius studijuojančių žemės ūkio 
ir su visuomenine šaka. Viena ir; mokslus sumažėjo. Visi veržėsi į va-

Biudzetas 

kita sistema turi šalininkų ir prie
šų. Beje, Lietuvoje dabar, kaip ir 

dinamus Arts and Science departa
mentus. Amerikietis gana paslankus 

Land Grant universitetai yra 15-
Iaikomi valstijos. Pastatai, algos ir 
kitos ūkb išlaidos padengiamos 
valstijos iždo. Žemės ūkio tiriamasis 
ir visuomeninis darbas gerokai re-

ministras rniami federalinės valdžios (USDA). 
Studentų' PW mažų valstijų žemės ūkio fa

kultetai kasmet gauna šimtus tūks
tančių dolerių paramos iš federali
nės valdžios. Tai surišta su tam tik
ra kontrole, pvz. tyrimo projektai 

nepriklausomybės laikais, žemės reformoms, palyginti greit prisitai- federalinės valdžios tvirtinami ir 

tikrinamL Tas pats ir su visuome
niniu darbu. Žemės 'ūkio fakultetai, 
gavę tas sumas, turi daugiau ar 
mažiau laisvas rankas tais pinigais 
operuoti: gali naudoti algoms mo
kėti, mokslo priemonėm pirkti, ke
lionėms ar studentų stipendijoms. 
Kitų to pat universiteto fakultetų 
profesūra paprastai tokio garantuo
to tyrimų finansavimo neturi ir 
turi medžioti fondus iš privačių 
šaltinių. Kraštas turtingas, pinigų 
yra, dosnus ir geras, veržlus profe
sorius - tyrėjas paprastai neturi 
daug sunkumų susirasti pinigo sa
vo tiriamajam darbui. Žemės ūkio 
fakulteto profesoriai taip pat pla
čiai naudojasi privačiais fondais. 
Pvz. 1965 m. žemės ūkio tyrimui 
Amerikoje buvo išleista 854 mil. 
dolerių. Tų pinigų 54 proc išlei
do pirvati industrija, 27 proc vals
tijos ir 19 proc. federalinė valdžia 
(USDA). Valstijose vidutiniai že
mės ūkio tyrimo išlaidos pasidali
no taip: 52 proc valstijos iždo, 33 
proc. USDA, 8 proc. žemės ūkio in
dustrijos ir 7 proc kiti šaltiniai 

Tuoj po II pasaulinio karo, kada 
Land Grant kolegijos buvo ne kas 
kita, o tik žemės ūkio aukštosios 
mokyklos, jų finansavimas buvo 
prastokas ir pvz. personalo atlygini 
mai buvo žemesni, negu privačių pa
našių įstaigų ar ypač dirbančiųjų 
industrijoje. Finansiniai vietos dirb
ti nebuvo patrauklios. Nepra
ėjus 10-15 metų po II pasaulinio 
karo, reikalai pradėjo keistis. Dėl 

infliacijos privačios institucijos bied-
nėjo, negalėjo plėstis ir negalėjo pri
imti vis didėjančio studentų prie
auglio. Visų akys nukrypo į valsty
bines (Public) aukštąsias mokyklas. 
Jos kaip ant mielių pradėjo augti, 
šakotis. Reikalas buvo aiškus, vi
siems politikieriams suprantamas, 
finansavimas gerėjo. Ir gal didžiau
sias nuopelnas tenka rusiškam 
sputnikui. Sputnikas tikrai sukrėtė 
ikademinius sluoksnius, palietė 
Amerikos garbę. Susirūpinta aukš
tosiomis mokyklomis, tyrimais. At
sirado pinigų ir išsivystė konku
rencija dėl "smegenų". Algos greit 
susilygino su dirbančiais privati
niuose universitetuose ir industrijo
je. Mažesnės, biednesnės privačios 
kolegijos net gerokai atsiliko. 

Centralizacija, vardai 

Vidujinę mokyklų santvarką 
Amerika kopijavo iš Europos, Ang
lijos. Žemės ūkio fakultetai Ame
rikos Land Grant universitetuose 
turėjo labai panašią struktūrą į eu
ropinių panašių įstaigų. Ką mes 
Dotnuvoje vadindavome kabinetais, 
katedromis, čia yra departamentai. 
Augalininkystės skyriuje randame 
agronomijos, dirvožemio, daržinin
kystės, sodininkystės, gėlininkystės 
departamentus. Gyvulininkystės, 
turi paprastai vadinamus gyvuli
ninkystės, paukštininkystės, pieni
ninkystės ir veterinarijos departa
mentus. Dar pridėkime žemės ūkio 
inžinerijos, ekonomijos, entomologi-
jos, filopatologijos bei namų ūkio 
departamentus, ir gauname žemės 
ūkio fakulteto struktūrą. 

Po karo visa eilė faktorių veikė 
šio krašto žemės ūkį. Tai atsilie
pė ir aiškiai buvo pajusta ir že
mės ūkio fakultetuose. Tie faktoriai 
buvo: (1) sputnikas, (2) sirgimas 
perprodukcijos liga, (3) pažanga 
žemės ūkio chemijoj ir mechaniza
cijoj, (4) Land Grant universitetų 
išaugimas, (5) socialinė Amerikos 
revoliucija ir Vietnamas, (6) ūki
ninko inteligencija ir ūkių stambė-
jimas, (7) TV, (8) žemės ūkio in
dustrijos tiesioginio kontakto su 
farmeriu padidėjimas. Šių faktorių 
įtakoje žemės ūkio fakultetai buvo 
verčiami perkratyti savo programas 
ir prisitaikyti prie esamų sąlyga. 
Spaudimas ypačiai buvo jaučiamas 
daugiau industrinėse valstijose. 
Land Grant universitetų administ
racija gi jau buvo išslydusi iš žemės 
ūkiui palankių rankų. Viso to iš
dava — žemės ūkio fakultetuose 
centralizacija vyko. Ir taip vietoj ke
lių departamentų, pvz. agronomi
jos, dirvožemio, daržininkystės, so
dininkystės, gėlininkystės, atsirado 
vienas, visas tas šakas apjungiantis, 
augalininkystės h* dirvožemio moks
lų departamentas (Plant and Soil 
Sciences Department). Panašiai 
paukštininkystės, gyvulininkystės, 
pienininkystės ir veterinarijos de
partamentai tapo suvaryti į vieną 
gyvulininkystės mokslų depar
tamentą (Artimai Science Dept.). 
Didesnėse ir daugiau žemės ūkio 
valstijose žemės ūkio fakultetai to 
spaudimo tiek daug nejautė Ir dau
giau mažiau sugebėjo išsilaikyti se
nesniuose administraciniuose viene
tuose Aišku, daug priklausė ir nuo 
dekano administracinių gabumų, 
apsukrumo ir sugebėjimo apginti 
savo fakultetus nuo universiteto ad
ministracijos spaudimo. 

Mechanizacija, specializacija, 
chemikalai, žemės ūkio stambėjimas 
ir intensyvėjimas iššaukė naujas 
problemas, susirūpinta aplinkos ap
sauga. Atsirado naujas vadinamas 
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JONAS PABEDINSKAS

Šiame numery

Lietuvoje išėjo naujas “Aušros” 
numeris.
Deklaracijją “Į organiškos valstybės 

kūrimą'’ prisimenant.
Rašytojui Jurgiui Jankui 70 metų. 
Įvairių skersvėjų perpūsta knyga. 
Atsiliepimai ape Solženicino 
“Leninų Zueriche”.
Birutė Pūkelevičiūtė vėl laimėjo. 
Paryžiaus “Le Monde” apie 
Jonų Mekų.

Kertinė paraštė
Naujosios "Aušros" spinduliai

Šiomis dienomis po ilgesnės, 
pusmetį užtrukusios pertraukos 
Vakrus pasiekė ‘‘LKB Kronikos” 
21 ir 22 numeriai, naujas “Na- 
cienalinio liaudies fronto” 
(N;L.F.) pareiškimas (rašytas š. 
m. gegužės 30) ir pernai pasiro
džiusios naujosios “Aušros” nr. 
2. Nepatikrintomis žiniomis, esąs 
jau ir “LKB Kronikos” nr. 23. 
Čia mėginsime trumpai apžvelgti 
naująjį “Aušros” numerį.

Prieš 40 metų (1936 m. vasa
rio mėn. 23 d.) “Naujojoje Ro
muvoje” (Nr. 8-268) buvo atspau 
dintas netrumpas 6 puslapių 
straipsnis, pavadintas “Į or
ganiškosios valstybės kūrybą”. 
Tai buvo šešiolikos asmenų gru
pės darbas, kurie beveik dviejų 
metų laikotarpyje dažnai susitik
davo tai pas dr. I. Skrupskelį, tai 
pas prof. K. Pakštą ar dr. A. Ma
ceiną. Straipsnis atspausdintas be 
pavardžių, nes nenorėta atkreip
ti prez. Smetonos valdžios cenzo
riaus ypatingą dėmesį į šias min
tis. Parašai po deklaracija pasiro
dė tik kitam numeryje raidyno 
tvarka:

J. Ambrazevičius (Brazaitis), 
gimn. mokyt., u-to lektorius, žur
nalistas, lit. istorikas.

Dr. P. Dielininkaitis, u-to dės 
tytojas, žurnalistas — socialogas.

Dr. J. Grinius, u-to docentas, 
rašytojas, meno istorikas.

J. Grušas, rašytojas, “Mūsų 
Laikraščio” redaktorius.

Dr. Z. Ivinskis, u-to docentas, 
'•istorikas, LKAkademijos narys.

Pr. Mantvydas, filosofas.
Dr. K. Pakštas, u-to profeso

rius.
Dr. C. Pakucka-, geologas, u- 

to docentas.
Dr. J. Pankauskas, psichologas, 

u-to dėstytojas.
Dr. A. Salys, kalbininkas, u-to 

docentas.
J. Keliuotis, žurnalistas, rašy- 

jas.
Dr. A. Maceina, u-to docentas, 

filosofas, rašytojas.
I. MaPnaukas, pedagogas, gim,»

Lietuvos gyvenimą žymiai pla
čiau. Jai irgi rūpi dokumentuoti 
faktus, tačiau dar labiau rūpi 
kūrybinis minties plėtojimas ir 
svarstymai. Todėl daugiausia vie
tos čia skiriama straipsniams, ku
rie atspindi autorių asmeninį 
galvojimą ir jų pa Įrašomi, nors 
dėl suprantamų priežasčių nau
dojami tik slapyvardžiai.

Jeigu “LKB Kronika” yra dau- nazijos mokytojas, u-to dėstyto-
giau biuletenis, tai 

Savo išore ‘‘Aušros” leidinys neabejotinai žurnalas. Abiejų ler 
nesiskiria nuo kronikų. Spausdi-' dinių skirtingas tarnybinis pobū-
namas tokiomis pat kukliomis 
priemonėmis, būtent mašinėle. 
Pasiekusi antrojo numerio fotoko
pija nelengvai išskaitoma. Pa
vyzdžiui, titulinis puslapis tie
siog neišskaitomas, tačiau galima 
įžiūrėti leidimo data — š.m. va
sario 16.

Palyginus su šiuolaikinėmis iš
tobulintos spausdinimo techni
kos galimybėmis, kuriomis negali 
nusiskųsti oficialioji režiminė 
spauda, pogrindinio leidinio var
ginga išorė akivaizdžiai liudija 
laisvo, valdžios cenzūrai nepasi
duodančio, spausdinto žodžio 
kryžiaus kelius šiandieninėje Lie
tuvoje. Tačiau kaip tik čia glūdi 
“Aušros”, kaip ir jos vyresniosios 
sesės Kronikos, vidinė stiprybė ir 
moralinė didybė: skelbti cenzū
ros varžtų neiškreiptą tiesą. Ir sa
vo idėjine kryptimi “Aušra” ne
siskiria nuo “Kronikos”. Abu jos 
ligšioliniai numeriai nepalieka 
jokios abejonės, jog tai yra taip 
pat Lietuvos katalikų leidinys. 
Skiriasi “Aušra” nuo “Kronikos 

tik savo praktiškais tikslais ir ki
tokiu tarnybiniu pobūdžiu. “Kro
nikai” pirmiausia rūpi Lietuvos 
katalikų reikalai ir žmogaus tei
sių gynyba. “Aušra” sau kelia 
platesnį lietuvių tautos moralinio 
atgimimo tikslą ir sąmoningai 
norėtų pratęsti praeitojo šimtme
čio “Aušros” tradiciją mutatis 
nautandis, t y. šiandieninėmis 
sąlygomis. -

“Kronika” iš esmės ribojasi au
tentiškų dokumentų ir griežtai 
pftikrintų faktų skelbimu. “Auš- 
ra” siekia atspindėti dabartinį

dis savaime reiškia Lietuvos ka
talikų sąjūdžio vidinį stiprėjimą, 
bet tai neduoda jokio pagrindo 
kalbėti apie kokios nors ideolo
ginės diferenciacijos pradžią. Jei
gu, pavyzdžiui, pastaruoju laiku 
keliais atsišaukimais viešumon 
išėjęs Lietuvos “Nacionalinis 
liaudies frontas” konkretizuosis 
periodiniu leidiniu, tatai jau bū
tų akivaizdus ideologinės diferen
ciacijos įrodymas, nes N.L.F. skel
biami tikslai — grynai politiniai 
(“Liaudies Lietuva” ir ‘‘sateliti
nio” statuso siekimas), kokių ne
kelia nei “Aušra”, nei juo labiau 
“Kronika”.

Tuo tarpu, neužbėgant įvy
kiams už akių, reikia susipažinti 
su naujosios “Aušros” antruoju 
numeriu. Pradžioje trumpai pa 
minima Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis ir pa
teikiamas 1918.11.16 aktas.

Skyrelyje “Istorijos puslapiai 
spausdinamas Daumanto 14 psl. 
straipsnis “Aušros gadynė”. Čia 
nušviečiami senosios “Aušros” at
siradimas, jos reikšmė ir vėles
nių to laikotarpio atgimusios Lie
tuvos laikraščių (“Varpo”, ‘ Ap
žvalgos”, “Tėv. Sargo”) istorija.

Straipsnyje “Naujos rusinimo 
priemonės mokykloje” Vytautas 
B. rašo: “Rusiškasis imperializmas 
savo tarnybai yra tvirtai pajun
gęs mokyklą. Tai, ką Raud. ar
mija pradėjo durtuvais ir tankais, 
ką saugumas palaiko teismų ir 
kalėjimų pagalba, mokykla turi 
užbaigti ir įtvirtinti. Mokyklos 
uždavinys yra įamžinti rusų vieš- 

(Nukelte 1 2 p<)

Aušra” yra Jas-
Dr. I. Skrupskelis, žurnalis

tas, “Židinio” redaktorius.
A. Vaičiulaitis, rašytojas, mo

kytojas.
Dr. B. Vitkus Žemės ūkio aka

demijos docentas.
Prie deklaracijos formulavimo 

daugiausia prisidėjo dr. Maceina, 
dr. Skrupskelis, Ambrazevičius 
(Brazaitis), dr. Dielininkaitis ir 
Kdiuotis, o galutinai tekstą sure
dagavo Ambrazevičius.Šioji minė
tos grupės deklaracija patraukė 
ypatingą Lietuvos katalikų dė
mesį dėl kelių priežasčių:

1. Tai buvo pirmas išsamesnis 
poseiminis katalikų intelektualų 
grupės pasisakymas pagrindiniais 
valstybiniais klausimais.

2. Kadangi deklaracijos idėjos 
dėl susidėjusių aplinkybių prak
tiškai nebuvo vykdomos ir lietu
vių visuomenė jų vykdymo ne
balsavo, deklaracija pasiliko tik 
pažadų plotmėje, užtat neprara
do patrauklumo visai eilei lie-Į 
tuvių.

3. Deklaracija turi minčių, ku
rios buvo populiarios Europos 
katalikuose prieš II-jį pasaulinį 
karą, o dabar jų randame Pietų 
Amerikos krikščionių demokratų 
sąjūdyje.

4. Deklaracija paprastai prista
toma kaip Lietuvių Fronto ar 
Lietuvių Fronto Bičiulių sąjū
džio pirmapradė ideologinė bazė, 
nes didžioji dalis tos grupės daly
vių vėliau tapo LF ir LFB ideolo
giniais vadais.

Sukakties proga mums vertėtų 
suglaustai prisiminti pagrindines 
tos deklaracijos idėjas ir jas pa
komentuoti.

ORGANIŠKOS VALSTYBES KŪRYBA
Žvilgsnis į deklaracijų po keturiasdešimt metų

Trys lietuviškieji kryžiai Daumantų Toluvos sodyboje. Vista, Calif. Visi trys kryžiai suprojektuoti ir padaryti paties 
sodybos šeimininko, šmaikščios plunksnos mūsų bendradarbio Daumanto Cibo. Kryžių temą užsiminęs, laiške redak
toriui Daumantas Cibas, be kita ko, rašo: “Pastačiau tris naujus kryžius savo Toluvos sodyboje Vištoje, kad jie man 
primintų Amerikos globoje išgyventus 30 metų (1946-1976). Į savo kryžius aš išdrįsau statyti dar nematytas stovylė- 
les. Pirmiausia: vietoj Kančios — prisikėlęs Kristus. Toks man labiau patinka. Jis duoda daug vilties. Primena, kad 
ir Lietuva prisikels. Nazarėnas, Sv. Kazimieras. Aušros Vartų ir Šiluvos Marijos stovylčlės, galima sakyti, yra tradici
nės. Bet, tur būt, iš viso pirmąkart j kryžių jkopė žemaičių dorintojas Ambraziejus Pabrėža, arkivyskupas Jurgis Ma
tulaitis. kun. Alfonsas Lipniūnas, Lietuvos krikštytojas ir kankinys karalius Mindaugas su abiem savo sūnumis, vi
soms gailestingų darbų darytojoms atstovaujanti Barbora 2agarietė ir pagaliau — Sibiro lietuvių kankinių šeima.

Be to, savo kryžiuose Išdrožiau įrašus: viename — “Lie tuva, per amžius tu gyva!”, kitame — “Garbė Dievui Tėvui, 
kad mes lietuviai”, o trečiame angliškai — “We love God, our Country arui Liberty”. Daugumas oramnentų ir simbo
lių yra originalūs, niekur kitur dar nematyti.

Be tų trijų kryžių Toluvos sodyboje stovi dar Partizanų kryžius ir sieninis Kalantos kryžius. Kiti du mano dirbti 
kryžiai stovi New Britain, Conn. ir San Diego, Calif. Ta'gi nejučiomis pasidariau kryždirbis. Gaila, kad nesu stalius. 
Gal aš dar išgarsėčiau, kaip kryžių meistras. Kaipo ne sUlius, turėjau atsisakyti dirbti kryžius Phoenix, San Carlos 
Ir Hot Springs lietuviams

Pernai vasarą su dideliu jdomumu sekiau pirmojo kryžiaus Kryžių kalne, Dainavoje, statymą. Kryžių 
ten pastatyti ir aš pats labai geidavau. Bet, apsigalvojęs, susilaikiau. Sakau, tegul ten pirmiausia stato garbingos, 
senos ir turtingos mūsų organizacijos. Bet kaip apsivyliau, kai tokia didelė ateitininkų organizacija savo jubiliejiniais 
metais vos {stengė pastatyti vieną vienintelį kryžių. Tikėjausi, kad kiekvieno miesto ateitininkai ten pastatys sa
vus kryžius. Iš karto būtų buvusi įspūdinga, patraukli prcdžia! Bijau, kad ten tas kryžius taip ir liks vienas. Daina
va dėi Kryžių kalno ilgai delsė, o dabar girdėjau apie kažkokius numatomus suvaržymus ar apribojimus, net apie 
vietos pakeitimą. Kad tik apribojimai visko nesužlugdytų.”

DEKLARACIJOS
PAGRINDINĖS MINTYS*

Deklaracija aiškia kalba, siste
mingai pristato visą eilę pasiūly
mų ir aptarimų viešojo gyveni
mo klausimais. Trumpai sumi
nėjusi du nepriklausomos Lietu
vos politinio gyvenimo tarpsnius: 
liberalistinės demokratijos ir au- 
toritetizmo, pateikia organiškos 
valstybės koncepciją, kuri apima 
valstybės santykius su gyvenimo 
pradais ir organiškos valstybės 
pagrindus.

Aiškindama valstybės santy 
kius su gyvenimo pradais, dekla

racija skelbia, kad “Liberalizmas 
valstybę kūrė individui. Autorite- 
tizme individas gyvena valsty
bei. Organiškos valstybės kon
cepcija šitą priešginybę išspren
džia, skirdama tam tikra prasme 
žmogų kaip individą ir žmogų 
kaip asmenį. Individualybė ir as
menybė žmoguje yra du skirtingi, 
bet neatskirti buities pradai. Tas 
pats asmuo giliausia pra;me yra 
sykiu ir individas ir asmuo. Jis 
yra vieningas. Vis dėlto asmeny
bės ir individualybės pagrindai 
yra kitokį. Individas yra gamtos 
pradas. Asmuo priklauso dvasios

nys glūdi dvasiniame jo prigim
ties principe, kuris yra aukštesnis 
už kiekvieną gamtoj dalyką. As
muo yra ne tik vertybių kūrėjas, 
ne tik jų turėtojas, bet ir pats ne
lygstama vertybė”... “Organiš
koje valstybėje pilietis nėra auko
jamas valstybei, nė valstybė nėra 
aukojąm'a piliečiui. Ir valstybė ir 
pilietis, kaip individas, čia dirba 
žmogaus asmenybei”. Kultūros 
kūrėjas yra asmuo, o “kultūrinės 
kūrybos autonomiškumas yra pa 
grindinė jos egzistencijos ir jos 
vertingumo sąlyga. Valstybė to 
dėl negali kultūrinės kūrybos pa-

sričiai. Žmogaus asmenybės šak- vergti savo tikslui. Šiuo atžvilgiu

ji gali būti saugotoja, įspėtoja ir 
skatintoja. Bet kūryba vyksta dva
sinėje sferoje nepareinamai nuo 
valstybės. Todėl valstybė negali 
turėti nei savos atskiros pasaulė
žiūros”. Tad nepasaulėžiūrinės po 
litikos ištakos veda į šią deklara
ciją.

Deklaracija, kalbėdama apie 
organiškos valstybės pagrindus, 
konstatuoja, kad tokiai valstybei 
autoritetas nėra tik sąlyga josios 
darbo našumui, bet vienas iš 
pirmųjų josios egzistencijos pa
grindų ir kad “žmogaus, kaip in
divido laisvė visuomeniniam gy
venime yra ne automatiška, bet 
palenkta bendram visuomenės 
gėriui”. Nusakydama asmens vie
tą valstybėje, deklaracija pabrė
žė, kad “Be asmens laisvės nėra 
įmanoma jokia žmogiška institu
cija ir jokis kūrybinis žmogaus 
užsimojimas. Kiekviena kūryba, 
vis tiek ar ji bus mokslinė, ar me
ninė, ar politinė bei socialinė, su
ponuoja laisvą žmogaus asmeny
bę”.

Tautinį valstybinį gyvenimą 
deklaracija siūlė taip perorgani
zuoti: ‘‘Socialinėje ekonominėj 
srityje, — įvedant korporatyvinę 
santvarką. Ideologinėje kultūri
nėje srityje, — vykdant kultūri
nę autonomiją. Teisinėje politi
nėje srityje, — pertvarkant ir su
darant institucijas, reikalingas tei
sinei valstybei”.

Anot deklaracijos, korporatyvi- 
nė ūkinė santvarka, bendradar
biaujant luomams, sudarytų są
lygas geresniems socialiniams san 
ykiams tarpti ir teisingiau gėry

bėmis pasiskirstyti. Korporacijas 
sudarytų laisvos, valstybės orga
nų kontroliuojamos, darbinin- 
<ų, darbdavių ir technikinio 
personalo sąjungos. Ūkio korpo- 
ratyvinė sąranga, kildama iš 
apačios į viršų, baigtųsi korpo
racijų rūmais, atstovaujančiais 
atskirų profesijų darbininkams, 
darbdaviams bei technikiniam 
personalui. Kad ūkio korporacinė 
santvarka klestėtų, valstybė tu
rėtų organizuoti ir palaikyti ins
titucijas, kurios sudarytų korpo- 
ratyvinės santvarkos pradus.

Deklaracijoje daug dėmesio 
skiriama kultūrinės autonomijos 
idėjai ir jos pagrindinei minčiai: 
Nuo politinių krašto instituci

jų, kuriose būtų sukoncentruo
ta politiniai šalies reikalai, turė
tų nepriklausyti ideologiniai ir 
religiniai reikalai”. Iš tos bazės 
išeinant, norima, kad kiekvie
nas pilietis galėtų jaustis turįs 
laisvę tikėti, išpažinti savo ideo
logijos tiesas ir tie, kurie nuo bet 
kurios konfesijos atkritę, galėtų 
nevaržomi rinktis naujos pasaulė
žiūros kelią ir kad jie nesijaustų 
antraeiliais krašto piliečiais. Kul
tūros autonomiškumas, kaip de
klaracija sako, turėtų rasti savo 
išraišką pagal proporcingos vals
tybės paramos dėsnius, ypač tau
tos auklėjimo ir švietimo srityje. 
Tie patys dėsniai pritaikytini vals
tybės santykiuose su konfesijomis, 
ideologiškai kultūrinėmis gru
pėmis ir tautinėmis mažumomis. 
Įgaudama viešas organizacines 
lytis, kultūrinės autonomijos 
sistema vainikuotųsi Vyriausiąja 
kultūros taryba.

Deklaracija pasisakė už sei
mą, kaip pagrindinę valdžios ins
tituciją, tačiau jo veiklą sociali
nėje — ekonominėje srityje su
siaurina kooperatyvinės santvar
kos sistema ir kultūrinės autono
mijos sistema, kuri remiasi įvai- 
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Nesustoklm pusiaukelėj. 

"XX Amžiaus" sukaktis. 

Po dramos konkurso. 

Laiškai S užjūrio. 

Dešimtmetis nuo A. Jurskio mirties. 

Latviu knygos derlius 

Akademines prošvaistes. 
Linas Kojelis ir Hanibalas. 
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Kertine parašte 
NESUSTOKIM PUSIAUKELĖJE 

Negana jauną obelį pasodinti: į dainos vienetų nusiskundimus: 
sodininkui tenka dar gerokai pa-j esą, išeivijos kompozitoriai ne-
sidarbuoti, kol medis atneša vai- linkę kurti pramoginės muzikos, 
siu. Jeigu prigijusią ir sulapoju- o jos taip labai trūksta. Vadinas, 

Spaudos darbo atsiminimu pluoštas 
JUOZAS PRUNSKIS 

Šįmet sueina 40 m., kai Kaune I redakcijoje, kad jfe nusprendė tam 
buvo pradėtas leisti naujas, moder-' reikalui kviesti mane. Prašė tuojau 
nus, plačių pažiūrų dienraštis "XX atvažiuoti pasikalbėti. 
Amžius". Jo iškilimas buvo savotiš-j N u v a ž i a v a u . J i s n u o d u g n i a u pra-
ka Lietuvos žurnalistikos staigmena, d e f o d ė s t y t i a p } e b Q r e I i o j a u n ų 
kuri neturėtų nueiti užmarštin. Ke- į f c s ū r o s ^rson&\0 n a r i u pasiryžimą 
tun iš 3o kurejų jau po žemėmis:: i n fe5 t i n a u j u k u l t ū r i n i u v ė j ų į m ū . 
prof. Juozas Brazaitis ( tada— | s ų k r a š t o g v v e n i m a , d r a s e s n i u ^ 
Ambrazevičius), miręs 1974 m. į c i a l i n i ų r e f o r m U j v i s k ą d a r a n t Lie_ 
lapkr. 28 d. Brooklyne, dr. Pranas į t u v o s ž m o n i u g e r o v d b r a n g i n a n t 
Dielininkaites- miręs 1942 m. bal.! k r i k s č i o n v b ė s idealus. Jie jau buvo 
6 d. Šiauliuose, prof. dr. Zenonas 1 p a s k e l b e "Naujojoje Romuvoje" sa-
Ivinskts - miręs 1971 m. gruodžio VQ i d e a l i o s ^ t v a r k o s deklaraciją 
24 d. Vokietijoje ir dr. Ignas Skrups-1 i r s v a r s t e a p i e s u k ū r i m a o r g a n 0 j 
kelis - bolševikų ištremtas žuvęs k u r į l ė t ų k a l b ė t i { L ie tuvos vi-
Vorkutoje 1942 m. gruodžio mėn. 

Keturi dar esame gyvi: du Vo
kietijoje —prof. Antanas Maceina 

suomenę. 
Taip jiems beplanuojant, prez. 

Smetonos vyriausybė uždarė krikš-
ir dr. Jonas Grinius; du JAV-se — j čionių demokratų dienraštį "Ry-
kun. Stasys Yla ir aš pats. Bet jau Į tą" ir liaudininkų — "Lietuvos Ži-
ir mūsų, gyvųjų, dienos eina va-; nias". "Ryto" redaktorius prof. L 
karop ir tariuosi, kad būtų gerai, i Bisrras buvo diskvalifikuotas — ne-

sią obelaitę jis paliktų vien sau 
lės ir vėjo malonei, derlius būtų 
menkas. Kantriai ir išmaningai 
sodininkas jauną vaismedį dar il
gai globoja — laisto, skiepija, 
tręšia, genėja, kol vieną rudenį 

skelbtas konkursas nė kiek padė
ties nepagerino. 

Savaime kyla klausimas: ar 
kada nors bus įmanoma užgirs
ti bent tas dainas ar šokius, ku
rie buvo premijuoti? Ar planuo-

obelis jam atsiteisia kvepiančių į jama išleisti jų gaidas? To lauk-
vaisių pintinėm. 

Kiekvienas gražus užmojis yra 
panašus į jauną .obelį. Todėl bū
na gaila, kai svajonė lieka tik 
dalinai įgyvendinta, kai sustoja
ma pusiaukelėj. Obuoliai tąsyk 
užsimezga, bet neprinoksta. 

Prieš dvejus metus Illinos Lie
tuvių gydytojų draugija buvo pa
skelbusi pramoginės muzikos kon
kursą. Sumanymas sveikintinas: 
tokio žanro kūrinių išeivijoj tik
rai stokojma. Šokių vakaruose 
verčiamės prisiminimų liekano
mis arba nemažiau senybiškai 

tumėm ne tik mes, bet ir Pietų 
Amerikos, Kanados, Australijos 
ir kitų kraštų tautiečiai. Juk nau
joji lietuvių pramoginė muzika 
jau ne svajonių padebesiuose 
klajoja, bet yra sukurta ir atžy
mėta premijomis. Telieka ją pa
skleisti. 

Kiekvienas planas atveria nau
jus akiračius ir todėl jo rezul
tatus reikia išnaudoti iki plačiau
sių galimybių. Ypač tokius popu
liariai mėgstamus dalykus, kaip 
pramoginė muzika. 

Jeigu konkurso sumanytojai 

jei mes visi paliktume po pluošteli 
atsiminimų apie tą ypatingą už
mojį. 

Kaip aš ten patekau 

1936 m. vasarą, sveikatai pasil-
pus, gyvenau Pažaislyje, kaip ka
peliono pavaduotojas, gilindamas 
studijas universitete ir slampinėda
mas po nepaprasto grožio pušyną, 
Nemuno pakrantes, gaivinamas 
nuostabaus stilingumo Pažaislio 
šventovės, papuoštos tokiomis tur
tingomis freskomis ir baroko archi
tektūros formomis. 

Vieną dieną suskamba telefonas 
iš Kauno. Kalba kun. Stasys Yla. 
Pasakoja, kad grupė jaunų intelek
tualų pasiryžo leisti dienraštį, kad 
jie visi turi kitas pareigas, kad jiems 

bebuvo jam ląidžiama toliau pasi
likti redaktoriumi. Tai krikščionys 
demokratai, berods prof. Bistro lū- Mm 
pomis, ir pasiūlė perimti "Rytą" S . 
tiems naujiems "kultūriniams są- f^^ muziejaus bronziniai liūtai ir bokštas nepriklausomj bžs metais Kaune 
mokslininkams". i 

Jie nusprendė tam pritartL Tam a • • " 
jie buvo pajėgūs, bet dar trūko 
žmogaus nuolat sėdėti redakcijoje ir 
atlikinėti kasdienį redagavimo dar
bą. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

bendradarbiavau "Ryte", o kai kun. | kė: "Pažiūrėsim, ką atvažiavę pasa-

Zinojau, kad to sąjūdžio žmo
nėms aš buvau mažai pažįstamas. 
Nebuvo abejonės, kad mane buvo 
pasiūlęs kun. St. Yla. Kas jam šo
vė į galvą? Tikriausia nulėmė tai, 
kad, kartu su juo sėdint tame pat 
seminarijos suole, jis žinojo, jog ga
liu naudotis kelių svetimų kalbų 
literatūra, be to — rašinėjau į pra-

reikia žmogaus, kuris nuolat sėdėtų' dedamą leisti "Mūsų laikrašį", 

skambančiais importais iš oku- toliau žengti neketina, tarsim, 
puotos Lietuvos. O štai, jau šimt
metis artėja į pabaigą — pasau
lis kitaip šoka ir dainuoja. 

Dainininkų koncertuose taip
gi pasigendam lengvesnio žanro 
puoselėtojų. Dažnai vidutiniškas 
balselis tiesiog persiplėšia, ban-
damas įveikti "sunkiąją artileri
ją". Lyg kiekvienas būtinai pri
valėtų atiduoti duoklę operai ar 
oratorijai. Nedidelis balsas turė
tų pramokti draugystės su mik
rofonu ir, galimas dalykas, vi-ai 
padoriai padainuotų tai, kas jam 
padainuoti įmanoma. 

Taigi, gydytojų draugija 
skelbė konkursą, aiškiai supras
dama dienos dinamiką ir ketin
dama vieną akivaizdžią spragą 
užpildyti. 

Susidomėjimas konkursu buvo 
nemažas, jame gausiai dalyvau
ta. Pernai pavasarį jury komisi
ja paskelbė savo sprendimą: bu
vo premijuoti keturi kūriniai. 
Spauda ir radijas suminėjo lai
mėjusiųjų pavardes; jiems buvo 
išsiuntinėti čekiai. Po to viskas 
nutilo. 

Neseniai teko skaityti kalių 

kad žygis neatnešė lauktų vaisių, 
kad sodininkas liko be obuolių. 

Grįžtant valandėlei į praeitį, 
atrodo, kad gudrus sodininkas 
gal net jury komisijos posėdžiui 
būtų pasirinkęs naują, neįprastą 
formą ir viešai atvėręs jam duris. 
Ar viską ir visados reikia daryti 
vienodai? Ar būtinai uždarai? 
Juk šį sykį buvo premijuojama 
ne metafizinė poezija, kurion įsi
gilinti reikia vienatvės ir ramy
bės. Šį sykį reikalas lietė pramo
ginę muziką, kuria domisi pla
tus visuomenės būrys. Kiekvieno 
žanro gerąsias ypatybes vertėtų 
išnaudoti. 

štai, kaip galėjo atrodyti pre
mijavimo vakaras: 

Jury komisija renkasi atsiųstų 
kūrinių vertinti į salę, kurion su
eina ir publika. Keli dainininkai 
(nebūtinai tie, kurie jau pasiekė 
didžiulio garso, nebūtinai "iš
skirtinieji"), keli simpatingi dai
nininkai, kurie dainos meną gal 
dar tik studijuoja, išmokę po ke
lias konkursines dainas, piano 
palydimi, jas pristato klausyto* 

I s iii 
LaUvia statula šventiškai Iliuminuotame Kaune. Rusy-bolševikų okupacijoje 
ttauua buvo -iigrifT**-

St. Yla buvo pakviestas seminari
joje dėstyti sielovadą, jis mane bu
vo įstatęs savo vieton į "Mūsų 
Laikraščio" redakciją tvarkyti reli
ginę, ideologinę dalį. 

Bet dabar aš jam pradėjau aiš
kintis: 

— Zinai, dienrašty dirbti ne
turiu patyrimo. Be to — rašau di
sertaciją, susitrukdys. Pagaliau ir 
sveikata mano menkoka. Pradėsiu, 
neištesėsiu, kas gi tada bus. 

Kun. St Yla vis tiek spyrė su
tikti 

— Gerai, — sakau jam. — Ma
tai, kad negaliu, bet jeigu mane vys
kupas skirs, tai nukrinta nuo ma
nęs atsakomybė —eisiu ten dirbti. 

Kai jis tai referavo būsimojo dien
raščio kolektyvui, jie nutarė du pa
siųsti į Panevėžį, pas Paltaroką, pa
prašyti, kad mane paskirtų. Apie 
tai pranešė ir man. 

Vaikštau aš po Pažaislio gėlynus, 
varstau rožinio poterėlius ir galvo
ju, kad bus blogai. Dėl visų tų 
aplinkybių negaliu imtis to darbo. 
Tačiau atodūsiais čia nieko nepa
darysi, reikia veikti. Taigi, nutariau 
telefonuot vysk. Paltaroko kancle
riui kun. Vladui Butvilai, mano bu
vusiam kapelionui, gerai pažįsta
mam, kad mane gelbėtų. O jau bu
vo atėjęs gana vėlyvas vakaras. Pa
skambinus, kai tik atsiliepė, iš kar
to supratau, kad kalba ne kan. But
vilą, o pats vysk. Paltarokas. Mat, 
po darbo valandų, kai raštinė bū
davo uždaryta, jis telefoną perjung
davo į savo kambarius. Iš karto kiek 
persigandau ir sumišau, bet tuoj 
ėmiau dėstyti, jog važiuoja du pro
fesoriai prašyti jo, kad skirtų mane 
dienraščio redaktorium. 

Vyskupui pasirodė, kad aš sukly
dau. Sako: "Gal savaitraščio". "Ne, 
— pasakiau, — dienraščio". — Aiš
kinau, kodėl neturėčiau būti į tas 

kys". Vėliau kažkam vyskupas pra
sitarė, kad jam atrodė —kaipgi čia: 
važiuoja prašyt vyskupo pritarimo, 
o jis, matai, nebus sutikęs. Tai jau 
čia diplomatija. Bet jeigu diploma
tija, tai į dienraščio redakciją tin
ka... 

Grįžę su vyskupo pritarimu (va
žiavo dr. Dielininkaitis ir, berods, 
dr. Ivinskis) vieną dieną man nie
ko į Pažaislį nepranešė. Tegu, sako, 
jis aprimsta, gerai išsimiega. Ir tik 
dar sekančią dieną išgirdau telefo
nu balsą iš Kauno: 

— Sveikas, redaktoriau. 

Pavadinimo beieškant 

Susirinkome visi pirmajam posė-

Redakcijos kolektyvas 

Visą laikraščio pasisekimą nulė-
mė tų kolektyvo narių didelis pa
sišventimas. Kai prieidavo kuriam 
eilė budėti redakcijoje, tas ateidavo 
pilnas naujų idėjų, įtraukdavo vi
są savo draugų būrį rašyti, bend
radarbiauti. Visi jie buvo Vakarų 
kultūros žmonės, studijas gilinę įvai
riuose Europos universitetuose. 
Krikščionybės esmę ir įtaką supratę 
plačiau negu ligšiolinė tada buvusi 
tradicinė pažiūra. 

Nebuvo susivaržę jokiais parti
niais ar grupiniais saitais. Kas tik ką 
darė pozityvaus, viskas buvo palan
kiai sutinkama. Kas tik norėjo 
bendradarbiauti, mielai buvo kvie
čiamas, nežiūrint kokiai grupei kas 

džiui. Dalyvavo ir prof. L. Bist- j būtų priklausęs. Apie dienraštį ėme 
ras. Kolektyvo nariai įsipareigojo j gmpuotis kone visos kūrybingosios 

pareigas skiriamas. Vyskupas pasą-1 toj as. 

kasdien pasikeisdami būti redakcijo
je ir mums padėti. Visų pirma, rin
kome vardą. Berods, kun. St, Yla, 
prisimindamas kažkokį laikraštį Bel
gijoje, pasiūlė keisti "Ryto" vardą į 
"XX Amžius". Tai geriau nusakys 
mūsų ryžtą eiti su savo laiko dva
sia, būti pažangiais. Pasiūlymas bu
vo priimtas. Prasidėjo darbas. Visi 
buvome vienos nuomonės, veikėme 
bendru susitarimu, jokio pirminin
ko red. kolektyvas iš savo tarpo 
nerinko. 

Aš iš pradžių jaučiausi kaip nak
čia paleistas į nepažįstamą mišką. 
Pergyvenau didelę įtampą, ėmė pa
stoviai rastis pakilusi temperatūra, 
ir tik galvojau, kaip čia man sklan
džiai ištrūkti. Pasisakiau, kad šlu
buoja sveikata. Kolegos su mielu 
nuoširdumu patarė: "Tai važiuok 
atostogų". Ir taip, gal nė mėnesio 
ncišdirbęs, išvykau trejetui sa
vaičių atostogų, bet visai manęs 
neatleido. Kai grįžau, taip įsivėliau, 
kad tai tapo maloniausias mano 
darbas ir geriausias sveikatos gydy-

naujųjų intelektualų, rašytojų* 
ekonomistų, visuomenininkų jė
gos. 

Brazaičio talka 

Ambrazevičius - Brazaitis gerai 
mokėjo lietuvių kalbą ir jo priežiū
ra bei patarimai daug padėjo pa
tobulinti dienraščio sakinių taisyk
lingumą. Jis turėjo plačius ryšius su 
rašytojais ir daugelį padėjo įtraukti. 
Turėjo aštrią plunksną ir taikliai 
talkino polemikoje, nors dienrašty 
jos nebuvo daug. Rašydavo bran-
džius straipsnius Servus slapy
vardžiu. Turėjo gilų sąmojų ir glo
bojo humoro skyrių "Mirga -
marga". Dailininkui Kulakauskui 
duodavo gerų idėjų, kokias sukur
ti karikatūras. Jau labiau reiškian
tis Maskvos Įtakos brovimuisi, pasi
rodė karikatūra, kur barzdotas 
(lengvai atpažįstamas Liudas Gi
ra) šveičia batus, piauruvu ir kūju 
atžymėtus. Sovietų pasiuntinybe 
pakėlė dėl to skandalą. Pareikala
vo, kad "XX Amžius" būtų nu-

(Nukelta į 2 ps i ) , 
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Spygliai — Dygliaį 

Kertine parašte 
MUZIKOS KRITIKAS IR MUZIKINIS 
ŽURNALISTAS 

Muzikos kritika šiandien va- ti kokių nors nuopelnų kitam 
diname įvykusio koncerto apra- kompozitoriui. Beveik vieninte-
šymą, jo įvertinimą, o labiausiai lis Robert Schumann paliko ki-
$avo asmeninių įspūdžių išsaky- tokį pavyzdį, bet nerado pasekėjų, 
mą. Tai viešo įvykio perkėlimas D a b a r ^ ^ a p i e muzMn[ fa 
i laikraščio puslapius, kad žmo- n a l i z m ą ^ ^ . ^ n a g r i n ė j a n t i 
nės galėtų pasisKaityti. Prieš k o r n p o z i t o r i aus kūrinį, yra rašo-
kalbedami apie šį žurnalistini pn- m a profes^^io {r skiriama pra
ėjimą pnc muzikos, tunme su- fesionalui arba bent muzikos stu-
stoti pne tikro kritiko darbo. Dar d e n t u i Q muzikinis žurnalistas 
daug anksčiau prieš spaudos at- kreipiasi į plačią visuomenę, ku-
radimą, specialistai muzikos kū- ri g a i i t u r ė t i j ^ dažniausiai ir 
rinius jau vertino. 1547 metais n e t u r i gilesnio arba net jokio mu-
šveicaras Henrich Loris, pasiva- zikinio išsimokslinimo. Dci Didžio-
dinęs Henricus Glareanus, nuo s j o s prancūzų revoliucijos muzi-
to kantono, kuriame jis gimė, pa- kas, kaip ir menininkas tapyto-
rašė Dodecachordon, kur jis iš- j a s ? dirbo dažniausiai Bažnyčiai 
samiai nagrinėja kompozitorius arba aristokratijai - elitui. Meni-
Josquin De Pres, beigų kompozi- ninkai ir buvo anų išlaikomi 19 
torių, ir Henr Isaac, flamandų šimtmetyje, kada į paviršių iš
kilmės italų kompozitorių. Hen- plaukė vidurinioji klasė —mies-
ricus Glareanus įrodinėja, kad tiečiai. Šiems praturtėjus, jie ir ta-
bažnytiniai veikalai turi 12 modų, po menų globėjais. Įvyko meno 

A. TYRUOUS 

Minėdami Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės ir lietuvių imi-
gracijo- į Ameriką 100 metų su 
kakth, pri įmename ir tą veikalą 
kuriame pavaizduoti šio šimtme
čio pradžios lietuviai, dirbę gar
siosiose Chicagos skerdyklose 
("Stokjarduose"). Šįmet kaip tik 
suėjo 70 metų nuo pasirodymo 
amerikiečių rašytojo Upton Sin
clairo (1878-1968) "Džiunglių", 
kurios sukėlė lig tol negirdėtą 
sambrūzdi, tiesiog furorą, ne tik 
Amerikoj, bet ir Europoj. Veika
las dar tais pačiais 1906 metais 
buvo išverstas kone į visas Eu
ropos kalbas (nors pats autorius 
pradžioj sunkiai galėjo rasti lei
dėją Amerikoj dėl kraštą apnuo
ginančių vaizdų ir radikalių idė
jų). Vokiečiai buvo bene praktiš
kiausi: paskaitę Šį romaną, tuoj 
apsidraudė aukštais muitais nuo 
mėsos įvežimo iš Amerikos ir be
maž niekas nebenorėjo valgyti 
vad. "kenuotos" mėsos. Ameri
kos gi valdžia, prezidentaujant 
T. Rooseveltui, irgi neliko kur
čia taip garsiai bylojančiam au
toriui ir išleido mėsos inspekci
jos įstatymą. Autoriui pirmiausia 
rūpėjo, kad būtų pagerintos dir
bančiųjų darbo sąlygos, bet iš tik
rųjų valdžia ne mažiau dėmesio 
atkreipė ir į darbo produkciją. 
Dėl to vėliau Sinclair sakydavo: 
"Taikiau į žmonių širdis, o pa
taikiau į pilvą". Dėl skandalin
gų mėsos gamybos sąlygų net po
etai rašė skundo eiles, kaip štai: 

-

Lietuviai Sinclairo " Dži • • M *W* vidi ijuiiiciiru i/i.iungle 
Įtakingojo romano septyniasdešimt mėty sukaktį minint 
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šios šeimos nueina į kapus, dalis 
lieka dcgeneruo:a, ir tik Jurgis, 

Ar tai kumpis, ar trichinozė? 
Ar tai kiauliena, pilna nuodų? 
Ar tai steikas, ar tuberkuliozė. 
Gal reiks numirti prie pietų.. 

(Charlotte P. Gilman) 

itlikęs nuotykingą odisėją, išlie
ka galu/inai nepalaužtas, grei
čiausiai dėl tada madingos ni-
čiškos idėjos ir dėl autoriaus rei
kalo padaryti jį savo idėjos eks-
ponentu. 

Kodėl Sinclair "Džiunglėms" 
pasirinko lietuvius, o ne kurią 
kitą etninę grupę, kaip airius ar 
lenkus, kurių tada Chicagoj bu
vo kur kas daugiau? Priežastis, 
be abejo, buvo ekonominė, ir at
sakymą į tai autorius duoda sa
vo knygos 6 skyriuje, kur paaiš
kinta, kad skerdyklo:e pirmieji 
buvo įsikūrę vokiečiai, bet, už
darbiui sumažėjus, pasitrau
kę. Po to sekę airiai, ir 6 ar 7 
metus skerdyklų rajonas ("Pack-
ingtown") buvęs vadinamas Ai
rių miestu ("Irish City"). Po di
džiojo streiko ir jie pasitraukę, o 
į jų vietą stoję čekai, po to len
kai, kuriuos išstūmę lietuviai, o 
į šių vietą jau veržiasi slovakai. 

Savo atsiminimuose (1932) ir 
autobiografijoj "(1962) Sinclair 
nupasakoja, kas jį paskatino ra
šyti "Džiungles!' ir kaip vyriau
siu veikėju pasirinko lietuvi. Bai
gęs Columbia universitetą Nevv 
Yorke, kaip žurnalistas laikraščio 
''Appeal to reason" buvęs pa
kviestas aprašyti darbo sąlygas 
Chicagos skerdyklose. Buvo gir
dėjęs apie darbininkų streiką .ten. 
Iš jaunumės buvo linkęs- užjaus
ti vargstančius. Taip 1904 m. spa
lio mėn. atvykęs į Chicagą ir gy
venęs tarp vad. "Jaučio tresto" 
vergų. Vakarais sėdėdavęs darbi
ninkų, čiabuvių ir imigrantų, na

muose, ir jie jam pasakodavę sa
vo istorijas, o jis viską pasižymė
davęs. Dienos metu vaikščioda-
vęs po "jardus", o jo draugai ri
zikuodavo netekti darbo, paro
dydami jam tai, ko reikėję. Bu
vęs apsirengęs ne ką geriau už 
darbininkus, o su priešpiečių ki
birėliu galėjęs-visur praeiti kaip 
bet kuris darbininkas. Vaikščiojęs 
po visą tą rajoną, kalbėjęsis su Į 
teisininkais, daktarais, darbinin
kais, slaugėmis, policininkais, ne-
judomo turto agentais. Po mėne
sio jau turėjęs faktus raportui, 
bet sumanęs visa tai perpilti į li
teratūrinę formą, tik trūkę vei
kėjų. Vieną sekmadienį popiet, 
bevaikščiodamas apie "jardus", 
pamatęs vestuvininkus, besiren
kančius į saliūno galinį kamba
rį. Keli vežimai buvę pilni žmo
nių, tad sustojęs pažiūrėti, o kad 
žmonės buvę malonūs, įėjęs į 
kambarį ir atsistojęs prie sienos. 
Taip lietuviškomis vestuvėmis ir 
prasideda pirmasis "Džiunglių" 
skyrius. Cia pamatęs, ko roma
nui reikėję — suš^.ė*!*iį ir suža
dėtinę, motiną ir tėvą, narsią pus
seserę, vaikus, muzikantus. Stebė
jęs juos visus ir vi:ką derinęs į 
savo aprašymą. Po to išėjęs pa
vakarieniauti, o vėl grįžęs, pasili
ko iki vidurnakčio, su nieku ne
sikalbėdamas, tik stebėdamas ir 
viską dėdamasis į galvą. Po 2 mė
nesių pradėjęs rašyti ir viską ap
rašęs taip, kaip buvo matęs ir at
siminė. Rašė grįžęs į Princeton, 
N. J., kur netoli turėjo ūkelį (pig. 
M. C. Sinclair, Southern belle, 
(1962). Tokiu faktų rinkimo me
todu parašyti ir kiti Sinclairo ro-
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Amerikiečių rašytojas Upton Sinclair "Džiunglių" rašyme meta (IMS m.) 

Darbo sąlygas ir mėsos pramo
nę Chicagos skerdyklore Sinclair! 
savo veikale pavaizdavo su tokiu 
į'ikinamu atvirumu ir vaizdų 
šiurpumu, kad ne tik eilinis skai
tytojas, bet ir aukšto rango poli-

I :ikas turėjo būti sujudintas. Tai 
scenos, kurias, kaip autorius sako, 
galėjo panaudoti Dantė ar Zola 

ir kitus veikalus. Knyga yra fr kratejo, tapo prieinami visiems, j "Džiunelės 
šiandieną įdomi, nes autorius tik- Atsirado reikalą; muzikinį pasiro-' 

parašytos su tokia 
. ,Y - : . . , , , „ . , ., - . - ^ , i įtampa ir tokiu nuotykių įvai-

rai išmaningai visa tai svarsto, dymą skelbti laikraštyje. Tada j rumUj> k o k i ų n e b e nt rastum V. 
Dviem šimtam metų praėjus, i š k i l ° i r muzikinis žurnalisttas, vi- j Hugo'"Vargdienių" Valžano odi-

Johann Mattheson, kompozito f l . n a u > a l r l l g^ 0 1 n e ž i n o m a P r o i sėjos aprašyme Paryžiaus pože-
.., . . . , fesija. Pirmas žinomas muzikinis rius, teoretikas ir vargonininkas, - ,. , r , , t T *• /- •..• \K • rroo žurnalistas buvo Eduard Hans-paraše Cntica Muzica 1722 me- .. , ... . . -: , ~ , ZTm • h e k gyvenęs Vienoje ir rašęs mu-tais, kur jis agresyviu tonu pasisa- ^ ^ ^ ] m m g t a i s N g u e 

sako kitų kompozitorių atfcril- F r g i e p ^ H a n s H c k n e t u r ė J Q 
giu. Kitų kompozitorių veikalus S c h u m a n n o y p a t v b i u : j i s b u v o 
nagrinėti mėgino ir daugiau kom- l a b a ? §a i i g k a s > l i e s d ž l m a s Wagne-

Scnumann rj }r B r a h m s ą j muz i 'KOS apžval
gas jisai įnešė asmeniškumą, ag
resyvumą ir neigiamą nusistaty-

pozitorių: Robert 
kritiškai apžvelgė Wagnerio, Cho-
pino ir Berliozo kūrinius. Jis net 
įsteigė žurnalą Neue Zeitschrift 
Robert Schumann buvo vienin
telis kompozitorius, mokėjęs įžvel
gti gerus bruožus ir savo kolegų 
darbuose, juos vertinti ne tik nei
giamai, bet ir teigiamai. Shuma-
nnas turėjo pranašo žvilgsnį, 
liečiant Chopiną. Kiti dideli kom
pozitoriai, kaip Weber, Berlioz, 
Liszt, Wagner, taipgi užsiimdavo 
kritika, bet jie neprilygo Schuma-

• • j » » — r — — J — * 

miuose. "Džiunglės — visokiau
sios korupcijos, melo, klastos ir' 
apgaulės simbolis. Sutirštintos! 
spalvos turėjo padėti realizuoti 
minėtus autoriaus siekimus. Pa
saulėžiūriniu ir literatūriniu at-j 
žvilgiu Sinclairui darė įtakos tol 
meto natūralizmas ir tokie rašy-Į 
tojai, kaip Jack London. nors Ii-j 

~'~YJ V \ "" ' 1 teratūros kritikai nėra linkę Sinc-: 
m ą ^neS,tTU0S_,fm0nueSL U ^ J i l l a i r ^ tfkiuoti į natūralistus, skir-| 

darni jį daugiau net prie "realis-' 
tinių romantikų", siekiančių ge
rovės per negerovių pavaizdavi-! 
mą (plg. J. C. Duram, Upton 
Sinc.lair's realistic romanticism,! 
1970). 

"Džiunglių" vyriausias veikė
jau yra Jurgis Rudkus, pirmai
siais šio šimtmečio metais atvy
kęs į Ameriką "laimės ieškoti" su 
tėvu. broliu, sužadėtine, jos pa
mote, giminaite ir šešiais vaikais 
— viso 12 asmenų šeima. Liki
mas taip lėmė. kad dėl nepapras-

į tai žiaurių darbo ir gyvenimo są-
'lysa 2-3 metu, laikotarpy dalis 

nemėgo. Hanslick buvo Vienos 
universiteto profesorius ir darė 
didelę įtaką į anų laikų visuo
menę, rašydamas muzikos esteti
kos klausimais ir rodydamas sa
vo agresyvų nusistatymą prieš 
naujenybes. Hanslick, būdamas 
muzikos žurnalistų pradininku, 
paliko savo bruožus ir būsimie-

• - - šiems muzikos žurnalistams. Ir 
nno objektyvumui. Aplamai, kaip liandicn m u z i k o s tumahsiai ne
taktai rodo, aukšto lygio tempo- r a a t s i k r a t ę a n o s a v 0 p i r r n t ako 
zitonus, nežiūrint savo gilių ži- f ™ ^ 
nių, savo muzikos supratimo, daž- ' 2 Q § J m t m e č i o pradžioje ir ve
nai negali atsipalaiduoti nuo ^ d i d e I ę rolę m u z i k o s ^ ^ 
subjektyvumo, pavydo, nesąmo-

antipaojo*. negali pafarf- (Nukalu i 2 &\ 

manai, kaip '"Metropolis" (apie 
New Yorko gyvenimą), "Aliejus", 
"Bostonas". 

Pradėjęs "'Džiungles" lietuviš
ka "veselija", Sinclair pristato 
jos dalyvius: sužadėtinį Jurgį 
Rudkų, jo sužadėtinę, jaunutę, 

į vos 16 metų, Oną Lukošaitę (kny 
goj vartojama dar lenkiška rašy
ba: Lukoszaite), jos pusseserę, 
vestuvių "spiritus movens", Ma
riją Berczynskas (Berčinskaitę 
ar Beržinskaitę). Stalu rūpinasi 
"teta" Elzbieta, Kotryna ir seno
ji Majauskienė. Kalbai sakyti pa
sirengęs Jurgio tėvas, "dėdė" An
tanas ir Jokūbas Šedvilas, Hals-
:ead gatvėj turėjęs delikatesų 

Į krautuvę. Jo žmona Ona tarp 
Į kitko primena, kad jis turįs "po
etišką vaidintuvę" (šie žodžiai, 

I kaip ir bemaž visa lietuviškoji 
j frazeologija, duoti be vertimų į 
anglų kalbą). Cia ir daugiau su-

| sižadėjusių porų, kaip Alena Ja
saity tė su Juozu Račium,, Jadvy-

j ga Marcinkus su savo Mykolu ir 
į kiti. Muzikantams išsijuosęs va-
| dovauja Tamošius Kušleika. Iš 

kurių autoriaus užuominų bū-
.ralima spėti, kad narujieji imi-

1 grantai galėjo būti iš dzūkų ar 
niaus krašto, iŠ gana miškin-

' gų vietų. Tolimesnėj veikalo ei-
| goj vienas kitas iš tų veikėjų vėl 
i paširdį, bet dažniausiai tik atsi-
j tiktinai. nes visas autoriaus dė-
. mesys sukauptas į vyriausią vei-
1 kėją. Autoriui nemažą įspūdį ves-
i tuvėse padarė lietuviškos dainos, 
[ir vienos»jų jis duoda ištisą pos-
| mą originalo kalba, būtent "Su-
I diev, kvietkeli, tu brangiausias". 
į Jei knygoj būtų buvę pažymėta, 

i tos dainos autorius Antanas 
Vienažindys, šis mūsų poetas bū-

I tų bene labiausiai pagarsėjęs pa
sauly, "Džiunglėms" pasiro-

Nuotr. v. Maželio'džius »et 36 kalbi) vertimuose 

(plg. R. Tottesman, U. Sinclair, 
annotated checkfist. Kent, Ohio, 
1973). 

Čia kyla klausimas, kiek lietu
viškumo yra "Džiunglių" veikė
juose. Be abejo, autorius per 7 
savaites pažino nemaža lietuviu.' 
Chicagoj, lankėsi jų namuose, 
stebėjo jų gyvenimo sąlygas. Bet 
giliau pažinti naujųjų imigrantų 
vidaus gyvenimą, jų papročius ir 
pažiūras tiek laiko neužtektų. Iš 
tikrųjų, Sinclair per 4 savaites 
rinko faktus, dar nežinodamas, 
kas bus jo romanų veikėjai. Arti
miau lietuvius pažinti jis teturė
jo kokias 2-3 savaites, kaip 
matyti iš atsiminimų. Jur
gis, .Lietuvos kaimo bemokslis 
vaikinas, pasižymi fiziniu stipru
mu (su Chicagos "bomais" jis 
galįs viena ranka susitvarkyti), 
darbštus, blaivus. Bet po šeimos 
nelaimės — žmonos mirties po 
per ankstyvo antro vaiko gimdy
mo — jis jau netenka pusiaus
vyros, o po vaiko mirties tampa 
lyg kokiu '•profesionaliniu" 
Amerikos nuotykių romanų kla
jūnu. Tai jau sunkiau suderina
ma su lietuvio charakteriu, kuris 
daugiau laikosi "aukso vidurio", 
negu pasiduoda aistringoms ek-
stremoms. Nors autorius gerai 
žino, kas etniškai yra lietuviai, 
bet kartą vis dėlto prasitaria, kad 
Rudkus giminingas slavams, šį 
nonsensą kartoja tokie informa
ciniai leidiniai, kaip "Encyclo-
pedia Americana", K. Keller ir 
V. Bennet skaitytojų informaci
jai skirtos knygos net iki šios die
nos. Mūsų, ypač akademinėse 
įstaigose dirbančiųjų, pareiga tą 
seną raugą išvalyti kaip galima 
greičiau. 

Sunkiau patikėtinas ir Jurgio 
žmonos Onos metimasis į "bo-
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Modemus religinis menas 

Čiurlionis -didysis nežinomasis 

P. Jurgėlos Lietuviškoji skautija 

Apie Aleksandros Kašubienės kūrybą 

Vlado šlaito nauji eilėraščiai 

Lietuva Kryžiaus karų poezijoj 

“XX Amžiaus” sukaktis 

Mūsų kalba

Roma Mastienė Pietų Amerikoje

Kertinė paraštė
MODERNUS RELIGINIS MENAS

Menas plačiausia prasme me. Romos katakombose tokių 
krikščionių gyvenime užima simbolinių piešinių yra daug. 
svarbią vietą. Liturgija, muzika, Laikas keitė pažiūras į krikš- 
jvairios giesmės, poezijos rečitaty- čionišką meną bažnyčiose ir na
vai, šventovių puošmenys yra ne- muose. Graikų senojo meno įta- 
atskiriama religinio gyvenimo koj atsirado statulos ir šventųjų 
dalis. Senųjų raštų evangeliniai paveikslai, buvo vaizduojamas 
himnai, šimtmečiais kurta religi- nematomas Dievas ir įsikūnijimo 
nė poezija yra tapę populiario- paslaptys. Tas menas nesupago- 
mis giesmėmis, genialiųjų kom- nino krikščionybės, bet išreiškė 
pozitorių muzikos paskatų. Jiems krikščionių gyvenamo laiko dva- 
taikomi instrumentai yra tradi- šią, įkvėpė menininkams simbo- 
cinės priemonės išreikšti žmo- liūs — abstraktesnius ar reales- 
gaus sielos virpesiams, gi- nius — vaizduoti tikėjimo pa- 
liausiems jausmams, santykiams slaptis dr jas išreikšti regimais 
su Aukščiausia Būtimi ir verži- vaizdais, kad žmonės grožėtųs!, 
muši į Absoliutą. prie jų susimąstytų, juose pajus

tų savo tikėjimo atsparą. “Jei 
skelbimai yra krikščioniškas, kai

, . ... . kalba apie Dievą, įsikūnijusį,
lygojamas aplinkos tradici,ų .r pritousj
meninio išjautimo. menas yra venusį jr mįrusį kajp žmogų, tai 
asmens kūryba. Tikrasis menas meninė iiraiška sakant 
gimsta .š įkvėpimo, kur, pajunta tanBla ir tos {ios , im 
tik jautresnes sielos, gilesnio dva
sinio gvvenimo troškimai ir no
rai pažinti, kas yra anapus že
mės ribos ir išreikšti tai žmogui 
— pirmiausia sau pačiam — su
prantamu ir paiaučiamu būdu.
Tai yra tam tikras savo dvasios tas Amerikos nepriklausomybės 
perkėlimas į regimą, girdimą, 200 metų sukakties proga Vati- 
pajaučiamą, apmąstomą pavida
lą. kuris rre:šk;a daugiau negu 
tik spalvą, brūkšnį, garsą. Juo la- 
b'an tai ta’koma, kai kalbama 
ao:e religinį ir šventąjį meną

Tačiau žmogus gyvena * tam 
tikrame laike ir erdvėje. Jis są-

ties tiesų išraiška”, kalbėjo pop. 
Paulius VI atidarydamas Ameri
kos dabartinio meno parodą Va
tikano muziejuje.

Washingtono Smitsono institu

- O—jA

ir
revgiosam et artem sac-

’-os dienos formomis iau-
Va-’’

‘ik
č'amc ’ ū oe-.ąr'io oasi-
reFScmas. Krikšč’onys, sekdami 
*—-’ais r»’’-~ia’sia's amž’ais netu
rėk) paveikslų ir statulų. Krikš
čionybėj regimasis religinis me-

fiuRUONlS - DIDYSIS NEŽINOMAIS

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) B “Žiemos” ciklo (Nr. 2)

damas beveik “suspense” (netik
rumo) Būklę.

3. Beveik tą patį galima pa
sakyti apie baltą, kurios vertė vi
sad yra nurodomoji ir gali būti

remia tinkamos reprodukcijos. 
Baigmėje autorės pažymi, kad

joks Lietuvos dailininkas, nei 
anksčiau, nei vėliau po Čiurlio
nio, nesugebėjo taip pajusti visos

naudojama bet kuriam elemen- savo tautos tradic.jos ir ją išsa-
tui, traktuojamam mistine ir 
dvasine prasme, kaip tai yra ir 
šiame paveiksle, kuriame daili-

kyti gražesnėje ir originalesnėje 
formoje, nei taip pat joks šios 
šalies dailininkas nesugebėjo

ninkas gal labiau linksta j pirmą- jaust: bei interpretuoti lietuvių
ji pasirinkimą.

4. Empiriniams .dailininkams, 
kuriantiems simboliams pa
veikslus, stačiakampio simbolis;; 
labai mažai žinomas. Jo teisin 
gas panaudojimas dar kartą pa 
■od - Čiurlionio gilų šito reika’. 
pažinimo

5. 2\ aigz lė - - c lažna 
tojamas simbolis, tačiau daugeliui 
atvejų neteisingu būdu; lietuvio 
dailininko tapyboje turi pradinę

visatos įstatymo”

Į peizažo poezijos. Nuostabu, sako 
autorės, kad toks protu besiva
duojąs dailininkas sugebėjo tuo 
pačiu metu būti toks lyriškas sa
vo geriausiai pamykusiuose dar- 

į buose. Be abejo, jo muzika suža- 
' vėtą siela io giliai savo šalies gro

ži jaučiant širdis ir legendų po
ezija, kuri ji perkėlė į užburtą 

i šalį. galėj ■ perkeis? tiksliųjų 
mokslų šaltumą į naują ir origi
nalią išraišką, kurią randame 
tiek mokslo, tiek grynojo meno 
pasauliuose.

Kai pirmą kartą pamatome 
Čiurlionio paveikslus, sako auto
rės, didžiausią įspūdį daro išraiš
kos originalumas, o ypač jo pa
letės švelnumas

Kai Čiurlionis nevaizduoja 
šiaurės peizažo, j', ieško įkvėpimo

kane surengė dabartinio religi
nio Amerikos meno parodą ir 
svarstytas modernaus religinio 
meno temomis. Tai ne tik popie
žiaus, bet ir spec:alistų dalyvavi
mas šioje parodoje sustiprino me- 
•m ' ū-ė:-> atsak'nmmą, meninę 
'a:sv" patvirtino jiems religinio 
' šve’.tp’O m mo vertę ir pras

mę. Menas nėra menas dė! to 
kad buvo sukurtas prieš šimtą ar 
penks šimtus metų išimtinai baž
nyčiai papuošti. Religinis menas 
yra ir tas, kuris šio meto prie-

Tokia antrašte 1975 m. Sao 
Paule, Brazilijoj, pasirodė dviejų , 
profesorių — Franceskos Cavelli į 
ir Heldos Bullotta Barraco por
tugalų kalba knygą apie Mykolą 
K .Čiurlionį. Nors Čiurlionio 
100 gįmimo sukakties me
tais apie jį daug buvo rašyta 
mūsų ir užsienio spaudoje, o 
Drezdene vokiečių kalba išleis
ta stambi jo monografija, tačiau 
dviejų braziliečių veikalas yra jų 
spontaniško mūsų dailininku su
sižavėjimo išdava, jis nebuvo nie
kieno užsakytas parašyti ir išleis
ti, kaip pvz., drez<leniškė mono
grafija ar specialaus komiteto A. 
Rannitui užsakytoji ir parašytoji, 
bet vis dar negalinti išeiti.

Profesorių F. Cavelli ir H. 
Barraco veikalas suskirstytas į 
dvi dali'. Pirmoje kalbama apie 
T ietuvą ja-, ž "r" * j ;
santykius ’u a-": •- a.
ka’myt'.a’; i •
pažymint, kad ~
n? ’ v .

. monemis, medžiagos pergale, nąt prasidėjo tik antrojo ir tre- a •, 6 f r ’
Holo šimtmečio suvartok, kai “hnJ'ka 'U5fa,fe f°rmOm,s at- 
krikščionis paĮuto savyie nesulai- ske,dJ.'a.kurėl? v,d,n‘!kvepim.a' 
koma ve-Sla simboliais išreikšti «Į;pn| gautinų, siekini, iš-

Lietuva; savo .<a;.oą. paproc.ųs ir 
tradicija-'. Šis pastarasis tvirt.n - 
nias neparemtas jokiais konkre
čiais faktais ir nesiderina su 
moksHninkų.spaciaiistų teigimais.

Kalbėdamos apie Čiurlionį, 
jos pažymi, kad jis užima izoliuo
tą vietą meno istorijoje ir gan

P. GAUCYS

fizikas jau 10 metų prieš meta
fizinę tapybą ir buvo siurrealis
tas 20 metų prieš siurrealistų ma
nifesto paskelbimą”.

Antroje knygos dalyje autorės 
nagrinėja jau pačią Čiurlionio 
tapybą. Detaliai nagrinėjami 
trys Čiurlionio paveikslų ciklai: 
“Žiemos” (8 paveikslai), “Pa
saulio sukūrimo” (13 paveikslų) 
ir “Zodiako” ženklų (12 paveiks
lų). Autorės, kaip nemačiusios 
Čiurlionio originalų, ma’yt, jo ta 
pybą pažino iŠ Vilniuje išleistų 
tų trijų ciklų spalvotų reproduk 
cijų. Šisai tų paveikslų detalus, 
įžvalgus ir, sakyčiau, originalus 
nagrinėjimas Čiurlionio tapy 
ba’ aikomas bene pirmą kartą, 

iorė-damas skaitytojui duoti tiks
li tuprarimą apie tą jų vartoja- 

jūd;;/ • š .enč u ištisai ne š-
' • vi no tok o pavyzdžio, pa- 

i.o iš 2 :mos ’ ciklo, VIII pa-

no blokus.

Atliepdamos medžius, penkios 
kolonos remia karnizą. Iš jų išsi
skiria kubiniai blokai, kurių pa
skirtis neaiški, nes nežinia ar jų 
griuvimas atbaigs sienos kon
strukciją ar sunaikins medžus, 
kurie stovi lyg suspausti tarp vir
šutinės ir apatinės paveikslo da-

“likimo” 
reikšmę.

6. Kubas, visad su kvadrato 
reikšme, simbolizuoja pasaulį su 
savo keturiais elementais, pasto
vumą ir, mistine prasme, medžia
ginį tobulumą. Jis siejasi su me
džio idėja, kuri veda į pakilimą i 
ir į tobulumą. Čiurlionio atveju 
šis tobulumas linksta į. pusiaus
vyrą”.

Panašiu būdu autorės aptaria 
ir nagrinėja anksčiau minėtų cik
lų Čiurlionio paveikslus. Nebū
damas šios srities žinovas, nega
liu pasakyti, ar toks jo paveikslų 
aiškinimas yra pats tinkamiau
sios, tačiau, jeigu jis būtų lydi
mas geresnių iliustracijų, visai 
tinkamai supažindintų dailinin
ko su kūryba.

Kalbant apie iliustracijas, rei-
kia pasakyti, kad jos yra silpno- fantastjnio uBalusio ir sfeaid. 
ji knygos puse. Duodamos 4 j 
spalvotos: 3 iš “Pasaulio suku-1 
rimo” ir 1 iš “Žiemos” ciklo. Vi- Į 
sų trijų ciklų — juoda - balta, su-l 
kimštos po 6-8 j viena puslapį.
Gaila, kad įdomaus teksto nepa-Į

simbolių pasaulyje.
lietuvio sieloje, kuris mus nuke
lia j tolimas ir egzotiškas šalis. 
Iš tikrųjų, pačių simbolių ypatu
mai mum leidžia giliau įsiskverb
ti Į lietuvio sielą... Galime netgi 
tvirtinti, sako autorės, kad Čiur- 
lionis atsiskleidžia dar labiau lie
tuvis. iai “Zodiako” ženkluose 
išsisako save ne šiaurės vaizdais.

Čiurlionio paveiksluose vy
rauja absoliuti tyla. Beribė 
žvaigždžių, erdvių tyla (Pasaulio 
sukūrimą.*, Pirmamidžių sonata)

raus pasaulio arba taip pat eg
zotinių odzažų, kurie atrodo nu
grimzdę begarsėje erdvėje. Daili
ninkas jautė šitos tylos emocinę 

(Nukelta t 5 pusi.»

i

vra
Čh

iena labiausiai ab-

reikšti žmogaus - sielos gelmes ir 
veržtis į Absoliutą, nors jo jis ir 
nepažintų.

Kaip viduramžiais, kaip vėles-

tas tikėjimo tiesas, kuriomis jie 
ne tik tikėio, bet ir gyveno, iš
reikšti tas tikėjimo paslaptis, ku
rių jis nesuprato, bet norėjo su
prantamiau pavaizduoti. Simbo- n’a's laikais, taip ir šiandien Baž- 
linis menas ir buvo pirmasis bū- ny^’a* reikia kūrėjų pagalbos 
das piešiniu ar skulptūra paro- skleisti amžinąją tikėjimo,
dyti tikėjimą, kuris buvo gyvos "Ms ir meiles pasiuntinybę,
Ja Širdyse, bet paslaptys gyveni- (Nukelta J 2 psL),

lies. Šis Čiurlionio paveikslas kai 
kuriose kuygose rodomas atvirkš
čiai pakabintas. Mes gi esame 
nuomonės, kad teiąinga padėtis 
yra ta, kurioje mes jį rodome, nes 
tik tokioje padėtyje išlieka atvaiz
davimas medžių, kuriuos daili
ninkas išvysto kaip bendros te
mos variaciją, prie kurios grįžta 
visame cikle”.

Taip aparusios “Žiemos” cik-
lo VIII paveikslą, 
rinėja šitaip: “M . 
derinta trijuos'.', 
planuose. Spalva, 
tinė. Atramos eler 
nas ir žalias. Vyr 
medis, kubas, 
žvaigždė. Išvystę 
tus, turėsime:

kompozicijų, i 1. Trigubą s:st« 
horizontaliai na? Giuriionio \ 
ų kepurėtam-, cikle — viena va

ragnnaą su J 
vienas an. kito
pių blokų mūras. Lengvai išlenk
ti sluoksniais atrodo' krintą į pa- šito ūpo vaizdu 
veikslo vidų, sudarydami tam tik
rą perspektyvą. Nuo mūro vir

tiksliai sumini jo gyvenimo f ak- jaus jjo.y]a penk: medžiai, visa tik jų ryšys su 
serija abstrakčiai pavaizduotų į mum leidžiatus, pabrėidamos įvairių kritikų 

tvirtinimą, ka'd ne Kandinskis, 
bet Čiurlionis atidarė kelią į me
ninę revoliuciją, kuri nužymėjo 
mūsų epochą: abstraktų meną. 
Taip pat jos pritaria A. Rannito 
nuomonei, kad “Čiurlionis pra
dėjo abstraktinę tapybą 7 metus

baltų kubų. 5. stų iš dešines. 
Už medžių jūros ar ežero mėlis, 
kuris stumia horizonto liniją į 
paveikslo -trečdalį. Gyvam van
dens mėliui priešpastatoma erd
vė už horizonto, nors neturinti 
oro skaidrumo, primena milži
nišką Mandžią sieną, savo nu-

prieš Kandinskį, kad buvo meta-1 spalvinimu panašią į pirmojo pla-

reiškia gyvybinę energiją, bet taip 
pat ir lemtį ir bū inybe. Vien

•itai'
■ngą

irai tir-:
yra at- i

gali būti 
panaudota bet kuriam kon
tekste. Šiame paveisle Čiurlionis, 
atrodo, nori pabrėžti pasirinktų 
simboliu dviprasmį turinį, sukur-

naujinimo spalva, kun

DaiL Rg. lngelevitlena Nuotr. V.

i
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Svarstymai, Juozo Kralikausko naująjį romaną perskaičius 

1 

parašte 
Kontstatavimas, protestas ir nutarimai 
Lietuviškųjų studija savaites dalyvių 
žodis savo tautiečiams 

Laisvojo pasaulio lietuviai iš skrities lietuvius katalikus, ku-
Anglfjos, Australijos,. Belgijos, Is- riems Lomžos bažnytinė vadovy-
panijos, Italijos, Jungtinių Ame- į bė neleidžia šventų mišių lietu-
rikos Valstybių, Kanados, Pran- Į vių kalba Seinų parapijos baž-
cūziios, Šveicarijos, Švedijos ir V. 
Vokietijos, susirinkę į 23-
čią Lietuviškų studijų savaitę 
Chatilly Kultūros centre, Prancū
zijoje, savo paskaitose, diskusijo
se, maldose, literatūros bei mu
zikos kūriniais daug kartų prisi-
m'nė tėvynę Lietuvą ir savo tau
tiečius pasauly. 

Sveikindami visus, Lietuviškų
jų studijų savaičių dalyviai savo 
baigiamajame posėdy 1976 m. 
rugpjūčio 8 dienu konstatuoja: 

L Nešdama sunkų sovietinės 
okupacijos jungą, Lietuva yra pa
dariusi nemažos pažangos pra
monės, technikos, tiksliųjų moks
lų ir lituanistikos srityse; tačiau 

2. prievartinė marksistinė ide-
olojrija, komunistinis auklėjimas 
mokyklose bei už mokyklų ir so
vietinė diktatūra labai žaloja Lie
tuvos gyventojus morališkai ir 
dvasiškai; 

3. remdamiesi slaptais dikta
tūriniais potvarkiais, sovietinio 
režimo tarnai Lietuvoje žiauriai 
persekioja tikinčiuosus, jų relig-
nį gyvenimą, prievartauja neko
munistinės pasaulėžiūros asme
nis ir kalėjimuose bei koncent
racijos stovyklose kankina tokius 
taurius žmogiškų teisių gynėjus, 
kaip Nijolė Sadūnaitė, Sergijus 
Kovaliovas ir kiti; 

4. ilgai veidmainiavę, sovieti
niai "demokratai" nusimetė 
kaukes ir siekia oficialiai Lietuvą 
surusinti, pradėdami Lietuvos 
kompartijos suvažiavime vartoti 
tik rusų kalbą, Lietuvos pramo
nės jmonėse įvesdami pagrindi
nę rusų kalbą, akademinio lygio 
lietuvių mokslo veikalus spaus
dindami rusiškai, lietuviškose mo
kyklose ruošdami rusų kalbos 
olimpiadas. 

5. Lietuviškųjų studijų savaitės 
dalyviai taip pat prisiminė lietu
viui Lenkijoje, ypač Šeiny ap-

V. A. JONYNAS 

Juozas Kralikauskas, MARTYNAS 
MAŽVYDAS VILNIUJE. Premijuo
tas romanas. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoįev 1976 m. 
Aplankas teilmniho T. Valiaus. Kny
ga 308 psl., kaina 6 iol., gaunama', 
"Drauge". 

Nebe pirmą kartą rašytojas 
Juozas Kralikauskas ima ir pokš- ĮI 
teli mums staigmeną. Kas iš skai-', I 1K 
tytojų galėjo tikėtis anuomet, k S ^ y ^ " 
Kralikauskas buvo tik ką baigęs - -^ 
savo mindauginę trilogiją ("Tit
nago ugnis", "Mindaugo nužu- , 
dymas", "Vaišvilkas"), kad ne- E p j 
trukus tos stambios istorinės fres-|p??*i 
kos įkandin pasileis dar vienas 
istorinis romanas — 'Tautvilą". 
Ir ne koks pagramdukas, bet nuo
taikingas, spalvingas, išjaustas 
kūrinys. Ir štai, vos porai mete
lių pralėkus, išgirstam, kad au
torius nusireškė "Draugo" litera
tūrinę 1976 m. premiją vėl gi is
toriniu kūriniu — "Martynas 
Mažvydas Vilniuj". Atseit veika
lų, pareikalavusiu išstudijuoti, 
būdingu autoriui kruopštumu, 
naują .praeities foną. Nebe kuni-
gaikštinės Lietuvos tarpuval-
džius, bet retai vaizduotą, gai 
dar menkiau mūsų pačių vertin
tą laikmetį, kai Lietuvą pasiekė J Į 
užlūžtanti humanizmo ir Re
formacijos banga. Kaip nesižavė
ti autoriaus polėkiu ir pasišven
timu išskaitinėti metraščių pa-
limpsestuose užmurzintus rašta-
ženklius? Kuris mūsų «rašytojų, 
puoselėjančių šį žanrą, gali pri
lygti Kralikausko darbštumui? 
Kaip nesididžiuoti, prisimenant, 
kad tai nedėkingose išeivijos są
lygose sukaupto studijinio kapi
talo palūkanos, jo ištvermingu-

nyčioje-bazilikoje, kurią yra sta
tę ir išlaikę lietuviai drauge su 
parapiečiais lenkais. 

Protestuodami prieš čia sumi
nėtas, lietuvių patiriamas skriau
das, komunistu valdomuose kraš
tuose, 23-sios Lietuviškųjų studi
jų savaitės dalyviai nutarė: 

1. kviesti savo tautiečius lais
vajame pasauly sueiti į glaudes-j m u 
nius santykius su Lietuvos kai-! J u o labiau, kad Kralikausko 
mynais, neišskiriant demokrati-: ambicija nesitenkina vien istori
nių rusų bei lenkų, kad visi bend- nio fono tapyba. Šiuokart centri-
rai greičiau pasiektų laisvo vals
tybinio apsisprendimo Europos 
tautų šeimoje; 

2. kviesti dalyvauti tautiečius 
tarptautiniuose sąjūdžiuose, kurie 
gina krikščioniškos dorovės prin
cipus, asmenų neliečiamas teises 
bei visų tautų laisves, nes paki
limas iš moralinio pasyvumo bei 
pakrikimo daug padėtų Vakarų 
pasauliui atgauti stiprybę, o mū
sų tėvynei Lietuvai — laisvę 

ne veikalo figūra nebėra dau
giau ar mažiau romantiškas vi
duramžio valdovo profilis, bet 
kukli mokytojo, vėliau vertėjo, 
Ragainės pastoriaus asmenybė — 
Martynas Mažvydas. Asmuo, ku
rio veidas, jausmų pasaulis be
veik neįsivaizduojami. Dievaži, 
labiau nei drąsa atskleisti litera
tūriniu žodžiu tolimų epochų 
dialektiką, Kralikauskas pritren
kia skaitytoją savo personažo pa-

*r*.-\:ifĄ_ " ' ----- .<*,,, 

i Setntj parapijom bažnyčia — bazilika, 
ranarnfco palaikai Ir kurioje dabar ap> -

linkta lietuviams Lomios vyskupijos \aclovybi neiektiia turiti pamaldų Ua-

Suvalkų trikampy 
kurioje Ilsisi poeto vysk. Antane 

rinkimu. Tačiau, būkim atviri,! pagalba. Taip, sakysim, pasielgė 
Romain Rolland, kurdamas sa
vo "Colas Breugnon". Daug ne-
dėkingesnė padėtis, kai autoriaus 
pasirenkama žinoma istorinė as
menybė. Kai paprasčiausiai nede
ra prisigalvoti neįtikimų nuoty
kių, prisipainioti šalutinių in
trigų, pasakojimo siūlelių. Cia 
peršasi palyginimas. Visi esame 
girdėję kokį vaidmenį jūrininkys
tėje yra suvaidinusi trikampė bu
rė, pakeitusi keturkampainę 
"maršką", kuria naudojosi feni-
kiečiai, graikai, romėnai, net 
ankstyvasis viduramžis. Istorinio 
romano plotmėje, beletrizuota 
biografija, kaip atšaka, prilygin
tina grįžimui į keturkampainę. 
Visa galįs, visa žinąs autorius iš 
anksto žino personažo likimą. Ži
no jį tačiau ir skaitytojas. Užtat 
veikalui visad gresia pavojus pa
kvipti sausoku pasakojimu, ge
riausiu atveju, poetizuotu stilium 
parašyta disertacija. 

Rasit, rašytojas gali dar' šiaip 
taip prislopinti paskaitininko to
ną, jei jis pasirenka siužetu kon-
traversines asmenybes, uždegu-

•sias masių vaizduotę. Ar garbė
trošką karvedį, ar maniaką dik
tatorių, ar netgi kankinį. Bet ko
kią legendą jis gali sukurti, pasi-

si 
pavadinimas ne iš patrauklių
jų. Kalba jis, kad tai nėra net li
teratūrinė biografija (''biogra-
uhie romancėe"), bet kažkas dar 
siauresnio, vien tos biografijos 
dalelytė — Mažvydo buvojimo 
Vilniuje aprašas. Ar ne per drąsu, 
sakytumėm, prisiminę, kad istori
nių romanų rašytojai papras
tai tokių eksperimentų nedaro. 
Ar vadintųsi jie A. Maurois, ar 
Henri Troyat, ar Romain Rol
land, ar pagaliau kokiais Mirko 
Jeluzič. Ne tik kad rinkosi jie sa
vo biografinėm apybraižoms 
stambiausias pasaulio asmeny
bes, bet ir nė vienas jų nedrįso 
pasitenkinti vos vienu aprašomo
jo asmens gyvenimo tarpsniu, 
nors tai ir reiškė jiems nusi-
brist iki ausų rašalo klanais. 

Neužmirškim, kad istorinio 
romano žanras, nors ir legalus 
nuotykių romano įpėdinis, nors 
šiandien gal kiek ir senamadiš
kas, mažiau populiarus, nėra iš 
paprastųjų. Ne vien jų suvar
žytas konvencijomis, bet ir atvi
resnis, nei kiti romano porūšiai, 
visuomenės kritikai. Gal kiek 
lengviau rašytojui, kai jis at
skleidžia tolimų laikotarpių su
maištis pramanyto personažo 

rinkes pilkšvą darbo pelę, kurios 
buvimo pėdsakai pradingo iš mū
sų regėjimo lauko, kaip kad 
dingsta raumeningi pamatų ak
menys, nors jie ir laikytų didin
gą šventyklą. Iš tiesų, ką galima 
papasakoti apie tylų darbuotoją 
M. Mažvydą, nabent, kad jo tikė
ta krikščionybės atsinaujinimu, 
būta šviesaus, išsilavinusio, ne
menkesnio už panašius kitų tau
tų žmones, suskatusius panau
doti genties labui technišką išra
dimą, atverianti liaudžiai kelią į 
šviesą ir mokslą. įvedantį ją į 
areną lenktyniauti su kitomis 
tautomis. Dievaži, Kralikausko 
ryžtasi itin sunkiam bandymui. 

Keista, tačiau, jog pažvelgus į 
Kralikausko kūrybinę raidą, kaž
kaip sunku išsiginti įspūdžio, kad 
šis kūrinys privalėjo gimti. Jau 
kurdamas mindauginę trilogiją, 
vėliau Tautvilą*', autorius aiš
kiai leido nutuokti, kad jo tikslai 
neapsiriboja tų užmirštų istori
nių asmenų-reabilitacija, "pri
kėlimu iš mirusiųjų", bet vei
kiau siekiama iškelti dvasines 
fermentacijas tų, laikų gyveni
me. Dominuojančia gaida yra re
ligijų konfliktas, naujų pasaulė
jautos formų užmezgimas san
tykyje su iš svetur atplūstan-

čiom ideologijom, pasaulio sam
pratom, Vakarų ir Rytų bažny
čių poveikiu. Pagrindiniais Kra
likausko personažais, gal but, aė» 
ra nei Mindaugai, nei Vaišvil
kai, nei Tautvilos, bet tauta, liau
dis, ieškanti savyje atsparos, ie$-
kanti savo identiteto kultūrinio 
imperializmo grėsmės akivaizdo
je. Argi to nelaukta, kad Krali-
kauską sumasins protestantizmo 
siūbtelėjimas Lietuvoj? Šiuo at
veju nauja ir tikrai ambicinga 
yra tai, kad, apsiribodamas Maž
vydo viešnage Vilniuj, autorius 
bando išsakyti literatūrine for
ma beveik neišsakomą dalyką. 
Būtent, kaip tam tikroj konjunk
tūroj, tam tikrų ekonominių, po
litinių, socialinių, kultūrinių 
aplinkybių dėka tautoj neišven
giamai atsiranda asmuo, perma-
tąs jos tragišką padėtį ir savo įna
šu pakreipia jos likimą kita link
me. Kulvietis, Rapolionis, Zab
lockis, Mažvydas buvo, nes jie 
privalėjo gimti — tokia būtų 
veikalo "pagrindinė mintis. Auto
rius, tarp kitko, tai išsako kitais 

i žodžiai: 

"Mes keturi ir mūsų kolegija 
I — tai raugas Vilniuje, o iŠ čia 
Į visai Lietuvia. Rasi, dar tik gars

tyčios grūdas, tik pradžia, dar 
vos sėkla. Tačiau ji tikrai išaugs 
į medį su paukščiais šakose, i ga
lingą, plačiašaki medi su dan-

| gaus paukščiais". 
Truputėlį perdedant, galima 

I būtų sakyti, kad naujasis Krali-
| kausko romanas iš esmės yra vef* 
į kalas apie tikrąjį Lietuvos krrkŠ-
! tą. Nebe tą folklorinį, kada Jo-
1 gaila suginė Nemunan mužikė

lius ir bajorus ir apdovanojo 
juos raudonomis maukšlėmis ir 
mėlynomis drapanomis, bet kada 
lietuviška maldaknygė atkeliavo 

i iš liaudies sūnaus rankų į liau-
I dies rankas, kaip ginklas, pa-
' guoda mūsų ir stiprybė". Auto-
: riaus pastanga yra pasakyti skai-
j tytojui, kad ten mūsų pradžia, 
j kur mūsų knygos pradžia. Ne 

tiek drumstos epochos rietenų 
pavaizdavimas, net ne Mažvydo 
gyvenimo aprašymas (tolimes
ni jo gyvenimo įvykiai darosi ne
besvarbūs) yra veikalo centre, bet 
noras perprasti, kodėl Mažvydas 
pakėlė patyčias, kankinimus, ka
lėjimą, kodėl jis "atsivedė", kafp 
kad vėliau atsivers Vincas Ku
dirka. Ir jau pati rašymo techni
ka išskiria šį kūrinį iš tradicinių 
beletrizuotų monografijų. 

Beveik išimtinai pasikliauda
mas vidiniu monologu, Krali
kauskas siekia sukurti skaityto
jui iliuziją, tarsi jo esama betar
piame kontakte su Mažvydu, 
tarsi jis skaitytų jo mintis. Net 
epizoduose, kuriuose pavaizduo
jami Mažvydo apklausinėjimai > 
bei tardymai, dialogas nuolatos 
perkertamas suimtojo "pastabo
mis sau", ar, kaip mūsų teatra
lai sakytų, "ateiebiatmomis**. Au
torius nepagaili iš kitos pusės 
kalinio sapnų aprašymų, nukly
dimų į atminties labirintus, net 
alegorijų (apuokas Pulis), žodžiu, 
visų priemonių, padedančių S-
ryškint vaizduojamojo personažą 
mintijimą, nevilti ir lūkesčius. 
Tiesa, apysakos (teisingiau butų 
sakyti Odės ar Liaupsės Mažvy
dui) pradžioje Kralikauskas gal 
kiek dirbtinai paskuba pateikti 
mums Vilniaus, jo gatvių, aikš
čių, buities, panoramą. Tai greit 
pramirgančios pro akis skaidrės. 
Kažkas panašaus į dabar plačiai 
naudojamą keturkampainiais pa-
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Kertine parašte 
0 kodėl nesiekti maksimumo? 

"Išlaikyti lietuvybę išeivijoje!" 
— tai kasdieninė mūsų kalbų ir 
mūsų spaudos įprastoji frazė. Bet 
pagaliau norisi ir paklausit: ko
dėl tik šiaip taip išlaikyti kas 
buvo ir kas yra? Kodėl tos lietu
vybės čia nepapildyti tuo, ko dar 
nebuvo nei tėvynėje, nei išeivijo
je? Kodėl pirmoje eilėje nepra
turtinti lietuvybės visai naujais 
ir kūrybingais įnašais, nepasi
tenkinant vidutiniškumu, o sie
kiant maksimumo? Man atrodo, 
kad šia kryptimi turėtų ir 
būti koncentruojamos visos gy
vosios išeivijos pastangos. 

Gal kas ir suabejos, jog tai iš
eivijoje neįmanoma. Jog viskas 
čia turi blėsti ir pasibaigti. Am
žinybės matu visa tai svarstant, 
žinoma, gali būti ir teisybė. Juk 
Ir istorijos epochos, ir žmogaus 
gyvenimas žemėje nėra amži
nas. Bet vis tiek dėl to tik retai 
kuris žudosi. Svarbiau yra, kad 
istorijos epocha ir žmogus palik
tų prasmingus savo egzistencijos 
pėdsakus kūrybiniuos ir nesunai
kinamuos užmojuos. Ne tiek 
svarbu, kaip ilgai ta ar kita ap
raiška ar žmogus gyvens, svar
biau, ką jie duotame laike pada
rys. . 

Savaime suprantama, jog rei
kia visomis priemonėmis rūpintis, 
kad išeivijos dvasinė gyvybė il
giausiai išsilaikytų. Bet dar la
biau reikėtų rūpintis jos dabarti
mi, kad jinai nebūtų tuščia, kad 
k'vik galima' daugiau joje bū
tų pasiekta prasmingų maksimu
mo viršūnių. O kartais gi tiesiog 
pati istorija pakiša išeivijai gy
venamos dienos prasmę. Tai 
tie laikotarpiai, kai pagrindinis 
tautos kamienas pavergiamas 
plėšrūno kaimyno ir kai laisvas 
tautos balsas gali skambėti tik 
išeivijoje. Tada ir išeivijos pras
mės nereikia ieškoti. Ji būna la
bai akivaizdi — pavergtos tautos 
laisvė. Visų sričių kūrybinei veik
lai šis tikslas turi būti prieš akis. 
Ir jis turi būti siekiamas nebūti
nai vien visuomenine ir politine 
veikla. Pasauline plotme artėjam 
prie tikslo ir kiekviena kultūrine 
•—kūrybine pastanga, kuri savo 

rezultate peržengia tik ''išlaiky
mo" bei vidutinybės ribas, lai

mėdama maksimumą. Man dingo
jas, kad šiuo metu ir tėvynėje tuo 
pačiu remiamasi, kur visus stip
rina vakarietiškas kultūrinis 
pranašumas prieš brutalia ir 
nuogą rusų jėgą. 

Visa tai dar nereiškia, kad mes 
svečiuose kraštuose turėtume su 
savo pakalnėmis ir su savo vir
šūnėmis užsisklęsti tik savuose 
tautiniuose getuose. Anaiptol! 
Tačiau tik sąmoningas kultūri
nis subrendimas savo bendruo
menėje, neš ir savo tėvų bei pro
tėvių tautai ne vien tik dvasinius, 
bet ir visai praktiškus vaisius, 
dirbant taipgi savo gyvenamų 
kraštų vienokiose ar kitokiose 
srityse. 

Šitai galima konkrečiai pa-
iliusturoti Kanados ukrainiečių 
pavyzdžiu. Cia rašančiam šią 
vasarą teko įžambiai automobi
liu pervažiuoti Kanadą nuo Pa
driko iki Didžiųjų ežerų. Buvo 
netikėtas atradimas, kai Britų 
Kolumbijos, Saskačevanos ir Ma-
nitobos prerijų gamtovaizdžiui 
daug kur buvo būdingos mieste
lių, bažnytkaimių ir kaimų bi-
zantiškossios architektūros baž
nytėlės, liudijančios, kad čia yra 
ukrainiečių apgyventi plotai. Di
desniuose miestuose visur rasi 
puikiai įrengtus užkrainiečių kul
tūros centrus, muziejus, ir kitas 
turistines atrakcijas^ neišskiriant 

Aš noriu grįžti į sceną, tarė pa
sakos herojus. 

Gerai, atsakė karalius (burti
ninkas, pamotė, patėvis slibinas), 
bet prieš tai turėsi užbaigt keletą 
darbelių: sunešiot geležines klum
pes, išverpt tris vagonus pa
kulų, atrast varlę su žvaigžde ant 
pilvo (išvengt psichiatrinės, iš
sisukt darbo stovyklos, gaut vizą 
išvykimui į užsienį, atrast kelią į 
sceną svetimame pasaulyje). 

Rugpiūčio trečiąja Stamfordo 
mieste įvyko ypatinga premjera, 
kuri priminė pasakos baigmę. 
Hartmano' teatro konservatorijo
je Jonas Jurašas pastatė Amalri
ko farsą "Rytai — Vakarai" ir su
grįžo i sceną po ketverių metų 
prievartinės tylos. Pasaka baigėsi 
laimėjimo puota. 

Mums Amerikoje, sekusiems jo 
lietuviškąją ir sovietinę scenos 
karjerą iš tolo — iš straipsnių, 
nuotraukų ir pasakojimų — ši 
premjera suteikė progą betarpiai 
susipažinti su jo teatrine rašyse
na. Tą vakarą abstraktusai Jura
šas mums tapo konkrečiu reži-

kimis netiki. Negi galima būtų 
įsivaizduoti mūsų Maronio sta
tulą Illinojaus sostinėje Spring-
fielde. O štai kiekvienam turis
tui Kanadoje teikiamuos infor
maciniuos leidiniuos randi jauno 
vyro nuotrauką. Tai visų šalies 
greitkelių ir turizmo kaip ir mi-
nisteris ar direktorius. Žiūri pa
vardę. Neabejotinai grynai uk-
rainietiška pavardė. GaJ sakysite, 
jog tai įmanoma tik Kanados są
lygose. Bet vis tiek Amerikos ir 
Kanados (palyginime, nerastume 
tokio didelio skirtumo, kad bent 
kiek panašaus negalėjo ir negali 
būti įvykdyta taipgi Amerikoje. 
Bet reikia ukramietiško sąmo
ningumo*, kultūrinio aktyvumo, 
nesitenkinant vien vidutinybe, 
bet siekiant viršūnių tiek savo 
bendruomenės, tiek visos Kana
dos gyvenimo plotmėje. Todėl ir 
Kanados ukrainiečių balsas už tė
vų žemės Ukrainos laisvę yra 
stipriausiai girdimas ne vien tik 
Kanados parlamente, bet ir visa
me pasaulyje. 

Tačiau nenusiminkime. Ir lie
tuvių išeiviškoji veikla ir kūrybi
nės pastangos neretu atveju nė-

sieriumi: legenda įgavo kūną. 
Jau .patsai pjesės pasirinkimas 

patvirtino būdingą Jurašo — me-
ininko bruožą — drąsą ir palin
kimą į riziką. Amalriko "Rytai — 
Vakarai" priklauso Rytų Euro
pos absurdinės dramos šeimai, 
bet neprilygsta nei lenkų Mroze-
kui, nei čekų Haveliui. Autorius 
vaizduoja sovietinę tikrovę, kaip 
modernus dailininkas kuriantis Į 
kolažą, klijuodamas prancūziško 
farso (lovos, meilužiai, netikros 
tapatybės), siurrealistinių skoli
nių politinių anekdotų ir enci
klopedinio folkloro iškarpas. Sta
tyti tokį farsą Amerikos provin
ciniame mieste su jaunais akto
riais, reiškia flirtuoti su katastro
fa. ("Jei neužjosi ant stiklinio 
kalno, tau nukirs galvą"). Jura
šas labai rizikavo, ir todėl jo lai- Į 
mėjimas dar įspūdingesnis. 

Amalriko farso turinį neleng
va susumuoti. Jis buvo užsimin
tas jau praėjusios savaitės šiuos 
kultūriniuos puslapiuos. Čia 
brūkštelsiu tik kelias pagrindines 
situacijos linijas. Į didingos pra
eities ir pilkos tarybinės dabarties 
miestą — Suzdalę — atvyksta 
jaunas studentas su pagyvenusia 
kokete, seksualinių ir viduramži
nių studijų savaitgaliui. Bet kaip 
ir tradiciniame farse, viskas išei
na kitaip, negu jo buvo planuota. 
I jo dienotvarkę įšliaužia politi-' 
nis instruktorius Ivanovas, kuris 
vėliau pasirodė esąs kiniečių šni
pas, ir automatu besišvaitantis 
nepilnamečių mergaičių patai
sos namų prižiūrėtojas. Jaunasis 
studentas susitinka merginą, su 
kuria jiedu svajoja pabėgti į platų 
pasaulį, bet ant juodviejų pabai
goje užsidaro narvas. 

Amerikos teatre jau pagarsėju
sio dekoratoriaus Akiros Josimu 

ir milžiniškos ukrainiečių vely-j ra vien šapas. Tai liudija ir o-
kupanto nervingumas, ir nesi-kinio margučio skulptūros kur 

nors viešame miesto ar mieste
lio parke. Pakelės užkandinėse 
patarnaujančios jaunos mergai
tės, užkalbinusios turistą, visada 
nukreips tave į tą ar kitą vietos 
ukrainietiškąją atrakciją. O vi
sos tos mergaičiukės greičiausiai 
yra jau ketvirtos kartos Čiagimės 
ukrainietės. Dar labiau nustem
bi, kai Manitobos provincijos sos
tinėje Winnipege, prie pagrindi 

sispindėjo Jurašo režisūrinis už- mentai 
mojis. Salės viduryje, tarp dviejų 
žiūrovų grupių, buvo matyti 
paprastas "viešbučio kambarėlis" 
su dviem lovom ir stalu. Iš dviejų 
pusių kambarėlį stelbė aukštos 
spygliuotų vielų tvoros. Už vie
nos tvoros aukštyn stiebėsi labai 

Jauniesiems Hartmano konser
vatorijos studentams Amalriko 
pjesė buvo nepaprastai kietas rie
šutas. Jie ne tik turėjo įsijausti į 

. 

tikroviškas, beveik socialistiniai 
realistiškas, lagerio sargybos bok
štas, kurio prožektoriaus šviesa 
slankiojo ir per žiūrovų veidus. 
Už kitos spygliuotų vielų tvoros-
didžiulis plakatas su Leninu kla
siškoje kalbėtojo pozoje ir užra
šu rusiškai: "Pirmyn į komuniz
mą"! Aukštai, kaip praeities var
pų aidai, kabojo viduramžiško-

ros scenovaizdyje gana tiksliai at-' šios Suzdaiės miesto pastatų frag-

liaujančios jo atakos išeivijos ad
resu. 

O prie maksimumo viršūnių 
grįžtant, pakopa ir Šių metų tau
tinių šokių šventė Chicagoje, kai 
dar prieš mėnesį buvo visi bilie
tai (10.000) išpirkti, o jaunų Šo-} 
kėjų _ 2000. Bet vis tiek 
pasitempti reikia dėl to, kad to
kių pavieniai ir kolektyviai pa
siektų viršūnių būtų daugiau, 

ių valdžios rūmų randi ne kie- Į kad jas neužgožtų tik kuklus 
"lietuvybės išlaikymo" siekis, o 
augtų daug ambicingesnė ir 
prasmingesnė lietuvybės papil
dymo pastanga. 

k.brd. 

m 
no kito didžiausią skulptūrą, o 
kaip tik ukrainiečių tautinio at
gimimo poeto (lyg ir mūsiškio 
Maironio) Taraso Ševčenkos. 
Žiūri pakeleivis ir beveik savo a-

DVIDEŠIMT ŠEŠTASIS 
"DRAUGO" ROMANO 
K O N K U R S A S 

1. Dienraštis "Draugas'* skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt seštąji konkursą. Rankraščius {teikti pa
skutinė data yra 1976 m. lapkričio 1 d. 
2. Geriausiojo korinio autorini skiriama 1.00G dolerhj premija, 
šia metu konkarso mecenatai yra Angelė ir Algis Raulinaičlai 
iš Los Anjjeles, Calif. 
Komisijai neradus tinkamo kurinio, premija neskiriama. 

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis tori 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato poslapių. 
4. Kdrinhis shjsti adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai. Drangas, 4545 W. 63rd St, Chkago, m. 60629. 
5. Sprendimo bešalifilcurani laiduoti autoriai tori pasirašyti 
slapyvai dau, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę h- adresą, ten pat {rašant kūrinio antrašte ir pa
sirinktąjį slapyvardj. Teisėju komisijai išrinkus premijuotrną 
kūrinj, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. 
6. TOkstamSo doleriu premiją gavęs autorius be papildomo ho
noraro pirmosios lakios teise perleidžia "Drausrni", {skaitant 
teise spausdmti dienraštyje ir išleisti atskiru leidimu arba tik 
išleisti atskiru leidiniu. Premijos nepaskyrus, autoriai spausdi
nimo sąlygas nuspręs, susitarę sa "Draugu". 

iems labai svetimą ir beveik neį
manomą suprasti sovietinį pa
saulį, bet ir interpretuoti savo 
vaidmenis su to pasaulio poteks
tėmis ir aliu^ijomii. Režisierius iš 
jų reikalavo labai plačios panto-
miminės išraiškos skalės, staigių 
nuotaikos šuolių, nepagrįstų 
įprastine buitiniai — psichologi
ne motyvacija. Kai kurie jų sten
gėsi atpirkti savo patirties stoką 
ir netikrumą kuo platesniais ju-
desiafs ir grimasomis, nukrypda
mi į paviršutinišką šaržą (pvz. 
Meilužė — Anne W. Scurria). 
Antra vertus, iš kai kurių jaunų
jų aktorių Jurašas išgavo ypa
tingų pasekmių ir per labai 
trumpą repeticijų laiką sugebėjo 
atskleisti ir konkretizuoti jų po
tencialų, dar nepražydusį talentą. 
Ypač Brian Mceleney sukūrė la
bai įdomų vaidmenį, daug sudė
tingesnį už Amalriko. Politinio 
instrukturiaus charakterio apy
braižą. Kartais primenentis jau
ną Suslovą, kartais Dickenso 
Uriah Heep, jis vaidino visu savo 
kūnu, labai plačiai ir drauge sub
tiliai, pro karikatūros rėmus siek
damas ir pasiekdamas tragiškų 
užuominų. Veikėjas — karikatū
ra įgavo beveik dostojevskišką di
mensiją. (Būtų labai įdomu pa
matyti Jurašą, statantį Dostojevs
kio inscenizaciją, ypač "Biesus"). 
Aktorių entuziazmas ir atsidavi
mas bei jų vaidybiniai pasieki
mai liudija dar vieną Jurašo ta
lentą — sugebėjimą dirbti su jau
nais, nesukauėjuiiais aktoriais ir i besi tęsia. 

uždegti juos teatriniam nuoty
kiui. 

Jurašo rankose Amalriko f ar* 
as scenoje pakito gerąja pras

me. Jisai neturi Becketo veika
lams būdingo kalbinio, poetinio 
audinio ar Ionesco pjeses ženk
linančių sceninių metaforų. 
Nepažeisdamas autoriaus pagrin-
diniujų idėjų, Jurašas praturti
no "Rytus — Vakarus" giluminiu 
matavimu ir poetiniu polėkiu. 
Farsas suskambėjo, kaip poetinė 
baladė. Geras pavyzdys čia būtų 
pataisos namų mergaitės. Farso 
tekste jos tik tematinė užuomina. 
Spektaklyje jos tampa tarsi pan-
tomiminiu choru, svarbia visu
mos dalimi. Tai irgi atrodo Jura
šo —režisieriaus būdinga savy
bė: jis ne pjesės iliustruotojas, bet 
lygiateisis kūrėjas, kurio asmeny
bė scenoje koegzistuoja su auto-

I riaus, neužgoždama pastarosios. 
Spektaklyje buvo ir "oro duo

bių". Kai kurios jų buvo susiju
sios su nepakankamu aktorių su
gebėjimu. Pvz., George Bliss 
Prižiūrėtojo vaidmenyje neturė
jo jam būtir~ autoriteto ir auto
matiškai sumažindavo įtampą ir 
savo aoizodų "elektrinį krūvi". 
"Indiškoji'* ir "kinietiškoji" in-
terliudi.ia prašėsi aiškiau inte
gruojamos į spektaklio tekinę 
(nors reikia paminėti, kad ir far
so tekste jos at- odo esančios gana 
dirbtinai įspraustos). Bet ir tose 
"oro duobėse" jautėsi režisieriaus 
ranka, neišskydo spektaklio rim
tis ir tempas. 

Rugpiūčio trečiąją iš Hartma
no teatro scenos į mus bylojo to
talinio teatro puoselėtojas, ku
riantis savitą sceninę poeziją. Sa
vo vizijai reikšti Jurašas naudo
jasi visais teatro elementais — 
judesiu, garsu, spalva, šviesa. J i e 
scenos elementai tai jungiasi vie
non melodijon, tai išsiskiria h" 
kontrastuoja vienas kitam, kaip 
japonų teatre. 

Spektaklio metu nuolat girdė
josi sovietiniams piliečiams taip 
gerai pažįstami radijo laidų truk
dymo garsai ir Laisvės Radijo per
duodami Amalriko gyvenimo 
fragmentai. Trukdymo triukS-
mas buvo drauge ir politinis ko
mentaras, ir spektaklio ritmo pa
grindinis motyvas. Spektakliui 
baigiantis, radijui pranešant apie 
Amalriko išvykimą iš Tarybų 
Sąjungos, scenoje aplink du jau
nuolius užsisklendė narvas, pa-
laidojantis jų viltis išvykti. Švie
sai temstant, teliko vis garsėjan
tis radijo trukdymo garsas. $i& 
daugialype scenine metafora, sa
vo paties, Amalriko ir jo veikė
jų likimų sugretinimu, dramatiš
ku laisvės — nelaisvės kontrastu 
baigėsi Jono Jurašo amerikinis 
scenos debiutas Stamfordo mies
te. 

Stamfordo spektaklis drauge 
yra ir pradžia Jau ankstyvą rug
sėjį Jurašas pradės Jean Anouilh 
"Antigonės" repeticijas Yale uni
versiteto *'Dramat" teatre. Drau» 
ge veriasi ir kitos labai įdomios 
teatrinės durys. Atrodo, kad bus 
suklydę ir Jurašui iš tėvynės ne
pasisekimo linkėjusieji, ir išeivi
jos skeptikai ("Prasimušt į Ame-
merikos sceną? Neįmanoma T) 
Stamforde prasidėjo nauja tarp
tautinė scenos karjera. Pasaka te-
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Mirė "numitintos" teologijos 
pradininkas Rudolf Bultmann. 
Išleidžiami prof. Antano Salio raštai 
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Kertine parašte 
Kai akis ir širdis džiauniasi 

w 
i££Z£gg 

Kadaise poetas Jonas Aistis 
nuostabiame savo eilėrašty "Ra
telis" rašė: 

Taip dainuodami ėjo ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai. 

iš karsto devynioliktame šimt-1 
mėtyje jau pagraban susirinku
siems kaimynams buvo tikras 
stebuklas. Tad ir išeivijoje dar 
tikėkim ne vien tik lietuviškojo 
šokio amžinumu, bet ir lietuviš-

Eilutėse tiesiog atsišaukia ryto- j kosios dainos prisikėlimu naujo-
Jaus dienos nuotaika Chicagoje, i se jos šventėse. 

~ * J « F -" 
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kada milžiniškoje Tarptautinio 
amfiteatro arenoje eis ratelį vi
sos lietuviškosios išeivijos vaikai 
— laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimas, skambės gyvoji, lietuviš
koji jaunystė. Tiesa, ratelį eis jau 
ne kaimo vaikai. Kone visi jie 

Suprantama, lietuviškasis šo- I 
kis yra smagiausia ir, galima sa
kyti, lengviausia pastanga lietu- ! 
viškojo kelio kryptyje. Džiaugda
miesi šokančiu jaunimu, ragin* 
tume vis dėlto jį nenuvertinti j 
savo jėgų, nebijoti ir sunkesnio | 

¥— 

yra ne apdainuoto lietuviškojo j užmojo, kur reikia duoti darbo 

. A 

sodžiaus, o viso pasaulio didžių
jų miestų augintiniai. Bet tai ir 
yra vienas mūsų išeivijos stebuk
lų, kad per tiek dešimtmečių ir 
tokioje svetimoje aplinkoj gimė 
ir užaugo naujos kartos, kurioms 
anas Aisčio apdainuotasis ratelis 
dar daug reiškia. Vien tik tas 
įspūdis, kad mūsų yra daug, yra 
dar tūkstančiai, kurie sukasi lie
tuviškos melodijos ritmu, ne vie
nai širdžiai nubrėš lemiamą 
kryptį visam gyvenimui. Milži
niškoje ir bendroje tautinio 
džiaugsmo demonstracijoje ir 
jaunimui, ir senimui dvasia ap
sikrauna jėga, stimuliuojančia 

ne vien kojoms ,bet ir galvai, 
o, linksmai tariant, ir liežuviui. 
Čia turime minty lituanistines 
mokyklas, lietuvių kalbos kur
sus gyvenamų kraštų universite
tuos, lietuviškos spaudos, knygų 
bei žurnalų skaitymą, jungimąsi 
į chorus, dramos sambūrius ir 
aplamai į lietuviškąsias organi
zacijas bei visuomeninę, kultū
rinę veiklą ir lituanistines — bal-
tistines studijas. 

Pašokti lietuviškus šokius, net 
surengti jų grandiozines Šventes 
okupantas dar leidžia ir Lietuvo
je. Bet tenai aukštosiose mokyk
lose — universitete disertacijos 

L" 
V 
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Ada Korsakaitė-Sutkuvienž 

Ratelis 

Piešinys Penktosios lietuvių tautinių Šokių Šventes leidinio viršeliui 

JOMS AISTIS 

Atokaitoj žibutes kalės, 
0 dar juodo, dar pilko laukai, 
Bet dainuodami ejo ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai. 

Mergaičių spalvingi rūbeliai 
Ir džiaugsmingai padrikę plaukai, — 
Taip dainuodami ejo ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai. 

Po berželiais vienmarškiais, plikais 
Sutingęs pavasaris kelias 
Ir ateina mieguistas laukais. 
Kur daiuodami eina ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai. 

-

Šventes pasveikinimas 

KAZYS BRADOMS 

Girdžiu švento šokio taktą — 
Tuo pačiu plaka š!rdis. 
Regiu vainikuotą kaktą. 
Dega ugnis. 

Ten dievai, drauge ir žmones 
Sukasi liepsnose! 
Ir jų žemes kelione. 
Pavirtusi dvasia. 

Tirpsta į jauną kraują 
Pasakos balta puta. 
Sveiki l Amžrnybę ragauja 
Gyvoji tauta. 

\d3 
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iki sekančio karto. Ir, Dieve,' jau turi būti rašomos ir įteikia-
duok, kad tų "sekančių" būtų dar j mos rusų kalba, valdžios posė-
daug. 

Apgaudinėtume save, tardami, 

'U Pokalbis su dailininku Vvtau 
džių kalba — rusų kalba, įmonių Jo kūrybos kelias. Europos ir Amerikos menas. Religines temos 
administracinė ir susirašinėjimų _ _ . . . . . . , _ f . A . •* * tr .PV i* t 

kad rūpesčių nėra ir kad ateity-; kalba jau brukama vien tik ru- Pra i lCUZlJOje IT JO p a t i e s k ū r y b o j e . A p i e M . K . C lUTl lOn iO p a r o d ą 
je viskas visada eis kaip sviestu sų, Lietuvos istorijos studijos ir 
patepta. Daug geriau yra, kada knygos jau neįmanomos be fak-
pavojai iš anksto pramatomi,; tų falsifikavimo, kraštotyrinė 
jiems pasiruošima ir jie nuga- j veikla ribojama beveik vien par- j tamasTKasiulis atgabenoV\l -už At-
limi. Štai, šokių šventes vis dar | tijos istorija. Ir visas tas kreiva- į j a m o 0 ] < e a n o j p a r odą Chicago-

ir O. V . Milašiaus paminklą Paryžiuje. 

Gausių meno lobių dail. Vy-

Suorganizuojame, galima sakyti, 
pagal pianą. O su nemažiau 
reikšminga dainų švente jau taip 
nėra. Tradicija jau sulaužyta 

sis veidrodis vežamas ir kišamas 
Vakarų pasaulio naivuoliams. 

Tokioje situacijoj ir šiandien 
šokančiam mūsų jaunimui, be 

Dvi pastarosios šokių šventės abejo, yra aišku, ką jis čia dar • j-jaj a v o <jajj Adolfas Valeška, 
įvyksta pagrečiui. O į jų tarpą turėtų daryti šalia taipgi bū t i - | r e d K a z y s Bradūnas, dail. Mari-
turėjo gi įsiterpti dainų šventė, no pramoginio šokio. Spalvinga i;a Ambrozaitienė kun. I. Pruns 

je, Čiurlionio galerijoje. Po paro
dos atidarymo rugpiūčio 27 d. 
grupė čikagiecių buvo sukviesta 
pasikalbėti su svečiu menininku. 

nimo centro vadovo kun. Algi-1 pasiekiau tą miestą, neturėjau ko 
manto Kezio, S. J., kuris pokalbį | valgyti, kalbos nemokėjau. Ga

vau sargo tarnybą* su savaitiniu 
atlyginimu 15 dol. Nebuvo iš ko 

Bet... jos jau nebuvo. Reiškia, ir didele džiaugsmo demonstra-
lietuviškoji daina, lietuviškasis cija minime Amerikos dviejų 
balsas jau pailso. O jeigu pails, šimtų metų laisvės jubiliejų, 
ir kojos? ' drauge atkreipdami Amerikos dė-

Bet vis tiek stebuklais reikia mesį ir į lietuvių tautą, šiandien 
tikėti. Lietuvių tautos istorijoje ryštingai kovojančią dėl savo ne-
jų yra buvę tiek ir tiek. Juk ir priklausomybės. O šioje kovoje 
lietuviu, tautos prisikėlimas kone | pasitikim savo jaunimu; šokan-

kis, visi susimetę į kambarį Jau
čiu, dainuojančiu, dirbančiu, stu
dijuojančiu ir kovojančiu dėl sa
vo tėvų žemės ir dėl savo tau
tos laisvės visose sudėtingo gyve
nimo srityse. h. brd. 

filmavo ir įrašė į juostelę. 
Pokalbį pradėjo Bradūnas: 
— Malonu mums su svečiu pa

sikeisti mintimis ir jas paskiau 
perduoti "Draugo" skaitytojams. 
Malonu, kad mūsų talentingas 
dailininkas taip iškilo Paryžiuje, 
o dabai atvyko su savo vertinga 

buto nusisamdyti. Visą dieną 
vaikščiodavau Paryžiaus gatvė
mis, tūnojau meno muziejuose. 
Galėdavau nusipirkti ilgą pran
cūziškos duonos kepalą, silkių, 
taip ir gyniausi nuo bado, nuei
damas atsigerti prie miesto įtai-

paroda. Ar kartais neima pagun- j s y t 0 Saltln^Tlio, kur grupuodavo-
si ir didmiesčio valkatos. Jie net 
ėmė mane pažinti ir savo ranko
se laikomą butelį į mano pusę pa
sukti, rodydami draugiškumą 

da ir pačiam į Šį kontinentą per
sikelti. 

Kasiulį: Prie Europos mane 
pririša ta meniška atmosfera, 
kurią galima rasti Paryžiuje. Kai 

{riningos savo medžiaga stebėji
mui. 

įsirašiau į meno mokyklą. Ne 
tiek studijuoti, kiek gauti kortelę 
papigintam maistui. Bet karu 
galėjau stebėti ir kaip ten studi
jos vyksta. Klasės didelės. Ateina 
profesorius kokį kartą savaitėje. 
Pasako "bonjour'', pavaikšto po 
klasę, pasidairo ir — "Au revoir". 
Studentai ėmė klausti: 'Kaip mes 
išmoksime mokykloje, kad nieko 
nemokinate?". Profesorius jiems 
paaiškino: "Eikite į gatvę. Stebė
kit. Ten išmoksit". Tai beveik 
anekdotiškas pasakymas, nebūti
nai charakterizuojąs Prancūzijos 
meno mokyklas, bet iš kitos pu
sės tai vadinamoji "Ecole de Pa
ris", kurią man Paryžiaus gatvė
se teko gerai išeiti. 

Valeška: Yra dar kitas meno 
studijų metodas, kai profesorius 
daugiau stebi gabesniuosius ir; 
priverčia juos dirbti. Pastebėjęs 
talentus, jų nuoširdų susidomė 

Tai buvo sunkios dienos, bet tu-[ jizną menu, jiems padeda, o kurie 

nesugeba, nenori dirbti — nėra 
prasmės su jais nė gaišti. Juk ir 
studijas išėjusių Chicagos Dailė* 
institute dauselis vėliau dingsta, 
nueidami tarnauti į raštines ar 
kitas įstaigas. 

Kasiulis: Ta Paryžiaus gatvių 
mokykla nėra tik juokas. Atmin
kime, kad prie Notre Dame, o ir 
kitose vietose, yra daug dailinin
kų, kurie tapo atvirame ore. La
bai galima į juos prisižiūrėt, pasi
mokyt. Apskritai, diplomas nėra 
lemiamas dalykas. Niekas ma
nęs diplomo nėra klausęs. 2iūri, 
ką sugebi. Geresnius kūrinius per
ka, parodydami pripažinimą ir 
kūrėjui sukeldami naują entu
ziazmą. 

Valeška: Berods, meno komi
saras Jardot, ar kaip ten jo .pavar
dė, pasakė, kad dabar parancū-
zai žiūri kitaip į dailininką. Se* 
niau atvažiuoja bet kurio krašto 
dailininkas, jis šiltai priimamas, 

.(Nukelta į 2 gs l į 
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PENKTOSIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS ĮSPŪDŽIAI

Nauja iniciatyva ir kūrybinis 
išradingumas.
Penktosos lietuvių tautinių šokių 
šventes įspūdžiai.
Kultūrinės apraiškos Kennebunkportt 
Politika nepolitinėje PEN 
organizacijoje.
Birutė ir Hermis parke.
Josifo Brodskio eilėraščiai.
Romualdo Spalio novelė.
“Art Nouveau” paroda Chicagoje.

VLADASJAKUBĖNAS

Kertinė parašte
iniciatyva ir kūrybingas 

išradingumas

Mūsų liaudies šokiai, jų šokė
jų gausios grupės ir grandiozi
nio maštabo tautinės šokių 
šventės yra palyginti naujas, 
originalus mūsų ta' tos kultū- 

| ros istorijos lapas. Jis prasidė- 
į jo dar nepriklausomybės lai 

kais, pionierių, tau? sakos rin
kėjų pastangomis, kurie surado 
paslėptus, jau dalinai primirš 
tus mūsų liaudies meno turtus, 

i tarp jų tikrus originalumo per
lus, kaip “sutartines” liaudies 
dainose, “skudučius” liaudies 
muzikoje ir taip pat daugelį už
silikusių šokių, šiaip jau kone 
užmirštų, kuriuos kartais tik 
vienas kitas senukas teatsimi
nė.

Šituos elementus derinant, 
vystant, jungiant į platesnes 
formas, atsirado ta medžiaga,

■ kurią dabar turime. Ši liaudies 
meno sritis išaugo labiausiai po 
karo, tiek išeivijoje, tiek Lietu
voje. Ten, kaip atrodo, tam rei
kalui yra lėšų, energijos ir ga
bių, tam dalykui išsispecializa- 
vusių žmonių. Ir ten ir čia to 
darbo vaisiai yra ir bus bend
ras mūsų lietuvių kultūros lo
bynas.

Liaudies, arba tautinių šokių 
šventės įvertinimai šiaip nepri
klausytų muzikos kritikos sri-

Penktoji lietuvių tautinių šokių šventė Chicagos amfiteatre š. m. rugsėjo mėn. 5 d. Nuotrauka Edvardo Mankaūs

Iniciatyvai ir kūrybingumui netrukus viena po kitos turėtų 
kultūriniame gyvenime nei ribų, pasirodyti dar šios tos pačios se
nei pabaigos laiko prasme nėra ir rijos knygos: “Lithuanians in 
negali būti. Bet kokia stagnacija Muki -Ethnic Chicago (David čiai. Bet didžiulės šventės su 
čia reikštų galą ir mirtį. Todėl Fainhauz), Pennsylvanijos an- t”zstanpini« <folwin tnn it- 
juo labiau reikia džiaugtis, kada gliakasių Lietuva (Vladas Būtė-
fąktai liudija, jog sustingimo iš
eivijos kultūriniame gyvenime 
toli gražu dar nėra. Širdis ypač 
džiaugsmu šoktelėja, kai ateina 
ir realybėje įsikūnija visai nauja 
kultūrinio gyvenimo apraiška, 
nauja savo turiniu ir forma.

Šiuo metu tokia išeivijos gy
vastingumą liudijanti pastanga 
yra kun. Algimanto Kezio, S.J., 
iniciatyva pradėta leisti serija 
knygų, kurios savo visuma suda
ro atskiromis temomis parinktą, 
puošniai išleistą, iliustruotą ir 
aukšto lygio spaudos technika 
realizuotą lietuviškosios išeivijos 
etninę enciklopediją. Tai ne kuk
lios išvaizdos brošiūrėlės, o mū
sų pačių kultūrinio gyvenimo 
aukštą lygį ir skonį reprezentuo
jančios knygos. Jų prasmingu
mas dar labiau padidėja, kai ne 
vienas tomas parengiamas dviem 
laidom: viena — lietuvių kalba, 
antra — anglų kalba. Toms vi
soms knygoms patekus į laisvo-

nas), Lithuanian Writers in 
USA (Alina Skrupskelienė) A- 
merikos lietuvių muzika, teatras, 
šokis (Juozas Žilevičius), Lietu
vių šeimos tradicijos (Stasys Yla) 
ir kt.

Pradėtu darbu pasidžiaugti, jį 
aptarti ir pasikalbėti su autoriais

dvejais metais pirmyn į Toron- kostiumai ir šokiai buvo lydimi (Senis kirto rugelius, senė rišo bei gaivalingumo, šokėjų ban- 
bent dalimi taip pat egzotinės pėdelius”). !gom riedant, negu šioje. Tačiau

Operos choro, Dainavos Tė- neabejojam, Šokių šventė pavy- 
viškės parapijos ir Vyčių cho- ko, ir šios rūšies masiniai sam- 
rų junginys skambėjo, supran- būriai dar turi mumyse ateitį, 
tama, gerai, Bet ar tikslu buvo Oficiali dalis praėjo sklandžiai, 
gerą ir gausų chorą panaudoti Svarbiosios viešnios — prezi- 
tik pagalbiniam uždaviniui: šo- dentienės Betty Ford priėmi- 
kiuose, išsirutuliojusiuose iš mas ir išlydėjimas buvo iškil- 

samblio, kurį daugiausia diri-’liaudies dainų? Norėtųsi nors mingas; kiti įvairūs svečiai bu- 
gavo Alfonsas Mikulskis. Iš vienos liaudies dainos solo cho-!vo tinkamai'pristatomi ir trak- 

tyti: iš visur, net iš Pietų pus- pagrotos, ši kombinacija per programos nebuvo aišku, ar tai rui; praeitoje šventėje, berods, tuojami Valdo Adamkaus. 
. .. — . .. i----- —------- yiena j§ Prasmingi žodžiai buvo ir šven-

tūkstančiais dalyvių turi ir 
muzikinių problemų, surištų su 
jų akompanimentu, harmoni
zacija, instrumentavimu..

Pergyvenome jau penktą tau
tinių šokių šventę. Toje srityje 
išeivinio išsisėmimo lyg nema

tą, Kanadoje
Atmintyje tebestovi anks- i muzikos. Deja, šįmet montrea- 

čiau buvusios šokių šventės.! liečiai negalėjo atvykti; pasam-
Nebėra gyvųjų tarpe energingo 
iniciatoriaus ir vadovo Jono 
Zdaniaus. Ausyse tebeskamba 
jo skoningai ir įvairiai harmo
nizuotos ir spalvingai orkest- 
ruotos šokių pynės, jo iniciaty
va pavartoto simfoninio sąsta-

dytam pučiamųjų orkestrui pa
įvairinti buvo įvesta naujeny
bė:: lituanistikos mokyklų mo- 
kinių-vaikų choras, lydimas lie
tuvių liaudies instrumentų an-

rutulio   Venezuelos, suvažia- dvi šventes žavėjo muzikų au- buvo prie Čiurlionio ansamblio gražiai nuskambėjo
vo gausūs būriai jaunimo. Ry. sis> ^et atsirado nepasitenkini- Clevelande O. Mikulskienės pa- rafinuotai harmonizuotų K. V.

šį sekmadienį (rugsėjo mėn 12' šium su Jungtinių Amerikos mo šokių vadovuose ir šokė juo- stangomis susidaręs vienetas, 
d ) 9 vai popiet Jaunimo centro| Valstybių dviejų šimtų metų se dėl per švelnaus garso ir ne- ar junginys ir kitų programo- 

■fjvinėįe ’ Chicagoje rengiamas' jubiliejum ši šokių šventė buvo pakankamo ritmingumo. šokė- je parodytųjų muzikinių gru-
pirmosios knygos “Palikę tėviš
kės namus” — “A Lithuanian Ce- 
metery” sutiktuvės, kurių žodi
nėje programoje dalyvaus rašy
toja, aktorė, savo plunksna 
reikšmingai prie knygos teksto 
prisidėjusi Birutė Pūkelevičiūtė 
ir vienas iš pagrindinių šios kny
gų serijos redaktorių dr. Jonas 
Puzinas.

Švento Kazimiero lietuvių ka
pinės Chicagoje jau turi pras
mingą savo istoriją nuo vargin
go jų įkūrimo iki šių dienų taip
gi istorinės lietuvių kovos už ka

suorganizuota vieneriais me- J1! masė turi teisę turėti savo pių: kaip žinomo Balio Pakšto 
ta i g anksčiau; ne taip, kaip bu- pageidavimus; užtat ketvirto- vieneto Chicagoje ir St. Būt- anonimiškos. Tačiau reikėjo 
vo su Dainų švente, kurią, ne- joje šokių šventėje bandyta ki- kaus Detroito šaulių kuopos
tekę Chicagoje poros energingų taip: pusę programos atliko A. kanklininkių su vadove Danute 
iniciatorių, turėjome nukelti Vasaičio diriguojamas pučia- Petroniene. Greičiausiai buvo 

mųjų orkestras, kitą pusę —
--------------------------------------- Montrealyje, Kanadoje, susida-

jo krašto universitetų ir viešą- • pinių lietuviškąjį veidą. Ir jeigu 
sias bibliotekas, geresnės lietuvių italai didžiuojasi, tardami, jog
vizitinės kortelės vargu ar gali
ma įsivaizduoti.

Tokios rūšies darbas Chicago
je prieš kurį laiką buvo pradėtas 
Lietuvių foto archyvo vardu. 
Šiuo metu užmojui vykdyti persi
organizuota į atskirą leidyklą,

nėra gražesnių ir meniškesnių 
kapinių visame pasaulyje kaip 
Genujos, tai mes taipgi nė kiek 
nesuklystume, sakydami, jog 
bent Chicagoje, mūsų kazimie- 
rines jokios kitos nepralenkia. 
Mūsiškės lietuviams jau yra ta-

pasivadinusią “Amerikos lietu-; pusios ne vien tik artimųjų am- 
vių biblioteka” (Lithuanian Lib- žino poilsio vieta, bet ir lietuvis-

antras atvejis. Orkestras buvo 
gerai susigrojęs ritmiškai, bet 

jai tegu nepagaili savo dalies, te- ręs nuostabaus lygio ir spalvin- bendram sąstate jautėsi pripuo. 
gu minėtus leidinius, kai tik jie' gurno, Zigmo Lapino vedamas, ’ lamumas, dinaminės pusiausvy- 
vienas po kito pasirodys, įsigyja,! liaudies instrumentų orkestras ros neišlyginimas tarp gausių, 

“Gintaras”. Ši kombinacija gal sklandžiai skambinusių kank- 
1 geriausiai bus atitikus tautinių Įįų įr silpnesnių pučiamųjų — 
'šokių šventės stilių: egzotiški birbynių ir ragelių. Taip pat 

ritminis (perkusijos) elemen
tas galėtų būti stipresnis 
(skambių lentų pavidale). Ta
tai kiek jautėsi šokiuose. Žino
ma, visa tai yra pageidavimai, 
vargu ar įvykdomi; patobulin
to tipo liaudiški moliniai pu
čiamieji turi būti pačių grojikų 
pasigaminti pagal turimus pa
vyzdžius; tie pavyzdžiai, ar 
net nauji instrumentai turi per
eiti per geležinę uždangą. Tiks-

tuo užtikrindami naujų serijos 
knygų paruošimą ir išleidimą.

k. brJ.

tės komiteto pirmininko Bro
niaus Juodelio ir JAV LB Val
dybos pirmininko Juozo Gailos.

rary Press, Ine.). Visas leidyklos 
organizacinis darbas nė kiek ne
sutrukdė leidinių paruošos dar
bų. Ir štai aukščiau aptarta A- 
merikos lietuvių etninė enciklo
pedija šiuo metu jau gali pasiū
lyti mums tik ką išleistą (dar 
Lietuvių foto archyvo vardu) 
knygą apie Šv. Kazimiero lietu
vių kapines Chicagoje, pavadin
tą “Palikę tėviškės namus”, ang

kojo būdo, lietuviškojo santykio 
su mirusiais ir lietuviškojo gro
žio, įsikūnijusio antkapių pa
minkluose, akivaizdi studija ir 
meno galerija. Visa tai, atsklei
dus leidinį, dabar kiekvienam 
bus lengvai prieinama istorine, 
grožine ir meditacine prasme.

Tad sveikiname šios specialios 
leidyklos “Amerikos lietuvių bib
liotekos — Lithuanian Library Amerikos Lietuvių bibliotekos — Lithuanian Library Press, Ine. pirmojo 

laida — * A Lithuanian Press. Ine.” užsibrėžtąjį darbą ir, |?M<nio aplankas: skulpt. Ramojaus Mozoliausko sukurto antkapinio pa- 
paruoštos ir j linkime jam sėkmės O skaityto* j aiakto detale.

Banaičio dainų.
Šokių melodijos neišvengia

mai gera dalimi atėjo iš “ana- j Tiek akiai, tiek ausiai buvo pa
pus” ; jos buvo ir tepasilieka! trauklios abi pranešėjos Julija 

Cijūnėlienė ir Jolita Kriaučeliū- 
naitė. Publikos susėdimas ir is 
sivaikščiojimas vyko su mini
malia spūstimi, parodant tuo 
mūsų tautos disciplinuotumą.

Tik šį kartą šventėje lyg ir 
trūko baigminės “ekstazės”, šo
kėjus ir žiūrovus pakiliai su
jungiančios bendruoju entu
ziazmu. Anksčiau šią funkciją 
puikiai atlikdavo dinamiškasis, 
aplodismentų srove užliejamas 
malūno šokis, šiemet jo labai 
trūko, nors buvo repetuotas, 
bet šventėje neparodytas. Baig
minį visų ūpą galėjo tada pa
kelti kieno nors “išprovokuo
ta” ir tuoj pat publikos ir šo
kėjų spontaniškai sudainuota, 
visų žinoma “Lietuva brangi, 
mano tėvyne”. Gerai dar, kad, 
išžygiavimo maršams skam
bant, sava iniciatyva grupės iš 
paradinio žingsnio spontaniškai 
perėjo į šokio žingsnį, tuo pa
gyvindamos šios šventės fina
linį efektą, apie kurį ateityje 
panašių iškilmių rengėjams rei
kėtų rimtai pagalvoti.

Nežiūrint viso to, Penktoji 
tautinių šokių šventė liudijo 
Lietuvių Bendruomenės tiesiog 
pasaulinį organizuotumą. Pro
gramos direktorė Galina Gobie- 
nė, grupių vadovės ir vadovai, 
o taipgi visos šokėjos ir šokė
jai atliko didelio pasišventimo 
ir aukos reikalaujantį darbą.

naujų orkestracijų esamam 
sklandžiam, daugiau kaip 30 
pūtė jų orkestrui. Šioje srityje 
didelio meniškumo neparodysi, 
bet galima išvengti begalinių 
kartojimų, pakeičiant nežymiai 
harmoniją ir duodant skirtin
gą orkestraciją, tiesa, padvigu
binant orkestratoriaus darbą. 
Kiek teko patirti, orkestravimo 
darbe dalyvavo pats direkto
rius Algis Modestas, dirigen
tas Aloyzas Jurgutis ir 4 nume
riais pašalinis asmuo — kom
pozitorius VI. Jakubėnas. Iš 
praeitos šventės galėjo užsilikti 
A. Vasaičio, D. Lapinsko ir VI. 
Jakubėno partitūrų. Liaudies 
instrumentų orkestro grojamos 
melodijos buvo, greičiausiai, 
paties A. Mikulskio aranžuo
tos. Ar visos? Ar nebūtų vertė 
ję programos gale išvardinti

Ii intonacija juose ypač sunkiai orkestratorius, harmonizato-
pasiekiama, ir jais visai ne
lengva yra švariai ir vikriai 
groti. Pripažindami montrea-

rius ir jų atliktus darbus?
Per šokėjų įžygiavimą, per

pertrauką ir išžygiuojant, buvo
liečiu orkestrui neabejotiną pir- j grojami skambūs maršai, ku- 
menybę skambesio ir pilnumo 
atžvilgiu (bent IV šventėje da
lyvavusiame sąstate), vis dėl. 

i to pasidžiaukime, kad buvo ga
lima šįmet sudaryt ir tokį liau
dies instrumentų orkestrą, su
gebantį paremti didelę jaunimo 
šokėjų masę. Graži buvo idėja 
“veteranų šokėjų” pasirodymas

riuose girdėjosi lietuviški mo
tyvai: atrodė, kad tai buvo a. 
a. Br. Jonušo kūryba; ar tai 
irgi neturėtų būti paminėta 
programoje?

Gal būt, tai yra įsivaizdavi
mas, bet blykstelėdavo mintis, 
kad ketvirtojoje šventėje kaž
kaip lyg buvo daugiau polėkio

»
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Prarasto rojaus beieškant. 
Dvidešimt trečioji Lietuviu studijy 
savaite Prancūzijoje. 
Vilniaus inteligentų laiškas Operos 
ir baleto teatro direktoriui 
Virgilijui Noreikai. 
Kazio Bradūno eilėraščiai. 
Romualdo Spalio noveles pabaiga. 
Violetos Rakauskaitės koncertas. 
Dail. A. Žmuidzinavičių prisimenant. 
Nauji leidiniai. 
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Rašytojų sukaktys Europos lietuvių 23-čioji Lietu- Į 
viškųjų studijų savaitė šiemet [ ^ 
(rugpiūčio mėn. 1-8 dienomis) įvy-! , ^e lg i an t į tėvynę ir pasauli, 
ko Kultūros centre « U s F o n t a i . į ^ v i e n a i s metais^ Lie t studijų ^ 
nes" Chantilly mieste, 40 klm j 
šiaurę nuo Paryžiaus. Tai Prancū
zijos centrinė sritis, kuri istoriškai 
ir geografiškai vadinasi "Prancūzi
jos sala" (Isle de France). Viduri
niais amžiais ši tarp upių esanti te
ritorija pasidarė svarbesnė už ki
tas, nes ji priklausė Kapetams .ku
rie, tapę karaliais", savo valdžiai pa
lenkė kitas prancūziškas žemes, ši
taip suformuodami Prancūzijos ka
ralystę su sostine Paryžiuje. Šitai 
Prancūzijos motiniškai sričiai pri
klauso ir Chantilly miestas. 

Nors jis nėra didelis, tačiau la
bai žymus kultūriškai. 'Jame yra iš 
XVI amž. kilę, karalių varžovams 
didžiūnams Condė priklausę palo-
ciai, kuriuose telpa vienas žymiųjų 
Prancūzijos dailės muziejų, su dau
geliu žymiausių dailininkų origi
nalų, o jų tarpe garsia, balto mar
muro H. Chapu statula "Joana d'-
Arc — piemenaitė Domremy". Ant
ra Chantilly garsenybė — Les Fon-
taines Kultūros centras^ kuris yra 
turtuolių Rotšildų rūmuose su 50 
hektarų parku. Šj labai ramiq*e ir 
gražioje aplinkoje esanti centrą da-

Soeialistinio rež imo d i k t a t a s i r . ž i n s : kar jera ba ig ta , ilgi ka l in i - b a r v a l d o p r a n c ū z u j ė z u t a i , kurie 
Dėl l i teratūros ir m e n o k r i t i kos " i m o meta i . Jis nepajėgia s u t r a m - j i k i I 9 7 0 m č i a t u r ė : Q s e m i n a r j j ą 5 0 

-

Kertine parai 
PRARASTOJO ROJAUS BEIEŠKANT 

potvarkis turė tų uždėti t i rš tus 
"p i l ie t i škumo" po tėp ius k iekvie
n a m k ū r y b i n i a m da rbu i ok . Lie
tuvos teritorijoje. 

" 'Pi l iet iškumas" — (apy t ik r i s 
ver t imas iš caro laikų " k a z i o n -
Š5ina", mūsiškai t a r u s "va ld i -
n ink i škumas") reiškia la ikymą
si poli t inio rež imo n u o r o d ų 

vaitėje vis pasitaiko kelios paskai
tos, susijusios su Lietuvos kultūri
nėmis, religinėmis ar politinė
mis sukaktimis. Šiemet dvi sukaktu
vinės paskaitos buvo skirtos lietu
vių rašytojams — Juozui Grušui, 
šįmet sukakusiam 75 m., ir Anta
nui Vaičiulaičiui — 70 m. 

Apie J. Grušą kalbėjo Dr. Jonas 
Grinius. Kadangi prieš penkerius 
metus jis buvo mėginęs apžvelgti visą 
tuomet žinomą dramatinę rašy
tojo kūrybą, šj kartą prelegentas 
sustojo ties viena paskutiniųjų 
dramų — "Barbora Radvilaite", 
už kurią drauge su kitomis šiemet 
Lietuvoje J. Grušui buvo paskirta 
respublikinė premija, o lietuvių vi
suomenė šią dramą apdovanojo di
deliu susidomėjimu, nes šiemet ji 
buvo Kaune vaidinta jau ketvirtą se
zoną. 

Trumpai papasakojęs tuos istori
nius duomenis, kurie patarnavo ra
šytojui kaip medžiaga Barboros 
Radvilaitės ir Žygimanto Augusto 
dramai, paskaitininkas nurodė, kaip 
J. Grušas, atsisakydamas grynojo 
istoriškumo, aną biografinę bei is
torinę medžiagą gerokai sustilizavo, 
griebdamasis net simbolių (juok
dario, nusižudančio riterio), kad pa
kilia poezija alsuojančiame kūriny 
atsiskleistų meilė, kuri nėra tik mo
ters ir vyro brangus, siauras tarpu-
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Dvidešimt trečiosios Europos lietuvių studijų sa v; Hca uuyvi^ grupe t e tfluuya i i ~.u~—-i »--;-

strukcija į šią ps ichologinę d r a - ; t a i pirmiausia reikia dėkoti kuni-, p r i e t a r u S j pavydą, neapykantą, 
m ą įnešė absurd in io tea t ro ele- ' ? u i I c n u i Petrošiui, Liet. B-nės pir- klastą Barbora žūva, tačiau pati 
men tus . " P r a r a s t a s ro jus" yra gi- .rainmkui Prancūzijoje. meilė, atimdama galią niekšybei 
Ii s imbolika personažo psichėj e, ! Aprašančio Liet. studijų savaites žudyti, išlieka gyva Zygiman- ^ ^ ^ ^ ^ ^ L * 
o kar tu i r " ' Jaunimo t e a t r o " sce- lorespondento vargai prasideda, kai g ^ o s i e i 0 j e įr žmonių atmintyje. ^ ^ ^ ^ ^ ^ : , ; ; 

noje. reikia laikraščio skaitytojus supa-
Tenka pabrėžt i režisūr inę drą- lindinti su esmine dalimi, būtent Apie "Antano Vaičiulaičio bele 

są, našias p a i t a n g a s a tneš t i į su jos paskaitomis. Kadangi keliuose tristiką" kalbėjo Vasario 16 gimna- | Rašytojo Juozo Grušo dramą "Bar- i į * ? " * katalikų Uaznyč.osKro-

dy t i savo sielvarto ir apsispręst i : j n u o t a d a ė s t u d i j u i r s u s i t e l . 
a r a tga i lau t i del a ts i t ikt ines ka i - j k i m o . ^ k u r I o j e ^ . ^ m o k s _ 
tės , ar s lėptis? P r i p u o l a m a i s u - : l i n ė s i r r e I ė s k o n f e r e n c i j o s _ 
t ik ta mote r i s , Mi ra , p a m i l s t a ' 
Zol taną . Jos tyra mei lė pr iverč ia ; N o r s S t u d ^ s a v a i t ė s dienomis 
Zol taną k i tomis ak imis p a r n a t y - į t e n v y k o ^ n e du parengimai, bet dar s a v i o j a u s m a s , bet drauge apsi 
ti gyvenimą. Autor ius sugebėjo j u ž i c k o v i e t o s i r 1 2 0 l i e t u v ' u - K a d ; reiškia kaip dvasinė jėga, pražys-
į ta lpint i Z o l t a n o dvasioje n u o - ! P ° i l s i o k posėdžių patalpomis bei | t a n t i keliais aspektais. Šioje dramo-

, s tabų d v i l y p u m ą : desperado ir ž a v i a a P l i n k a g a l ė i ° P f i n a u d o t i je meilė - svarbiausioji jėga prieš 
T a i k e i ? - ; o r v a l n m a todėl toks * a tga i lau to jas . Siužet inė kon- gausūs studijų savaitės dalyviai, uz i l c t a . N o r s k o -e rieS i u o m i n i u s 
l a i p elgtis p r iva loma, t odė l toks _^__ M_ Į t a a n W m ^ „ ^ „ A i a dėkoti kuni-! __.-..- J _ i 
"p i l ie t i škumas" t a m p a savisau
ga, išsilaikymo pr ie la ida . Ku
riantis žmogus t ada ne save de
klaruoja, b?t va ldž io : verd ik to 
no rmas ir pr incipus. Je igu poeti
nėje stichijoje n e s u n k u išbėgti į 
lyriką, į gamtos n u o t a i k a s , į an
tikines temas, proza j a u smar
kiai jaučia "p i l i e t i škumo '" slogu
tį. "P i l i e t i škumas" j a u tiesiog 
niokoja dailę ir d ramą . Senoji 
caro laikų " k a z i o n š č i n a " nūn 
paraduoja po ' 'p i l ie t i škumo 1 ' 
kauke. 

Tač i au kūrybos ž m o g u s (kal
b a m e čia apie k ū r y b i n ę sceną) 
ieško ben t pr iar tė j imo p r i e pra
rasto laisvos apraiškos ro j aus . 

" J a u n i m o t e a t r e " leis ta akto-j 
riui Jonui Paka ln iu i deb iu tuo t i 
režisierium. Savo deb iu tu i J. Pa
kalnis par inko vengrų d r a m a 
turgo I. Szarkady d r a m ą "P ra 
rastas rojus". D e f r u t i n i o veika
lo pavad in imas ne juč iomis per
augo į s imbolinę d imensi ją . Dra
ma pr ' chologinė ; d r a m a , tol i gra
žu, nė ra "pi l ie t iška". G a l būt, , 
. . r . . , . . „ Paskaitininkas V. Sartus2vičius svarsto intelektualų situac.ją tarp deš.nės ir 
ir n e į m a n o m a re ika lau t i iš a u - : j c a s r § s 
tor iaus užsieniečio or todoks in io 

j i 1 
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tuvoje vyskupais ir kitais atsakin- ' ty. Priminęs, kad Vatikano II-jo 
gaiš katalikais, tokj projektą Vati- susirinkimo nutarimai daug kam 
kanui sudarė. Po to popiežius 1926 kelia abejonių, o prancūzų vysku-
m. balandžio 4 d. savo bule "Li - pas Lefebre tuos nutar imus a tmeta . 
tuanorum gente" paskelbė steigiąs prelegentas įrodinėjo, kodėl tie nu-
Lietuvos metropoliją su arkivysku- tarimai buvo padaryti . Pagr indinė 
po sostine Kaune ir keturiom vys-, priežastis — sušiandienėti arba pri-
kupijom (Vilkaviškio, Telšių, Pa- sitaikyti prie dabart inės sutech-
nevėžio, Kaišiadorių) ir Klaipė-, nikintos miestiečių kultūros, kuri 
dos prelatūra. Tar tum atbaigdama yra labai pakeitusi Šių dienų žmo-
Lietuvos nepriklausomybę, ir Lie- ' nių ekonomini, visuomeninį, mo-
tuvos bažnytine organizacija tapo ralinj bei dvasinį gyvenimą. Paki tus 
nebepavaldi jokiai svetimai valsty- žmonių santykiams su aplinka ir 
bei. Nors dvi okupacijos sugriovė j tarpusavy, pakinta ir t ranscenden-
normalius bažnytinius santykius su tiškai religinių santykių žmogii* 
Lietuva ir Vatikanu, tačiau ta pati kos išraiškos, kurių Bažnyčia nega-

fefffl**,«KB 
bažnytinė organizacija, kokia susi
kūrė pagal "Lituanorum gente" bu-

mm 

li nepaisyti. Bažnyčios nariai savo 
tarpe ir santykiuose su pasauliu ne-

ę, tebeveikia ir šiandien, nors prie i galim pasilikti prie atgyventų f-
os yra prisidėjusi Vilniaus arkivys-j vaizdžių ir santykiavimo formų, 

jpijos žymi dalis. Ir dabartinė kurie buvo susiformavę agrarinės 
kultūros veikiami ir konservuoti 

Bažnytinės sukaktys 

p r i v a l o m o prorež iminio diktato 'puslapiuose neimanoma perduoti zijos direktorius Vincas Natkevičius. ^ ^ ^ į ^ ^ ^ ^ 
supanč io tą sceną n a u j u s sąskam-* ' 
b ius , nau ją kū ryb inę filosofiją. 
Fak tas l iudi ja , kad k ū r y b i n ė 
min t i s t e n tebėra j au t r i , imli 
šviežienai , b r a n d i ateities dar 
bams . J. G l d . 

santraukų visų 12 paskaitų, šios Studijų savaitės moderatorius, 
kurios visos buvo turiningos ir ge- į Jo paskaitoje buvo matyti keturios 
rai paruoštos (tik kai kurios per ii- dalys. Pirmoji buvo skirta stam-
gos), reikia tenkintis viena antra biausiam A. Vaičiulaičio veikalui 

"Valentinai", kurioje prelegentas 
matė atvaizduotą pirmąją (jaunys
tės) meilę bei jos dramatizmą, išau
gantį dėl meilės jausmo suabsoliuti-

pasigauta mintimi, drauge dėl to 
atsiprašant prelegentus. 

nika" yra ano Lietuvos bažnytinės 
provincijos įsteigimo vaisius. 

Diskusijose prie kun. R. Krasaus
ko paskaitos buvo iškelta Seinų lietu-

Greta rašytojų šiemet trečioji' v i u ****** nenormali būklė, nes I mos Bažnyčios iki š iandien, 
sukaktuvinė paskaita buvo skirta ! i c m s ^ ^ vyskupijos vadovybė j nors techn.kme miestiečių a v i t e * 

daugiau negu 2.000 metų. Bet ši
tos tūkstantmetės žemdirbių kul tū
ros sukurtos formos (sakysim, indi
vidualios šv. mišios), tebepalaiko-

Lietuvos Bažnyčiai, nes šiais me- neduoda lietuviškų šv. mišių Sei-
tais sukako 50 metų nuo Lietuvos ™* P ^ P M 0 5 bažnyčioje - b a z i l i -

• bažnytinės provincijos įsteigimo koje. 

nimo, kuris neprityrusią Valentiną 1 9 2 6 m . Kalbėdamas šia tema kun. į Kunigo Augustino Rubiko pa-
pastumia į desperaciją ir mirtį. Pre- j R a p o l e Krasauskas, Liet. Katalikų' s k a i t a buvo pavadinta "Dešimt 
legentas pažymėjo ir didelę gamtos • mo\^i0 adademijos iždininkas iš m e t ų po Vatikano II susirinkimo" ar-
reikšmę "Valentinoje", ypač kad RQmo^ ^vo paskaitoje peržvelgė vi-
šio kūrinio pagrindinis herojas stu- ' s ą Lietuvos istoriją nuo Mindaugo 

ba Bažnyčia naujos epochos slenks-

iki mūsų laikų, parodydamas, kaip 
vargingai steigėsi Lietuvoje pirmo
sios vyskupijos ir kaip jos neturėjo 
savo autonomijos net gedimin.iičių l i » 
— jogailaKių laikais (XIV - XVI 
amž.), kai Lietuva dar buvo gaiin- ^ H 

ir prarūgusio 'p rorež imin io at : i -
davimo? Gal b ū t , a ' r a s t a s mo-1 
dus vivendi, socialist inį real izmą 
pusiau pr idengian t un ive r sa l in iu j 
h u m a n i z m u ? " P r a r a s t a s rojus" i 
buvo par inktas , į s cen in ta s , ne t ; 
susilaukė kuklių a t s i l i ep imų. Vis į 
dėlto Vengrija yra "soc ia l i s t inė" | 
šalis. J o : d r a m a t u r g u g a l i m a ir 
pasikliauti . 

Veikalas va izduoja senuko 
gimtadienį . Į šventę a tvyks ta se
nuko sūnus, gydytojas Zo l t anas 
ir įneša į bendrą dž i augsmą tam
saus pasaulio gausmą. Z o l t a n a s 
n u ž u d e i žmogų. Jeigu jis pr is ipa-

Backis Europos lietuvių studijų dienose skaito paskaitą "ftomu-
l Vakarų Europoj*". 

dentas Antanas artimai, beveik 
^mistiškai santykiiuja su gaivia Lie
tuvos gamta. Anroje paskaitos da-

; lyje V. Natkevičius sustojo prie 
V.irčiulaičio n ivolių, kuriose vy-

• rauja lietuviai kaimiečiai, žiūri
mi švelniu pišiipišku žvilgsniu. g a į̂į̂ įį i r g a i c j 0 t u rė- į savo už-
Kaip antitezę 2cmaitės Petro Kur- s i c n i ų ^ ^ į ^ Rusijos carų lai
melio Peraogumii, paskaitininkas k a I s L i c a i v o s vyskupijos priklausė 
panagrinėjo "Dailia žmoną", kurio- d v i e m s v c - i m o m metropolijom. To-
je \-y.dos smūgi i patalus Kukutis d ė i L i c . . I V O S valstybės atkūrėj ii iš 
išgydė savo antrąią žmoną D:,mice- p ? t p r a i j / ios stengėsi, kad Vilniaus j 
Ic nuo tinginiavimo. Trečioje pa- f y s f c H p B \>ūų r;. i skir:as lietuvis. 
skaitos daly V. Natkevjčius stabte- ( i > o p i o ^ i u s Benediktas XV iš tikro 
Įėjo prie A. Vaičiulaičio literatūri- Vilniaus vyskupu paskyrė lietuvį 
nių bei gyvulinių pasakų, o ket- j u r g . M a t u i a i t i ) . 
vir>-.)je daly k.iibėjo apie rašytojo 
stibų, kuriame matė daug dinami- K<li d<i l politinių aplinkybių ir 
k o S ' d a ž n a i >r < skiamos veiksmą- dėl didžiosios Vilniaus vyskupijos 
žodžiais, susict.r.s su suhjektyviais dalies prijungimo prie Lenkijos 
P's.-rkotojo įspūdžiais. Reljefo ir vysk .pas Matulaitis turėjo palikti 
blizgesio rašytojo vaizdavimams su- Vilnių, popežius jam pavedė pa
teikia ryškios de: dės. Šitaip A. Vai- ruošti projektą, ka ip perorganizuo-
čiulaitis iškyla i pirmaeilius lietu- *i Lietuvos bažnytinę administraci 
vių stilistus. 

Dir. Vinncas Natkevičius aptaria su-
iktuvininko Antaao Vaičiulaičio be

lą. Tardamasis su veikiančiais Lie- lemsuk*. 

cija, sublokšdama žmones į miestų 
skruzdėlynus, reikalauja visuomeni
nių formų. Todėl Bažnyčia socia-
lėja ir turi socialėti, jei nenori pa
sidaryti muziejumi. 

Su dideliu dėmesiu išklausyta il
ga kun. A. Rubiko paskaita susi
laukė gana aštrių priekaištų, pa
gal kuriuos prelegentas labai išpū
tęs tikinčiųjų kuhūrinės aplinkos 

Ą reikšmę ir Sos aplinkos per didelf 
pasikeitimą nuo technikinės pra
monės epochos pradžios, t a r tum 
žmogaus prigimty nebebūtų nieko 
pastovaus, ta r tum žmonės būtų vi
sai išsirovę iš gamtos bei iš mirues. 

Europinės perspektyvos 

Daugeliui Europos lietuvių, il
gesnį laiką gyvenant Vakarų Euro
poje, negali nerūpėti Europos rei
kalai. Gal todėl europine kryptimi 
buvo nukreiptos net trys paskaito*. 
Pirmoji tokia buvo sociologo, buv. 
Vasario 16 gimnazijos mokytojo 
Vinco Bartusevičiaus paskaita " In 
telektualai tarp dešinės ir kairės". 
Pirmiausia prelegentas stengėsi api-
brė/ ' i , kas yra intelektualas ir ko
kie yra jo santykiai su visuomene. 
Tų santykių jis rado tris rūšis: 

{Nukelta į 2 gslį 
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IŠGYVENAU DU GYVENIMU - KAIP ŽYDAS IR KAIP LIETUVIS 
Pokalbis su rašytoju Icchoku Meru išėjusios knygos proga 

Neseniai "Ateities" leidykla Karlo gatves, plukdžiau jį rea- nimo ir jo vystymosi dalis, o tuo 
išleido Icchoko Mero romaną liais Venecijos kanalais, nors nie- pačiu jos labai naudingai papil-
"Striptizas, arba Paryžius — Ro-, kada nesu ten buvęs. Ir vis dėlto, do nacionalines kultūrines pastan-
ma — Paryžius". Rašytojo Mero: rašydamas net patį abstrakčiau-į gas Lietuvoje. Literatūrinis judė-
kūryba nėra jokia paslaptis mū- j sią kūrinį, rašytojas negali pa- i jimas gi, manyčiau, yra pagrin-
sų literatūros žinovams. Tačiau' bėgti nuo supančios jį aplinkos, i dinė šio kultūrinio judėjimo da-
plačiajai visuomenei I. Meras gal į Tame pačiame romane kartu su lis. 

• • -

Galiu tik apgailestauti, kad gy-

Kertine parašte 

ir nėra artimiau pažįstamas, nes pagrindfniu herojumi aš bent ke-
"Striptizas" tai pirmoji jo knyga, i lis kartus grįžtu prie vieno ir to; Venu taip toli ir dar nė karto ne
išleista išeivijoje. Todėl ir kreipė-! paties gamtovaizdžio, — ingi ab- į turėjau progos atvykti bent trum-
mės į rašytoją Merą, prašydami strahuoto, bet konkretaus ir ap-'pam laikui ir asmeniškai daly-
atsakyti į keletą klausimų. čiuopiamo, — prie gamtovaiz- Vauti kuriame nors kultūriniame 

džio, kurį dienų dienomis stebė- renginyje. 
— "Striptizo" aplanke atspaus- \ jau pro savo kambario langą 

dintam biografiniam škice rašo-' Druskininkuose, kuomet rašiau — Jūsų "Striptizas" buvo 
ma, kad 1972 m. Jūs išvykote iš šį romaną. Gamtovaizdis tas, — spausdintas "Pergalės" žurnale 
Lietuvos ir apsigyvenote Izraely-i visą laiką tas pats ir kiekvienai 797/ metais. Dažniausiai tame 
je. Drastiškas aplinkos pakeiti- kartą vis kitoks, — kiekvieną kar- j žurnale spausdintus romanus iš
mos, tur būt, pakeitė ir kūrybines tą atskleidžia naują simboliką, leidžia "Vagos" leidykla. Kodėl 
sąlygas. Tuo atžvilgiu, ką prara-' slypinčią jame, nes jis —ne pSH 
doie iš Lietuvos išvykęs, ir ką įgi-- matytas, ne išskaitytas, o metų 
jote Izraelyje įsikūręs? i metais išgyventas, savas kaip kū

no dalis. 

ms 
Kultūrinį interesą ugdant 

Vasarai praėjus, visose srityse Chicagoje, galėtų būti pasekta ir 
prasideda naujas veiklos sezo- visų kitų kolonijų, prisitaikant 
nas. Didelė įvairiausių parengi- prie savo pajėgų ir aplinkybių. 
mų, susibūrimų, popiečių ir vaka- Tik svarbu, kad tų kultūrinių va
rų dalis užsideda sau kultūrinę karonių temos ir .pokalbių lygis 
etiketę. Bet kultūriniu apšauktą būtų kultūrinio intereso aukštu-
įvykį padaryti kultūrai reikš- moję, kad gira. kava ar pyragai-
mingu gali tik kultūringi jo ren
gėjai. O norint nepaskęsti tik 
pseudokultūriniuos bruzdėji
muos, reikia ugdyti kultūrinj in
teresą viešajame ir privačiame, 
asmeniškame gyvenime. 

Ir tas kultūrinis interesas tu-

tis savo verte čia nepralenk
tų kultūrinės duonos raugo ir 
poreikio. 

Lietuviai mėgsta vieni pas ki
tus svečiuotis. Vakarų vakarai 
praleidžiami tuščiose kalbose, 
tik prie lėkščių ir bonkų. O kodėl 

— Lietuva — ne tik mano 
gimtinė. Ten ne tik gimiau ir už
augau, ten išgyvenau du gyveni
mu — kaip žydas ir kaip lietu
vis. Tokia dviguba dalia užver-

"Striptizas" Lietuvoj nepasirodė 
atskira knyga? 

— Romanas, spausdintas "Per
galėje", paprastai išleidžiamas at-Ta prasme Izraelyje tenka iš 

• 5Z •: • '• *• skira knyga. Bet tik po to, kai Va-
naujo išgyventi ir pažinti pašau- „ 3b . ^ . , . 
I L - aplinką, buitį, papročius. • £ . recenzentai pataria lb- | 
Praradęs pažįstamą pasaulį, a t - ^ 1 . " į * » 1?!eistl/. ****ūm-\ 

, radau naują, kurį dar turiu pa - f
s l u l P " ^ 1 * l r aplinkybes, ap-j 

cia žmogui ant pečių nepropor-j ž i m i g yiaiQS ^ ^ s t a b d o sprendžiančias recenzentų nuo-; 
cingai sunkią naštą. Ta sudetn-j k Q b o s g k i t o s p u s ė s > j monę. Striptizo atveju jie pa-Į 
ga nelengva dalia, matyt, ir at- t i k i u Q s i ) k a d n a u j i a t r a d i m a i > ' s a k e - ne! 
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vedė mane literatūron, o atvedu 
si vertė ieškoti bendražmogiškų 
vertybių, gilintis į jas, neapsiri
bojant griežtais tautiniais ar ge
ografiniais rėmais. Ta'gi, ta pras-

nauj 
nauji išgyvenimai ir 
mai praturtins mano, kaip rašy
tojo, vidinį pasaulį. 

Apsiribosiu šį sykį, į Jūsų klau-

pergyveni-! ]v nuomonė ir oficialioji nuo-J % *fc /* 

_ «. 1 . ' . ' u i simus atsakydamas, tik tuo vienu 
me lyg ir nebe taip svarbu, kur J * 

retų būti gyvas ir ugdomas ne, ir privačiam jaukiam pasisvečia-
vien tik savaitgalių bendruome
ninėse progose, bet ir kasdieni
niame nusiteikime, plečiant savo 
kultūrinį akiratį, aštrinant savo 
kultūrinį skonį. O tam progų 
šiais laikais begalės. 

Kiek puikių knygų išleidžiama 
lietuvių ir kitomis, mums priei
namomis kalbomis, apimančio
mis mokslo, meno, literatū
ros bei muzikos sritis. O kiek ir 
kaip dažnai mes jomis naudo
jamės? 

Kiek be galo vertingos klasiki
nės muzikos mums kasdien duo
da atitinkamos FM radijo stotys. 
O kiek mes tos muzikos ir jos 
komentarų klausomės, ugdydami 
savo muzikinį supratimą? 

Nret ir rinktiniai televizijos ka
nalai ne kartą savo ekraną skiria 
aukšto lygio koncertui, vaidini
mui, baletui arba vienai ar kitai 
mokslo problemai. Ar linkstame 
visa tai atsirinkti iš menkysčių 
tvano ir žiūrėti tik to, kas kelia, o 
kartu ir malšina mūsų dvasios 
kultūrinį troškulį. 

Tiktai plačiam kultūriniam 
interesui ūgtelėjus, ir mūsų lie
tuviškojo gyvenimo kultūriniuos 
reiškiniuos suplazdės gyvesnis, 
kūrybingesnis, aukščiau viduti
nybės besistiebiantis, tikro
sios vertės pulsas. 

O savuotėje tokiam kultūri
niam interesui formų, priemonių 
ir progų turime tiek ir tiek. Nuo 
gyvenimo neatsiliekant, galima 
taipgi jų išgalvoti ir atrasti ir vi
sai naujų. 

Sakysim, kultūrinių vakaronių 
tradicija, gana gražiai prigijusi 

vime negalėtume paklausyt ge
ros muzikinės plokštelės net su 
trumpu komentarėliu, kodėl ne-
užvesti kalbos ir apie vieną kitą 
naujai pasirodžiusią knygą, ko
dėl nepažiūrėti skaidrėse ne tik 

gyveni. Sėdėdamas Vilniuje ir 
sklaidydamas įvairių miestų že
mėlapius, be jokio vargo mėčiau 
"Striptizo" herojų iš realių Pa
ryžiaus gatvių į realias Monte-

šeimyninių nuotraukų, bet ir di
džiųjų menininkų darbų, skaidrė
se čia lengvai įperkamų. 

Tai tik kelios užuominos kul
tūrinio intereso ugdymui. "Pasi
naudokime ir papildykime 

k.brd. 

mone buvo, manau, aiškiai iš
reikšta kritiko A Bučio straips
nyje "Apnuogintas žmogus, ap
nuoginta proza", kurs užėmė be
veik du pilnus "Literatūros ir me
no" puslapius. Straipsnyje pabrė-

- Skaitėme, kad įstojote į Ue- ž i a m a ' k a d š i a m e r o m a n e " ? e : 
tuvių rašytojų draugiją. Tai lyg vaizduojama nė viena istonsai 
ir reikštų, kad pritariate lietu- ž i n o m a s ° c i a I i n e klase> visuome-

aspektu. 
Rašytojas Icchokas Meras 

Pažįstu Lietuvos tikrovę ne iš Mano, kaip žmogaus, lietuviš-
vių kultūrinėm pastangom išei- riė ar netgi tauta , kad autoriui Į ja ik ravs;:ų ^ n g .^ p a s a k o j j m U ) k o j e biografijoje yra daug tra* 
vijoje. Kaip Jums, iš toliau žiū-\^ ne . r u p ' "įdividualizuo- tQ]-e t i k r o v ė ]-e gyvenu j r kūriau-, giškų puslapių. Bet dažnai pa-
rint, atrodo mūsų literatūrinis t J ' a t s^ i r t 5 ' (~) k i e k P a b r e z ^ įtodėl niekam nepriekaištavau ir galvoju apie tai, kaip rašytojo li-
judėjimas, ar matote prasmės jį bendrybę, išryškinti vienodą vi- į nepriekaištauju. Atvirkščiai, kimas galėjo susiklostyti visai ki-
toliau tęsti? j d m « esm^ l r kfcd negahma aP" į Džiaugiausi tada ir dabar džiau-:taip, jeigu būčiau gyvenęs kitoje 

jeiti "esminę Stript.zo auto-j |$ ^ o n 5 ų J ^publikoje ir kūręs ne lietuvi*-
—Be abejo, pritariu. Argi įsi- , riaus idėjinę klaidą, svarbiausią 

vaizduotinas žmogaus gyvenimas' argumentą bei kriterijų, įvertini-
be panašių pastangų? Jos y r a n a n t žmogaus gyvenimo pras-
natūrali išeivijos dvasinio gyve-!mę". 

kurie labai specifinėse sąlygose ^a ' ' ° kokia n o r s ^ t a kalba. 
siekia nenutrūkstamo kultūros ir 
literatūros vystymosi. 

Taigi, knygos pavidalu "Strip-
(MnUlta į 2 p*l.) 
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Siame numery 
Antano Maceinos nauję knygą skaitant 

Nelaukime senatvės, ne mirties. 
Ka filosofas gali pasakyti 
apie religija? 
Nauja pceto Leonardo Andriekaus 
knyga. 
Arkadijaus Vinokuro eilėraščiai. 
Romos Mastienes rečitalis. 
Knygą apie Žemaičių girias 
vertinant. 
Bertolt Brecht ir 
"Trijy skatikų opera". 
Penki kunigaikščiai švine. 
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A. RUBIKAS 

Kertine parašte 
Nelaukime senatvės, ne mirties 

Senatvė ir mirtis dažnai lai
komos kiekvienos emigracijos, 

kūrybiniu įnašu ar profesine po
zicija ne kartą lietuviškam reika-

kiekvieno politinio egzodo beveik lui gali sverti kur kas dougiau. 
sinonimu. Ir mes šiam įsikaltam i negu įprastoji kokia nors sociali-

kitų mums įtaigotam įspū-.nio pobūdžio vakarienė. Jeigu tų 
vakarieniautojų skaičius, laikui 
bėgant, ir mažėtų, tai nuo senat
vės ir mirties dar ilgai, ilgai ga
lėtume gintis tais sąmoningais pa
vieniais individais, nežiūrint ku
riame laisvojo pasaulio kampe jie 
begyventų, budėdami lietuviš
kųjų problemų sargyboje ir ati-

ar Kitų mums 
džiui dažnai lengvai pasiduodam 
Ir ne tik bendru galvojimu, bet 
ir kai kuriomis savo veiklos kryp
timis kone stengiamės tai įrody
ti. 

Bet yra ir visai priešinga tik
rovė, liudijanti tautinės gyvybės 
išlikimą, net augimą toli nuo sa
vo geografinio lopšio, įvairiose duodami kūrybingąją duoklę ne 

vien tik savo bendruomenės pa 
stogės?, bet ir nugriebtose progo
se už savojo kiemo. 

aplinkose ir ilgiausiam laike. 
Štai — žydai tūkstančius metų 
išliko daugiausia svetimuose mies
tuose. Kanados ukrainiečiai gyvi; —., , . . , . . „ . , 

_ .„ , ». v. ' Ti.< ar mes si.oki i cia atvykusių ir susipratę išliko plačiuose s:o . . «. . . . _ , , . ,. . m ^ K v f i r . a u c i a g i m u s : ų intelektualini 
krašto UKiuose. Tos pačios Ka- L . i - , . . . . , , m 

, _ . .„.f v ,. bei kūrybini budrumą pakanka-
nados prancūzai, isliKę: zemdir-1 m a i verįinam^ „ r e i k i a m a d e m e . 
biskoj prov-mcijo] šiandien jau, s į s k i r j a m ? N e ^ ^ ^ 
galima _ sakyti kontroliuoja ir , Q k a i j _ g g ^ k i e k didžiuosius Kvebeko miestus. Ne •*: . , . . . . . . . . ,v „. .. . . . cia jų sukaktuvinių senatvės ir vieni iš cia trijų suminėtų apie . . . ... - . . ._ • . . J. v. ,. , mirties minėjimų; net tokių m-senatvę ir mirti šiandien negal-; ,. . , CM . . . . X- i i j*i i- _̂ • • dividų filmai susukami ir t t voja. Tad kodėl mes, lietuviai,' 
išeivijoje turėtume laukti vien 
senatvės ir mirties? 

Pagrindo jokio nėra. Jo ir ne
gali būti, kai tautinėse šokių 
šventėse šoka tiek jaunimo, kai 
veikia neblogai organizuota litu
anistinio švietimo sistema, kai 
rašytojai rašo, muzikai kompo
nuoja, dailininkai tapo, moksli
ninkai neatšoksta nuo savo tau
tos problemų, politikai išnaudo
ja progas kelti Lietuvos laisvės 
reikalą tarptautinėje plotmėje, o 

Žinoma, gerai ir tai. Bet daug ge
riau būtų, kad veikių ir kūry
bingą individą mūsų rūpestis 
atrastų dar pačiame pajėgume, o 
ne vien tik senatviškai nunokusį 
ar net ir viską čia pabaigusį ir am
žinai iškeliavusį. Tikrai pajė
giam, dirbančiam ir kuriančiam 
individui būtina ne garbė, o šil
tas visuomenės dėmesys, morali
nė ir kitokia užuovėja bei para
ma. 

Gali čia kas nors imti ir pasi-
plačioji visuomenė nėra visiems į piktinti, net įtarinėti, kad favori-
Uems reiškiniams nei akla, nei j zuojame atskirus iškilėlius plačio-
kurčia. ' šios visuomenės sąskaiton. Anaip-

Škeptikas dar čia gali sakyti: tol. Iš visuomenės čia nieko neat-
iydų, ukrainiečių ir prancūzų , imam. Bet tik žinome, kad ne vi-
yra daug, o mūsų? Žinoma, gau- i si viską lygiai sugeba ir lygiai ga-
sa turi savo reikšmę. Bet jeigu Ii. O mes vis dėlto dar esame per 
mes svetimuose pasviečiuose ne-Į dideli tos lygybės adoratoriai. Ne
galime operuoti gyvaisiais mili- į atsižadėdami kartais net savotiš-
jonais, tai juo labiau reikėtų su- Į kos "egzekucijos": jeigu kurio 
sirūpinti pavienio lietuvio verte ( galva prasikišo kiek aukščiau, 
ir funkcija. Jeigu anos trys minė- j tai tuoj pat reikia ją "nupiauti", 
tos tautybės yra geras pavyzdys-kad tik ji neardytų lygybės. O 
savo gausos masiniu gyvastingu- reiktų atvirkščiai — kiekvieną 

Antanas Maceina, RELIGIJOS FILO
SOFIJA. Pirmoji dalis. Religijos es
mė — religijos Dievas. Išleido 
"Krikščionis gyvenime" 1976 m. Įra
šus piešė dail. Telesforas Valius. 
Knyga 334 psl., kietais viršeliais, kai
na 6 dol., -gaunama ir "Drauge". 

Visų pirma: kam reikia 
filosofijos? 

Vokietijoje neseniai pasirodė filo
sofiją nuvertinanti knyga (Mythos 
Philosophie). Jos autorius Willy 
Hochkoppel cituoja eilę modernių 
filosofų, kaip antai Martyną Heide
gerį, Maksą Horkheimerį, Adomą, 
Habermasą bei kitus ir sako: štai, 
pasižiūrėkite, kaip jie kritikuoja vie
nas kitą, ir paskui visi, kaip susi
tarę, Heidegerį. 

Hochkopelis tai laiko nieko gero 
neduodančiu dalyku ir net filosofi
jos savižudyste, nes patys filosofai, 

' kaip jis sako, sukoneveikia vienas 
' kito darbo. Todėl jis siūlo Vokieti 
jos universitetuose filosofijos fakul
tetus uždaryti ir palikti vien filoso
fijos muziejus, kur būtų galima pa-
siin!ormuoti, kaip kas kada yra fi
losofavęs. Gi filosofijos vietą, kaip 
jis mano, dabar esą perėmę griežtie
ji, tarp jų ir gamtos, mokslai. Se
niau filosofijos objektu buvusi visa-

Į ta, žmogus bei visuomenė. Gi dabar 
šiuos dalykus nagrinėja jau astrono
mai, fizikai, chemikai, biologai, psi
chologai ir sociologai. Jie visatą bei 
žmogų dabar yra daug geriau 
išaiškinę, negu ana visa filosofija 
nuo Pla'ono bei Aristotelio laikų. 
Todėl filosofijai šiandien, anot 
Hochkopelio. belikęs vienas objek
tas — ji pati, ir vienas uždavinys 
— susikritikuoti pačiai save. Kokios 
praktiškos naudos ji jau nebeduo-, C^a imi Bellini (italas, 1430-1516) 
danti: duonos ja nekepsi. Tiesa, No-! • ^ ^ _ - - - = - _ _ _ = ? ^ _ 5 ! B 5 9 ! « _ — « ^ 
valis dar manęs, kad per filosofiją 
būtų galima prieiti prie Dievo, ne
mirtingumo ir laisvės. Tačiau pa
skutiniais laikais, filosofija, esą, ir 
šių dalykų atsisakiusi. Todėl filo
sofai profesionalai, kuriuos jau 
Schopenhaueris laikęs nereikalingu 
daiktu, dabar galėtų tapti filosofi
jos muziejų direktoriais, filosofijos 
istoriniam palikimui saugoti. 

Sv. Kristupas (detalė) 

Žurnalistams ginčijantis, kad vis 
i dėlto Kantas, Hėgelis ar Marksas 

yra turėjęs daug įtakos žmonijai ir 
sukėlę naujų, didelių sąjūdžių, 
Heidegeris aiškino, kad filoso
fijos įtaka esanti tik tarpiška. 

Plėtodamas toliau savo mint}, ir 
jis prisipažino, kad ligšiolinį filosofi
jos vaidmenį yra perėmę paskiri 
mokslai, ir kad senoji filosofija šian
dien yra pasidalinusi į paskiras ša
kas, kaip antai } psichologiją, logi
ką ar politologiją, — ir kad dabar 
yra atėjęs laikas kitokiam mąsty
mui. Mano visas darbas, kalbėjo jis, 
per tuos 30 metų savo esmėje buvo 
interpretuoti Vakarų filosofiją. Ta
čiau šis senasis, tradicinis mąsty
mas, pasibaigęs su Nietzche, nebe
randa kelio į naująjį technikos am
žių ir nebeduoda galimybių jį su
vokti'. 

Kas gali žmogų išgelbėti? 

Žmogaus padėtis nėra beviltiška, 
kalbėjo Heidegeris, ir šiandieninio 
mąstymo uždavinys turėtų būti 
padėti žmogui technikos amžiuje vi
sų pirma susirasti savo vietą. Ame
rikiečių pragmatinis mąstymas, tie-
sa, daug prisidėjo prie pažangos, bet 
kartu jis žmogui uždarė kelią į save. 
Todėl ir Amerikoje šiandien jau 
matyti pastangų atsipalaiduoti 
nuo pragmatinio galvojimą Ir la
bai galimas daiktas, spėliojo Heide
geris, kad tokios tendencijos vieną 
dieną pabus ir Rusijoje bei Kinijoje. 

Čia Heidegeris padarė vieną tie
siog sensacingą pastabą. Netikėta ji 
yra tuo, kad anksčiau Heidegerio fi
losofijoje nebūdavo vietos transcen
dencijai. Gi dabar jis pareiškė, kad 
pasaulį išgelbėti galinti tik dieviška 
jėga (Nur noch ein Gott kann uns 
retten — tik Dievas gali mus išgel
bėti). O pačios filosofijos uždavinys 
dabar esąs pažadinti žmonėse Dievo 
laukimą bei juos paruošti Dievo at-
ėjimuL 

rnu, tai mes būkime kitiems kū
rybingo pavienio individo susipra-
tėlišku pavyzdžiu. Juk aukšto in-
me&ya sąmoningai gavienis savo 

Ežio lenktynės su -.uikiu 

Vienas laikraštis, pristatyda
mas knygą skaitytojams, Hochkoppe-
lio išvedžiojimus palygino su ana 
pasaka apie ežio lenktynes su zui
kiu. Ten ežys apgavo zuikį tuo, kad 
į finišą buvo jau iš anksto nusiun
tęs savo žmoną. Cia atlėkęs zuikis 
rado jau ežį. O kadangi pirmu 
žvilgsniu visi ežiai yra labai pana
šūs, tai zuikis antrąjį palaikė pir-

Zydai su savaisiais visada taip ir 
daro. 

Tik nelaukime senatvės ir mir
ties. Jos niekada ir nesulauksime 
(žinoma išeivijos tautinės vertės 
prasme), jeigu laiku atiteksime 
ir nepraeisime tik su vėliavomis, 
orkestrais ir lėkštėmis pro inte
lektualinio ir kūrybinio darbo pa
vienius, jų visai nematydami, 

muoju ir galvojo, kad 
pralaimėtos. 

Taip esą ir su Hochkopelio argu
mentacija. Ji tik pirmu žvilgsniu su
kelianti įspūdi, kad filosofija atgy
veno savo amžių ir kad gamtos 
mokslai kartu su griežtaisiais ją jau 
padarė nereikalinga. Atidžiau pasi
žvalgius, pasirodo, kad ir gamtos 
mokslai ne į viską turi atsakymą ir 
nėra laisvi nuo utopijų. Štai kai 
kurie biogcnetikai buvo manę, kad, 
manipuliuojant, dirbtinai tvarkant, 
paveldėjimo faktorius žmoguje, bū
sią galima išauginti tobulą, dieviš
ką žmogų arba bent jau antžmogį. 
Tačiau tokios viltys nepasitvirtino. 
O kai kurie fizikai, suskaldžius ato
mą, tikėjosi atominės energijos dėka 
sukurti geresni pasauli, kuriame vi
siems būsią daug lengviau gyventi. 
Ir jų viltys pasirodė be pagrindo. 
Atominė energija, be atneštos nau
dos, kartu tapo ir grėsme žmonijai, 
— atominės bombos pavidalu. 

Vienos duonos žmogui negana 

Tiesa, gam'jos mokslai yra daug 
ką atradę, daug ką naujo atnešę. 
Tačiau žmogui kaip žmogui vis dėl
to negana naujus gamtinius laimė
jimus vien registruoti. Hėgelis, pieš
damas tokią nefilosofišką žmogaus 

lenktynės jų mokslinių atradimų skaičiavi
mu, yra pastebėjęs, kad žmogui ne
gana vien kaip veršiui j naujai pa
statytus vartus spoksoti. Žmogus vi-

vieno laikraščio atstovais ir prašęs 
ten pareikštas mintis paskelbti tik 
po jo mirties, — nes pagrindinė 
pokalbio tema buvo Heidegerio lai-

sada kėlė ir kels daug gilesnius, gy-| kysena Hitlerio valdžios metu. Da-
venimo prasmės klausimus. Jis mąs
tys ir susimąstys. 

O be to, kaip Scbillebcck yra pa
stebėjęs, ir pats filosofinis mąsty
mas nėra kokia marška, išsitiesusi 

bar, tą pokalbį paskelbus, pasirodė 
labai įdomi Heidegerio pažiūra į re
ligiją ir Dievą. Kalbėdamasis su vie
no savaitraščio atstovais, jis kartu 
prisiminė ir negandus, kuriuos žmo-

virš mūsų empyrinro pasaulio ir | nijai yra atnešęs labai garbinamas 
nieko bendro neturinti su, tuo, kas! technikos amžius. Technika, kalbėjo 
yra po ja. Filosofija, anot Schile- i Heidegeris, yra pajėga, kurios žmo-
bekso, užsiima kaip tik mūsų pa-Į gus pats vienas šiandien jau ne-
sauliu. Ir jeigu kas sakytų, kad fi-j bepajėgia apvaldyti; žmogaus san-
losofija duonos nekepsi, tai tokiam į tykis su technika yra pakrikęs. 
reikėtų atsakyti, kad filosofija užsi-! J laikraštininkų pastabą, kad 
ima ir duonos klausimu. Juk ir ta'kaip tik technikos dėka šiandien \xtMA P 3 5 * 1 ^ k a d tokie reiškiniai 

Maceinos įmyga 

Šito Heidegerio teiginio aki
vaizdoje Maceinos naujoji knyga 
apie religijos filosofiją įgyja nepa
prasto aktualumo. Žmogus šian
dien kaip tik pradeda pasigesti Die
vo, taip, kad XX amžių Jau reikia 
laikyti religinio atgimimo am
žiumi. Religinių sąjūdžių, ypač jau
nimo tarpe, yra daug. Daug jų 
kverbiasi iš Rytų, iš Azijos, turė

dami pasisekimo ir Vakaruose. Tai 
rodo, kad žmogus šiandien nėra abe
jingas Dievo klausimui. Priešingai 
— jis Dievo Ieško. Jeigu kai kas ir 
kalba apie religinį nuosmukį, turė
damas galvoje, tam tikrus reiškinius, 
kaip antai bažnyčių tuštėjimą kai 
kuriuose kraštuose, — tai vis dėlto 

pati duona, taip reikalinga žmogaus, viskas labai puikiai sukasi bei funk-
gyvybei palaikyti, gali tapti žmogui. cionuoja, ir kad technikos pažanga 
ir grėsme, kada jis be duonos nie-iyra palengvinusi žmogaus gyveni-
ko daugiau nemato ar jos per daug į mą, Heidegeris atsakė, kad kaip tik 
valgo. Filosofija kalba ir apie duo- dėl to žmogui ir gresia pavojus pa
ną plačiausia to žodžio prasme: sidaryti technikos vergu ir prarasti 
apie duona, kuri žmogų gaivina ir Į pačiam save. Juk štai jau net ir žmo-
apie duoną, kuri gali jį nužudyti, Į nių tarpusavio santykius pradeda 

savąjį talentą turėtume bendro
mis jėgomis ugdyti iki tokių di
mensijų, kad jis lengvai perkop
ta ir savuotes uždarumo ribas. t r a n k a neiStiesdami. k» ted. į laikyseną, pasireiškiančią vien nau- J tų prieš savo mirtį yra kalbėjęsis su į galinti žmogaus paveikti 

tapusi vieninteliu jo gyvenimo tiks
lu. 

Filosofijos užduotis 

Vienas didžiausių dabarties filo
sofų, Martynas Heidegeris, mi-

lemti techniški dalykai. Žmogui gre
sia pavojus prarasti pačiam save 

J laikraštininkų klausimą, ar ne
galėtų filosofija čia ateiti į pagal
bą, įtaigodama žmogų keisti savo 
laikyseną technikos atžvilgiu, Hei-

res 1976 m. gegužės 26 d., 11 me-jdegeris pastebėjo, kad filosofija ne-

neretai reiškia ne religijos kaip to* 
kios nykimą, o ios krize, jos įtampą, 
ieškant naujų religinio gyvenimo 
formų, pritaikintų naujajai XX 
amžiaus kultūrai. 

Naujoji Maceinos knyga yra la
bai aktuali tuo, kad jf padeda orien
tuotis žmoniją ištikusioje religijos 
krizėje bei įvairiausių pažiūrų apl« 
religiją, jei taip galima pasakyti, 
turgavietėje, keldama pagrindi
nius klausimus: kur yra religijos es
mė ir koks gali būti tikrasis religija* 
Dievas? 

Savo knygoje Maceina vadovauja-
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LIETUVIS IR MIŠIOS
Dariaus Lapinsko naujų kūrinį pasitinkant

ALDONA ZAILSKAITĖ

Kertine parašte
Pasaulio rašytojai pasisako už 

kūrybinę laisvę Lietuvoje

Šių metų pavasarį Lietuvių ra-1 
šytojų draugija išeivijoje išsiun
tinėjo porą dokumentų apie ra
šytojų ir kultūrininkų padėtį 
Lietuvoje visiems PEN klubo, 
tarptautinės rašytojų organizaci
jos, tautinių skyrių pirmininkams 
ir kitiems vadovaujantiems as
menims. Tie dokumentai, tai To
mo Venclovos laiškas Lietuvos 
Komunistų partijos centro komi
tetui, kuriame jis prašo leidimo 
emigruoti iš Lietuvos, ir Lietu
vių atsišaukimas į Vakarų Eu
ropos bei rusų intelektualus. 
Drauge su dokumentais beveik 
šimtas adresatų gavo ir Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininko, 
Leonardo Andriekaus, laišką, ku
riame jis išreiškė viltį, kad jie 
parems persekiojamus Lietuvos 
kultūrininkus.

Šie dokumentai ir laiškas su
silaukė plataus atgarsio pasaulio 
rašytojuose. Štai keletas būdin
gesnių pavyzdžių:

Amerikiečių PEN klubas New 
Yorke pasiuntė laiškus Partijos 
pirmajam sekretoriui Petrui 
Griškevičiui ir Lietuvos Rašyto
jų sąjungos pirmininkui Alfonsui 
Bieliauskui. Laiškuose pabrėžia
ma Tomo Venclovos teisė išvyk
ti iš savo krašto ir primenama 
emigracijos laisvę garantuojanti 
Helsinkio sutartis. Panašių laiškų 
Griškevičius ir Bieliauskas susi
laukė ir iš garsiojo amerikiečių 
dramaturgo Artūro Millerio. O 
žurnalo The New York Review 
of Books skiltyse iškalbiai nu
skambėjo rusų poeto Josifo 
Brodakio laiškas, atkreipiantis 
dėmesį į Tomui Venclovai gre
siančius pavojus.

Venclovos laiškas ir atsišauki
mas apie kultūrininkų persekioji
mą Lietuvoje buvo svarstomi 
amerikiečių PEN klubo Los An
geles skyriaus pavasariniame su
sirinkime. šio skyriaus pirminin
kė taip rašė Leonardui Andrie- 
kui: “Bukite užtikrinti, kad mes

dėti mūsų kolegoms rašytojams 
Lietuvoje”.

Dokumentai iš Lietuvos buvo 
diskutuojami ir Danų PEN klu
bo posėdyje. Jo pirmininkas Soe- 
ren Egerod šiais žodžiais komen
tavo danų rašytojų nusistatymą 
Tomo Venclovos atveju:

“Panašiais atvejais mes jau 
esame pareiškę tarybiniams pa
reigūnams, jog mūsų įsitikinimu 
teisė laisvai keliauti yra esminė 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
Helsinkio sutarties dalis. Kai vėl 
atsiras galimybė šiuo klausimu 
kreiptis į tarybinius pareigūnus, 
mes turėsime omenyje jūsų ap
tartąjį atveji”.

Didelio susidomėjimo Tomo 
Venclovos ir lietuvių kultūrinin
kų padėtimi parodė vokiečių ra
šytojai. Vakarų Vokietijos PEN 
klubas svarstė dokumentus iš 
Lietuvos savo pavasariniame 
kongrese. Praėjusią vasarą Tomo 
Venclovos laiškas buvo išspaus
dintas periodiniame leidinyje 
Menschenrecht-Dokumente — 
Dokumentai apie žmogaus teises. 
Su Tomo Venclovos byla yra iš
samiai susipažinęs ir Nobelio 
premijos laureatas Heinrichas 
Boellis.

Minėtieji dokumentai buvo 
pasiųsti ir Rytų Europos PEN 
centro skyriams Lenkijoje, Rytų 
Vokietijoje, Vengrijoje, Rumuni
joje, Bulgarijoje bei Jugoslavijo
je. Dėl žinomų priežasčių šių ša
lių rašytojai negalėjo viešai iš
reikšti savo solidarumo su rašy
tojais ir kultūrininkais Lietuvoje. 
Tačiau daugelio jų jausmus, tur 
būt, išreiškė Lenkų rašytojų 
draugija užsienyje, kurios cent
ras yra Londone. Savo laiške 
Alfonsui Bieliauskui, lenkų rašy
tojai paminėjo, jog Tomui Venc
lovai esanti “atimta teisė būti 
aktyviu rašytoju bei reikšti savo 
ideologines ir kultūrines pažiū
ras”. Jie tikisi, kad Tomo Venc
lovos prašymas emigruoti būsiąs 
patenkintas. ;

Netrukus Dariaus Lapinsko 
naujausias muzikinis kūrinys, 
“Vargdienių mišios”, išvys die
nos šviesą. Jos bus atliktos žur
nalo “Ateities” sukaktuviniam 
koncerte, Jaunimo centre, Chi
cagoj, spalio 16 d. Stabtelėjęs 
pagalvoti apie kūrinio pavadi
nimą, nepažįstantis kompozito
riaus galė'ų jau ir čia pamanyti, 
kad jaučiamas jo subtilus žais
mas aliuzijomis — gali pasiro
dyti paradoksas: žodis ‘‘Mišios” 
sukuria Handelio, Mozarto ar 
net šiandieninio Bemšteino mu
zikinių mišių skalę — grandio
zinių orkestrų bei chorų didelių 
iškilmių proga. Tokias fantazijas 
galima prileisti tik šių dienų ka
talikų religijos nepažįstantiems. 
Tik taip supratus mišias, būtų 
galime pavadinime įžiūrėti para
doksą ir iš to kylantį absurdą — 
kokį nors “Superstar” pasišaipy
mą iš mišių. Bet katalikui mi
šios yra kas kita — ir šia sąvo
ka Darius Lapinskas sukūrė ir pa
vadino “Vargdienių mišias” — 
šios mišios yra modernaus 
krikščionio skalėje, kuriam var
gas, jei ne jo paties gyvenime 
tai jo bendralaikių, yra kasdie
ninis reiškinys, kaip ir jo ryšiai 
su Dievu.

“Vargdienių mišių” skalei a- 
titinka ir atlikėjų skaičius — ke
turi: prie pianino pats kompozi
torius, sopranas Dalia Kučėnie- 
nė (kuri šį pavasarį kai kurias 
šio veikalo ištraukas jau atliko 
savo koncerte), dūdelė Jane Mc- 
Kinley ir gitara Jack Onge.

Užklaustas, kaip jam atėjo 
mintis šias mišias sukurti, kom
pozitorius pasįsakė: “K tikro, tos 
mišios buvo pradėtos kurti vai
kams. Instrumentadja irgi buvo 
tokia, kuo vaikai gali groti — 
dūdele. Pasąmonėje jau labai se
niai tokias mišias norėjau rašy- 
ti. Sykį Italijoje girdėjau prie 
bažnyčios Porto dėl Mare, kaip 
vaikai susėdę, nelabai mokėda
mi, savo instrumentais grojo. 
Bet taip nuoširdžiai! Aš manau, 
kad man pasąmonėje tai paliko 
nepamirštamą įspūdį”.

Bet dabartiniame kūrinyje 
paprastumas yra tik dvasinis — 
kaip tiesos arba kiekvieno gero 
kūrinio. O techniškas atlikimas, 
be abejo, yra nelengvas. Šiose 
mišiose su dideliu jautrumu yra 
supintas minties ir muzikos gi
jomis lietuvio žmogiškas, religi-

nis išgyvenimas —jo buitis iš 
keturių elementų: lotyniško mi
šių teksto, lietuviškų liaudies 
dainų poezijos, moderniosios 
dvylikatonės muzikos ir lietuviš
kų liaudies melodijų.

Lotyniški mišių žodžiai yra 
universalūs — neapriboti nei 
laiko, nei vietos — simboliai 
žmogaus ryšio su Dievu. Saky
tume, simboliai žmogaus dva
sios prasiveržimo į visatą. Gi lie
tuvis žmogus prieina prie šios 
aukščiausios maldos per savo 
vargdieniškos kasdienybės kūry
bą — dainas. Ir šios pasidaro pa
našios į mišių maldą tuo, kad savo 
poezija ir muzika jos taip pat 
pasidaro simboliu žmogaus dva
sinio prasiveržimo į visatą.

Toks niuansų priešpastatymas 
pasirodo ir teksto vartojime. 
Paprašytas truputį apibūdinti 
savo naują kūrinį, Darius La
pinskas, apie “Vargdienių mi
šias” pasakodamas, bematant 
tas mintis vėl išgyvena: “Dainos 
yra intarpas į mišias. Lietuvių 
liaudies daina duoda kiekvienai 
mišių daliai tam tikrą vietovę. 
Pavyzdžiui, Kyrie vyksta laukuo
se — tėvelis ten vaikščioja be 
kepurės kepurėlės ir prašo, kad 
nusileistų saulelė, o tarpuose gir
disi Kyrie eleison — Viešpatie, 
pasigailėk...

Gloria vaizdas yra piemenukų, 
ganančių bandą naktį. Skamba 
‘Mes mažiukai piemenukai’ ir 
angelų Gloria, nors tiem pieme
nukams baisiai šalta — jiems 
reikia kailinukų... Suscipe depre- 
cationem nostram — Priimk 
mūsų maldavimą... Ir Gloria fi
nale — Quoniam tu solus sanc- 
tus — Nes tu vienas šventas, tu 
vienas Aukščiausias... O pieme
nukai Gloria sutapatina su sau
lutės patekėjimu.

Prie Credo įpinta daina ‘Nuo 
mažumėlės be motinėlės’. Dai
noj prašoma, kad tik papūstų 
šiaurus vėjelis, kad nupustytų 
gelsvą smėlelį nuo tėvelių grabe
lio. Čia taip pat dainos žodžių 
mintis pinasi su Credo žodžiais. 
Pavyzdžiui, kai Credo kalba ‘Et 
expecto resurectionem mortuo- 
rum’ (ir laukiu mirusiųjų prisi
kėlimo), dainoj prašoma, kad 
tėveliai keltųsi. Arba, kai dai- 
nujama, Mano tėvelis aukštam 
kalnely, giliam grabely’, Credo

Kompozitorius Darius Lapinskas pokalbio metu savo namuose, Chicagoje.
Nuotr. J. Kuprio

kas Israel Efros šiais žodžiais 
kreipėsi į Leonardą Andriekų:

“Šie atsišaukimai mus giliai 
sujaudino. Mes jungsimės prie 
Tarptautinio PEN klubo protes
tų prieš visas tamsiąsias ir ne
žmoniškąsias jėgas, kurios mė
gina užgniaužti judėjimo bei li
teratūrinės išraiškos laisves”.

Kai rugpiūčio mėnesį delega
tai iš visų pasaulio šalių susi
rinko į Tarptautinio PEN klubo 
kongresą Londone, jų dauguma i 
jau buvo susipažinusi ne tik su 
Tomo Venclovos byla, bet su vi
sų Lietuvos rašto žmonių padė-
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mintis eina kita kryptimi — vie
no teksto mintis leidžiasi žemyn, 
kito kyla aukštyn”.

Kalbėdamas apie Sanctus, 
Darius Lapinskas parodo visai ki
tokį Sanctus supratimą, negu bū
davo senovinėse baroko mišiose: 
“Man Sanctus yra kaip sferų mu
zika, vos girdima, pati tyliausia 
mišių dalis: šventas, šventas... 
Paprastai, Sanctus būna baisiai 
garsus, o Benedictus tylus. Pas 
mane — atvirkščiai. Benedictus 
aš suprantu kaip pakilią nuotai
ką, kaip kanonizaciją — pasta
tymą ant altoriaus: ‘Palai
mintas, kuris ateina...’ ” Da
riaus Sanctus eina ne į aukštu
mą, bet į gilumą.

Su Agnus Dei tekstas vėl su
grįžta prie pirminio motyvo — 
laukų , piemenėlių.

Tą motyvų ir minčių pynimą- 
si ir vystymąsi savaime lengviau

spaudoje parodyti tekstiniais pa
vyzdžiais, bet ‘Vargdienių mi
šių” tekste matomų motyvų išsi
rutuliojimas ir pynimasis vyks
ta ir muzikiniais motyvais bei 
idiomomis. Pastatymas nebus 
statiškas nei vaizdinėje plotmėje. 
Scenoje norima vaizdais perduo
ti žmonėms tą tekstinį dvilypiš- 
kumą.

Atrodo, kad su ‘Vargdienių 
mišiomis” Darius Lapinskas bus 
užkopęs į naują'etapą savo kū
rybiniame kelyje, o publika bus 
ne tik kompozitoriaus naujo kū
rybinio žingsnio liudytojai, bet 
ir patys savyje atras naujų gel
mių ir supratimo.

Ši premjera, kaip minėjome, 
įvyks Chicagoje, Jaunimo cent
re, kitą šeštadienį — spalio 16 d. 
7 vai. vak. “Ateities” žurnalo 
65 metų sukaktuviniam vakare 
— koncerte.

Solistė apie Dariaus Lapinsko 

„Vargdienių mišias"

Dariaus Lapinsko “Vargdienių 
mišių” premjerai šiuo metu uo
liai ruošiasi solistė Dalia Kučė- 
nienė. Artėjančio koncerto (spa
lio 16 d. Jaunimo centre, Chica
goje) proga solistę čia ir užkal
biname —

— Jau eilė metų dirbate su 
komp. Darium Lapinsku, atlik
dama solo partijas jo- prem
jerinėse kompozicijose. Kuo ski
riasi VARGDIENIŲ MIŠIOS 
nuo IL VIGILANTE DEL MA
RE, VILNIAUS -PAŠVAISTES 
AR BALYVERA?/

— Nors kompozitorius tas pats, 
kiekviena iš suminėtų kompozi
cijų skyrėsi muzikiniu atspal
viu bei vokaliniu reikalavimu, o 
prie šio paskutinio kūrinio prisi
deda ir ryškus tematikos skirtu
mas. Pats žodis MIŠIOS išryškina 
religinės. idėjoj Vdu-

liniame tekste bei muzikoje at
sispindi krikščioniškojo pasaulio 
drama su liaudiškosios visatos ti
kėjimo paslapties misterija.

— Kuo skiriasi šių mišių par
tija nuo kitų klasikinių mišių 
kaip Bacho, Faurė ar Mozarto?

— Muzikinėje literatūroje yra 
unikumas, kad ištisos mišios bū
tų parašytos SOPRANUI. Pap
rastai įvedamas choras bei kiti 
balsai: tenoras, bosas, baritonas 
ir mezzo. Šiuo atveju ištiso dai
navimo, apie penkiasdešimt pus
lapių (daugiau nei operose ar 
oratorijose) atsakomybė krenta 
vienai. Atrodo praeities kompo
zitoriai mažiau mėgo sopranus. 
Taip pat aplamai muzikinėje li
teratūroje mažai yra kompozicijų, 
jungiančių fortepijoną, gitarą, 
dūdelę ir vokalą.

nomas kompozicijas, ar premjeri
nes?

— Tobulybei rėmų nėra. Jei 
menininkas negalvotų, kad ir su 
labai nudainuota arija nieko 
naujo ir savito neįneš, jos ne
dainuotų, tuo pačiu via pasiten- 
kintumėm plokštelėmis. Indivi
dualumas yra ta užburianti ma- 
gika, pripildanti sales ir su dau
gelį kartų girdėtomis dainomis. 
Lengviau yra patenkinti klausy
toją su “Nemunėli, Nemunėli.” 
Tačiau nors ir su gilesniu neri
mu ir su aštresne atsakomybe di
desnį dvasinį pasitenkinimą ne
ša nauji kūriniai, nes tik taip iš
laikome tautos kūrybinį gaivalin
gumą.

— Kuo skiriasi VARGDIENIŲ 
MIŠIŲ muzikinis tekstas nuo į- 
prastinio lotyniško teksto bei re
liginio giedojimo?

— Klausimas vertas gilios mu- 
zikologinės studijos. Apsiribosiu 
vienu pavyzdžiu: Mozarto “Gro
sse Messe”. Jose sopranas atlieka 
tik vieną solo giesmę: “Et incar- 
natus ėst”. Kompozitorius laikosi 
ištikimai įprastinio lotyniško 
teksto. Sopranui čia tenka pa
grindinai rūpintis tik vokaliniu 
muzikiniu preciziškumu ir, kiek 
sugebama, klasikiniu atlikimu. 
Komp. Lapinskas irgi laikosi pil
no įprastinio lotyniško teksto, 
tačiau jį skaldydamas liaudiš
kaisiais intarpais. Sakysim, dalis 
pradedama: ‘‘kad duot Dievulis 
giedrą dienelę”, seka lotyniškas 
tekstas: “et incamatus ėst de 
Spirito Sancto”, toliau girdime, 
“kad nušildytų ryto raselę” ir 
vėl “ex Maria Virgine’Ų. Lapins
ko kūryboje svarbus ne vien tik 
lotyniškas tekstas, bet lygiai 
svarbi fr liaudiškoji filosofinė 
plotmė, charakteringa šių dienų 
introspektyviem kūrėjam. Apla
mai, praeities kompozitoriai 
daugiau kreipė dėmesio į “gra
žų” dainavimą ar .giedojimą, da
bar daug skiriama dėmesio efek
tams. Kaip galima “gražiai” pa
dainuoti Kristaus prie kryžiaus 
prikalimą. Tenka atsisakyti sen
timentalumo ir priimti brutalios 
realybės garsus, jei nori būti at
viras laiko dvasiai. Vokalinė' 
je užduotyje šalia klasikinio pa
siruošimo (be kurio po kelių 
puslapių užkimtum) tenka įterp
ti gyvūnijos ir gamtinio sąryšio 
garsus, ir vargdieniškos minios 
šūkavimus, ir liaudišką dainavi
mą. Visa tai yra toli nuo religi
nio giedojimo, bet arti vargdie
niškos maldos.

— Ar galima ..butu VARG

DIENIU MIŠIAS atlikti bažny
čioje?

— Prisimenant . viduramžių 
teatro pradžioje bažnyčioje 
(Chansons de Geste ar misteri
jas) ar net ir dabartinius koncer
tinius spektaklius šventoriuose 
(kaip Pendereckio ar Bemštei
no) lengvai ir šias mišias būtų 
galima atlikti bažnyčioje ir net 
aukos metu, nors, aišku, jos dau
giau giminingumo turi su orato
rija — dainuojama drama ar 
koncertiniai teatrinėmis mišio
mis.

— Kaip sekasi ruoštis?

— Galutinė atsakomybė — 
kompozitoriaus, mano atlikimas 
baigminėje analizėje kūrinio nei 
pagerins, nei pablogins. Tačiau 
malonu bus juodąsias, tylinčias 
gaidas paversti į pirmą kartą 
gimstančią VARGDIENIŲ MI-

_ Ag. Lygytei* atliksi flezsu ŠTII Tftr.'r.a.
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Šiame numery 
Į "Ateities" nueitą kelię žvelgiant. 
Dailininko K. Skleriaus gyvenimo ir 
kūrybos fragmentai ryšium 
su 100 metu gimimo sukaktim. 
Žmogus ir Dievas naujoje 
Antano Maceinos knygoje. 
Petro Vaičiūno eilėraštis 
Kajetonui Skleriui. 
Sauliaus Cibo fortepijono rečitalis. 
Nauji lituanistikos darbai. 
Kultūriniai pagrėbstai iš Anglijos. 
Du skirtingo gymio poetai. 

DAILININKAS KAJETONAS i 1 IV ' ; 
v 
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Gyvenimo ir kūrybos fragmentai dailininko 

100 metu gimimo sukaktį minint 
i • 

ALFONSAS NAKAS 

ĮVADINĖS PASTABOS 

Enciklopedijose ir kituose leidi
niuose rašoma, kad Kajetonas Sklė-
rius-Šklėris gimė 1876 metų liepos 

Elenos Sklėrienės atsakymai į ma
no klausimus. Tiesa, šį straipsni 
ruošdamas, jaučiausi kiek nejaukiai, 
nes mano teoretinės žinios apie me-

oos. 
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senuoju kalendoriumi. Vadovaujan
tis dabartiniu kalendorium, jo gim
tadienis yra rugpiūčio 9. Bet ką gi 

i reiškia 13 dienų prieš šimtmetį? 
į Beveik nieko. Tai pastebiu tik dėl 
i biografinio tikslumo, kurio enciklo

pedijos jau nebepaiso. 
Antra vertus, kitų biogra

finių duomenų šiame straipsnyje 
neskelbsiu. Jų pasitaikys tik natū
raliai išplaukiančių iš dialogo. 
Man rūpi į Kajetoną Šklėrių pa
žiūrėti iš arčiau, platesniu, familia
resniu žvigsniu, ne enciklopediškai, 
ne oficialiai. 

Esu Kajetono Skleriaus jauniau
sios sesers Emilijos sūnus. Tokio 
rango giminaičių (dviejų jo sese
rų ir dviejų brolių vaikų) gyvi 
esame 16 ar 17: Lietuvoje — 9 ar 
10, Jungtinėse Amerikos Valstybė-

Idėjos, jei didžios, nemiršta gojo ir globojo, kliudė ugnies lie- se — 6 ir viena Kanadoje. Lietu-
kaip žmonės" (Maironis). "Atei- žuviai, ir juos ištiko mirtis. Jie, į voje dar tebegyvena jauniausias jo 
tį" pagimdė didžios idėjos ir per dar jauni, savo misiją atliko, pa- brolis Povilas, bebaigiąs 78-sius me-

, " ną baisiai skurdžios. Drąsinausi tik Zl. lai yra jo ŪKTOJI gimimo data , , . ., „ . 
tuo, kad spaudos pasikalbėjimuose 
man pavyksta pakiausri bent dalį 
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Kertine parašte 
! ,Ateities" nueitą kelią žvelgiant 
Žurnalo 65 metu sukakties proga 
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kavas ir kančias atvedė ją iki 
brandaus amžiaus. Tačiau jos 
brandumas ir šiandien neatsieja
mas nuo jos jaunystės. Ir žmo
gus, kol jo žvilgis nukreiptas į 
ateiti, kol į ją jis veržiasi visa 
savo dvasia, jis dar jaunas. 

"Ateitis" — neatskiriama lie
tuvio kataliko jaunuolio draugė. 
Ji ištikimai, nors pati sutikdama 
įvairių kliūčių, per visus savo ke
lionės metufl lankė mokyklų suo
luose sėdinčius jaunuolius, rū
pestingai žvelgiančius į savo atei
ti. ' 'Ateitis" sklaidė jų rūpesčių 
ūkanas, stiprindama jų veržlias 
nuotaikas, padėdama planuoti 
kiekvieno ateiti ir narplioti daž
nai surizgusias problemas. 

Gimusi 1911 m. "Draugijos" 
žurnalo globoj, ji buvo mielai 
moksleivių laukiama, skaitoma ir 
platinama. Tačiau kaip žmogaus 
gyvenimas nepraeina be sutriki
mų, taip ir jo sukurtos kultūri
nės, religinės bei kitos visuome
ninės institucijos neišvengia lū
žių. Be klestėjimo laikotarpių, 
jos patiria nykimą ar net visiš
ką išblėsimą. Juo žydėjimo lai
kas ilgesnis, tuo žmogaus dvasi
nei kultūrai atneša daugiau pa
laimos. Tad ne tik vandenynai 
turi potvynius ir atoslūgius, o 
taip pat net ir ištisos tautos, 

aukodami jaunas gyvybes už sa
vo idealus. 

Ugdydama visose srityse idea
listines asmenybes, remdama ir 
stiprindama jų įvairiausios kūry
bos debiutinius žingsnius, "Atei
tis" yra didžiai pasitarnavusi vi
sai lietuvių tautai, formuodama 
šviesų ir pozityvų jos inteligen
tijos nusiteikimą. 

"Ateitį" redagavo per dvide
šimt redaktorių, tarp kurių pir
masis prof. Pranas Dovydaitis ir 
šiuo metu redaguojąs kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Savo turiniu 
ji taikėsi prie aukštesniųjų mo
kyklų moksleivių ateitininkų 
dvasinio subrendimo. Laisvės 
metais vyresnieji turėjo "Židinį", 
o jaunesnieji "Ateities spindu
lius". Šiandieną "Ateitis" tarnau
ja visoms trims ateitininkų są
jungoms. Tad paskutiniajam re
daktoriui nėra lengva visų pa
tenkinti, kai kiekviena sąjunga; 
turi savo pageidavimus. ''Atei
tis" nėra vien religinės minties; 
žurnalas, bet apima visus ateiti- Į 
ninku principus. Katalikiškumas, 
būdamas visų principų centre, 
prie savęs glaudžia tautiškumą, 
šeimyniškumą, inteligentiškumą 
ir visuomeniškumą. Visiems 
šiems principams "Ateitis" išti
kimai tarnauja. Paskutiniaisiais 
matais ir ekumeninė dvasia joje 

Tai pil-
asmeny-

tus. Nežinau, ar kuris artimas gimi
naitis šimtmečio proga bus prakal
bintas Lietuvoje. Galimas daiktas, 
kad vienas - kitas ir pats parašys. 
Tik žinau, kad šioje Atlanto pusėje 
gyvenantieji, ką nors konkretesnio 
apie savo dėdę patys pasakyti ne

tinkamų klausimų. Drąsinausi ir 
tuo, kad apie K. Skleriaus gyvenimą 
bei jo kūrybą rmno pašnekovė su 
manim kalba ne kokia specifine me
nas menui kalba, o kasdieniniu, vi
siems suprantamu žodynu. 

Viliuosi, kad šis straipsnis prisi
dės prie kai kurių Kajetono Skle
riaus gyvenimo ir jo kūrybos deta
lių atskleidimo ir paryškinimo. 

K. SKLERIAUS TĖVIŠKĖ IR 
GIMINĖ 

Bandau atkurtį.yaiždus prieš ke
turias dešimtis metų... 

Jei "didžiuoju" Rokiškio - Utenos 
vieškeliu nusikratysi arti 10 kilo
metrų nuo Kamajų j pietus, vieš
kelis ims gyvate raitytis ir pasinersi 
į tarpukalnj. Dešinėje dunksos Ju-
donių piliakalnis. Smėlėtos kalvos, 
pušų ir eglių kvapas, kažkokia ne
žemiška ramybė! Piliakalni aplen- | Kajetonas Skierius-Sklėris (1876-1932). Nuotrauka daryta apie 1330 metie 
kus, vieškeliui išsitiesus, tuoj suksi j 
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dešinę, j vakarus. O jei nuo Svėda
sų, tai būsi nuvažiavęs penkis ar 
šešis kilometrus, pervažiavęs didelį 
spygliuočių mišką, vėl suksi j tą pa
tį keleli. Už kilometro privažiuosi , 

begalime, nes jis mirė prieš 44-rius į šiaurini Maleišių galą. Tai Juozo 
metus, kai buvome vieni kūdikiai, Tumo-Vaižganto tėviškė. Baisiai 
kiti vaikai, o mūsų ryšys su tėvynė
je likusiais artimiausiais cenzūrų 
tiek suvaržytas, kad beveik nebeeg
zistuoja. 

Tad kokiu būdu atsirado šis il
gas rašinys? Prieš pat važiuodamas 
Europon, 1972 m. pavasarį iš To
ronte gyvenančios pusseserės Jūra
tės Viruišienės gavau Kajetono Skle
riaus našlės Elenos adresą. Apsilan
kydamas pas ją buvo trumpas, bet 
užtat sekė nenutrūkstanti ketverių 
metų korespondencija. Svarbiausi 
šio straipsnio komponentai ir yra 

— • - - • ? • • • : ; » : , ' • 

jau nyki vieta, kai pro ją važi-
nėdavom tarp trisdešimtųjų ir ke
turiasdešimtųjų. J vienkiemius iš
mėtyta, vos kelios sodybos pačiuose 
Maleišiuose. Berods ^perdardėjęs per 
siaurą Maleišos tiltelį (bet nebesu 
tikras, ar šiuo vieškelėliu Maleišą 
kerti), greit atsidursi Kunigiškių 
kaimo šiauriniam gale. Nuo didžio
jo vieškelio tebusi nuvažiavęs apie 
du kilometrus, tad tarp Maleišių ir 
Kunigiškių tik apie kilometras. 
Abu kaimai, kaip ir Kamajų - Svė
dasų vieškelis, guli lygiagrečiai, iš 

šiaurės į pietus nutįsę. Tik Kunigis- nių dešimčių. Ciprijono žmona 
kiai, ir į vienkiemius išbėgę, dar bu-1 Barbora Girgždaitė — kamajiškė, iš 
vo daug didesni likusių kiemų skai- Mickūnų. Ji, spėju, dvejais ar tre-
čiumi, ir nuo pirmųjų trobesių i jais metais jaunesnė už Ciprijoną. 

I šiauriniame gale, iki paskutinių Jos mirties datos irgi nežinau, bet 
pietiniame, tur būt, buvo netoli ki-! veikiausiai apie 1920-sius metus, 
lometro. Gatvė siaura. Namai galu j Seneliams gimė 14 vaikų. Šešis 
į gatvę. Vis gyvenamas namas, kc-į išskynė, regis, per du kartu (mano 
liolikos metrų kiemas, klėtys lygia-!

 m o t įn o s pasakojimais) epidemijos, 
grečiai su gyvenamuoju, o nartai. užaugo aštuoni. Pagal amžių, eilė 

laipsnių kampu,; m a ž d a u g t o k i a : Teofilė ('Tapilja"), 

valstybės ir žemynai neišvengia 
to bangavimo. Ir mūsų dvasinė randa stipraus atgarsio 
tautos raida iki pat šių pasku-1 nutinę jauno kataliko 
tiniųjų dienų pergyvena daugiau be ugdąs žurnalas. Nebūtų su
dvasink) (ir fizinio) niokojimo j prantamas ateitininkas be "Atei-
laikotarpius, sąmoningai puola- = ties" ir "Ateitis" be ateitininko, 
mų jėgų iš šalies, negu klėstė- Ji yra šiandieną tokia, koks yra 
jimo. 

S P * * ^ 

Ir mūsų mieloji "Ateitis" nėra 
išvengusi toj ilgokoj kelionėj 
bangavimų. Ją kliudė dvi karo 
audros, kurios trumpam laikui 
privertė ją sustoti ir palaukti, 
kol persiris mirtį nešančios ug
nies bangos. Daug tų, kuriuos ji 
rengė gyvenimui ir ją pačią sau

jos skaitytojas, tačiau j i neatsi
sako ir mokytojos pareigų. 

"Ateities" nuopelnai katalikiš
kajai lietuvių tautai dideli. Ke
liais žodžiais tai neįmanoma nu
sakyti. Kas svarbu, kad žurnalo 
misija, atlikta pačioje tautoje yra 
daug didesnė, negu tremtyje ar 
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kiek atokiau nuo gatvės. Kiemo pu
sėje, priešais seklyčią — gėlių dar
želis. 

Kajetono tėviškės kiemas netoli 
šiaurinio Kunigiškių galo, bene 
trečias ar ketvirtas po dešinei (va
karinėje pusėje). Gyvenamas namas 
ir klėtys — seni pastatai, medimai, 
bene tašytų sienojų, 19 amžiaus 
antrosios pusės statybos. Namas 
dviejų galų, su "gonkais" per vi
durį, bylojo apie senelių prabangą. 
Abiem gatvės pusėm — klevai, lie
pos, gal ir ąžuolai. Rytinėje gatvės 

metų gyvenęs JAV karo veteranų 
prieglaudoje, Clevelando apylinkėse, 
mirė po antrojo pas. karo. Buvo ne
vedęs, 

Alfonsas, Lietuvos kariuomenės 
artilerijos pulkininkas, I art. pulko 
vadas, kartu ir gabus dailininkas bei 
meniškos fotografijos puoselėtojas, 
1941 m. pavasarį bolševikų išvež
tas su kitais aukštaisiais karinin
kais, dingo be žinios. Liko dvi duk
terys — viena dabar JAV, kita Ka
nadoje. 

Emilija, ištekėjusi už Jono Nako, 
gyveno ir ūkininkavo Rudžiuose, 
Kamajų valsčiuj. Pagimdė šešis 
vaikus, iš kurių penki užaugo. Vie
na duktė ir vienas sūnus liko Lie
tuvoje, viena duktė ir du sūnūs gy
vena JAV. 

Povilas, geodezininkas, auki-
tuosius mokslus Lietuvos stipendi
ja baigęs Vienoje, buvęs aukštas Že
mės ūkio rūmų pareigūnas, pir
muoju bolševikmečiu — žemės ūkio 
vicekomisaras, pokario metais i. ū. 
akademijos profesorius, dabar pen
sininkas, gyvena Kaune. Jis mokytis 
pradėjo, būdamas bene 23 metų. 
Komunistų simpatikas ir jų veikė
jas nuo ankstyvos jaunystės. Turi 
du ar tris vaikus. 

Šį skyrelį baigdamas pastebėsiu, 
kad seneliai Šklėriai, ypač Ciprijo-
"3 s, buvo nepaprastai religingi. 
Motina mums pasakodavo, kad jis 
būtų galėjęs išmokslinti visus vai
kus, bet to vengė, bijodamas, kad 
vaikai neužsikrėstų tais laikais Ru
sijos mokykloje, ypač universitetuo
se, įsigalėjusia laisvamanybe, bedie
vybe, liberalizmu. 

ELENOS SKLĖRIENĖS 
BIOGRAFINIAI BRUOŽAI 

Mano motina, būdama vargana 
ūkininkė, su savo mokytais broliais 
mažai bendravo. Tik Alfonsas, kar
tu augęs, nes vos dvejais metais 
vyresnis, Rudžiuose beveik kasmet 
lankydavosi, kartais su kuria dukra 
ir savaitę paatostogaudamas. Šil
čiausi giminystės ryšiai laikėsi tarp 
abiejų seserų. Abi buvo tik pra
džios mokyklos išsilavinimo, abi 
šiaip taip ūkininkavo, nes abi buvo 
gavę po "niekam tikusį" vyrą — po 
raštininką, sekretoriavusius savi
valdybėse bei kitose įstaigose ir lau
kų darbuose mažai tesugebėjusius. 
Tik pirmieji du Teofilės sūnūs bu
vo žymiai vyresni už Emilijos val
kus, tai ir pusbroliai turėjome šį tą 

Kajetonas, Feliksas, Vitaldas, Jurgis, 
Alfonsas, Emilija ir Povilas. Nesu 
visai tikras tik dėl Felikso ir Vital-
do eilės, kuris prieš kurį gimė pir
ma, bet visų kitų eilę gerai žinau. 

Teofilė su pirmuoju vyru (jo pa
vardę pamiršau) turėjo vieną duktė- J bendro, besimokydami artimose Ro-
terį Nataliją. Po pirmo pas. karo ji j kiškio gimnazijos klasėse. Teofilė 

buvo mano krikšto motina. O am
žiumi ją ir Emiliją, mano motiną. 

liko Rusijoje. Teofilės ir antrojo vy
ro Antano Matulionio užaugo pen
ki sūnūs: Robertas, Algirdas, Ėdu-j skyrė net 18 metų. Kai, bolševikams 
ardas, Alfonsas ir Petras. Jie visi Į ir su jais visiems pusbroliams 1941 
buvo komunistuojantys, bet visi hu- m. vasarą išbėgus, Matulionius Svė-
maniški ir idealistai. Pirmuoju bol- į dasuose įkalino, mano tėvai dėjo vi-

pusėje, retam vaismedžių sode — ševikmečiu jokių kriminalų nepa- į sas pastangas juos išlaisvinti. Sese-
klojimas ir daržinė, statyti jau po darė. Vis dėlto, jiems visiems pen- rį sušaudžius, mano motina daug 

kiems išbėgus į Sovietiją, 1941 me
tų vasarą Teofilė ir Antanas Ma-
tulioniai buvo sušaudyti. 

Feliksas šimtmečio pradžioje jau
nas emigravo į JAV. Daugelį metų 

kentėjo. 
Bet čia, netikėtai palietes jautrią 

stygą, jau nusukau į šalį. 
Taigi, tarp Kajetono ir mano mo

tinos, kai ji, jau ištekėjusi, ir po 
gyveno ir dirbo pramonėje, Cleve- į *>irmoŠ° Pas- ^ o laike padarytos 

kelerių metų "ekskurijos'* Rusi-

pirmojo pasaulinio karo, gal nepri
klausomybės pradžioje. Šklėrių 
laukai irgi į rytus, į Maleišių pu
sę. Galulaukėse smėlėtos kalvos, o 
per jų vidurį ar už jų —Malei
šių žemių ribos. 

Kunigiškiai — didelis ir senas' Iandc. Paskutinius keliolika metų 
kaimas. Apie jo kilme ir praeities di-j kaip pensininkas gyveno Floridoje, & *P*Wm° Rudžiuose, jokio ry-
dybę kalba pats vardas. Be abejo, i St. Petersburge. Ten mirė 1972 m., i š i o nebebuvo. Savaime suprantama: 
prieš šimtmečius jis turėjo būti j sulaukęs 88-rių. Paliko dvi dukteris. . skirtinga socialine padėtis ir dar 16 
Juodonių pilies globoje ir apsaugo- Vitaldas (deja, Vitaldas, ar Vitol- mcU* a m ž i a u s tar^s J ET-^™* * 
je. Gal nuo 19 a. vidurio kaime vei- j das, bet niekada nevadintas Vytau-I * 
kė mokykla. Ją baigė ir J. Tumas-; tu), susižavėjęs komunizmu, buvęs 
Vaižgantas, ir visi Šklėrių vaikai. Kapsuko šalininkas, bene 1919 ar 
net abi dukterys. 1920 metais pasitraukė į Rusiją ir 

Tie, kurie man galėtų papsakoti J™ dingo. Šeimos padėtis man nc-
apie prosenelius, jau visi iškeliavo, '• z in°nia-
o archyvų iš čia nepasieksi. Tad į Jurgis, kaip ir Feliksas, jaunas 
pradėkime nuo senelių. Cipri- j emigravo j JAV. Kaip JAV karys 
jonas Šklėrius galėjo būti gimęs apie i pirmojo pas. karo metu dalyvavo 

.3-S-ifB 
1845-1848 metus, nes kai 1928 ar Europos tronte, buvo sunkiai sužeis-

portretti (1914) ( 1 9 2 3 . 5 ^ njjjė, tai buvo arti almo- i tas ir pusiau paraližiuotas. Keliolika 

brolienę Eleną, Kajetono žmoną, 
mano motina vargu ar kada buvo 
mačiusi. 

Nebepasakosiu savo susitikimo sn 
Elena Sklėriene smulkmenų. Tik 
tiek, kad susitikome 1972 m. rug
piūčio 16 netoli Stuttgarto, Pietų 
Vokietijoje. Radau ją silpną, po ne
seniai pergyvento širdies priepuolio. 
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Siame numery 
Antram milijonui paspartinti. 
Kai svajone tampa tikrove. 
Dr. A. Razma klausia: 
ar esame sukrėsti iki pat gelmių? 
Onos Mikailaites eilėraščiai. 
Prkalbis su L:etuviu fondo tarybos 
pirmininku dr. Gediminu Baluku. 
Dr. K. Ambrozaitis apie problemas 
ant pelno skirstymo stalo. 
I/etuvių fondas — lituanistinio 
šv.etimo žiburys. 

t 

Kertine parašte 

ALOYZAS BARONAS 

Daugelio dalykų žemėje mes 
neįvertiname. Tai liečia gamtą, 
visuomeninį ar politinį be: kul
tūrinį gyvenimą. Su daugeliu jų 
mes apsiprantame, mums atrodo, 
kad visa tai atėjo savaime, kad 
tai pasiekta be jokių pastangų, 
kad taip buvo ir taip turi būti. 
Ir jei kas buvo sukurta naujo, 
mes per kiek laiko užmirštame, 
ne tik patį kūrimosi periodą, bet 
užmirštame, kad visi pasiekimai, 
teikia mums vienokios ar kitokios 
naudos, neatsirado be pastangų, 
kad niekas neatėjo savaime. Su
kūrus Lietuvių fondą, mums ga
li atrodyti, kad niekas iš esmės 
mūsų kultūriniame gyvenime ne
pasikeitė, kad visa liko kaip ir 
anksčiau, kad nesumažėjo nei 
nuolatinės rinkliavos, nei apla
mai akivaizdžiai matomi tie Lie-

j tuvių fondo nuopelnai. Tačiau 
taip nėra. 

Parama kūrybai 

Tenka pastebėti, kad daug ge-

H it 
s- TAMPA TIKROVE 

Antram milijonui paspartinti 

mrr.as dėl bendro fondo organi Lietuvių fondo iniciatorių ir Lietuvių Bendruomenes ve kėjų p 
kovo mėn. 19 d. Chicagoje. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: J. Liorentas, V. Ignaitis, A. Rūgyte, prel. M. Krupavi
čius, dr. A. Razma, St. Barzdukas, J. Breive ir J. Švedas-antroje eilėje: inž. D. Biebkus, J. Jasaitis, inž. V. Nau

ru sumanymų lieka tik projek- džius. A- Pupelis, B. Babrauskas, V. Šmulkštys, dr. G. B;lukas, dr. A. Nasvytis, dr. A. Rugienė, dr. B. Poškus, 
tuose, kol niekas nesiryžta jų 
pradėti vykdyti. Daugelis gerų 
užmojų pasilieka tik amžinuose 
svarstymuose, kai tie, kurie visa 

Esame ne tik dainuojanti, šb- nę ir politinę neprikausomybę.'tai s*™™' n e T a paremiami ar 
kanti, tėvų žemę mylinti, ne tik Tai tiesiog stebuklas! O todėl, n e t u r i Pakankamai jėgų ir jyžto 
realiai galvojanti ir gerai nuva- kad sveikai galvojantis pilkasis 
karojanti, bet ir pinigo vertę žemdirbys savo skatiko neužrišo 
branginanti tauta. Dėl to pasta- , maišelyje, o negailėjo jo savo vai-
rojo taip ir kyla klausimas: kažin! kų išmokslinimui. Todėl ir anas 
kodėl? O, tur būt, dėl to, kad nie- Į devyniolikto šimtmečio lietuvis 
kada, palyginti su kitais, turtingi ūkininkas, tik ką išsilaisvinęs iš 
ir nebuvome. Nei ta mūsų žeme- | baudžiavos savo intuityviam 
lė savyje slėpė neišsemiamų tur- nusiteikime kultūrėjimo kryp-

savo projektams įvykdyti. Daug 
gerų projektų mirė g'nčų ir svar-
s'ymų periode. Panašiai galėjo 
atsitikti ir su Lietuvių fondu, kai 
ne vienas pačioje pradžioje tik 
svarstė, nenorėdamas praktiškai 
pradėti vykdyti, tapti vienu pir
mųjų fondo narių. Priešingai, 

jog didžiausias Lietuvių fondo at
žvilgiu pesimistas turės pripa 

tų aruodus, nei buvome linkę tų timi buvo iš esmės sąmoninges- b u ^ ° l a i k r a s c i > užėmusių jau is 
turtų iš kaimynų prisiplėšti. Ūžte-; nis šviesuolis, negu šiandien 
ko to, ką žemdirbišku prakaitu daugelis diplomuotojų lietuvių, 
šimtmečių slinktyje sunkiai, nors gniaužiančių pinigą vien tik savo 
ir mažai, įsigijome. Ir pinigėlis gerbūviui. 
lietuvio saujoje buvo retas, todėl I Tuo nenorime pasakyti, kad 
ir brangus. Sumaiščių ir karų me- šiandien lietuvių tauta, o ypač 
tais jis buvo slepiamas ir užkasa- išeivija, jau tapo vien Donelaičio 
mas žemėje, kad ji, kaip patiki- Į "Metų" šykštuolių Diksų tipo 
miausias bankas, išsaugotų šį. žmonėmis, dieną naktį dreban-

dr. K. Ambrozaitis, A. Kareiva, dr. F. Kaunas ir V. Dzet kauskas. 

Lituanistinį švietimą 
rrvjderVirumt 

Ne tik literatūros premijoms 
buvo skirta, buvo skirta ir dalis 
premijoms ir lituanistinio švieti
mo premijoms, kuo pasinaudojo 
patys jauniausieji, pavyzdžiui — 
"Tėvynės Žvaigždutės" skaityto
jai. Buvo skirta pinigo taipgi mo
kykloms remti ir jaunimo organi
zacinei veiklai skatinti, pvz. mo
kytojų ir tautinių šokių kursams. 
Visiem tiem reikalam nebereikė-. 
jo ieškoti atskirų aukotojų. Lie
tuvių fondas, ta amžinoji neiš
senkanti kultūriniams reikalams 
remti jėgainė, padėjo išspręsti 
daugelį būtinų ir neatidėliotinų 
reikalų. Dažnai ne tik būtų sun-

padėjo Lietuvių fondas. Ir Jeigu 
būtų reikėję tam tikslui rinkint-
ti pinigus, būtų lyg didžiojo lie
tuvių genijaus paniekinimas. Da
bar turėjome fondą, kuris remia 

^M reikalingus mūsų tautos didie-
"'" • šiems žmonėms atžymėti darbus. 

Lietuvių fondas parėmė ir 
prof. Šilbajorio knygos apie lie
tuvius kūrėjus — "Perfection in 
Exile, Fourteen Contemporary 
Lithuanian Writers" išėjimą. 
Knygą išleido Oklahoma univer
siteto leidykla. Ir jau pats lei
dėjo vardas liudija knygos ver
tę, nors be subsidijų knygos ke
lias į pasaulį būtų buvęs sun
kesnis, nes ir universitetai ne vi
sada turi pakankamai lėšų. Lė
šos buvo skiriamos ir Pedagogi
niam institutui, ir Lietuvos isto
rijos parašymui, ir dar daugeliui 
kitų veikalų, apie ką mes suži
nome ar nesužinome, jeigu nėra 
viename ar kitame leidiny pa
žymėta, kad tai išleista ar su
kurta Lietuvių fondo talka. To
kios talkos susilaukė ir Lietuvių 
literatūros istorijos kūrėjas, ku
rios jau tuoj išeis ketvirtas (pas
kutinis) tomas, tokios talkos su
silaukė ir Manyland Books lei
dykla, netrukus išleisianti lietu
vių beletristų antologiją anglų 
kalba. 

Nepasakytume, kad tos visos 
valiams išleista 63,97D dol. Ir tai vadovėlis šiandien savo išore, j s u m o s > ^ 0 ^ Lietuvių fondas 
buvo ta;p būtina ir ta-p svarbu, ilrustracrjomis ir įrišimu prilygs- \ ^ ^ y i e n ą ^ ^ d a r b 3 j b u_ 

ta amenkietiškiem vadovėliam. VQ I a b a { m n ž i n i š k o s . B e t ]os b u_ 
Lietuvių kalba yra lietuviuko pa

žinti, kad be LF tos sumos ne- J mokų sąraše, o ypač tai ryšku 
būtume sutelkę. Greičiausiai ir j tose mokyklose, kur lietuvių kal-
šiandien vaikai būtų mokęsi,! ba mokoma normalių pamokų: 

N'uotr. V. Noreikos 

vargo lobį ateičiai 
Bet ar pasidarėme dėl to šykš-

čiais prie sukaupto pinigo krūvos. 
Anaiptol! Nuosaikus realizmas ir 

idealizmas kaip dide-

anksto pozicijas prieš Lietuvių 
fondą, ir buvo asmenų, kurie pa
tyčiomis teigė, kad tada, kai bus 
beveik baigtas milijonas, jie už-
dėsią paskutinį tūkstantį. 

Nekalbant jau apie paties fon
do organizacinę, kaip veikimo 
plotmės reikšmę, pirmoje eilėje ku surinkti reikiamą sumą, bet 
fondas sumažino rinkliavų naš
tą. Tai galim įrodyti daugeliu 
pavyzdžių. Pavyzdžiui, literatū
ros premijoms lėšų skyrimas. 
Premijoms ligi 1975 m. paskirta 
daugiau 12,000 dolerių. Jeigu tą 
sumą būtų reikėję surinkti Lietu
vių rašytojų draugijos valdy
boms, būtų šie kreipęsi į ne vie
ną Lietuvių fondo dabartinį na
rį, būtų tekę apeliuoti į geros 
va Mos žmones, kad šie sudėtų 
bent po dešimtį dolerių. Būtų 
reikėję net šimto asmenų, kad 
sudėtų tūkstantinę po dešimtį 

tūs? Ar rinkome ir pūdėme pini-1 sveikas idealizmas kaip 
gą tik dėl pinigo? Vargu. Lietu- lė tautinio paveldėjimo dovana 
vis, tur būt, pirmoje vietoje Ia- yra išlikusi ir šių dienų lietuvyje. 
biau mėgo ir brangino patį dar- : Tai liudija ir Lietuvių fondo įkū-
bą ir kūrybą. O kada vienokioj rimas ir jo šiandieninė egzisten-
ar kitokioj ekonominėj sistemoj cija. Tai liudija ir tie tūkstančiai 
darbo išdava virsdavo pinigu, tai j lietuvių, nesigailinčių pinigi-
pinigo taipgi nebuvo kratomasi, j niu sumų Fondui. Ypač tai liu-
tačiau nebuvo jam ir vergauja- dija palikimai, kai, galima saky
mą. Tad ir atrodo, kad lietuvis ti, viso gyvenimo santaupos už-
nebuvo ir nėra linkęs ant pinigo rašomos Fondui, kaip neišdildo-
miegoti. Todėl ir neturėjome sa- mas pėdsakas žmogaus prasmin-
vo tautoje milijonierių gausos ir go buvimo žemėje. Lietuvių fon- Į dolerių. Toks, pasakytume, uba-
didžiojo pinigo sukaupimo gry- de, tur būt, labiausiai ir atsispin- gavimas ne tik būtų laiko gai-
nai asmeniškuos kišeniuos. Net ir di tas lietuviškai savas mūsų nu- šinimas, ne tik įkyrus aukoto-
su nepriklausomybės laikų sa- siteikimas ne vien materijai, bet jams, bet net ir žeminąs mūsų 
-K)ju litu šita'p nedarėme, o bu- ir kultūriniams, kūrybiniams, v:suomenę. Nes net ir tada, kai 

rte linkę juo operuoti koope- dvasiniams siekiams. Ogi įsistip- ' u r n e t i e* ivair.ų organizacijų, 
-atvVnėse bendrovėse viso kraš- rinimas kultūriniuose kloduose Arėtume elgetauti po keletą do-
o 'labui. šiandien mums ir yra belikęs ko-

Aplamai, didrlę dalį vargingu ne vienintelė garant;ja 'autos gy-
savo darbu sukaupto pinigo lie- vastingumui išlaikyti prieš visas 
tuvis ne kartą buvo linkęs pa- svetimybes ir galvą keliančius 
švęsti mažiau materialiems, o la- kaimynus. 

net daugeliu atvejų tokių sumų 
surinkimas užsidelstų, ir reika
lingi skubios paramos uždaviniai 
nukentėtų arba iš viso nebūtų 
įvykdyti. Fondas skyrė lėšas stu
dijuojantiems lituanistiką ir rėmė 
aukštąjį lituanistinį švietimą, 
tam reikalui išleisdamas net 49 
tūkstančius dolerių. 

Mokyklų priemonėms ir vado-

kaip ir spaudos draudimo metais, 
iš kuklių knygučių. Tie, kurie 
turi pradinėse ar aukštesnėse 
mokyklose besimokančių vaikų, 
gali paliudyti, kokie lietuviš
ki vadovėliai buvo seniau ir ko
kie yra dabar. Šiandien lietuviu
kas jau mokosi iš paruošimu ir 
išvaizda lietuviškų vadovėlių, 
panašių į amerikietiškus. Šian
dien lietuviškoji knyga nebėra 
kuklus elementorius ir šiandien 
moderniai paruošti pratimai su
daro sąlygas vaikui greičiau su
prasti lietuvių kalbą ir jos ra
šybą. Gali kai kam atrodyti, kad 
tai nėra esminis reikalas, nes, 
kas mokosi, tas gali išmokti ir 
iš blogesnių vadovėlių ar praty-
binių sąsiuvinių. Bet vadovėliai 
turi didelės reikšmės ne tik pa
čiam mokymuisi, bet turi ir di
delės reikšmės taipgi tautinės 

metu. Visa tai buvo atlikta Lie
tuvių fondo lėšomis. 

Net ir tie, kurie neturi mo
kyklose vaikų, gali kartais pama
tyti vienur ar kitur vieną ar ki
tą vadovėlį, prileiskim ar tai 
Plačo "Gintaras", ar Tyruolio 
"Ten kur Nemunas banguoja". 
Taip pat gali pamatyti ir pra
timus, ar tai I-majam skyriui 
Ruzgienės, ar trečiajam Narutie-
nės, ar devintajam R. Černiaus. 

vo reikšmingos, užtikrindamos 
bent minimumą, nes mažiau be
reikėjo rinkti."Po Lietuvių fondo 
įsisteigimo, kaip minėjome, labai 
daug rinkliavų atkrito. Todėl kai 
kieno pesimistinis sakinys, jog po 
Lietuvių fondo įsisteigimo rink
liavų nesumažėjo, yra netikslus. 
Iš antros pusės, nemažai užda
vinių ir užmojų, jeigu nebūtų 
Lietuvių fondo, net nebūtų pra
dėti vykdyti, nes nebūtų Lietuvių 
fondo piniginės paskatos nors pa
čiai pradžiai. Lietnvių fondas pa
dėjęs ir jaunimo grožinei litera-

Gali kai kam atro-.į turai augti 
vadovėliai! Visi tie pratimai ir vaaovenai 1 d y t i j ^ J a n k a t e s ar Brazytės 

nebūtų įmanomi be Lietuvių fon-1 ^ ^ teturf t f k r i b o t ą s k a h y . 
do. O jų paruošos lėšų telkimui 
nebebuvo eikvojama energija, 
nebebuvo prašinėjama aukoti. 
Viską atliko Lietuvių fondas. 

Istorija ir kultūrinė 
reprezentacija 

Didelis mūsų menininkas Čiur-

b'au dvasiniams, šių laikų termi
nu tariant, kultūriniams daly 

Iš dabarties pozicijų 

m& turėtų būti patys pirmieji 
\ūv\ uždaviniai Juk, kas sukur-

'a. il-"?u la kyšis už daugelį la
bų. Kul ūrinės vertybės bus 

a t e j . ilgalaikesnis ir gal net di-
..'.s'as mūsų tėvynei kraitis. tin ž/elgdamas, į ta:,<inį š 'um i 

kams. Ypač tam stebuklingam antrą milijoną dolerių pradėjęs V^uvių fondo dėka premijoms 
šviesos troškimui. Juk žmo- Lietuvių fondas. Tegu jis ir būna ; 

n'jos istorijoje yra beveik uniku- įrodymas, kad lietuvis pinigais 
-;inis atvej:s, kai savo šviesuome- dusinamai neapsikasa, o juos sa-
ng kaimynų sąskaiton per šimt- vo darbu iškasa, nesigailėdamas 
mečius praradusi tau'a penkias- jų ao5'uop'amos daHes ir Lietu-
dešimt metų laikotarpiu užsiau- vių fondo antro milijono paspar-
gina iš paprastų žemdirbių kilu- tinimui. Tam paspartinimui yra x "ės rink 
sią naują savo inteligentiją, kuri skiriami ir šios dienos kultūrinio bai svarbu mūsų išeivijos litera 
tuoj pat iškovoja tautai kultūri-. "Draugo" puslapiai. k, brd. \ tūros puoselėjimui ir kėlimui 

r'nkliavos tęsėsi keliolika metų. 
'. >' i^abar nebėr, neboreiVa 
rinkti, tai reikia c'ėkoti Lietuvių 

'ui. išgelbė'usiam rinkėius ir 
<v.i!<oto;us nuo dar vienos kasme-

avos. Vis tai buvo la-

tojų ratą. Tačiau yra vaikų, ku
rie mielai skaito, kurie domisi 
lietuviška knyga. Jei knyga gerai 
parašyta, ją mielai skaito. O to
kių knygų išėjimą ir jų autorių 
premijavimą taip pat parėmė Lie
tuvių fondas. Daugelį darbų bū
tų galina paminėti, kurie buvo 
atlikti po Lietuvių fondo įsistei-lionis, dailininkas ir muzikas. 

ambicijos prasme. Lietuviškasis Į Filmui apie jį atsirasti taip pat Į gimo, ir tie visi darbai liudija, 
kad Lietuvių fondo darbuotojų 
ryžtas ir auka nebuvo bepras
miški. 

Visada jaunas 

Kai kas nusiskundžia, kad kai 
kurios mūsų bažnyčios išeina iŠ 
lietuvių rankų. Bet nereikia per 
daug jaudintis, nes jos ligi šiol 
vis tiek atliko milžinišką užda
vinį, jos palaikė lietuviškąją 
veiklą ir parapijose veikiančiose 
ietuviškose mokyklose skiepijo 

lietuvišką mintį ir žodį. Todėl 
ir Lietuvių fondas, jeigu kada 
būtų infliacijos labai paliestas, ir 
jo, tos lietuviškos jėgainės, pajė
gumas kiek apsilptų, nereikėtų 
dėl to nusiminti. Jis savo užda
vinį atlikinėja metai iš metų, jis 
kasmet paremia daug mūsų kul
tūrinių darbų. Lietuvių fondas 
visada yra gyvastingas ir jaunas. 

Dar vienas aspektas iškeltinas. 
Lietuvių fondas lietuviškam rei
kalui yra apjungęs tūkstančius 
lietuvių. Sunku berasti lietuvį, 

{NufciU J 2 BSI4 

Lietuvių fondo narių visuotinis suvažiavimas 1974 m. g guzės mėn. 4 d. Jaunimo centre, Chicagoje. Pirmoje eilėje 
15 kaires j deginę: Valdybos pirm. dr. A. Ra/ma. vysk. V. Brizgys, kun. V Dahusis. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdvhos pirm. Inž. B. Nainys ir Investavimo komisijos pirm. P, Kilius. Nuotr. V. Noreikos 
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Šiame numery 
Poetas apie Amerikos 
pagrindine misija. 
Junginiai, kontrastai ir problemos 
apsakyme. 
Meiles santykis Maceinos knygoje. 
Pirmoji Icchoko Mero knyga išeivijoj. 
Iš amerikieau poezijos. 
Dainuojančios studentes ir 
Lapinsko mišios. 
Jaunas sukaktuvininkas Br. Murinas. 
Nobelinis amerikiečiu triumfas. 
Kuo patikėti: žodžiu ar nuotrauka? 

JUNGINIAI. KONTR Jį 
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ii « OBLEMOS APSAKYME 
P. MELMKA3 

Kertine parašte 
Poetas apie Amerikos pagrindinę misiją 

Koksai yra Amerikos svarbiau
sias uždavinys? Kur glūdi 1776-
-ųjų metų Nepriklausomybės ak
to esmė? Kaip tų metų idealai 
siejasi su dabartine tikrove? Šieibiausiai bijosi, tai Tomo Jeffer 
klausimai nuolatos kartojasi i šono dvasios. Vidinę opoziciją po 

Berlyno sienose, koncentracijo-
stovyklų salynuose, knygų cen
zūroje, užčiauptose burnose, už 
dusintose idėjose. Ir ko jos la-

sTaipsniuose ir knygose, pasiro
džiusiose Jungtinių Amerikos 
Valstybių dvišimtinio jubiliejaus 
proga. Štai kaip į juos atsakė po
etas ir dramaturgas Archibald 
McLeish, Amerikos Filosofinės 
draugijos suruoštame simpoziu
me, Philadelphijoje. 

licinė valstybė sugeba numalšin
ti. Karus ji gali laikinai laimėti, 
kai'p juos —laikinai — laimėjo 
Hitleris. Bet ji negali užkariauti 
laisvo žmogaus, laisvo proto — 
ji tesugeba užkariauti, įkalinti, te
moka kankinti ir žudyti". 

Pasak McLeisho, "Jeffersono 
revoliucija toli gražu nėra atgy
venusi — ji šiandien yra vienin
telė mūsų amžiaus revoliucinė 
jėga... Kai KGB sėdi soste, vie
nintelė įmanoma revoliucija yra 
žmonijos revoliucija. Sacharovo, 
Solženicino revoliucija". 

Visuotinos laisvės viltis McLei-
shui yra glaudžiai susijusi su 

Didiesiems Amerikos preziden
tams, — kalbėjo McLeish, — 
Nepriklausomybės aktas buvo re
voliucinis atsišaukimas, galiojan
tis visai žmonijai. Akto autorius 
Tomas Jeffersonas rasė: "Tebū
nie jisai ženklu pasauliui sukilti 
ir žmonėms sutraukyti savo gran
dines". Pilietinio karo išvakarėse 
prezidentas Abraomas Linkolnas! \"1 Z** j , . , , . i i • J- ;Amerikos saugumo 
dažnai klausė savęs, koksai di
dysis principas ar idėja taip ilgai 
išlaikė Jungtines Valstijas nesu
skilusias. Ir jis atsakė, kad Ne
priklausomybės aktas išreiškė 
daugiau, negu tiktai atsiskyrimą 
nuo Didžiosios Britanijos. Juomi 
buvo ne tik suteikta laisvė ame
rikiečiams, bet ir pažadėta viltis 
visam pasauliui. 

McLeish tvirtina, kad šian-

Apsakymo kelias į junginio 
formą 

Tur būt, atsiradus pirmiems 
laikraščiams ir žurnalams, apie 
1870 metus kas nors ėmė ir šūk
telėjo: duokite mums apysakų, 
novelių ir apybraižų! 

Ir kadangi televizijos tuo lai
ku nebuvo, atsirado nauja trum
pa prozos forma, įkvėpimas ir 
įvairios šios formos problemos, 
kurias jaučiame dar ir šiandien. 

Apsakymas, kaip meno forma, 
pasirodęs 19 šm. gale su Poe, 
Maupassant, O'Henry, mėginęs 
stiprią intrigą, nuotykį, vėliau su 
Čekovu, H. James, J. Joyce pasu
kęs į temą, idėją ir charakterio 
"nupiešimą", persimetė į irracio-
nalią intrigą, o šiandien ir į ki
tus naujumus. 

Dar apie 1910 m. apsakymas 
buvo skirstomas į ' pasakėčias, 
dramatiškąjį, "vietos spalvos", 
meilės, romantišką istoriją, tero
ro, antgamtiškąjį, humoreską, 
charakterio škicą, gyvulio istori-
jėlę, apologinį, "ingenuity" ir psi
chologinį. Neseniai buvo nagri
nėjamas klausimas: iš kur gauti 
idėjų apsakymui? Iš patyrimo, iš 
savo šeimos? Iš draugų, pažįsta
mų, laikraščių ar meditacijos? O 
gal iš grynos fantazijos? 

Buvo nagrinėjami taipgi rū
pesčiai: kokie charakteriai varto
tini, kaip juos aprašyti fiziniai ir 
psichologiniai, kaip vartoti dia
logą, monologą, pasąmonės srau
tą, vidaus monologą? Kaip var
toti veiksmą, scenas, kiek jų? Iš 
kurio charakterio pusės viską ma
tyti. Kas yra intriga, ritmas 
(pace)? Kaip ir kiek aprašyti 
veiksmo vietą? Priedo: kokią 
reikšmę turi stilius, kokio ilgio 
apsakymas geriausias ir svarbiau
sias. Kaip laukti įkvėpimo; ilgai 
ar trumpai, o gal. tik rašyti ir 
rašyti, o paskui geresnius gabalus 
atrinkti? 

vodamas, ar autorius čia suminė
tus dalykus išsprendė? Kuriais jis 
visai nesirūpino ir kodėl? Ar jo 
apsakymas yra tik nuotykio at
pasakojimas, o gal jis pajungtas 
vienai temai, vienai nuotaikai ar 
idėjai, kuria ypač rūpinasi cha
rakteris? 

Modemus apsakymas yra dar 
komplikuotesnis tiek rašančiam, 
tiek skaitančiam. Jis jau dabar 
suprantamas, *kaip menas, kaip 
stiprus junginys visų elementų, 
siekiantis duoti bent mažą pras
mę skaitančiam. Senesnio tipo 

i novelės atpasakodavo beveik tik | 
| istorijėlę. Šiandien jau laukiama 
į ir prasmės, kurią turi giliai pa
justi autorius. O tai pasiekiama, 
galvojant apie centrinę temą, ku
riai visi apsakymo elementai yra 
subordinuoti. 

Tam reikia percepcijos ir me
todo, norint temą išryškinti. Ge
ram apsakyme tema yra neati
daloma nuo kitų jo elementų. Ji 
paprastai sulydina visą apsaky
me, bet kartu, i.t& atsūanda dar 
viena problema! O problema to
kia: kaip viską suorganizuoti? Su
organizuoti elementai neturi bū
ti akivaizdžiai pertempti, dirbti
nai sumesti. O kaip visa tai be 
dirbtinumo pasiekti? 

Junginius, įvairiai sulydintus, 
vartojo romantikai, simbolis
tai, ekspresionistai. Junginiai jau
čiami Kafkos apsakymuose. Kaf-
ka, atitolindamas savo vaizduo
jamą vietą nuo realios geografi
jos, fantazijos pagalba sulydina 
ne tik žmones, įvykius, bet visa 
taip surakina į vieną atmosferą, 
kad ji tampa nedaloma. 

T. Mann mėgino to pasiekti, 
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Rudenio saulėje Nuotrauka Vytauto Maželio 

ri kiek atitrūkusi nuo realybės, j apsakyme, kuris nėra poezija, bet 
Šisai atotrūkis kartais net būna' pretenduoja į realybę, pats įvy-
priekaištas autoriui. j kis norima padaryti temos sim-

Modemiame apsakyme rašan->l iu ; daiktai — temos simboliais. 
tysis dažnai mėgina įvairius į dialogo ar minčių idėja — temos 

paragrafų, visą aprašomą da
lyką suniveliuodamas į labai vie
nijantį įspūdį. 

Kažko, lyg kompromiso tarp 
Matyti jau iš to, kad apsaky- junginių ir kontrastų (šokiruo-

ir "didy- m a s turi daug problemų. Skaity- {jančių vaizdu, frazių) ieškojo A. 
sąvokomis. Jo žodžiais: "Jef-; tojas, vertintojas, sekdamas mū- į Škėma savo mažojoj prozoj (ypač 

pasitaikinęs realią geografiją, I kompromisus. Jis mėgina atrast į simboliais. Sulydymas viso to į 
griebdamasis ilgų apjungiamųjų harmoniją tarp intrigos, charak- i m ° d e r n u apsakyme ir yra jo me-

bės 
I fersonas žinojo, 
tie, kurie jį gerbia, — kad žmo
nių gyvenime ir istorijoje nėra 
tokio dalyko, kaip "saugumas". 
Jis žinojo, kad tautai ir valsty
bei didybę suteikia didingas sie
kis—tikslas. Tai šio siekio pras
mę šįmet švenčia - turėtų švęsti 
— mūsų tauta; siekio, kurį mums 
paliko Jeffersonas; siekio, kurį 

dien Amerikos nusistatymas esąs Linkolnas pasirinko savo agoni-

kaip tebežino sų apsakymus, jau turėtų nema- "Čelestoj"). Tai nėra lengva. Tai 
žai įdomaus protinio darbo, gal-.daroma su specialia estetika, ku-

terių ir temos. Jis griebiasi įvy
kių, kurie ką nors simbolizuoja. 
Jam norisi, kad charakteriai sim
bolizuotų jo temą, o aplinkiniai 
daiktai, mintys, dialogas taipgi tą 
patį reikštų. O tam jau reikia 
dirbtinumo ir poetiško subtilu
mo... Kaip poezijoj palyginimai, 
metaforos yra labai svarbios, taip 

problemų, nors jau- atsiranda ir 
tokių (Borges, Boell, Weiss). 

Apsakymui rūpi daugiau pati 
žmogaus dar neišaiškinta dvasi
nė gelmė, negu praktiškieji fak
tai. Apie šiuos skaitome straips
niuose, kuriuos kartais parašo ir 
rašytojai 

Šiais komplikuotos civilizacijos 
laikais yra parašomi tūkstančiai 
geriau ar blogiau pasisekusių 
straipsnių, kurių pasas į skaity
toją yra jo pavadinimas, ir iš ku
rio beveik galima suprasti apie 
ką autorius šnekės. Žmonių 
smalsumas šiandien yra didelis, 
gyvenimas yra problematiškas, ir 

I jie nori atrasti atsakymus i tūks-
I tančius kasdieninių klausimų. 
i Straipsnio vertė dažnai yra tai, 
Į kiek jis turi bent dalinių atsaky-
' mų į vieną, ar kelias problemas. 
! Po to jau seka jo sklandumas, ar 
į literatūrinė vertė. 

Taip sakant, straipsnis savo 
i įvairiom temų problematikom, 
dienų komentarais pasidarė kas
dienine skaitytojų duona, pama-

įžu išstumdamas apsakymą, no-
| vėlę, pasakojimą į antraeilę pozi-
] eJją^-Bet tai dsr nersiškia, kad ša 
i beletristinė forma nemėgina at-
I sakyti skaitytojui į kai kurias 
j daug opesnes jo problemas ir tuo 
, būdu straipsnius papildo. Skaity-
i tojas ja, kaip ir kiekviena meno 
į forma, būna ar palinksmintas, ar 
j liūdnai nuteiktas, jam parodo
mas jo gyvenimas. Kito žmogaus 
mažas ar tragiškas nuotykis. Dva
sinis lūžis, dramatiškoji pusė ar 
kažkas labai švelnaus. 

Su raštui žinoma meno tech
nika stengiamasi gyvai, lyg 
"spalvotai", parodyti kai kurie 
gyvenimo užkulisiai. Ir jie gali 
būti gilesni už praktiškąjį 
straipsnį, ne* neduodant pilnos 
enciklopediškos informacijos. 

Abi formos — straipsnio ir ap-niškoji žymė ir pasiekimas. 

Kitos žymės būtų: intymios j ^ 3 ™ ° " 37a
1
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detales, kurių neturėtų būti per «**»»*» i r s k o h n a s i "«• ' ' fal 

pasikeitęs: "Amerika tebetiki į 
laisvę sau, bet nebe pasauliui.. 
Matydama, kaip pasaulį užka
riauja baisiausioji iš visų despo
tizmo formų, —modernioji poli
cinė valstybė. — Amerika nebe
tiki, kad tokios laisvės viltis te
bėra tikroviška". 

joje. 

"Mūsų didybė", pabrėžia Mc
Leish as. "niekad nepraaugs mū
sų tikėjimo į žmonijos laisvę. Ir 
mūsų tikėjimas į laisvę tiktai tiek 
tebus tikrai mūsų, kiek jis bus 
erdvesnis už mus pačius — jei 
mes tikėsime į laisvę, kaip Lin
kolnas išsireiškė, ne tik šios ša-"Jei mes taip galvojame", pa

reiškia McLeish, "tada geriau nu [jes piliečiams, bet visam pasau-
stokime iš viso galvoję. Teisybė, l i u r j e i m e s n o r i m e b G t j t a di_ 
kad oolicinėms valstybėms, kokia ,„. , , . , . . .,. 
, , _ r . . . , . / ,.,' , . dzia respublika, kūną jo meile bebūtų jų ideologija (ideologi- .; 
jos jau nieko nebereiškia, beliko k a d a , s , š*e lbeJ° n u o P a t i e s , 
policija), pavyko pavergti dau- mes vel turime tapti "paskutinią-
giau, kaip pusę žmonijos... Ta- ja, geriausiąją pasaulio viltimi", 
čiau taip pat teisybė, kad nėra kaip jisai aptarė Ameriką. Mes 
nė vienos policinės valstybės, ku
ri neprisipažintų, kad ji dreba sa-
xa &*«vje, į § feaūnė Akivaizdi 

žinome tai. Mes turime tai gar
siai pareikšti... mūsti pačių dėlei. 
Niekas to nepareiki vi mus". ' Nukmę UĮMU 

daug. Tai būtų spalvos pajuti
mas, išreikštas žodžiais, ir stiprus 
fizinių formų pajutimas, jas pie
šiant Apsakymo struktūra svar
bi. Pasakojantis autorius turi bū
ti beveik nematomas, bet jis turi 
būti ir labai arti savo charakte
rių, jausti jų fizines situacijas, 
orą, savijautą, vaizdus, kuriuos 
jie mato, garsus, kuriuos girdu 

Net intriga pajungiama nori
mam efektui ir pati pabaiga tam
pa užbaigimu viso meniško pro
ceso, kuris ir*nori duoti prasmę 
tam, kas atsitiko apsakyme., Uni-

Į versalindamas savo ar kitų nuo-
! tykį, autorius per juos stengiasi 
! suprasti, kas yra gyvenimas, kur 
jis veda ir ar visi gyvenimo epi
zodai turi kokią nors prasmę ir 
ką ta prasmė reiškia. 

Šiandien straipsniai — o 
!. apsakymo jdrma? 

Vartant The New Yorker, Har-
p j ar mūsų žurnalus (Aidus, 
Metmenis, Lietuvių Dienas),pra
slenka įvairiausios apysakos, no
velės, ir pagalvoji, kad jos kar
tais trumpokos, panašios į roma
nų pirmąjį skyrių. Kol susigau

tos. Rašytojai, matydami, kaip 
skaitytojui patinka dokumentika, 
politika, intriga — intelektas — 
kriminalinė detalė, paaukoja 
kartais senąjį junginį ir raciona
lias intrigas, kurių taip mažai gy
venime, ir stengiasi naujais apsa
kymais skaitytoją patenkinti. 

Gyvenimas, yra fragmentinis, 
įvykiai jame nesiriša, jie šiaip 
sau ima ir atsitinka. Neturint aiš
kios tėkmės, ir charakteriais ne
labai rūpinamasi (Borges). Ne
matant tikslios jų gyvenimo pras
mės, tik gal Šiokią tokią juos 
supančių daiktų ir įvykių simbo
linę reikšmę, amžinai pasikarto
jančią, lyg "archeologinę" tiesą, 
— jie taip ir vaizduojamu Nors 
yra ir išimčių (Oates). 

Tuose pačiuose ir kituose (Yale 
Review, univ. ąuarterlies) pasiro
do apsakymų be intrigos, veiks
mas juose plokštėja, nėra aukš
tojo punkto. O jei yra, tai jis mo
duliuojamas tuo, kas bus. Lyg 
viskas apsakyme dar nepasibaigė, 
gyvenimas dar tęsis Nors rašo
ma apie tai, kas gyvenime žmo
gui yra svarbu. Ir rašoma gerai, 
stengiantis, lyg apsakymas . dar dai, apie ką pasakojama, štai jau 

ir netoli pabaiga. Jos nesprendžia I būtų rimta ir daug ką galinti 11 
trauka Atginto Grigaiti* mokslinių, ekonominių, politinių i taatūrinė foro* 
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DR. JONAS GRIMUS 

Juozas Girnius, PRANAS DOVY
DAITIS. Išleido "Ateitis" 1975 Chi-
cagoje. Meninė priežiūra Danguolės 
Stončiūtės. Knyga dedikuota tė
vams: Juozui Girniui ir Onai Urve-
lytei-Girniuvienei. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. Tiražas 
1500 egz. Library of Congress Ca-
talo^ Card Number: 75-24071. Lei
dinys 808 psl., iliustruotas, kaina 
15 dol., gaunamas ir "Drauge". 

Kertine parašte 
Pro lapų kritimą žvelgiant 

Šiomis dienomis mes minime sų gyvenime, kad, būdami gyvi, 
mirusius: tiek tuos kurie yra am- mes nesugebame gerai savo turi-
žinoje laimėje, tiek tuos, kurie mam gerumui atstovauti. Mes 
jos ilgisi. Tos dvi lapkričio die- kliudome jam savo t rūkumais 
nos: Visų šventė ir VėMnės yra arba kiti kliudo tam gerumui dėl 
didžroii Bažnyčios solidarumo mūsų trūkumų ar kalčių. Žmo-
išraiška; tokio solidarumo, gui mirus, jo trūkumai jau nebė-
kuris apima ne tik šiame pašau- ra gyvenimo reiškiniu, dėl to jų 
lyje gyvenančius, bet ir mirusius, gerumas gali pasirodyti ryš-
Tačiau kyla klausimas, ar šis so- j kioje formoje. Šią pačią mintį yra 
lidarumas yra realus, nes mums! išreiškęs Maironis poetinėje for-
jis yra nematomas. Šio šimtme- į moję tokiu sakiniu: "Idėjos, jei 
čio pradžios labai didelio garso didžios, nemiršta kaip žmonės". 
austrų poetas Rainer Maria Ril-
ke buvo ypač įsisąmoninęs mi
rusiųjų realumu. Jis pirmojoje iš mus nuvesti klaidingu keliu. Mes 
savo Duino elegijų šitaip visa tai galima pradėti per daug vertinti 
išreiškia: "Sakoma, kad angelai 
ne kartą nesižino, ar jie vaikščio
ja tarp gyvųjų ar tarp mirusių" 
(82=-3 eil.). Toks mažas skirtu
mas jiems atrodo tarp gyvų ir 
mirusių žmonių! Bažnyčia šią 
žmonijos vienybę aptaria šventų
jų bendravimo žodžiu ir tai laiko 
nekintama tikėjimo tiesa. Mes 
taipgi ją kiekvieną kartą išpažįs
tame per sekmadienio mišias, 
kalbėdami tikėjimo išpažinimą. 

Mūsų santykis su mirusiais, ži
noma, nėra toks kaip angelų. 
Mes jų nematome. Ši riba yra ne
peržengiama kitaip, kaip mūsų 
pačių mirtimi. 

Tačiau ar mirusieji nieko ne
reiškia mūsų gyvenime? Jie reiš
kia savo atliktais darbais, savo 
atstovautomis idėjomis ir kartais, 
nors nežymiai, net įtaka mūsų 
gyvenimui. Vaižgantas savo raš
tuos mini vieną kleboną, kuris 
miręs pasidarė sėkmingesnių, ne
gu gyvas būdamas. Jis, būdamas 
gyvas, norėjo pastatyti bažnyčią, 
bet įvairios kliūtys neleido jo su
manymo įvykdyti. Jis mirė, savo 
darbo gerai nė nepradėjęs. Ta
čiau 

Kai bajoriškoji šviesuomenė nu-
igręžė nuo lietuvių tautos daugu

mos, Lietuvos interesus sutapatin
dama su Lenkija, vokiečių filologai 
pradėjo ruoštis lietuvių tautos lai
dotuvėms. Bet jie buvo apsirikę: jie 
nebuvo pastebėję, kad nuo XIX am
žiaus pradžios Lietuva buvo pabu
dusi ir jos prisikėlimo procesas buvo 
paspartėjęs po baudžiavos panaiki
nimo Rusijoje 1861 m., nes Lietu
vos ūkininkai per vieną generaciją 
jau buvo suspėję išsiugdyti naują, 
kad ir nedidelę, savo šviesuo
menę, kuri tyliai vedė tautą į Lie
tuvos valstybės atkūrimą. 

Šita "Aušros", "Varpo", "Apžval
gos" ir 'Tėvynės Sargo" šviesuome
nė buvo tokia veržli ir talentinga, 
kad jos žymieji atstovai —' J. Basa
navičius, J. Šliūpas, V. Kudirka, A. 
Jakštas - Dambrauskas, Maironis, 
V. Pietaris — dažnai sugebėjo atlik
ti dviejų akademikų darbus kiek
vienas bent dviejose srityse. Pana
šių asmenybių, dažniausiai ki
lusių iš ūkininkų šeimų, buvo taip 
pat jaunesnėje. "Varpo" ir "Tėvy
nės Sargo" pasekėjų kartoje, kurios 
atstovai pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės aktą. Tai buvo M. 
Biržiška, K. Bizauskas, Pr. Dovy
daitis, St. Kairys, P. Klimas, A. Sme
tona. 

Būtų labai pravartu, kad Šie ir 
kiti demokratinės Lietuvos valsty
bės atkūrėjai susilauktų gerų bio
grafijų, kurios būtų kaip pamink
lai būsimomos kartoms priminti a-
pie atliktus jų darbus savajai tau
tai. Bet lig šiol teturime tik du to
kius rašytinius paminklus — Anta
nui Smetonai ir Pranui Dovydaičiui. 
Šiam pastarajm Lietuvos nepri
klausomybės akto signatarui, profe
soriui dr. Pranui Dovydaičiui didelj 
paminklą pastaraisiais metais pa
statė dr. Juozas Girnius savo 808 
puslapių knyga, kurią išleido "Atei
ties" leidykla 1975 m. data. 

Savo didžiajam paminkle dr. Gir
nius rašo: "Ši knyga visa joje sutel
kiama medžiaga visų pirma ir yra 
skirta, kad būtų atkurtas Dovydai
čio asmens kiek galint pilnesnis ir 

tuoja ir Aristotelis. Poetė apie 1 teisingesnis vaizdas. Tai sąlyga Do-
mirtį taria: "Mirtis yra blogybė;i vydaičio likti gyvam mūsų tautoje 
taip mums sako dievai. J r jie pa-! n e tik savo darbais, bet ir pačiu 
tys mirtų, jei mirtis būtų geras 
dalykas". 

Kai šitaip mąstome apie miru
sius žmones, šis mąstymas gali 

mirtį. Iš tikrųjų tokio pavojaus 
yra ir gerų krikščionių ir net 
šventųjų tarpe. Jie pradeda per 
daug palankiai žiūrėti į mirtį. 
Mirtis nėra jokia geradarė. Ji yra 
žmogiškos struktūros naikintoja. 
Klausimas, ar mirtis yra gera, ar 
bloga nėra tik mūsų laikų klausi
mas. Šis klausimas buvo svarsto
mas įvairiose kultūrose ir religijo
se. Ta ip Indijoje prieškrikščio
niškais laikais mirčiai būdavo 
pripažįstamas dieviškas titulas. 
Matyt, šis klausimas buvo svars
tomas ir klasikinėje Graikijoje 6 
šimtm. prieš Kr., nes yra likęs 
poetės Sapfo eilėraštis, kuriame 
ji pasisako prieš mirties vertini
mą. Jis daugelio buvo cituojamas 

i ir tokiu būdu mums išliko. Jį ci-

Okur>^nr' IILUV 
1n.>'iT"^ f ^"vr- Neotiklausomvbes akto signatarui 

Ąžuolas 

autoriui vargiai ar būtų tiek pasi
sekę sumedžioti. 

Talentai, darbštumas, veržlumas 

Iš dr. Girniaus pateiktos medžia
gos matyti, kad Pranas Dovydaitis 
buvo kilęs iš Sūduvos, iš to Lietu 
vos krašto, kuris daug yra davęs 
žymių tautinio atgimimo vyrų 
XIX amžiaus pabaigoje. Jo tėviškė 
buvo Runkių kaimelis tarp Kazlų 
Rūdos miškų masyvo — 5 km nuo 

Nuotrauka Algirdo Grigaičio 

los vedėjas buvo užimtas kitais dar
bais. 

Šalia gabumų Pr. Dovydaičio 
patriotinis sąmoningumas atsisklei
dė Veiverių Mokytojų seminari
joje, kada prasidėjo 1905 metų 
revoliuciniai streikai. Per juos semi
naristai reikalavo pasalinti iš 
seminarijos kai kuriuos rusų mo
kytojus - šnipus ir suteikti daugiau 
teisių lietuvių kalbai. Už kelių 
mėnesių po antro streiko daugumas 

šviesiu savo asmeniu" (715 psl.). 
Visai pritariant šiai dr. J. Griniaus 

Taigi nepriskiriame mirčiai 
to, kas jai nepriklauso. Žmogaus 
dvasios nemirtingumą priskiria
me tik kuriančio Dievo gerumui. 
Žmogaus dvasios nemirtingumas 

recenzmiame 

čiau jam mirus, sumanymas i . a ž e n k ] a s < fe^ D i e v a s n o r ė jo 
pradėjo rasti daugiau šalininkų, _ - — . * , ' , . , , . - , žmogaus, panašaus i save. Taip išnvko buvusios kliūtys ir, ku-

minčiai, čia — 
straipsnv — norisi pirmiausia ben t | s k a i t ė kn>'Scl? ; ' P i e K r a ž i 4 s k e r d y-
trumpais žodžiais nužymėti tuos nes, * h e r oJ ** * • * * pasiprie 

Višakio Rūdos ir 7 km nuo Kazlų pašalintų mokinių grįžo į semina-
Rūdos miestelio ir gelžkelio stoties, riJa> bet "* d u r u pasiliko vienas 
Pranas, gimęs 1386 m. gruodžio 2 j aktyviųjų streiko organizatorių 
d., buvo sūnus ^mulkių ūkininkų, p r- Dovydaitis (ir dar du draugai), 
tada teturėjus;-! 'ik 5 ha žemės. To- į J is nepadavė malonės prašymo su 
je darbščioje ir sumanioje šeimoje \ pasižadėjimu nebemaištauti, nes 
jis buvo vyriausias iš 15 vaikų,b' ; lm a t r o d ė negarbinga nusilenkti 
kuriu teužaugo tik 7. Skaityti ir j Seminarijos rusiškai vadovybei, 
rašyti Pranukas išmoko savo tėvų j nors ji jau buvo leidusi būsimiems 
namuose Ir jau ^Įvijus ganydamas mokytojams kalbėtis lietuviškai ir 

mus darbus, be mokytojo pagalbos 
per dvejus su puse metų jis nuga
lėjo paskutinių trijų gimnazijos 
klasių kursą ir eksternu išlaikė abi
tūros egzaminus (1908 m.). Lietu
vos mokyklų istorijoje tai, tur būt, 
buvo vienintelis toks atgimstančios 
Lietuvos jauno kaimiečio laimėji
mas. Gal todėl Dovydaičių kaimy
nai net buvo sukūrę legendą, kad 
Pranas, visą laike dirbęs prie žagrės, 
abitūros egzaminus išlaikęs geriau
siais pažymiais. Dr. J. Girnius šią 
legendą koreguoja, nurodydamas, 
kad Pr. Dovydaičio brandos atesta
tas tebuvęs vidutinis (dauguma pa
žymių tebuvo trejetukai, išskyrus 

vo aštuonių žurnalų redaktorius, 
o šešių dar steigėjas. 

Krikščioniškas Įsipareigoj 
visuomenei 

Čia reikia pridurti, kad per stu
dijų metus Maskvos universitete 
(1908-1913 m.) Pr. Dovydaičio 
asmuo atsiskleidė dar dviem kitom 
brangiom savybėn — demokratiš
kumu ir visuomeniniu įsipareigoji
mu, šviečiančiu apaštalavimo skais
tumu bei auka. Savo smulkaus ūki
ninkaičio demokratišką kilmę jis 
paliudijo savo santuoka su netur
tinga savo kaimo mergaite Marcele 
Bacevičiūte, kuri jam buvo patiku
si iš seniau, šitaip neponiškai jis 
apsisaugojo nuo pamokytos lenkai
tės ar rusaitės, kokias tada (XX amž. 
pradžioje) dažnai vesdavo rusų 
aukštosiose mokyklose studijavę lie
tuviai, teisindamiesi, kad šviesuo
liams dar nesą pamokytų lietuvai
čių. 

Kažin, ar vesdamas paprastą kai
mo lietuvaitę, pagalvojo tada Do
vydaitis, kad šitaip jis vykdo savo 
kuriamų ateitininkų dar nesufor
muluotą lietuvybės principą; bet ši
taip buvo iš tikrųjų. Juk šita jo 
santuoka įvyko tais pačiais 1911 
metais, tik keliais mėnesiais vėliau 
už Dovydaičio redaguojamą "Atei
ties" žurnalo pasirodymą ir už pir
mąjį ateitininkų suvažiavimą. O 
"Ateities" redagavimas ir ateitinin
kų sąjūdžio kūrimas jau buvo stip
rus įsipareigojimas Kristaus evange
lijos tiesas skleisti Lietuvoje visuo-
meninėmis-kultūrinėmis priemonė
mis, ši savo įsipareigojimą jis jautė 
ir vykdė visą gyvenimą, ypač tais 
laikotarpiais, kai katalikams buvo 
sunku: kai laisvos Lietuvos gimna
zijose buvo uždrausta moksleivių 
ateitininkų veikla, arba kai Lietu
vos krikščionys darbininkai buvo 
nebetekę daugumos vadovų, turė
tų demokratinės Lietuvos laikais, 
arba kai priverčiamųjų darbų Ga-
rio stovykloje reikėjo dvasiškai stip
rinu* įvairių tautų nelaimės drau
gus kalinius. 

Kaip dr. J. Girnius nurodo, prof. 
Dovydaitis šelpdavo neturtingas 
studentes (ypač "Birutės'* korpora
cijos nares), nes mergaitėms būda
vo sunkiau negu studentams gaud 
lėšų aukštiesiems mokslams eiti. Jis 
taip pat ne kartą iš savo kišenės 
šelpdavo moksleivius, kurie nuken
tėdavo už slaptą priklausymą atei
tininkams gimnazijose. Tai diktavo 
Pr. Dovydaičio anas pats demokra
tiškai krikščioniškas įsipareigoji
mas, kuris jį skatino vienaip ar ki
taip remti įvairias katalikų draugi
jas ("Saulės" dr-ją, Katalikų mo
kytojų sąjungą ,Pavasarininkų s-gą. 

tris dalykus, atžymėtus ketvertukas į Krikščionių darbininkų s-gą, Liet. 
ir vienu penketuku). Tačiau prak-1 Katalikų mokslo akademiją). Dėl 

riam laikui praėjus, bažnyčia bu 
vo pastatyta. Vaižgantas baigia 
pasakojimą prie mirusio klebono 
kapo, aiškiai iškeldamas mintį, 
kad kartais mirusieji yra sėkmin-

pat žiūrėkime ir i žmogaus prisi
kėlimą iš mirties. Stiprinkime 
šias tikėjimo tiesas savyje, nes be 
jų žmogaus gyvenimas pasidary
tų neįmanomai sunkus. Su šio-

mintimis minėkime savo mi-

profesoriaus Dovydaičio bruožus, 
kuriems vaizdžiai nupiešti knygos 
autorius yra surinkęs daug įvairiau
sios medžiagos, kad kitam tremties 

šinimą caristinės administracijos sa
vivalėms. Taigi būsimo profesoriaus 
vaikystė nedaug kuo skyrėsi nuo ki
tu atgimimo epochoa vyrų. 

Bet jau rusiškoje pradžios mo
kykloje Pr. D > ; daitis savo galva 
ir valia išsiskyrė iš kitų mokinių 
tarpo taip, kad. prieš baigdamas 
mokyklą, tapo savo mokytojo J. 

padvigubino lietuvių kalbos pamo
kų skaičių. 

Veiverių Mokytojų seminari
jos streiko pasekmėse parodžiusiam 
moralinį tiesuma, bet nutraukusiam 

tiškai Dovydaičiui tai didelės reikš
mės neturėjo: jaunam žemės darbi
ninkui tas atestatas atvėrė duris į 
universitetą, kur jis galėjo tenkinti 
savo didjji troškimą: mokyiis, mo
kytis, mokytis! 

Galima tarti, kad šis mokslo ži
nių troškimas, remiamas didelio 

mokslą Dovydaičiui neilgai trukus Į darbštumo, lydėjo Pr. Dovydaitį vi-
kilo klausimas, kaip jis turi baigti j są gyvenimą. Jis tiek universitete 

gesni, negu jie buvo gyvi būdami, i m^, nu 
laig na sartą atsitinka u okiJ-1 rūsius; aekujtykyjae įy amžinai 

Žuvusiais. Poeto Rilkės vaizdas 
apie mirusiųjų iš esmės mažą 
skirtumą nuo gyvųjų lai >tiprina 
mūsų pažiūrą į žmogų ir į žmoni- ! Paltanavičiaus pagalbininku, kuris I Tapdamas 'visas savo" intelcktua-

J mokydavo ir net bausdavo žemes- Unes, moralines ir fizines pajėgas, at 

aukštesnįjį mokslą — gauti bran 
dos atestatą, kad galėtų patekti į 
universitetą, kuris jį taip labai vilio
jo, ši aukštą tikslą jaunasis Dovy
daitis užsimojo pasiekti pats vienas 

ją, jO» . ^ u m o j i 

studijavo dviejuose fakultetuose 
(teisių ir istorijos - filologijos), 
tiek vėliau "Vilty" redaktoriauda-
mas, "Saulės" gimnazijoje direkto
riaudamas ar Kauno universitete 
profesoriaudamas, vis dirbdavo dvi
gubą ar net trigubą darbą. Šaky' 

savo demokratiškų ir krikščioniš
kų įsipareigojimų prof. Dovydaitis 
daugiausia nukentėjo: už tai Lietu
vos diktatoriai jj buvo nubaudę 
kalėjimu, vėliau atleidę iš univer
siteto, o raudonieji fašistai, jj depor
tavę | Sibirą, nukankino Sverdkm-
ko kalėjime. Jo krikščioniškas įsi
pareigojimas taip pat užkliuvo kai
riesiems demokratams ir lietuviams 
liberalams: kai 1919 metais, sun
kiausiu Lietuvai laiku, Lietuvos 
Taryba buvo pavedusi Pr. Dovy
daičiui sudaryti III-jį Ministrų ka
binetą, Lietuvos socialistai ir libera
lai j boikotavo, pravardžiuodami 

y. Bgd. iulu, skyrių mosisius, kai mokyk-į Ūkiamas tavy fiky visus Įam skiria-1 ii*, per vua. savo gyyeaimą |is fet-1 „Nvkah* 1 S grf4 
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Siame numery
Mažųjų išlikimo garantija.
Valandėlė su Anastazija ir
Antanu Tamošaičiais.
Socialiniai mokslai ir lietuviškosios 
problemos.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio aktualumas. 
Šv. Pranciškaus “Saules giesme”.
Jono Zdaniaus kūrybos popietė. 
Pokalbis su “Antro kaimo” prievaizdu. 
LKMA X—to suvažiavimo programa. 
Vinco Krėvės vardo premija paskirta 
rašytojui Eduardui Cinzui.

Kertinė paraštė
Mažųjų išlikimo garantija

Kai šiuo metu jau niekas kar- Reikia tik džiaugtis, kad vis la- 
dų nekala, o gamina vien ato- biau ir išeivijoje pradedama su
mines bombas, mažųjų tautų, jų įprasti to mūsų kultūrinio ginklo
tarpe ir lietuvių, išlikimo garan
tija yra aukščiausiojo laipsnio jų 
kultūrinis subrendimas. Skaičiu
mi mažos, jos gali būti didelės 
savo kūrybine galia, savo dvasi-

I

f

I

k

niu polėkiu ir savo mokslinių! mai, o taipgi ir smulkesnės, sa- 
akiračių platumu bei savo min-, kytume, kasdieninės, bet labai 
ties gilumu. Tai vis daugiau hu-' reikalingos, šios rūšies pastangos, 
manitarinės, dvasinės ir aplamai Lietuvių fondui ir šviesiems me-
mpkslinės sritys, kurių net ko 
losališkos šių dienų diktatūros 
ištisais dešimtmečiais nepajėgė 
sunaikinti arba bent palenkti sa
vo nešvariems tikslams. Tai liu
dija ne vien tik okupuotų kraš
tų dvasinė rezistencija, bet ir 
pačios. Rusijos, ilgiausiai komu
nizmo kankinamos, disidentinis 
intelektualų sąjūdis ir religinio 
atgimimo daigai jau daugiau 
pusę šimto metų purentame ate
izmo dirvožemy.

Dvasinį, kūrybinį ir mokslinį 
išlikimo ginklą mažosios tautos 
šiandien labiausiai ir naudoja, 
tuo užsitikrindamos sau lygią 
vertę pasaulinėje žmonijos bend
ruomenėje. O pavergtiesiems tas 
ginklas ir belieka kone vieninte
lis. Tai gana akivaizdu visose pa
vergtųjų tautų pastangose, sten
giantis savo šviesumu ir kūrybin
gumu pralenkti pavergėją. Ir čia, 
galima sakyti, kartojasi antikinių 
laikų šviesiosios ir kūrybingąja 
žmogaus dvasia stiprios Graiki
jos išlikimo kova prieš anų lai
kų kolosą — milžinišką Romos 
imperiją.

Tuo pačiu ginklu šiandien 
prieš Rytų ordas kovoja taipgi 
didelė dalis pavergtų, vakarietiš
kos dvasios Europos tautų. Jų 
tarpe ypač lietuviai, latviai ir es
tai pasižymi okupantą pranoks
tančių kultūrinių viršūnių sieki
mu visose gyvenimo srityse. Tai 
ugdo tautose sveiką savigarbą ir 
Žmogiškos vertės pirmenybę 
prieš žemažiūriškas okupanto 
akis. Sios krypties pastanga Pa
baltijo kraštuos yra neoficialus, 
bet visų širdyse neištrinamai įra- 
š£tas įstatymas.

reikšmė XX amžiaus pabaigos si
tuaciniam kontekste. Tai rodo 
ne vien tik šokių šventės, bet ir 
mokslo akademijų suvažiavimai 
bei mokslo ir kūrybos simpoziu-

Antanui Tamošaičiui šių me
tų pradžioje sukako 70 metų am
žiaus. Švenčia ir savo 50 
metų sukaktį nuo lietuvių liau
dies meno studijų bei puoselėji
mo pradžios. Nors visokie moterų 
metų skaičiai paprastai būna sle
piami, bet Anastazija Tamošai
tienė prisipažino, kad prieš 45-rius 
metus pradėjusi reikštis dailės 
bei audinių kūryboje.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos X-jo suvažiavimo proga 
Detroite įvyksta šios išskirtinai 
veiklios ir žavios dailininkų po-

ku ne todėl, kad nebūtų ko, o 
priešingai, todėl, kad yra per 
daug... Jų ankstesnių parodų ka
taloguose, o po parodų ir spaudo
je, dailės kritikai jų kūrybą dau
gelį kartų plačiai ir teigiamai 
įvertino. Pradėjęs rankioti cita
tas, vis bijotumei, kad gal ne 
tokią atranką padarei, kokios no
rėjai.
Norėdamas skaitytojus, LKMA 

suvažiavimo dalyvius ir Detroito 
publiką paroda sudominti, panū
dau pačius dailininkus prakal
binti. Tiesa, kalbantis per raštą 
ir paštą, irgi nėra lengva pa
klausti pačių geriausių klausimų.
Bet į kurį klausimą atsakė, tai 
žinai, jog čia intymus, šiltas pa
ties dailininko žodis.

Patogumo dėlei, pirma į visus lia senove, 
klausimus atsakys vienas, o pas
kui kitas, nes abiems pateikti 
klausimai buvo kiek skirtingi.
Pirmuoju šnekės Antanas. Ne to
dėl, kad vyrai vyrauja tik kad jie 
vyrai, bet todėl, kad jo ne vie
na, o dvi sukaktys, ir kad tos su
kaktys ilgesnės.

cenatams jas remiant
Ne tik paviene, bet ir orga

nizacine prasme išeivijoje palai
dos balos čia nėra. Dirba daug 
duodanti Lietuvių katalikų moks
lo akademija. Neatsilieka ir Li
tuanistikos institutas. O kur dar 
įvairūs profesiniai įvairių sričių 
apsijungimai. Net peršokamos Į 
savo kiemo tvoros, jungiant bend
ras pastangas su latviais, estais 
ir kitais vadinamoj Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugijoj 
(Association for the Advance- 
ment of Baltic Studies, Ine.).

O visų tų pastangų lyg ir vai
nikavimas laiks nuo laiko būna 
moksliniai suvažiavimai ir sim
poziumai. Šį kartą čia jau ir ga
lime dviem tokiais pasidžiaugti, 
dešimtasis Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavimas 
įvyksta š.m. lapkričio 24-28 d., 
Detroite. (Suvažiavimo detali 
programa yra atspausdinta šio 
kultūrinio priedo 4 psl.). Gi 
trečiasis mokslo ir kūrybos sim
poziumas įvyks kitais metais — 
lapkričio 24-27 d. Chicagoje. 

(Apie jį smulkesnė informacija 
buvo šios savaitės penktadienio 
“Draugo” dieninėje laidoje).

Visa tai liudija, kad ir tėvy
nėje ir čia esame įsisąmoninę mi
nėtą mažųjų išlikimo garantiją. 
Ne tik išlikimo garantiją, bet ir 
stebuklą, kada mažasis savo in 
telektualine pastanga ir kūrybine 
galia pasaulio akyse tampa di
džiu. Bet stebuklas pareina nuo 
mūsų pačių, žinant, kad to, kas 
pasiekta, niekada neturi pakakti, 
kad laimėtas rezultatas yra tik 
viena pakopų, siekiant dar ne
pasiekto. k. brd.‘

JI ŽAVĖJO IR TEBEŽAVI 
SODŽIAUS KŪRYBOS 

PAPRASTUMAS

— Dailės mokėtės prieš dau
gelį metų. Kas ryškiausiai iš stu
dijų laikų atmintyje išliko?

— Dailės mokslus ėjau bent

VALANDĖLĖ SU ANASTAZIJA IR ANTANU TAMOŠAIČIAIS,
Jų parodos Lietuvių katalP ų mokslo akademijos suvažiavimo proga Detroite belaukiant

prieš 50 metų. Tuo laikotarpiu 
meno dėstymas buvo akademi
nio pobūdžio. Mokykla reikalavo 1 
gero realistinio piešimo. Mano 
mokytojai Justinas Vienožinskis, 
Adomas Varnas, Petras Kalpo
kas, Adomas Galdikas tapė gan 
realistiniai. Šia proga pažymėsiu, 
kad mokykla išmoko piešti, o 
menininko kūrybinis pasaulis su
siformuoja daug vėliau jau už 
mokyklos ribų.

— Liaudies daile Jūs domėjo
tės nuo pat jaunystės. Užtat su-

ros kūrinių paroda. Rašyti apie 1 įrendote liaudies meno ekspertu, 
šios poros kūrybą yra gana sun- i Kas Ieme’ kad llaudies dalIę taip

pamilote?

— Esu išaugęs Sūduvos sodie
čių šeimoje. Mano motina ir se
serys buvo geros ūkininkės ir žy
mios audėjos. Klėtyse tūnojo ke
letas margų kraitinių skrynių su 
įvairiausiais, namie austais au
deklais. Lankant pradžios mo
kyklą, pramokęs piešti, jau ko
pijavau vieną kitą audeklo mar
ginį. Man būnant Kauno Meno 
mokyklos studentu, M. K. Čiur
lionio galerija pasiuntė rinkti 
liaudies meno Žemaitijon (1926 
m.). Ką ligi to laiko buvau skai
tęs knygose apie piliakalnius, is
torines vietas, koplytstulpius ir 
jų Rūpintojėlius, Žemaitijoje vi
sa tai pamačiau savo akimis. Vi
sa žemaitiška aplinka dvelkė gi-

Mane žavėjo ir tebežavi sodie
čių kūrybos paprastumas ir nuo
širdumas. Sodietis menininkas 
buvo savamokslis. Jo dailės dir
binių formos buvo gan primity
vios, iš dalies naivios, bet savi
tos, stilingos. Kryžiai, stogastul
piai pasižymėjo originaliom kon
strukcijom, nuosaikiom proporci
jom, gausia ir įvairia ornamenti
ka. Tapytos kraitinės skrynios iš
margintos raitytais raštais, sod
riom spalvom, o šimtaraščiai au
diniai žėrintys kontrastinėm 
spalvom...

— Galima mylėti, taip sakant,

Anastazija Tamošaitienė staklėse Nuotrauka Vytauto Maželio

Arba mylėti ir nieko damas savo kūrybinio pasaulio, 
Jūsų kūryba ne vien savitos išraiškos. Nuo to laiko,

“iš tolo” 
nedaryti.
dailės žinovų bei kritikų, o ir 
šiaip žiūrovų yra pripažinta 
kiaurai liaudiška. Tad iš susiža
vėjimo, iš platoniškos meilės per
ėjote prie konkrečių darbų?

— Patarlė sako: “su kuo su
tapsi, tokiu pats tapsi”. Bemaž 
kiekvienas dailininkas savo kūry
bos pradžioje klaidžioja, ieško-

čių dailės mėgėjų. Be abejo, jų 
turi ir viešos galerijos. Tad ku
rios?

— Vieną ankstyvesnių mano 
tapybos darbų įsigijo Toronto 
universiteto galerija — Hart 
House, kitą Windsoro universite
tas, Peterboro ir Ottawos univer
sitetai. Kingstono istorinę miesto 
rotušę puošia du didžiuliai ma
no kilimai. Pittsburgh Town- 
ship rūmams — tik šįmet paga
mintas kilimas.

— Ką atvežate į Detroitą.

— Detroito parodoje bus iš
statyti tapybos bei litografijos 
darbai, labai įvairios tematikos, 
vaizduoją mano kūrybos tąsą.

JI MĖGSTA ŠVIESIAS, 
GIEDRIAS SPALVAS

— Ponia Tamošaitiene, dailų 
ir audinius Jūs studijavote Mo
terų dailės darbų mokykloje Kau 
ne, su švedų stipendija studijas 
tęsėte Stockholme ir kitose Švedi
jos vietose, o karo laiku, pateku
si į Austriją, ir ten radote pro
gų studijuoti. Tad su daile pa
rištas Jūsų gyvenimas nuo pat 
ankstyvos jaunystės. Bet kaip 
dailininkė — kūrėja pilnai atsi- 
skleidėte tik pokario metais, iš
eivijoje, tiesa?

— Taip.'Tik dar nepaminėjo
te, kad Lietuvoje dirbau Žemės 
ūkio rūmuose, kaip audinių in
struktorė, Vilniuje organizavau 
Marginių kooperatyvą, Taikomo
sios dailės institute Kaune dės
čiau audinius (mokslą). Tad tik
rai Lietuvoje mažai turėjau lai
ko atsidėti dailės kūrybai.

— Kurios dailės sritys Jums 
arčiausia širdies ir kada ėmėte 
jas kultivuoti?

— Mėgstu tapyti ir savo ta
pybos paveikslus {audžiu gobe
lenuose bei kilimuose. Keliolika 
kilimų esu išaudusi Vokietijoje, 
Freiburge, kur dėsčiau audinių 
meną Ecole dės Arts et Mėtiers. 
Kilimų paveikslai buvo atspaus* 
dinti atskiru leidiniu Freiburge 
1948 metais, o spalvotas paveiks
las kilimo “Žemaitija” yra at
spaustas “Lithuanian Art in 
Exile” leidinyje.

— Didžiąja savo kūrybinių 
metų dalį praleidote Kanadoje. 
Norėtume, kad Jūs pati papasa
kotume:, kada Kanadoje įsikūrė
te ir kaip pradėjote dailininkės 
kūrybinį darbą?

— Kanadon atvykau 1948 m., 
Montrealin. Ten įsteigiau audi
nių Dailės studiją, kurioje mokėt 
si bene 25 mergaitės. Tada vėl 
ėmiau austi kilimus ir tautinius 
drabužius. 1950 m. persikėlėme 
į Kingstoną ir visiškai atsidaviau 
tapybos bei audinių dailei. Ka
nadoje ir JAV esu surengusi be
ne 25 individualias parodas. 
Daug kartų dalyvavau bendrose.

— Kaipgi aptartumėte savo 
kūrybos pobūJį, arba žanrą, ku
rį Jūs vadinate braižu?

— Mėgstu šviesias — giedrias 
spalvas. Savo tapybos stilių iš
vysčiau per daugelį metų, derin
dama jį ir gobelenų audimą. Go
belenai yra tarptautiniai pripa-

kai įsijungiau į liaudies dailę, 
mane daugiau žavėjo sodietiška 
kūryba, o vis atitolau nuo rea
lios gamtos vaizdavimo. Ir tikrai 
pasakyčiau, kad lietuvių liaudis, 
per šimtmečius puoselėdama so
dietišką dailę, sukūrė savitas for
mas, pamėgo ir išugdė įdomius 
raštus bei turtingus spalvų deri
nius. Man pačiam sodiečių kū 
ryba atrodo ne tik labai savita, 
bet miela ir sava. Taigi, ką tik 
neimu tapyti ar raižyti, vis ne
jučiomis nukrypstu į liaudišku
mą. Čia turiu pasakyti, kad ak
lai nekopijuoju jokių sodietiškos 
kūrybos formų ar spalvų, bet tik 
savaip išgyvenu jų nuotaiką.

— Kažkuris pašaipūnas užsi
minė, kad koplytėlių, kryžių ar 
žirgelių vaizdavimas, tai pigus 
patriotizmas, banalybė. Ką pasa
kytumėte apie savo kūrybos te
matiką aplamai, ir apie “žirge
lių pigų patriotizmą”?

— Neapsiriboju vienokio po
būdžio temomis. Mane domina 
įvairi tematika, o ypač lituanis
tinė: legendų pasaulis, sodietiš
ko gyvenimo vaizdai, būdingi et
nografiniai pastatai su gamto
vaizdžiu. Be to, esu nutapęs vi
są eilę paveikslų su Rūpintojė
liais, koplytstulpiais ir 1.1.

I klausimą apie žirgelius ir 
koplytėles būtų labai trumpas 
mano atsakymas. Tikroji kūryba 
yra ne ką vaizduoji, t.y. ne pa
veikslo tematika, bet kaip vaiz
duoji.

— Jūsų tapybos bei grafikos 
kūrinių yra įsigiję daugelis priva
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Siame numery 
Nesiliaujantis šauksmas milijonams. 
Prasminga ištikimybe žemei. 
Liudvikas Rėza lietuviy kultūros 
istorijoje. 
Žemininku poezija. 
Prof. Juozui Eretui 80 metų. 
Kariuomene - valstybines 
nepriklausomybes atgavimo laidas. 
Kai technika ir meniškoji 
nuojauta bendrauja. 
Lietuvių tautosaka ir tautosakininkai 
Amerikos folkloristu suvažiavime. 

Kertine parašte 
Nesiliaujantis šauksmas milijonams 

Jau daugiau kaip 30 metų Lie-
tucos katalikams neleidžiama 
naudotis spaudos laisve. Kartoja
si padėtis, išgyventa carinio 
spaudos draudimo laikais, kai 
vyskupas A. Baranauskas skundė
si: 

Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda... 

Carinis spaudos draudimas pa
gimdė anuomet draudžiamąją Ii-
teratūrą, kuri pažadino ir išpla- - n ; a l e n k i a m a s i t a l i š k o s i o s 
tano naują lietuvių tau tmęsąmo-Į . E h a _ p r e s s „ redaktorius L y . 
nę Tuo tarpu dar per anksti M l n c e v i č i u s . R i n k i n į 5 u d a r e i r 
spėlioti kokių istorinių padarinių į ž ^ p i e t r Q M o m i g . 
turės šiuo metu komunistines ^ l d d Wft ^ C a $ a j . M g_ 
valdžios vykdomas antrasis spau- . . „ ».., _ — . , -̂  . . j , , ,. . . . . . %. Itnona Milane. Tai kisamnio dy-

liginės šalpos rėmėjai Amerikoje. 
Jau išleistos dvi knygos ir lau
kiama netrukus pasirodant tre
čiosios. Miunchene leidžiamoje 
"Laisvės" radijo Samizdato ar
chyvo serijoje neseniai pasirodęs 
17-sis tomas apima "Kronikos" 
dvidešimtį numerių. 

Ką tik Italijoje iš spaudos iš
ėjo ir pirmieji 10 "Kronikos" nu
merių italų kalba. Juos išvertė 

dos draudimas. Viena jau aišku, h 
i - J • »•_ J J : »:1._1_ I Q 

aišku, >dvio -QQ puslapių knyga, kurio 
kad ir šis draudimas savo tikslo... j :_.. i.„:_ AC\C\ ~.,<.i„~;. 
nepasiekė: neprivertė Lietuvos 
katalikų atsisakyti savo spaudos. 
Tegu valdžia jos viešai neleidžia, 
ją persekioja ir už ją griežtai 
baudžia, tegu jai reikia slėptis 

je daugiau kaip 400 puslapių 
užima "Kronikos" pirmųjų de
šimties numerių turinys. Be mi
nėtos įžangos čia dar spausdina
ma trumpa krikščionybės Lietu-

. , . - . - , t. . . jvoje apžvalga, platus bibliogra-
pogrindyje ir naudotis pnrruty- r. , . , ., . 

" r. I rims sąrašas ir kronikose sumi-viausiomis darbo priemonė
mis, tačiau Lietuvos katalikų 
spauda yra, h, kas svarbiausia, 
yra laisva, jokių valdžios cenzo-
rių nežabjama Kitas klausimas, j m i l ė m i s ; X[elxlV^<ų Vry^ų i r K r y . 
kokią kainą Lietuvos katalikai,,.,, W I t _ . . ^ b ^ T a i n 

nėtųjų asmenų bei vietovių var
dynas. Knyga iliustruota "LKB 
Kronikos" pirmojo ir devintojo 
numerių titulinio puslapio'faksi 

PRASMINGA IŠTIKIMYBE ŽEMEI 
"Žemes" antologijos 25 metu išleidimo sukaktį minint 

žiu kalno nuotraukomis. Taip 
pat pridėtos Romo Kalantos, 
tremtinių vyskupų V. Sladkevi
čiaus ir J. Steponavičiaus bei 
vilniečio,kovotojo už žmogaus 
teises, A. Terlecko šeimos nuo
traukos. 

Knygoje pateikiamas "Kroni
kos" pirmųjų dešimties numerių 
pilnas vertimas ne tiek kaip me
džiaga istorikams ar archyvinė 
dokumentacija, kiek siekiant ita-

_ , r-—— u « . c - , l u i skaitytojui sudaryti galimy-
nio kalbas, viešai platinamas,!** K a r č i a u P a ž m t i sėtuvių 
skaitomas ir nagrinėjamas, konkretų gyvenimą ir siekius, ku-
MLKB Kronika" domisi ne vien "'«<* atspindi jų ištvermingas 
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moka už savo spaudą, bet jie ją 
turi. 

Užsienyje šiuo metu plačiau
siai žinomas šios rūšies leidinys 
yra ''Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika", reguliariai einanti nuo 
1972 metų. Kiekvienam jos nu
meriui tenka nugalėti daug sun
kių ir pavojingų kliūčių, ligi jis 
pasiekia Vakarus ir gali pasinau
doti išorinės laisvės sąlygomis: 
būti skelbiamas, perspausdina
mas, verčiamas į įvairias užsie-

tik užsienio lietuviai. Ji turi ne 
mažai pastovių skaitytojų užsie
niečių. Jos skelbiamas žinias ir 
dokumentus persispausdina įvai
rių kraštų spauda. Atskiri "Kro
nikos" numeriai išversti į ang
lų, vokiečių ir prancūzų kalbas, 

pasipriešinimas. Taip savo įžan
goje rašo rinkinio sudarytojas 
Pietro Monti. Ten pat jis paste
bi, jog "LKB Kronika" verta rū
pestingo skaitymo ir apmąstymo, 
nes tai, pasak jo, ne tik 
dokumentų rinkinys ir daug dau-

Nūdien įprasta minėti Įvai
raus pobūdžio sukaktuves. Iški
lius žmones pagerbiame, aprašo
me kone kiekvieną penkmetį, kai 
jiems sukanka €0, 65, 70, 75 ir t. 
t. Gi su įvykiais elgiamės kuk
liau. Minime dešimtmečiais, po 
to 25-mečiais, penkiasdešimtme
čiais ir pan. 

Laikantis jubiliejų tradicijos, 
be abejo, šįmet vertėjų atkreipti 
dėmesį ir į poezijos antologijos 
"Žemė" pasirodymą prieš 25-
rius metus. Knyga buvo išleista 
"Lietuvių dienų" leidyklos 1951 
m. Los Angeles mieste. Redaguo
ta Kazio Bradūno. Antologijoje 
dalyvavo penki poetai: Juozas 
Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfon
sas Nyka - Niliūnas, Vytautas 
Mačernis (žuvęs 1944 m.) ir 
Henrikas Nagys. Filosofiškai 
įžvalgų įvadą, užėmusį beveik 
trečdalį visos knygos, parašė Juo
zas Girnius. Bibliofiliniu požiū
riu šioji antologija šiandien pri
klauso prie retų knygų. 

Pasak Girniaus, "Žemės" an
tologijos poetai atstovauja mūsų 
poezijos trečiajai kartai, pasireiš
kusiai karo ir pokario metais jau 
išleistais rinkiniais bei periodiko
je spausdinta kūryba. Maždaug 
lygūs savo jaunu amžiumi, jie 
tada solidariai.jungėsi į bendrą 

PR. VISVYDAS 

kūrybinį kelią, trokšdami poe
tiškai išreikšti žmogaus prasmę 
žemėje, suteikti žodžiui kuo di
desnį minties ir kančios virpėji
mą. 

Suprantama, žemininkų poezi
ja buvo skiriama žiaurios 
epochos sukrėstai išeivijai, kurios 
gan didelę dalį sudarė meną 
mėgstanti šviesuomenė, itin jau -
ri elegiškam poezijos žodžiui. Pir
maisiais pokario metais, kai su
sikūrė patvaresnė stovyklinė glo
ba, išeiviams buvo būdingas ne 
vien namų praradimo tragizmas, 
bet ir kūrybinis entuziazmas, pa
gimdytas kaip tik to paties pra
radimo. Išeivija stengėsi išlaikyti 
nepriklausomybės laikų kultūri
nį veržlumą. Fonas tokiai veiklai 
buvo tikrai niūrus. Pakanka pa
vartyti Jono Meko "Reminiscen
cijų" iliustracijas — iš tiesų is
torines stovy1u*nib gyven 
nuotraukas. Jose matome, kaip 
tuomet akiratį slėgė svetimo 
krašto dangus, skurdūs barakų 
namiūkščiai, nejaukios kareivi
nės, gremėzdiški sukvežimiai, at
vykę pasiimti persikėlimui pa
ruoštos, lauke sukrautos mantos, 

I gedulą skleidė iš bažnyčios išne
šami vainikai, karstas... O vis dėl
to tose pačiose nuotraukose, ro
dančiose žmonių bendravimą, 
nestigo jaunatviškų šypsenų. Ir 
todėl, kad buvome jauni. Šoko
me, dainavome ir vaidinome, 
žaidėme futbolą, krepšinį, rašėme 
eiles ir apysakas, spausdinome 
laikraščius, vaišinomės, poli
tikavome ir nuolat laukėme... 
Laukėme, kada geradėjai pa
šauks į laivą, ir galėsime keliau
ti į būsimą Eldorado miestą. 
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Apie tai galvojaat, kažkaip no
risi ką nors išmintingo pasakyti. 
Būtent: keliaujantis žmogus ne
turi laiko liūdėti, norom neno
rom jis turi pamilti visą žemę, 
svajoti apie gražius neregėtus 
miestus ir tik ilgesyje ar sapnuo
se sugrįžti į savo tėviškę. Ak, ne
mirštanti romantika! 

Nietzschės Zaratustra, vienas 
iš laimingiausių keliautojų, taip 
bylojo savo klausytojams: ''Bro
liai.- maldai'? • ik^ę i š 
mi žemei! Neslėpkite galvų ro
jaus daiktų smiltyse, nešiokite jas 
laisvas ir tiesias, jūsų žemiškos 
galvos privalo kurti prasmę šito
je žemėje". 

Nemanau, kad anais netikry
bės metais daug kam rūpėjo iš-

nepavargstantis <r savo darbštų- |g§ 

m 

išleisti atskirais leidiniais. Pilnus j 8 i a u negu draudžiamoji neteisy-
"Kronikos" rinkinius knygų for-|bių kronika: tai — visos mažos 
ma leidžia Lietuvių katalikų re-1 tautos istorijos skyrelis, parašy-

"2femts" antologijos idėjai besiformuojant: trys būsimoji žemininkai lietuvių rašytojų suvažiavimo 1917 matais Augs-
bu/ge, Vokietijoje. U kaires j dašinę: Henrikas Nagys, K. zys Bradūnas ir Alfonsas Nyka-Niliūnas. 

Nuotr. Don Sulaičio 
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Poezijos antologijos "ZemS" aplankas. Piešinys Kazio Janulio 

mintingi aforizmai. Žmonės' moningą idėjinį kvintete, vienas 
skaitė svarias knygas, gyvenb kitą papildydami, paįvairindami, 
iliuzijoms, lačiau elgėsi, labiau. pratęsJanA. 
pasikliaudami sveika, artojiška 
nuovoka, kurios pagrindas kaip 
tik ir yra ištikimybė žemei, saky-

Kiekvienas pastebės, kad Kazio 
Bradūno lyrinis įnašas šioje an-

čiau — sudvasintas pragmatiz- j tologijoje savo optimizmu gero-
mas. Bolševikinio teroro išstumti j kai išsiskiria iš kitų tarpo. Tiesa, 
iš numylėtų tėviškių, kur kiekvie
ną dirvono pėdą drėkino laisvo 
žemdirbio prakaitas, jie atsinešė 
nuostabų pasitikėjimą darbu. 

šviesa daug kur sklinda iš Ma
černio vizijų ir iš Nagio ar Ny
kos - Niliūno džiaugsmingesnių 
momentų. Tie tyro džiaugs* 

Darbas reiškė santykiavimą su j mo atspindžiai, tarsi Beethoveno 
žeme. Darbas jungėsi su kūryba. J simfonijose, melodingos frazės 
Kūryba," tikėjimas, darbas, žemė savotiškai sušildo nuožmią visu-
— ar nebuvo tai pagrindinės gai- mos gelmę, leidžia sielai bent 
rės ateičiai. Gimti "galingo dar- mirkmiu žvilgterėti į žemiško* 
bo bangose" reiškė gimti žmo- laimės akis. Vis dėlto eleginė gai-
gaus kūrybos ištroškusioje žemė- da ir tamsi tonacija vyrauja kny-
je. Su pagrindu "Žemės" antolo-' gos puslapiuose, 
gijos puslapiuose Kazys Bradū-j 

tas su .meile. Toje pačioje įžan- timonianze" (Liudijimai). Ji ski- Jame taip pat daug vietos ski-
goje sakoma, kad ši knyga skiria
ma uev.irdžiams "Kronikos" re
daktoriams ir platintojams kaip 
padėka u? jų drąsą ir ištvermę, 
kaip solidarumo ženklas už savo 
teises kovojantiems Lietuvos ka
talikams. 

Reikia pastebėti, jog šia knyga 
Milano knygų leidykla "Casa di 
Matriona" pradėjo naują savo 
ieidinių seriją, pavadintą 'Tes-japia Vatikano 

riama dokumentacijai, liečian-, riama Lietuvai, plačiai panaudo-
čiai Rusijos ir Rytų Europos jant Kronikos medžiagą. 

TRONICA DELLA CHTESA CAT-
TOLICA IN LITUANIA. La lotta dei 

problemas. Pati leidykla neseniai 
įsisteigusi. Pasivadino ji "La Ca- | 
sa di Matriona" (Matrionos na
mas) pagal vieną rašytojo A. j lituam per la prepria identita del po-
Solž^nicvno kūrinį. Kiek anks-' po'°- A. eura di Pietro I. Momi. Tra-
čiau ši leidykla išleido amer ik ie - l^one dal lituano di Vincas Min-
«. .. r iTi j - • j ~ cevičius. 500 p. Lire 5000. Cocperativa 
&o ;ezuito prof. Flondi gerai do-' K *^ 

na s išsakė savo žemišką jėgą: 

Atrodo man, kad žemę visą, 
Tvirtai paėmęs ant pečių, 
Į krantą tolimą, į šviesų 
Kaip naštą šventąją nešu. 

Čia regime vieną labiau ryš-
tingą, labiau optimistinį aspektą 
antologijos poezijoje, kurią Gir
nius ir pavadino "2mogaus pras
mės žemėje ieškojimo poezija". 

"2omė" nėra šiaip sau knyga 
kaip ir daugelis kitų, pasirodžiu
sių pokarinėje išeivijos knygų rin
koje. Idėjine galia bei palies
tomis žmogiškomis problemomis, 
o ypač gaivia jaudinančia lyrika 
ji pakyla į neeilinės literatūros 
pa!:opą. Taip pat savo reikšmin
gumu atliepia reikšmingos epo
chos vdujiniam (balsui. Ji tebe
lieka mūsų dvasiniu veidrodžiu 
į kurį ž ūrėdami, šiandien ma
tome savo iškankintos, daž
nai paniekintos sielos vaizdyną. 
Ką reiškia 25-ri metai. Sakoma, 
daug vandens nutekėjo. Bet van
dens atspalvis ir skonis išliko tie 
patys. Žiaurumai ir žmogaus pa-
niekimas tebesitęsia. 

editoriale "La Casa di Matriona", 
kr.mentuotą ir kritišką veikalą į Milano 1976. (Tesumonianze, 1.) 

v - n ™ "Rytų politiką' Di. J. Labutis 

Skirtingai dainavo penki po
etai žemininkai, ne vienodu for
miniu įtaigumu, tačiau neabejo
tinai vienodai pakilia emocine 
rimtimi. Jų balsai —šviesūs ir 
tamsūs, liūdni ir nuožmūs, maiš
tingi ir ramūs —susiliejo i nax-

Kai skaitai Nykos - Niliūno 
"Aš neturiu nei motinos, nei tė
vo, nei tėvynės, nei idėjos. Ma
no gyvenimas yra užgesęs laužas 
be liepsnos", ar Nagio "O žeme, 
aš girdžiu, kaip tu verki po ma
no kojomis", ar Mačernio "Liū
desys atėjo pas mane, kaip vė
jas naktį", ar Kėkšto 'Tragingos 
epochos tragingą dangų / akyse 
nešioju", pajunti mums įgimto, 
tradiciškai lietuviško liūdesio 
krūvį. Gal ir teisingai Girnius že
mininkų liūdesį griežtai atriboja 
nuo bet kokių subjektyvių aima
nų. Jis nemato čia jokio asmeniš
ko verkšlenimo. Eilėraščių pesi
mizmą grindžia meninė (esteti
nė) laikysena, suprantama, gi
musi laikmečio katastrofų įsčio
se. Žmogaus likimo tema, hero
jiška akistata su mirtimi, su am
žinybę, beprasmiški pasaulio 
žiaurumai, g'mtosios žsmės pra
radimo kančia — visa tai įvairio
mis metaforomis bei simboliais 
išraižo žemininkų eilėraščių te-
reną. Filosofiškoje Nykos-Niliū
no melodijoje poetas yra "galin
gas žiburys, krentantis į amžinas 
tamsybes". Mačernis dainuoja 
apie garsųjį Toreadorą - baisiąja 
Mirtį, kuriai "turi pralaimėt sun
kioj kovoj visi". Nagys savo po
etišką vienatvę sutapatina su "di
delio medžio prie turgaus ailtl-
tės" didihgu įvaizdžiu. Kėkštas, 
"naktyje gimęs, mėtytas ir plak-

(Nukelu į 2 p*U 



Šk tame numery 
Sukultūrimnkime kalėdines dovanas. 
Lietuviu rašytojų draugijos išeivijoje 
30 metų sukaktis. 
Liudvikas Rėza lietuvių kultūros 
istorijoje, 
A. Radžiaus eilėraščiai. 
Povilui Gaučiui 75 metai. 
Nijolės Palubinskienes paroda 
Ncw Yorke. 
Grandinėle lengva žiūrėti. 
Vytauto Smetonos rečitalis Bostone. 
Paminklas aktorei. 

TIES LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS SĄRAŠU 
Lietuvių rašytojų draugijos išeivijoje 

30 metų sukaktį minint 
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JURGIS GLIAUDĄ 

Kertine parašte 
Sukultūrinkime kalėdines dovanas 

Kalėdų1 :ų dovanų tradicija 
yra labai būdinga Amerikos gy
venimo apraiška. Tų dovanų 
pirkimo srautan greit pasineria 
rr visi ateiviai, taigi ir mes. Ir nie
ko čia blogo. Daugiau negu mė
nesį besitęsianti dovanų pirkimo 
karštligė ir ekonomine prasme 
kraštui yra labai naudinga — 
tam tikrų dovaninių gėrybių 
per mėnesį išperkama daugiau 
negu per visus metus. 

O vis dėlto norėtųsi, kad ši ka
lėdinių dovanų pirkimo tradi
cija, gyvenant išeivijoje, būtų 
naudinga ir čionykščiam lietu
viškam reikalui, ne vien tik Ame
rikos ar kito krašto gamybinėm 
bendrovėm. Tiesa, kur tik įmano
ma, mes savo verslininkų neuž
mirštam ne tik Kalėdose, bet ir 
visuose metuose: lietuviškos juo
dos duonos kepyklas palaikome 
ne -vien Kalėdose, bet ir kasdien; 
lietuviškos dešros Čia taipgi skųs
tis negalėtų. Betgi lietuviška 
knyga, muzikinė plokštelė, dai
lininko paveikslas bei kitas koks 
nors dailės dirbinys?... 

Va čia ir norime stabtelėti. Sa
kysite, argi daug jau ten tokių 
dalykų Kalėdų dovanoms perka 
amerikiečiai. Taigi kad perka. 
Užeikime šiuo metu, pavyzdžiui, 
i Chicagos ar į kurio nors kito 
Amerikos miesto didžiuosius kny
gynus, klasikinės ar kitokios mu
zikos plokštelių krautuves bei 
meno galerijas ir pamatysime, 
kad ir jose yra tiesiog pirkėjų 
spūstis. Toli gražu ne visi ameri
kiečiai •pasitenkina tik puodukais, 
lėkštutėmis, pirštinėmis, marš
kiniai*, megztukais ar užsieni
niais gėrimais. Deja, lietuvį su
tikti knygyne, muzikos plokšte
lių krautuvėje ar galerijoje yra 
kone retenybė. Neužsipuoiame 
ant šios rūšies prekių ir savose 
krautuvėse ar kitose jų įsigijimo 
vietose. Paprastas koks nors dzin
guliukas mums vis dar labiau prie 
Širdies. Ta realiai buitinės nau
dos prekė mums vis labiau po 
ranka, ners paskui tų naudingų-
įtj Suiruc nebėra ne kur dėti. , 

O kodėl mūsų išeiviškoj situ
acijoj tas nebeužtvenkiamas do
vanų pirkimas negalėtų būti už
tikrinta kasmetinė paspirtis čio
nykščiam lietuviškam kultūri
niam ir kūrybiniam gyvenimui. 
Jeigu tik įsisąmonintume, kad rei
kia šia neišvengiama pirkimo 
proga paremti lietuviškų knygų 
bei plokštelių leidyklas, savuo
sius dailininkus ir savuosius moks
lininkus, kiek daug būtų padą* 
ryta. Amerikietiškų bei kanadie-
tiškų gėrybių gaminimo bend
rovės, netekusios mūsų skatiko, 
tikrai nesubankrutuos. Bet tas 
skatikas, atiduotas už sava. lietu
višką knygą, plokštelę ar paveik
slą, jų egzistencijai ir ateičiai ga
li būti lemiamas faktorius. Ir tik
rai taip būtų, jeigu prieš Kalė
das siūbteltų šių lietuviškų ir 
kultūrinių dovanų pirkimo srau
tas, jeigu mes, bent tokiu pro
centu kaip amerikiečiai, nebūtu
me abejingi ir kultūrinei Kalėdų 
dovanai. 

Gal ne vienas Čia klusteltų: 
bet kaip ir kur? Atsakymas labai 
paprastas. Kiekvienoje mūsų di
desnėje kolonijoje gyvena vienas 
kitas dailininkas. O kodėl, jo ad- Į 
resą susiieškojus nors ir telefono 
knygoje, neužeiti pas jį ir nenu
pirkti savo giminei, bičiuliui, ar 
bendradarbiui (lietuviui ar kita
taučiui) mūsiškio dailininko ta-1 
pybos, grafikos, skulptūros bei ke
ramikos originalaus, vertingo 
darbo. Kodėl ta v^ogat neužsukti 
pas lietuviškų knygų ar plokš
telių platintojus ir nepagailėti 
dolerio lietuviškos kultūrinės pa
stangos parėmimui. 

Pačioje Chicagoje "Draugo" 
patalpose (4545 W. 63rd St) yra 
bene didžiausias Šiame krašte lie
tuviškų knygų ir plokštelių pa
sirinkimas. Asmeniškai čia užė
jus, kiekvienas iš katalogo ar len
tynos gali lengvai tą ar kitą do
vaną pasirinkti. Ir dovaną ne vien 
lietuviui, bet ir pažįstamam, kul
tūringam amerikiečiui ar kana
diečiui, nes čia yra apsčiai kay-

Kiekvienas sąrašas, kuris nėra 
palaidas, kuriame viešpatauja 
tvarka ir sistema, primena para
dinę rikiuotę. Iškilmingoj rimty 
sustingo veidai. Bendras ritmin
gas Žingsnis. Jeigu nešama vėlia
va, išskaitome iš jos paraduojan
čio vieneto prigimtį. Vėliavose 
visad patogu įtalpinti kolektyvo 
motto. Sąrašas yra paradas, ir 
stovi užburtas veidų poveržio, 
dundančio žingsnio, vėliavos 
plazdėjimo, ir stebi, ir žaviesi, ir 
ištari: gražu. Pavergia įspūdžius 
kolektyvo darna, susidrausmini-
mo mechanika. Štai žmonių ma
sei, štai chaosui atrastas vienijąs 
pradas. 

Paradas yra uniformizmas. U-
niformizmas naikina individualu
mą ir tuo telkia draugėn. Todėl 

-mėgsta* paradas kariuomenė. Tai 
alegorinės vantos demonstracija: 
lengva vyteles laužyti vieną po 
kitos, o pamėgink perlaužti visą 
rantą t 

Uniformizmo siekdamos, dik
tatūrinės valdžios mėgsta telkti į 
vienetus net tokias uniforminio 
motto neapjungiamas grupes, 
kurias sudaro absoliutūs indivi
dualistai, kūrybinio pasaulio as
menys. Tokių junginių prigimtį 
lemta prievartos momentas. 

Prieš mane Lietuvių rašytojų 
draugijos narių sąrašas. įtaigi pa
radinė šimto asmenų rikiuotė al
fabeto tvarkos pagrindu. Vienas 
narys įrašytas klaidingai, tad są
raše devyniasdešimt devyni ra
šytojai. Po bendru rašytojo titulu 
sustoję sąraše prozininkai, poe-

tai, dramaturgai, kritikai.. Abso
liutus individualizmas kūrybinė
je jų akcijoje, jų pasaulėžiūroje ir 
pasaulėjautoje. Žodinės kūrybos 
spektrai nuo trapios, dažniausiai 
eksperimentinės absurdeskos iki 
kūningo natūralizmo. Sąrašas 
kūrybinių asmenų, kurie semia iš 
aplinkos ir vaizduotės egzistenci
nius syvus ir intuityviu būdu 
perkuria gyvenimą svarstymo ir 
poieškių laboratorijoje į naujus 
povaizdžius. Tai kūrybinio kun-
kuliavimo trafaretas, sąlygoja
mas intelekto ir talento pajėgu
mu. O vis dėlto, jie suponuoja 
įdomų supergyvenimą, kuris ap
gyvendintas sintetiniais žmonė
mis ir pilnas jų, sintetinių žmo
nių, išgyvenimų. Tame super-
pasaulyje giltinė bejėgė, o ponas 
laikas — sijotojas ir teisėjas— 

Tad šia prasme tokių asmenų 
suėjimas į vieną rikiuotę, į vieną 
kohortą, kada jie tokie nesuvie
nijamai - įvairūs, reiškinys įdo
mus ir, gal būt, laisvo gyvenimo 

• 

: 

sąlygose ekscentriškas. Nėra ir, 
tur būt, niekad nebus JAV rašy
tojų draugijos. Nebus ir Italijos, 
Argentinos, Japonijos rašytojų 
sąjungų ar draugijų. Sueina kū
rybos žmonės į vienetus, klubus, 
kurie apgobia nedaugelį, kur tik
tai savi kūrybinio braižo požiū
riu. 

Ir, štai, 1946 metais atkurta ar 
naujai įkurta Lietuvių rašytojų 
draugija (LRD) egzistuoja, reiš 
kiasi, nenyksta, 

Naujieji koplytstulpiai okupuotoje Lietuvoje. Kaip žinome, senieji lietuviš
kieji kryžiai, o kartu su jais ir budingoji mūsų liaudies skulptūra Šiandien 
Lietuvos laukuose baigia išnykti. Didelė dalis šių mūsų liaudies skulptūros 
Šedevru, geros valios lietuvių dėlea, yra sukaupta įvairiuos dailės muziejuos, 
nemažai jų H pakelių bei kapinių išgrobstė įvairūs liaudies meno kolekcionie
riai. Okupantams draudžiant naujų kryžių ir naujų religinio pobūdžio liaudi
nių skulptūrų puoselėjimą lietuviškam peizaže, Lietuvos gamtovaizdis buvo 
bepradedąs prarasti jam labai būdingas puošmenas. Tačiau Si liaudinė medžio 
skulptūra, klestėjusi Šimtmečiais, buvo taip jaugv.i; lietuvio dvasion, kad tie
siog buvo nejmanoma be jos išsiversti. Todėl pastaruoju metu okupuotoje 
Lietuvoje pastebimas tikras Šios liaudinės, sakytume, dievdirbinės skulptūros 
bei architektūros renesansas. Pakelėse vėl gausiai pradėjo dygti lietuviškoji 
medžio skulptūra bei architektūra. Gi pakelių religinė skulptūra ir religinis 
kryžius okupantų yra uždrausti. Tačiau, medžio nedrožęs ir jo neskaptavęs, 
liaudies žmogus negalėjo ištverti. Jei draudžiama rodyti religinė šių dailės 
kūrinių prasmė bei simbolika, tai rodoma bent jų lietuviška liaudinė forma, 
labai gimininga, vietomis kone tapati senųjų kryžių pirmavaizdžiams, stos 
savaitės 'Draugo" kultūrinio priedo puslapius tad Ir puošiame nuotraukomis 

ir~ Šiais metais B l «wnjųjų koplytstulpių, spontaniškai dygstančių visoje šiandieninėje Lietu
voje. Pro piritus žiūrėdamas j šį reiškinį, okupantas gal Ir tikisi naujais kop
lytstulpiais užtušuoti senųjų kryžių prasmę. Tačiau lietuviškos Širdies atsa
kymas, tur būt, čia yra baranauskiSkas: "Kad tu. gude, nesulauktum, nebus, 
kaip tnnorU." 

viai poetai rašytų ditirambus de
mokratų asilėihu... 

LRD de facto ir de iure atsto
vauja šioje Planetoje ir šioje 

t smurto ir prievartos toleravimo 
į epochoje vieninteliam laisvų lie-
Į tuvių rašytojų kolektyvui Tas 

kolektyvas yra vienas tarp kitų 
išeivijos prasmės simbolių ir re
alijų. Šiame kolektyve netgi nė
ra etninio primato. Čia matyti ir 
ne lietuvių tautinės kilties asme
nų, čia matyti net nelietuviškai 
rašančiųjų. Išsilaikęs trečdali 
šimtmečio, tas kolektyvas vis ne
prarado keistos, sunkiai kitatau
čiams išaiškinamos tarpusavio 
jungtis. Juo labiau, kad LRD 
veikia neišpasakytai žiauraus 
visuomeninio literatūrai abuoju
mo klimate. Tam tikri literatū
riniai šurum-burumai juk neiš
judina visuomenės giliau, lieka 
literatūrinio gajumo miražais, 
lieka spektaklių lygyje. Atku
tę Amerikoje iki nė nesapnuotos 
finansinės sėkmės, tapę fara
onais savo ekonominio turto pi-
ramidėse, Serviškos masės žiūri 
į literatūrą kaip į keistų žmoge
lių pramogavimą. Plačioji visuo
menė mažai domisi laisvųjų savo 
rašto žmonių veikalais. Mums 
reikia ne premijų, bet knygų iš
pirkimo ratrmr'feikrtK Tai atgai
vins leidyklas ir atgis visuome
nės sąlytis su tautos gyvybei, su 
žmogaus augimui būtinomis są
lygomis. Tai sąlytis su kultūra, 
apie kurią mėgstame deklamuoti 
spektaklinio pobūdžio sąskry
džiuose. Kas iš puošnių spektak
lių, jeigu knygų katalogai atrodo 
kapinėmis. Knyga, kaip mumija 
muziejuje, trūnija kataloge (ir 
parduotuvės sandėly) 15 ar 20 
metų. O tos knygos tiražas?.. 

LRD de facto ir de iure yra 
savotiškas bastionas dykumoje* 
Turtingų oazių, kur puošnūs 
užeigų namai su kaljanu, muzi
ka ir odaliskėmis, ieško karava
nai. Ir mato tokias oazes iš tolo* 
Bet kariškas bastionas, ant smė
lio kalvos, skirtas ginti karava
nus nuo plėšikų, karavano 
dėmesio nepatraukia. Karavanas 
krypuliuoja pro bastioną ir sva
joja apie lėbavimą oazės viešna
miuose... 

sausio mėnesį sulaukė jubilieji- lektinis uniformizmas klestėtų, 
nės datos. Trisdešimt vargo, nos- Maskvoje reguliariai šaukiamos 
talgijos, ištvermės ir nuostabaus; lokalinių filialių sesijos ir, kaip 

įNukefta \ 2 pa i j 

Naujas koplytstulpis, skulptūros h {rajai M. K. Čiurlionio atminimui. Pastaty
ti prie vadinamo M. K. CiurUonJo kalio tarp Vartant (Čiurlionio f n t i r c ) k 

stabilumo metų. LRD egzisten
cijos faktas, aišku, stebins atei
ties istorikus. Kur, kaip, kokiu 
būdu atrasta susivienijimo jung
tis tokiai kūrybinio reiškimosi 
požiūriu nesuvienijamai, masei? 
Čia nėra sentimentinių chimerų. 
Grupė plati, didelė, šiltų pavie
nių ryšių, atšiauraus antagoniz
mo deficito nėra. O sąrašas - pa
radas susidaro absoliučiai laisvai, 
tobulai demokratiškai, savo noru 
būti toje paradinėje rikiuotėje. 
Plačia kūrybinių junginių pras
me tai unikalus reiškinys. 

Kai kada sakoma, kad dabar 
egzistuoja dvi lietuvių rašytojų 
draugijos; viena Tėvynėje, kita 
užsienyje, svetimijoje. Taip nėra. 
Vadinamoji Tarybinės Lietuvos 
rašytojų sąjunga yra SSSR rašy
tojų sąjungos filiale su savo lo
kaliniu centreliu Vilniuje. Tokių 
filialių pristeigta daug. Kiekvie
noje sovietinėje respublikoje ir 
kiekvienoje kitakalbinėje auto
nominėje srityje veikia SSSR ra
šytojų sąjungos filialės, paval
džios vienam galingam centrui 

i Maskvoje Kad toaoiofinia ir dia-

taisyklė, "ataskaitiniai praneši
mai". Per tokius pranešimus ir 
lietuviai rašytojai patikrinami, 
ar dar nepašlapo jų idėjinis pa
rakas, ar dar garsiai šaudo so
vietiniai pilietiniai romanai? Pa
tikrinamas lojalumas, pilietišku
mas ir kita tokių sesijų ter
minologija. Rašytojai pamoko
mi kaip ir apie ką rašyti. Jie gau
na pipirų už ideologines proper
šas! Tai, pasakysite, kurjozas. Vi
sai ne, juk visos kūrybinės są
jungos ir jų filialės išlaikomos 
valstybinio biudžeto lėšomis. Vi
sur -valdininkiškumo principas. 
Sovietinis režimas tvarko kūry
bos pasaulį cirkuliarais, ir tarp 
tokių nūn pats reikšmingiausias 
' 'Dėl literatūros ir meno kri
tikos". 

Ir kaip mes suvirškintumėm 
tokį pamišėlišką palyginimą: vi
si JAV rašytojai absoliučiai pa
valdūs YVashingtono vykdo
mosios valdžios įgeidžiams! JAV 
Švietimo departamentas nurodo 
rašytojams ir etnikų rašytojams 
(pvz, LRD), kad demokratų par
tijos laimėjimo dingstimi lietu-

LRD labai neturtinga. Ji ne
turi net savo, kad ir kuklučio, 
oficiozo. LRD neleidžia jokio sa
vo leidinio. Tokio neturėjimas 
(žurnalo arba kokio kito pa
vidalo) tariamai neleistų matyti 
savęs, savo ryšio su aplinka. To
kie leidiniai itin populiarus 
diktatūriniuose kraštuose. Paski
rų literatūrinių grupių leidiniai 
gausūs laisvės šalyse. Bet ir vėl 
nuostabu — tokio leidinio netu
rėjimas nesąlygoja LRD veikimo. 
Tenkinamasi, kaip tik tokiu ofici-
oziniu vakuumu. Ir, gal būt, tai 
yra, tas vakuumas, vienas B 
LRD jungčių. In pluribus unum, 
motto, perkeltinas H JAV vėlia
vų į LRD skydą. Laisvės sąlygose 
aišku, visi-nariai yra laisvi na
riai. Jie neturi jokios materiali
nės naudos f? tos narystės. Bent 
penkiolika rašto asmenų LRD 
nepriklauso. Kiekvienas turi savo 
sumetimų ir apsisprendimo liuk
susą, kurio nėra Tėvynėje Karta 
su nenariais, kartu su LRD na
riais — laisvame pasaulyje da* 
bar gyvena apie 115 asmenų, vi
saip susijusių su lietuvių literato-
ra. 

(Natai* | J pL\. 
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Tomui Venclovai gresia psichiatrine. 
Lietuviu kataliku mokslo akademijos 
X suvažiavimas Detroite. 
Pokalbis su rašytoju Eduardu Cinzu. 
Balio Augino eilėraščiai. 
Su kalbininku Leonardu Dambtiūnu 
atsisveikinant. 
Jau turime styginuj ir liaudies 
instrumentu orkestrą. 
Paminėta "Žemės*' antologijos 
25 metų sukaktis. 
Pasaulis neteko Benjamin'o Britteno. 

LIETUVIŲ KATALIKU MOKSLO AKADEMIJOS X SUVAŽIAVIMAS 
ALFONSAAS NAKAS 

Jis jvyko 1976 metų lapkričio 24 klausė keleriopai daugiau žmonių, 

Kertine parašte 
Tomui Venclovai 

Sovietiniai disidentai praneša, by 
kad poetas Tomas Venclova šiuo 
metu yra dideliame pavojuje. 
Per Stockhoimą "Draugą" pa
siekusiomis žiniomis, jį ruošia
masi nutildyti, jkišant į psichi
atrinę ligoninę. (Kaip žinoma, 
Venclova yra lietuvių komiteto 
Helsinkio deklaracijos Lietuvoje 
vykdymui prižiūrėti narys. Apie 
šio komiteto sudarymą gruodžio 
1 d. pranešė britų Reuterio ži
nių ageutura. 2iūr. praėjusio tre
čiadienio — gruodžio 8 d. "Drau-
gą") . 

Minėtieji disidentai ragina dėl 
Venclovos ''skubiai ką nors dary
ti per aukščiausias įstaigas". Jie 
taip pat tvirtina, kad Lietuvoje 

the KGB after a pro-
longed enforced stay in 
a psychiatric ward. Mr. Venc
lova is member of a Lithuanian 
group to monitor observance of 
the Helsinki Declaration in that 
Soviet-occupied country. Since 
the United States govemment 
has signed the Helsinki Decla
ration and as assured all con-
cerned that it viewed the Hel
sinki agreements with utmost se-
riousness, the White House, the 
Department of State, and the U. 
S. Congress share the responsibi-
lity for Mr Venclova's fate. They 
would fail in their obligation if 
they allowed to pass this poten-
tial gross violation of the Helsin-

—28 dienomis Detroito priemiesty 
Southfield , lietuvių Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose. Sakau pa
rapijos patalpose, nes suvažiavimui 
tarnavo ir šventovė, ir klebonija, ir 
kuįfūros centras. 

Norėdamas skaitytojui pateikti 
kuo tikslesni suvažiavimo vaizdą, 
nutariau aprašyti griežtai chronolo
gine tvarka. Rašinio gale prisimin
siu suvažiavimo rengėjus ir, gal būt, 
pridėsiu šiek tiek savo komentarų. 

Trečiadienis, lapkričio 23 

Nors ši diena jau įrikiuota j su
važiavimo dienų tarpą, programa 
teprasidėjo tik septintą valandą va
kare. Tai suvažiavimo dalyvių regis
tracija ir dviejų parodų atidary
mas. Tai preliudija į suvažiavimą, 
kurioje nėra būtina dalyvauti, nes 
ir registruotis galima kitomis dieno
mis, ir parodos veiks iki suvažiavi
mo pabaigos. Užtat maloniai teko 
stebėtis dalyviu skaičiais: puskapis 
žmonių registracijos sąrašuose, 
apie 50 - pirmosios parodos atida
ryme ir 80 — antrosios (kas pirmo
ji ir kas antroji — tuoj pasakysiu.). 
Registracijos sąrašas pradėtas prof. 
dr. Kazio Almino pavarde. Tai tik 
Įdomi atsitiktinybė, nes antroji pa
vardė nebuvo iš B, o iš K. raidės. 
Kad prie registracijos sąrašų nebe
reiktų grįžti, pastebėsiu, jog per ke
turias registracijos dienas įsirašė 
102 pavardės. Iš dalies dėl to, kad 
registracija buvo surišta su pinigi
ne auka, o iš dalies ir dėl kuklumo, 
registracijos sąrašas toli gražu neat
spindi dalyvių skaičiaus. Paskaitų 

dabar įsigalinti nauja "bai- ki agreements to pass in silence 
mės atmosfera" ir kad lietuviai 
dabar ten gyvena "naujoje tero
ro bangoje". 

Amerikoje jau imtasi žingsnių 
aliarmuoti viešąją nuomonę ir 
įvairias įstaigas Venclovos reikalu. 
"Amnesty Intemational" , tarp
tautinė "sąžinės kalinių" amnes
tijos organizacija, buvo supažin
dinta su Venclovos pablogėjusia 
padėtimi ir tęsia akciją jam pa
dėti. Painformuoti i r literatūri-l 
niuose sluoksniuose įtakingi po
etai, Česlovas Milašius ir Josifas 
Brodskis, Jau anksčiau daug 
prisidėję prie Venclovos by
los garsinimo. Lietuvių Rašytojų 
draugija Venclovos klausimu jau 
kreipėsi į pasaulinės rašytojų or
ganizacijos vadovaujančius as
menis, reikalaudama jų pagalbos. 

Venclovai padėti taipgi gali
ma, kreipiantis į savo senatorius 
ar kongresmanus bei į Baltuo
sius Rūmus. Štai jau pasiusto vie
no laiškelio tekstas, kuris gali 
butf pavyzdžiu ir kitiems: 

"I am writing to you, dear , 
in a matter of extreme urgency. 
Reliable reports from the Soviet 
Union indicate that Mr. Tomas 
Venclova, outstanding Lithua- į 
man poet, is in grave danger as 
the Soviet authorities are pre-Į 
paring to force h im into a psy
chiatric asylum. Another young 
Lithuanian po**, Mindaugai 
lamoms. was reeenūj» murdereci I 

The Soviet government .has al-
ready violated the Helsinki agree
ments by rejecting Mr. Venclo
va's repeated pleas for emigra-
tion. I respectfully urge you to 

do your utmost in the case of 
Tomas Venclova. One possible 
way of action is to recommend 
that the Soviet Union be denied 
trade and credit privileges as 
long as it flaunts elementary 
princtples of civilized behavior. 
in the case of Venclova and tens 
of thousands of others". 

negu užsiregistravo. 
Pirmoji atidaryta paroda —Lie

tuvių katalikų mokslo akademijos 
leidinių bei jos narių raštų. Pub-
b'ka buvo sukviesta i Dievo Apvaiz
dos šventovės prieškambari, šalia 
parodos patalpos. Keletą žodžių ta
rė šios parodos organizatorė Rita 
Garas-Garliauskattė. Ji džiaugėsi tei
giama LKMA narių* reakcija ir dė
kojo už susiųstus gausius ekspona
tus. Ši paroda ją pačią ypač nudžiu
ginusi ir praturtinusi, nes anksčiau 
nežinojusi, kad LKMA nariai tiek 
daug yra sukūrę (Rita gimė išeivi
joj , išsimokslino Amerikoj ir Pran
cūzijoj, turi magistro laipsnį). Ji 
tik gailėjosi, kad visų parodoje eks
ponatų knygų negalėjusi ir negalė
sianti perskaityti. Jos pakviestas, 
LKMA pirmininkas kun. dr. Anta
nas Liuima, SJ, po šiltu žodžių pa
rodos rengėjams ir atidarymo daly
viams, perkirpo tautinių spalvų 
kaspiną. , 

Ankštokoje, bet jaukioje ir gerai 
apšviestoje patalpoje radome per 300 
eksponatų. Geresnei orinetacijai jie 
buvo suskirstyti į šiuos skyrelius: 
LKMA leidinių; muzikos-meno-li-
teratūros; techniškų darbų; kal
bos; mokslo; psichologijos; istorijos; 
tautos likimo kelių; filosofijos; reli
gijos. Skyrelių arba grupių pavadi
nimus surašiau laikrodžio tvarka. 
Iš kiekvieno skyrelio pavadinimo 
aišku, kokie veikalai ten yra. Tik 
"tautos likimo keliai", be abejo, 
mažai ką pasako. Čia pateko veika
lai, nepriskiriami jokiam minėtam! 
žanrui, o vartoti žodį "įvairenybės" i 
parodos rengėjas atsisakė. Šio raši
nio apimtis jokiu būdu neleidžia 
minėti veikalų vardų. Matėme sto
rų, puošnių knygų, menkų, plo
nyčių knygelių, mokslinių refera
tų atspaudų, techniškų brėžinių 
ir diagramų. Matėme net keletą po
ezijos bei grožinės prozos veikalų. 
Vėl ir vėl akj traukė aštuoni LKMA 
suvažiavimų darbų tomai: tokie 
jie stabus ir brandaus turinio, to-

Lietuvių katalikų mokslo akademijos X suvažiavimo Teologijos sekcijos vado
vas kun. dr. V. Rimšelis (kairėje) ir kun. lic A. Rubšys, skaitantis suvažia
vime paskaitą tema "Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus. 

Visos suvažiavimo nuotraukos Jono Urbono 
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kis kuklūs pilkų, plonų viršeliui 
išore Parodos rengėjai paaiškino, 
kokiomis kalbomis veikalai čia eks
ponuoti. Daugiausia, žinoma, betu-
vių kalba, o toliau, pagal gausu
mą, dar šiomis: anglų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų ir lotynų. Auto
rių tarpe buvo šios pavardės (titulų 
neminėsime): Juozas Girnius, Jonas 
Grinius, Antanas Skėrys, Andrius 
Baltinis, Antanas Kučas, Juozas 
Vaišnora, Aleksandras Dambrauskas 
- Jakštas, Antanas Maceina, Alfonsas 
Grauslys, Stasys Yla, St. Žilys, An
tanas Liuima, Povilas Gaučys, Juo
zas Eretas, Vincentas Liulevičius, 
Adolfas Darnusis, Jurgis Mikaila, 
Leonas Bajorūnas, Juozas Kėkštas, 
Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Ni-
liūnas, Vytautas Mačernis, Henri
kas Nagys, Pranas Jucaitis. Tai ne 
visi. Antra vertus, kai kurių auto
rių radome po kelis, keliolika ir ke
lias dešimtis veikalų (pvz,, Sta

sio Ylos). 

ši paroda atidaryta dar prieš aš
tuntą. O prieš pusę devintos- jau 
buvom sukviesti į daug didesnę pa
talpą, nuo kurios sienų švietė 
Anastazijos Tamošaitienės marga
spalviai kilimai. Tai šios parodos a-
tidaryme — Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių darbų — suskaičiau 
80 žmonių. Čia, parodos rengėjams 
tiek publikos nesitikint, keliolikai 
pritrūko kėdžių. 

Parodą atidarė jos organizatorius, 
detroitiškis dailininkas Viktoras 
Veselka. Jis apibūdino Tamošaičių 
dailės charakterį ir papasakojo, kaip 
entuziastiškai jų dailės kūriniai su
tinkami ne vien lietuvių, bet 

\ ir svetimtaučių. Artfaną Tamo-
'• šaitį pavadino liaudies meno auto

ritetu, su pagarba minimu net pa
vergtoje tėvynėje . Žodžiui pa-

j kviestas, A. Tamošaitis priminė, jog 
i lietuvių liaudies menas savo šak-
j nimis siekia žilą senovę, prieškrikš-
i čiomskus laikus. Prisipažino, kad ir į 

jis, ir Anastazija esą liaudies dailę 
pamilę, kiekvienas savaip ją puose
lėja. Paminėjo tuoj išeisianti jų vei
kalą apie tautinius lietuvių rūbus 
anglų kalba, kurio skriptas jau pa
ruoštas ir atiduotas leidėjams Ka
nadoje, 

Prof. dr. A. Maceina, kurio paskaita 
"Asmuo ir istorija: žmogaus istorišku
mo prasmė ir vertė" magnetofono 
įrašu buvo perduota LKMA X-tame 
suvažiavime. 

A. Tamošaitienė buvo išstačius! 
20 kilimų, 3 guašus, tris aliejaus 
darbus ir keletą tautinių kostiumų. 
A. Tamošaitis parodė 22 tapybos 
kūrinius ir 20 litografijos darbų. 
A. Tamošaičio paveikslai buvo iš 
kabinėti ant didžiosios Kultūros 
centro salės sienų. Jų darbus matė 
visi suvažiavimo dalyviai visas se
kančias keturias dienas tiek paskai
tų, tiek masinių susibūrimų metu. 
Tai mokslinio suvažiavimo meninis 
fonas. 

Ketvirtadienis, lapkričio 25 — 
Padėkos diena 

Po devintos valandos Padėkos pa 
maldų, dešimtos valandos registrą-į 

rijos, suvažiavimo atidarymo iškil
mės prasidėjo pusę vienuoliktos. 

Prabilo suvažiavimui rengti komi
teto pirmininkas, prof. dr. Justinas 
Pikūnas. Apgailėjo, kad tik trys pir
mieji LKMA suvažiavimai jvyko tė
vynėje, kuri dabar išgyvena didesnę 
priespaudą, negu devynioliktofo 
šimtmečio carų laikais. Prisiminė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką ir Aušrą kaip viltingus reiški
nius, kad lietuvių tauta tebėra at
spari ir trokšta laisvės. Lietuvių 
tautos švietimosi raidoj, ypač daug 
buvo pasiekta, Lietuvos nepriklau
somybę atgavus. Kvietė visur "sėti 
pasėlio grūdą", kad išugdytume 
naujus filosofus, teologus, moksli
ninkus, menininkus, kurių vardai 
skambėtų laisvajame pasaulyje, šio 
suvažiavimo dalyvius prašė bran
džiai išreikšti savo kūrybines galias 
ir prisidėti prie savosios tautos kul
tūros kūrimo; eiti Simano Daukanto 
ir Aleksandro Dambrausko —Jakš
to keliais; vadovautis vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus mintim' —di
dinti lietuvio meilę lietuviui. Pabrė
žęs, jog šie metai yra 20-tieji nuo 

j LKMA atsikūrimo tremtyje, o šis 
f suvaaBavhnas id-'asis, sviejų jubi

liejų fone pasJteftt suv^:...imą ati
darytu. 

LKMA pirmininko pavedimu, dr. 
J. Pikūnas į suvažiavimo prezidiu
mą pakvietė Šiuos asmenis: pirmi
ninkais — LKMA garbės narį, pla
taus masto visuomenininką Antaną 
Rudį ir politinių mokslų profeso
rių dr. Vytautą Vard|; sekretore — 
seselę Oną Mikailaitę. J garbės pre
zidiumą — LKMA pirm. kun. prof. 
Antaną Liuima, SJ, Dievo Apvaiz
dos parapijos kleoboną kun. Vikto
rą Kriščiūnevičių, prof. dr. Adolfą 
Damušj, dail. Anastaziją Tamošai
tienę ir prof. dr. Kazj Alminą. Dr. V. 
Vardys dar nebuvo atvykęs. Jis pir
mininkaus uždaromajam posėdžiui. 
Atidarymo posėdžiui pirmininkavo 
A. Rudis. 

Ilgesnio įžanginio žodžio gak 
metęs šūkį "per mokslą — į atatj**, 
A. Rudis pakvietė kalbėti dr. A. 

į Liuima. LKMA pinnirunko kalbi 
buvo be daugelio sparnuotų frazių* 
bet su daugeliu tikrų pavardžių ir 
skaičių. Jis prisiminė visus Akade
mijos mecenatus bei rėmėjus. Ne tik, 
kaip sakiau, pavardes, bet ir auko
tas sumas. Dėkoja Prisiminė miru
sius Akademijos narius. Paskelbė, 
jog dabar LKMA turi 234 narius ir 
dar keliolika, padavę prašymus, po 
reikiamų formalumų tuoj būsią 
priimti. Baigė malda: "Šventoji 
Dvasia, tiesos, meilės, ir kūrybos 
dvasia, tevadovauja šiam suvažiavi
mui, telaimina nutarimus ir šimte
riopus tesuteikia darbams ir pastan
goms vaisius. Gausi Dievo palaima 
telydi visus Akademijos darbus Ir 
užsimojimus". A. Rudis perskaitė 
sveikinimus: Vakarų Europos lietu
vių vyskupo Antano Deksnio; 
JAV Lietuvių Bendruomenės vice-
pirm. Balio Raugo, kuris sveikino k 
pirm. Algimanto Gečio vardu; PLB 
pirm. Broniaus Nainio ir Litunts-
tikos inst. pirm. dr. Jurgio Gimbu
to. 

Atidaromojo suvažiavimo pilna
ties posėdžio pagrindinė paskai
ta išklausyta iŠ magnetofono juos
tos. Tai prof. dr. Antano Maceinos 
"Asmuo ir istorija: žmogaus istoriš
kumo prasmė ir vertė'*. Tai paskai
ta apie iš savo krašto išvietinto, ki
tur persodinto žmogaus sarty k* su 
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"Šaltinis" — trigubas jubiliatas. 
Arkivyskupas Jurgis Matulaitis ir 
Lietuvos bažnyčia. 
Su kompozitorium Vladu Jakubenu 
atsisveikinant. 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
X suvažiavimas Detroite. 
Religinis koncertas 
Marquette Parko bažnyčioje. 
Juozo Grušo neramios sielos pasauliai. 
Andre Malraux prisimenant. 
Kultūriniai pagrėbstai iš Londono. 

Kertine parašte 
„Šaltinis" - trigubas jubiliatas 

Nottinghame, 'Anglijoje,- lei-, "Šaltinyje" buvo vedamai skyrė 
džiamas "tikybinės iT taut inės ' l is "Svetur", atspindintis tuome- j tis" (1). 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC. 

Lietuva po krikšto priėmimo 

Europos tautos turi savo šven-! 
! tuosius, kurie jas krikštijo ir joms 

skelbė Kristaus Evangeliją. Mūsų 
tautos istorijoje neatrandame n ė ' 
vieno tokio apaštalo nei Mindaugo 
krikšto metu, nei vėliau, priimant, 
krikštą su lenkų pagalba. Vidur-1 
amžių kryžiuočiai Lietuvos pago
niškoje žemėje praliejo daug kraujo, 
bet ne dėl Kristaus mokslo Įgyven
dinimo. Lietuvos istorija juos laiko 
religiniais nusikaltėliais, ieškančiais 
naujų žemių, o ne Kristaus kara
lystės jkūrimo. 

Gražių žodžių mūsų istorijoje 
nebėra nė lenkams, Lietuvos krikš
tytojams. Šiems rūpėjo lietuvius per 
naują religiją sulenkinti, o ne 
Kristaus mokslą paskelbti. Nuo 
krikšto per du šimtu metų žemai
čiai apie Kristaus mokslą mažai ką 
težinojo. Žemaičių vyskupas Mer
kelis Giedraitis 1587 m. rašė jėzui
tų generolui, kad "atvykęs į Žemai
tiją, neradęs nė vieno, kuris eitų 
išpažinties, priiminėtų komuniją, 
mokėtų Tėve mūsų', net žegnotis, 
h išmanytų apie tikejuno paslap-

5 Tini 
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minties" iliustruotas dvimėne-'' tinę Lietuvos būklę, jai daromas 
dnls žurnalas "Sakinis" visų pir-' caro" valdžios skriaudas. "Cia val-
rna nusipelno mūsų skaitančio- d'n'.nkai. į isurbę į ža 

.visuomenės dėmesio savo r.prandus, laikosi Įsikanda i 
trrjjo-n š i^T-^re sukaktimi: į- -ia pasku'inį mū u ': v' 
steigtas Seinuose prieš 70 metų, š:l:s sujudo, visi purtosi, 
atnaūjin'as Marijampolėje .prieš nusftra yti tas dėles o Jr>s Ban ^v[ų kalbą ir beveik jos atsižadė-
50 metų ir jsijungęs į užsienio lie- dar giliau į m"sų kū.ią įsitiurb:;. -0 Viešpatie, k d mes kada susi-
tuvių gyvenimą prieš 15 metų. Tau an'ri n - a' kaip trūnija ka- rastume ir išsivaduotume iš to pa-
Malcnu pasveikin i šį trigubą įėjimuose m u ų broliai už laisvę, klydimo. Argi mes nematome, kaip 
jubiliatą dar ir dėl to, kad po :> dar galo nematyti, dar rengia- daugely vietų Didžiosios Kunigaikš-
draudž'amosics spaudos laiko- mos niujos picvyr.ės, kaia-

Vyskupo Giedraičio bendradarbis, 
Varnių kanauninkas Daukša savo 
'crikiškoj prakalboj j lietuvišką 
"Postib Katolicka" vertimą 1599 
:.i. rašo:' "Skaudu man ir aš peikiu 
tuo:, kurie apleido, paniekino lie-

WM& 
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tarpio pras: "ėjusiame 
lietuviškosios periodinės spaudos 
tarpsnyje jis ištvermingai liudija 
išorin :ų veiksnių trukdomos, 
bet nenutraukiamos tradicijos 
gajumą. 

Caro valdžiai atšaukus 40 metų 
trukusį draudimą spausdinti lie-
tuvISkus raštus lotyniškomis rai
dėmis, trys veiklūs Seinų vysku
pijos kunigai (Laukaitis, Dvara-

tijos žmones zuna, neišmanydami 
naujame mos naujos duobės mū~ų gra- tikybos ir dūšios išganymo reikalų, 

1906 nes daugelis ligi šiol tebegyvena 

Arkivyskupas Jurgis Matulat tis (1871. IV. 13 — 1927. L 27) 

kun. K. Olšauskiui porai mėnesių 
buvo atimtos teisės Vilniaus vysku
pijoje laikyti mišias, sakyti pamoks
lus ir klausyti išpažinčių. 

Kun. K. Michalkevičiui labai rū
pėjo įrodyti vokiečių okupacinei 
vyriausybei, kad Vilniaus kraštas 
yra visai lenkiškas. 1917 m. gegu
žės mėn. lenkai įteikė vokiečių vy
riausybei memorialą, įrodinėjanti, 
jog Vilnius su savo žemėmis yra 
neatskiriama Lenkijos dalis. Po tuo 
memorialu pasirašė taip pat ir kun. 
Michalkevičius. Kai tais pačiais me
tais liepos 10 d. Vokietijos kancle
riui pasiuntė lietuviai memorialą, 
tai vyskupijos valdytojas įžiūrėjo ta
me didelį tikinčiųjų papiktinimą 
ir atleido nuo pareigų, suspenduo
damas visam mėnesiui kun. Bakšį, 
kun. Kuktą, kun. Stankevičių, kun. 
Brazį ir kun. Varną. 

Šitokios neteisybės iš bažnytinės 
vyriausybės paskatino lietuvius 
kreiptis į popiežių Benediktą XV. 
Šv. Sostui buvo pasiųstas 1917 m. 
rugsėjo 10 d. raštas per popiežiaus 
nuncijų arkivysk. Eugenijų Pacelli 
vluenchene, vėliau tapusį popie
žium Pijum XII. Raštą pasirašė A. 
Smetona, Lietuvių Komiteto pir
mininkas, dr. A. Vileišis, lietuvių 

j g | H | j f e p -avitarpio pašalpos dr-jos pirminin-
" '•z~^^m^ kas, A. Gylys, katalikų švietimo 

dr-jos "Ryto" atstovas, gimnazijos 
mokytojas, ir K. Kriščiukaitis, lietu
vių katalikų darbininkų Šv. Miką-
'ojaus dr-jos pirmininkas. Šio rašto 
tutoriai turėjo aiškų laisvos ir ne
priklausomos Lietu'.cs vaizdą. Jie 
ašė: "Atsižvelgdami j tuos vaisin

gus uždavinius, kurių Vilniaus vys
kupas turės Bažnyčios reikalui būsi
moje Lietuvoje, mes lietuvių var-
d.'. nuolankiausiai prašome Jūsų 

p% šventenybę paskirti Vilniuje naują 
vyskupą lietuvi, kurs tvirta tr tei
singa ranka galėtų padaryti tvarką 
ir išlyginti bei prašalinti tuos gin
čus, kurie sukūrė tiek nelaimės mū
sų diecezijos gyvenime" (7). 

wmm 

bams" — rašė "Šaltinis" 
metų 21-me numeryje. susmegę tamsybėje, didžiose nuo-

Negalėjo tokie straipsniai ca- dėmėse ir pagonių prietaruose. Ar-
ro valdžiai patikti. "Šaltinio" re- ' gi mes negirdime, kaip daugelis - —— • ---— 
daktorius kun. Vailokaitis buvo miršta piktai, nekrikščioniškai gy-
keliskart baudžiamas kalėjimu; venę ir kaip eina pražūtin? Visa tai kai kunigai, nėra naudos nei religi- suprantančius jų prasmės. 1906 m. kariame sakoma, jog aštuonerius 
ir turėjo iš pareigų pasitraukti, dedas dėl to, kad apleido tėvų kai- jai, nei visuomenei, kadangi sielos Vilniaus krašto lietuviai kunigai metus "Rodunės dekanate lietuvių 
Teko švelninti valdžios kritiką, | bą, kad paniekino gimtąją bylą. Ir ganytojai nemoka žmonių kai-'sutarė kreiptis į Šv. Sostą su pvašy-j kalba pašalinta iš Rodunės, Nočios, . 9 1 8 m e t a i . m u s ų t a u t o s istorijo-
norint išlaikyti laikraštį, bet pa- , kaipgi supras ir permanys prastuo- bos. Visiškai nėra kas pamoko žmo- \ mu, kad iškeltų Vilniaus vyskupą i Butrimonių, Varenavos ir Asavos •* ^ f b r a n 2 i a u s i metai. Tų metų 

Pirmasis lietuvis vyskupas, 
mylįs savo tautą ir kalbą 

nauskas ir Narįauskas) sudarė Į vietos buvo skiriama švietimo ir 
bendrovę savaitraščiui leisti. Jis kultūros reikalams, ypač mokslo 

grindinė jo kryptis išliko. Daug j menė amžiną tiesą, jei tas, kuris tu- nes religijos, ir jie retai tevaikščioja 
ri mokyti, arba tos kalbos nemoka sakramentų. Todėl jie gyvena kaip. 

Ed. Von-der-Ropp ir paskirtų jo, bažnyčių, kunigai gi, mėginusieji vasario 16 d. buvo paskelbta Lie-

pa-sirodė 1906 m. pradžioje ir 
buvo pavadintas prasmingu 
''Šaltinio" vardu, liaudies sąmo-

populiarizaeijai, siekiant tokiu 
būdu žadinti ir kelti Lietuvos 
žmonių tautinį sąmoningumą. 

nėję giliai susijusiu su kova už Prasidėjęs Didysis karas "Šaltinį" 
savą spausdintą žodį. Jo pobūdį sustabdė. Jį vėl atgaivino lietu-
tiksliai nusakė antrinė pavadini-i viai marijonai 1926 m. Marijam-
mo antraštė: iliustruotas sa- polėje. Savo išore, formatu ir 
vaitraštis, skiriamas Lietuvos vi
suomenei". 

Pradžioje "šalt inio" buvo 
spausdinama tik 500 egzemplio
rių. Netrukus jo tiražas pakilo iki 
pusantro tūkstančio, o prieš pat 
pirmąjį pasaulinį karą jis pasie
kė 15.999 egz. ir tapo didžiausiu 
to meto lietuvių laikraščiu. Y-
pač plačiai "Šaltinis" buvo skai
tomas Užnemunėje. Laikraščio 
kryptis buvo aiškiai krikščioniš
ka ir demokratinė. Jis buvo užsi
brėžęs savo skaitytojams įkvėpti 
"meilę ir prisirišimą prie savo 
krašto bai savosios kalbos" ir ra
gino juos kovoti už savo "teises, 
laisvę ir neliečiamybę". Pabrėž
damas Lit'iv-'os žmonių teisę sa
varankiškai tvarkytis, laikraštis 
brandino vals'ybinės nepriklau
somybės mintį, kuri tuo metu 
dengėsi autonomijos siekimais. 

Pirmaisiais gyvavimo metais 

technišku apipavidalinimu m a 
rijampolietiškasis "Šaltinis" buvo 
panašus į seiniškį. Bet laikai jau 
buvo kiti, periodiniu leidinių 
nebetrūko, todėl jis jau neturėjo 
tokios visuomeninės įtakos, kaip 
anksčiau. Tai buvo populiarus 
iliustruotas katalikiškos minties 
savaitraštis, išsilaikęs iki 1940-jų 
vidurio, kai drauge su visais ki-

arba je biaurisi" (2). 
Dar liūdnesnė padėtis buvo Vil

niaus vyskupijoje, kuri iki 1918 m. 
neturėjo tokių vyskupų, kaip Mer
kelis Giedraitis ir Motiejus Valan
čius. Vilniaus vyskupams ir valdy
tojams rūpėjo krašto lenkinimo po
litika. Devyniolikto šimtmečio pra
džioje visose Vilniaus vyskupijos 
bažnyčiose buvo lenkų pamaldos, 
kurių lietuviai nesuprasdavo, o lie
tuvių nesuprasdavo lenkai kunigai. 
Lietuvių kalba Vilniaus bažnyčiose 
visai panaikinta 1737 m. ir tik po 
didelių kovų ji vėl suskambė
jo 1901 m. menkutėje ir apleistoje 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje (3). 

Romoje popiežiai gaudavo prane-

gyvuliai, neišmanydami tikybos tie
sų, ir visai neturėdami tikros nuo
vokos apie Dievą. Daugelis miršta 
visai nekrikštyti" (4). 

Sutikus Zigmantui III, tas pats 
Aleksandras Cumeleus įsteigė 3000 
auksinų stipendiją jauniems lietu
viams mokyti ir įsakė tam reikalui 

vietoje vyskupą lietuvį, mylinti lie 
tuvių kulbą ir tautą. Tai buvo 
didelis Pijui X memorandumas, at
skleidžiąs visą ne tik Vilniaus vys
kupijos, bet taip pat ir visos Lietu
vos liūdną religinę būklę dėl lenkų 
kalbos brukimo į Lietuvos bažny-

dbti Dievo žodį šiose parapijose į tuvos nepriklausomybė. Šiais 
ir lietuviškai, buvo iškelti. Kadangi ' "*** 'u V l l m a u s vyskupija _ gavo 
dvasiška Vilniaus vyresnybė nesirū
pina, kad mus mokytų tikybos gim
tąja kalba, kreipiamės į Jūsų Šven
tenybę, nuolankiausiai prašydami, 
kad palieptumei ištirti mūsų padė-

čias. Vyskupas Von-der-Ropp iš į jimą bet kurios tautos tardytojui, 
Vilniaus buvo iškeltas, o jo vietoje 

tais nekomunistiniais Lietuvos š i m u s a p i e V i I n l a u s v y s k u p i j ą B t u 

Vilniaus vyskupiios ižde laikyti 10-j I 9 0 8 m- ™&ėp 15 d. buvo paskir-
000 auksinų. Tuo būdu turėjo būti i t a s vyskupijos administratorium 
užtikrinta galimybė jauniems l ie tu- | k u i 

viams išeiti mokslus ir tapti kuni
gais (5). 

Nežinome, kiek ir kas iš Vilniaus 
kun. seminarijos lietuvių studentų 

Minsko dekanas. 

Naujasis vyskupijos valdytojas 

bet nei lietuvių' kalbos, nei pačių 

lietuvį vyskupą Jurgį Matulaitį — 
Matulevičių. Visi skundai, teisingi 
ar neteisingi, pasiųsti šv. Sostui ne
dingsta, jeigu jų iš slaptų archyvų 
kas neišvagia. Kai reikėjo Vilniui 
skirti vyskupą, tai reikia manyti, jog 
ir tie graudūs lietuvių skundai ir 
prašymai gauti Vilniuje lietuvį vys
kupą buvo surasti Vilniaus vysku-

ios teisingos tvarkos padaryti pįjos bylose ir peržiūrėti. Tie skun-
bažnyčiose niekas neatėjo. Kai užėjo dai betgi Vatikane gavo savo le-
Didysis karas, Vilniaus krašte kul- j miamą reikšmę, kai Vatikane buvo 
:ūrinis lietuvių gyvenimas apmirė, j žinoma, jog Lietuva yra pasiskelbu-

tik ne lenkui, ir padaryti teisingą 
tvarką mūsų bažnyčiose" (6) 

šiaip taip galėjo lietuviškai kalbėti, Vokiečiai Vilniaus krašte pradžioje! sį nepriklausoma, atseit, kai jau Ro-
buvo uždraudę visas lietuviškas 

tomis vyskupijos stipendijomis pa- • iįe tuvių nemylėjo. Prie jo ir toliau | draugijas ir įstaigas. O kun. 
sinaudojo. 2inoma tik tiek, kad vis ė]-0 Vilniaus krašto lenkinimas per 
dėlto lietuvių kunigų vyskupijoje Bažnyčią. Bažnyčiose vyko tarp len-
buvo, bet vieni jų, eidami mokslus, k ų i r lietuvių vaidai. Lenkai Vil-

d a m a ? 3 * 5 ^^^ b ° 1 Š e V l k U U 2"|facių vyskupų, briems^ rūpėjo j ; lenkėjo, o 1 

Dar kartą 
Į kraštą daugiau sulenkinti kaip su- buvo ujami iš vienos parapijos į 

iltims atgimė j krikščionimi. Kai popiežius Klemen- _ kitą. Lietuviai kunigai gaudavo pa-
1961 m. gale Anglijoje jau kaip 
dvimėnesinis žurnalas. Likimo 
ironija: vienas pirmųjų legalizuo
tos spaudos organų, Lietuvos ka
talikams išgyvenant antrąjį 
"spaudos draudimo" laikotarpį, 
"Šaltinis" turėjo persikelti užsie
nin ir čia tęsti savo nepakitusią 
tikybinės ir tautinės minues mi- j bažnyčių be kunigų. IŠ kitų baž-

£NukeJti J 2 JpLį myčiUj kuriose pildo paslaugas len-

sas VIII vis dėlto sužinojo apie tik
rąją vyskupijos būklę, tai 1595 m. 
atsiuntė į Vilnių savo ypatingą vi
zitatorių Aleksandrą Cumeleus'ą. 
Šis pranšime popiežiui rašė: "Beke
liaudamas per Vilniaus vyskupiją, 

skyrimus į gudiškas ar visai lenkiš
kas parapijas. 

Kovoje už lietuvių kalbą bažnyčiose 

Lietuvių tautinio atgimimo ban
ga gaivalingai pridėjo reikštis XIX 

nyčioje vakarais ir toliau vietoje 
šventų giesmių traukė savo tauti-

Michalkevičiul daugiau rūpėjo len
kiškoji politika negu lietuvių dva
siniai reikalai. Kai Vlniuje 1915 m. 
atsirado keli tūkstančiai lietuvių 
pabėgėlių, ir šv. Mikalojaus baž
nytėlė negalėjo ju sutalpinti, kun. 

nį himną (Jeszczc Polska nie zginę- K. Olšauskis Lietuvių Draugijos 
la) ir kitas patriotines giesmes, o j vardu kreipėsi į vyskupijos valdyto-
lietuviams kunigams nebuvo duota: ią, kad leistų lietuviams pritš Ve-
galimybė dirbti tarp savo tautiečių, lytas Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje j j'0V7a'ldymo p^irodė~tTm netinta 
VHniaus kurija nekreipė dėmesio į, lietuviškai pravesti rekolekcijas. Po , m a s > 1913 m. birželio mėn. visoje 

mos kurijoje negalima buvo Lietu
vos vadinti Polonia. Tada ir Žemai
čių vyskapo Pranciškaus Karevi
čiaus kreipimasis Berlyne 1918 m. 
vasario mėn. į Vokietijos vyriausy
bę su prašymu, kad paremtų lietu
vį kandidatą į Vilniaus vyskupiją, 
turėjo savo reikšmę. 

Be abejo, kun. K. Michalkevi
čius norėjo ir tikėjosi tapti Vilniaus 
vyskupu, bet po 10 metų ryskupi-

kuri man buvo VIII Klemenso įsa-. šimtmečio antroje pusėje, ir kuni-j l i c t u v h > s k u n d u S - P r i s t i ^ k a n t r r M d e r>'b^ s u k l e b o n u 5r ^ ^ Į ^ ™ į e P ^ d o gandas, tad kun. 
kyta aplankyti, aš radau daugybę' gai lietuviai negalėjo su ramia sąži- **• L y d o s a?skr i t :es> R o d u n č s ir. jos valdytoju ir po šaukimosi į Mc-; ^ Michaikev^us atstatytas i va> 

ne žiūrėti į lietuvius kaimicčus, be-Į Nočios lietuviai nutarė 1912 m. pa-j hi'evą pas vyskupą Geplinską visas d v t °]° pare1?*-
kaibančius lenkiškus poterius, o ne- siųsti Sv. Tėvui skundą ir prašymą,' reikalas baigėsi tuo, kad pačiam {KųJcęJt* f "i g ^ J 
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Siame numery 
Norvegiškai apie Lietuvę, 

lavo įsčių vaisius.^ ir 
Rainer Maria Rilke. 
Juozo Yluvio eilėraščiai. 
Jis regėjo ateiti. 
Rainer Maria Rilkes eilėraščiai. 
Lietuviu katalikų mokslo akademijos 
X suvažiavimas Detroite. 
James Ensor paroda Chicagoje. 
1976 metų Frankfurto knygų muge. 
Lietuvių ir latvių muzikos akistata. 

„TAVO ĮSČIŲ VA f 0 1M R Ai H B MARIA RILKE • Į 

Kertine parašte 
Norvegiškai apie Lietuvą 

Praeitą spalio mėnesį Norvegi
joj"1 buvę surengtos sovietinės 
kultūros dienos, kurių 'programą 
atliko "pasiuntiniai iš Lie'uvos". 
"Tiesa", "Gimtasis kraštas" ir 
kita komunis'inė spauda su pasi
gyrimu rašė, jog ta proga pagar
sinta lietuviškoji kultūra, tarsi 
minėtos dienos ir buvusios tam 
skirtos. Ne taip ši įvykį įvertino 
didysis Oslo dienraštis "Morgen-
bladet", lapkričio 20 laidoje iš
spausdinęs publicisto PhUlipo 
Roennebergo straipsnį kuris nu
sipelno mū:ų skaitančiosios vi
suomenės dėmesio. 

Norvegų papročiais — rašo 
autorius — svečiai priimami 
kaip svečiai, tai yra, gražiai ir 
mandagiai. Drauge laukiama, 
kad ir svečiai atitinkamai elgtų
si. Norvegų spauda padoriai ap
rašė, kaip tradiciniu būdu buvo 
sutikta sovietinė delegacija lietu
vių kultūros parodos proga ir kas 
buvo pasakyta bei padaryta ry
šium su sovietinės kultūros ir 
draugystės dienomis Mosse (Os
lo priemiestyje). 

Sovietiniai delegatai su savo 
diplomatais priekyje reiškėsi be 
kita ko Lietuvos vardu ir pristatė 
lietuvių liaudies meną. Kokiu 
būdu prie to prieita? — klausia 
Ph. Roenneberg. Ir taip aiškina: 
Adolfas Hitleris su Josifu Stalinu 
1939 m. susitarė pasidalinti eilę 
valstybių, ir Lietuva pateko so
vietams. Buvusi nepriklausoma 
valstybė, ir kaip tokia didžiųjų 
valstybių pripažinta, dviem dik
tatoriam susitarus, tapo sovieti
nių rusų kraštu. Per antrąjį pa
saulinį karą — tęsia norvegų pu
blicistas — Hitleris Lietuvą 
užėmė, bet po karo ji vėl virto so
vietinių rusų sritimi. Tokia ji ir 
dabar, praslinkus 32 metams, 
nors visi kiti pasaulio kraštai jau 
seniai išlaisvinti. 

Toliau autorius pateikia i š 
trauką apie Lietuvą iš didžiosios 
norvegų enciklopedijos "Gyl-
dendals store konversasjonsleksi-
kon*\ kurios, anot jo, niekas ne
gali apkaltinti propagandos 
skleidimu. Cituojame: "1939 
lapkričio 10 sutartimi SSSR išsi
reikalavo teisę laikyti savo įgu 

VYT. BAGDANAVIČIUS 

Mes retai atkreipiame dėmesį 
į tai, kad apie Jėzaus fizinį gy
venimą mes turime daug'au in-

: formacijų, negu apie kurio kito 
laidelio žmogaus. Mes žinome ne 
i uk jo gimimo aplinkybes, bet ir 
Į jo pradėjimo aplinkybes jo moti-
įnos įsčiose. Kai angelas apreiš-
j kė Marijai, kad ji pradės iš Šv. 
i Dvasios, kaip skaitome Luko' 
į evangelijoje, nuo to laiko Dievo 
j Sūnaus gyvenimas prasidėjo žmo-
igiškose sąlygose. 

Šiandien nebūtų populiaru 
apie tai kalbėt, nes žmogaus pra-] 

. dėjimu: motinos įsčiose kreipia- į 
ma vis mažiau dėmesio. Negana I 

i to, į šį reikalą dažnai žiūrima 
kaip į nepageidaujamą reiškinį: 
motinos kūne. Stengiamasi jį nu- į 
prasminti, sukliudyti jam vysty-' 
tis ir net prasidėjusį vystymąsi 
nutraukti. Nėra ko įrodinėti, kad : 
tai yra nuotaikos, priešingos ne 
tik žmogaus sampratai, bet ir Ka-
'ėdų misterijos prasmei bei die
vukam žmonijos gelbėjimo pla
tu!- Dievas tapo žmogumi ne 

sasssss^ 

čiu būdu, kaip ir kituose dvie
juose (Pabaltijo) kraštuos?. 1940 
birželyje Makva a;-\a'iino Lie-ikaip galnga asmenybė, nužen-
tuvos vyriausybę 1939 lapkričio j gianti iš mums neprieinamų 
10 sutarties sulaužymu ir pasta
tė marionetinę vyriausybę, kuri 
paskelbė naujus seimo rinkimu? 
su komunistų partija kaip vie-

, ! • ? • aukštumų, ne kaip paslaptingas 
pasakos kūdikis, randamas kur 
nors miške ar ištraukiamas iš 
vandens, bet ka'"p paprastas tik-| 

nintele leidžiama partija. Taip'ras žmogus, pradėtas motinos įs-
sudarytas seimas tų pačių metų čiose. 
rugpiūčio 3 paskelbė Lietuvos į- Kai kas vengia ap'e tai kalbė-
:ungimą į Sov. Sąjungą. Po to ti, kliudomas didelio drovumo. 
sekė įprastiniai masiniai suėmi- Tačiau klausimas, ar tas drovu-; 
mai, egzekucijos ir išvežimai, mas yra pateisinamas. Juk tai yra ; 
pirmoje eilėje intelektualų ir ū- mūsų gyvenimo būtis, kuri yra j 

j kiškai pasiturinčiųjų, visiškai su-!taip pat vertinga, kaip ir visas; 
naikinus tautinį karininkų ir mūsų gyvenimas. Isismaginimas j 
valdininkų sluoksnį. Tačiau kai kurių pamaldžių žmonių kal-
krašto subolševinimas buvo nu
trauktas 1941 m., kilus vokiečių 
— rusų karui, kai vokiečiai užė
mė Lietuvą ir pavertė generali
niu komisariatu, priklausomu 
"Reicho komisariatui Ostlandui". 
Vokiečiams pasitraukus 1944 m., 
Lietuva vėl virto savivaldžia są
jungine Tespublika su sostine 
Vilniumi. Rusų valdomas, buvęs 
žemės ūkio kraštas tapo aiškiu 
pramonės kraštu. Tačiau dauge
liui lietuvių pavyko pabėgti, o 
JAV-se veikia Vyriausias išlaisvi
nimo komitetas ir Amerikos lie
tuvių taryba dėl tėvynės tautinio 
išlaisvinimo." Tiek iš norvegų 
didžiosios enciklopedijos. 

Toliau "Morgenbladet" rašo: 
Tai buvo Lietuvos pavergėjai, 
kurie su draugystės vizitu lankėsi 
Mosse. Sovietų ambasadorius 
vienoje kalboje, pasakytoje Mos-
so Dailės galerijoje, tarp kitko sa
kė, jog tai, kas čia vyko, atitinka 
Sovietų Sąjungos principinę li
niją — taikiu būdu sukurti susi
pratimą ir laimėti bendradarbia
vimą. Mažą tokios taikos noro 
pavyzdį — pastebi Ph. Roenne
berg — norvegai neseniai patyrė, 
kai sovietų laivynas Barenco jū
roje panaudojo raketinę diplo
matiją (užuomina į dažnus so-

bėti apie žmogaus pradėjimo 
nuodėmę nuveda mus per toli 
nuo žmogaus pradėjimo verty
bės. Nuo seno kai kurie dvasin
gi žmonės buvo linkę gimtąją 
nuodėme suplakti su Adomo ir 
Ievos lytiniu santykiu. Tačiau 
taip manantiems Tomas Akvinie-
tis užkirto labai stipriai, sakyda
mas, kad jei tas santykis buvo 
nuodėmė, tai ta nuodėmė buvo 
labai reikalinga. Biofizinis žmo
gaus gyvenimas nėra nieko nuo
dėmingo. Nuodėmė jam prisime
ta, kai žmogus iškreipia šio san
tykio prasmę, perskeldamas jį į 
smaguriavimą ir pareigą; smagu
riavimą pasiliekant, o uždavinį 
atmetant 

Poeto Rilkės sukaktis 
Kai mūsų dėmesys nukrypsta į 

žmogau: gyvenimo pradžias mo
tinos įsčiose, labai vertas dėme
sio šiuo atžvilgiu yra poetas Rei-
ner Maria Rilke. Jis yra atkrei
pęs daug dėmesio žmogui, esan
čiam motinos įsčiose. Tai gali kai 
kam atrodyti staigmena, nes Ril
ke yra žinomas kaip labai dva
singos žmogaus sampratos atsto
vas, nuolat kalbąs apie angelą, 
kuriuo jis domisi ir kurio bijo. 

Antanas Tamošaitis 

Man taip džiugu, man svi.esu 

las Lietuvoje, ir nuo tada prasi-įvegų teoMnjo 
dėjo spjaitua sovietinimai tuo 5>a- .. tfislaž 

vietų karo pratimus Norvegijos J i s ^ P P a t m^t& k a I b ė t i a P i e 

pašonėje) | moters meilę ir jauno žmogaus 
Tarybinių svečių pasirodymas m i r 4 1«'P vertybes. Tačiau ša-

Mosso mieste buvęs teigiamas, 
anot autoriaus, tik ta prasme, 
jog suteikė progą dešiniųjų jau
nimui pareikšti protestą dėl nor-

tudento Etinio 

Juozas Yluvis 

IR SUGRĮŠI ŽIEDAIS.. 

Kai jauni sakalai 
suplasnos erdvėje, 
širdis vėl pagyvės 
kaip kodais. 

Kaip kodais 
iš miglų ir šešėlių 
prasiverš spalvomis — 
ne svečiom, o savom 
tavo meūė. 

Ir sugrįši į mano pasaulį, 
ir sugrįši žiedais... 
Saulė kils, nusileis 
kaip kodais. 

VĖL TIESIAME BURES 

Tave regiu, tavęs ilgiuos 
erdvių gelmėj, žvaigždžių takoos, 
buity visoj. 

Atrodo, dulkė uš esu, 
o taip džiugu, o taip šviesu 
tavoj globoj. 

Tave randu, tave jaučiu, 
lyg saulę veidu Švytinčiu 
savoj tautoj. 
Kalbi švelniai, ženklais tyliais, 
vilties ir bandymų keliais 
vedi savin* 

Viliuos tavim, giliai tikiu, 
aukos kaitoj rankas keliu, 
širdim lenkiuos. 
Negrįžo niekas atgalios 
be tavo meiUs ir taikos — 
negrįšiu aš. 

Ta jo 50 metų mirties sukaktu
vės. 

Žmogus įsčiose . 
Trečiojoje elegijoje Rilke krei

piasi į motiną, kurios įsčiose yra 
pradėtos akys. Toms naujoms 
akims motina atstovauja drau
giškam pasauliui, gindama jį 
nuo nedraugiško. Motina savo 
lieknu liemeniu uėstoja šiai bū
tybei nedraugišką pasaulį ir sau
goja jį nuo ateinančio chaoso. 
Tą tamsų kambarį motina šiai 
būtybei padarė nekenksmingu, 
savo širdimi suteikdama jam 
žmogiškos erdvės pobūdį. Šiame 
tamsiame kambary ji pastatė nak
ties žiburį, šviečiantį draugišku
mu. Tačiau iš anapus spintos ne
ramus likimas artinasi i jį, už
dangos raukšles lengvai pastum
damas į Šalį. (25-41 eil.) 

Prie prasidedančio žmogaus 
paslapties Rilke grįžta ir Ketvir
tos elegijos pabaigoje. Ši pabai
ga yra laikoma viena sunkiau
siai suprantamų elegijų vietų. 

Pirmiausia poetas klausia, ar 
kas įstengtų aptarti, kas yra kū
dikis. Kas galėtų rankiniu mastu 
išmatuoti tuos colius, kurių 
atstumai yra kaip tarp žvaigždy
nų. Tačiau čia pat jis kūdikiui 
prijungia mirtį, kuri yra kaip pil
ka, kietai užaugusi duona, ar 

;kaip obuolio branduolys apvalio-
! je kūdikio burnoje... Žmogžu-
džius nesunku pastebėti, Ir štai* 

: mirtis, visuotinė mirtis, net prieš 
gyvenimui prasidedant, labai 
lengvai įsijungia, būdama ne
pikta bet ir neaprašoma. (76-
85 eil.) 

Taigi matome, kad Rilke kū
dikio būtį aptaria tokiai* toliais, 
kurie panašūs į atstumus tarp 
žvaigždynių. Tačiau, nepaisant 

Tyliąją naktį to> kūdikio jau yra įsikąsta mir
tis, taigi ji jam yra labai arti, 
net prieš gimstant. Apskritai, 
apie žmogaus gyvenimo pradžias 
Rilke turi labai sudėtingą sąvo
ką. Žmoniškumas jam yra kaip 
pirminis, neperžengiamas, miš
kas, kurio dugno niekaip negali
ma pasiekti, nes čia yra sukritę 
klodai ant klodų. Taip jis yra 
rašęs 1915 m. savo laiške kuni
gaikštytei Marijai 

lia to, jis daugiau negu bet kas 
savo rinkinyje "Duino elegijos" 
atkreipia dėmesio į žmogų, tebe
santį motinos įsčiose. 

Rilke gimė Prahoie 1875 m. ir 

karinei ar administracinei veik
lai. Tačiau jis pasidarė klajojan
čiu poetu, kurio namai buvo vi
sa Europa nuo Petrapilio iki Pa
ryžiaus. Didžio poeto kelią Ril
ke pradėjo 1900 metais su savo 

tiškas jausminis ir poetinis bre
vijorius. 1911 metais pradėjo ra
šyti, kaip jis pats sako, savo pa
grindinį gyvenimo kūrinį, gyven
damas Duino pilyje prie Adrijos 
jūros. Ten jis parašė tik tris ele-

trijų dalių poezijos rinkiniu gijas; kitas septynias jis parašė 
\Z 

Gyvulys nėra išėjęs iš įsčių 
įsčių sąvoka visuotinius mata

vimus įgyja Aštuntoje elegijoje. 
Norint ją suprasti, reikia paste
bėti, kad Rilkės supratimu, gy
vuliui visa gamta yra įsčios. Gy
vulys iš įsčių nėra išėjęs. Kai tuo 
tarpu žmogus yra išėjęs iš įsčių 
į pasaulį, kuris jam nėra savas. 
Palyginus su pirmąja tėvyne 
(ty. įsčiomis) antroji žmogaus 
tėvynė (t.y. pasaulis) jam yra 
dviprasmiška ir vėjuota (50-51 
eil.). Todėl Rilke sušunka: "O, 
mažųjų būtybių palaima, tų, ku
rios visada pasilieka įsčiose, b i 
rios jas nešioja. Koks laimingas 
yra uodas, kuris tebeskraido vi
duryje net savo vedybų dieną. 
Nes įsčios yra visk*s". Tokiame 
pat saugume gyvena paukščiai 

baigdamas jas Šveicarijoje 1921 ^ ^ ^ į s č j u ^ ^ mkei ^ 
m. Šiose elegijose poetas stengėsi, l y g s t a b ^ a ^ u ™ ^vokai. Kas 
giliausiu būdu išsakyti žmogaus. n e t u r f ^ ^ 
buų. Net tniose is sių elegijų bf . , . . „ . 
jis kalba apie žmogaus būtį mo- t 

tinos įsčiose. 

Man taip džiugu, man taip šviesu, 
lyg žvaigždės teiktųsi kartu 
vienon šeimon-
O, Viešpatie, nejaugi mes 
vėl tiesiame bures 
savon salint 

Rilke mirė 1926 m. gruodžio 
_. įkaso? kuva >-narnai aairieii rs^rratmhtirh", kuris yrą savo- gyvendamas kitose vietose, už-'29 d. Taigi šiuo metu kaip tik 

ra ant atkasto etruskiskos vazos 
dangčio. Tas, kuriam prisieina 

(Nukelta į S tfA-l 
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Siame numery 
Algirdinių metų angoje. 
Amerikos Vikingų žygis į Marsą. 
Tiziano — didysis Venecijos 
dailininkas: minint 400 metu sukaktį 
nuo jo mirties. 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Iš Lituanistikos instituto ir jo 
nariu veiklos. 
Apie Lietuvos istoriję Lietuvoje. 
"Draugo" 1976 metų kultūrinio priedo 
turinio ir pavardžių rodykle (indeksas). 

AMERIKOS VIKI a <* i r. 
m m a"? I i Ii 1 V l M 

! 
MARSĄ 

Kertine paraštė 
Algirdinių metų angoje 

1 naujuosius 1977 metus gali- būtų tinkama proga pagrindinai 
me žengti su mintimi, kad jie 
mums, lietuviams, turės būti iš
skirtiniai, sukaktuviniai metai. Jie 
turės priminti mums "tuos di
džius laikus", kada susidarė baig-
tinai Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštija (LDK) ir jos didžiau
sias kūrėjas didysis kunigaikštis 
Algirdas mirė lygiai prieš 600 
metų. Tada su jo mirties sukak
tuvėmis galėsime minėti ir jo, ga 
Ii sakyti, kūrinį — LDK 

Kai minėsime Algirdą ryšium 
su LDK kūrimusi, mes tuo pačiu 
įstatysime jį į savo laiko rėmus, 
tariant, pažvelgsime į jį iš pla
čios istorinės perspektyvos. Iš jos 
žvelgdami, turėsime itin pažymė
ti, kad LDK steigėsi, pirmauda
ma rytų Europoje, slavų apgy
vendintoje, juos organizuodama tieji lietuvius krikštytis 
ir savo valdžiai palenkdama. 
LDK kūrėsi prieš Maskvos Di
džiosios Kunigaikštijos baigtinį 
įsisteigimą. Kai anoji įsisteigė, ji 
netrukus pastojo kelią LDK plės
tis. Abiejų didžiųjų kunigaikšti
jų santykiuose darėsi padėtis, ve
dusi prie jų varžytinių ir vėliau, 
po šimtp su viršum metų, prie 
atvirų karų. Algirdas, tarsi at
spėdamas tolimą ateitį, rašė Kon
stantinopolio patriarchui, kad 
Lietuva turi du priešus: Vokie-
kiečių Ordiną ir Maskvą. Gal tai 

The Planeta in their stations i 
list'ning stood. 
John MUtoo, "Paradise Lošt" 

Gal prasmingiausias JAV 200 
metų nepriklausomybės atžymė-
;:mas — sėkmingas dviejų erdvė
laivių nuleidimas ant Marso 
planetos. Tai epochinės reikšmės1] 
žygis, rodąs, į kokias technologi
nes aukštumas JAV pakilo per 
tuos 200 metų kieto ir kūrybin
go darbo. 

Nėra lengva ant Marso nu-! 
leisti robotinį erdvėlaivį. Rusai 
tris kartus bandė, bet jų pastan
gos tragiškai pasibaigė. Blogiau
sia, kad dėl didelio atstumo, kurį 
radijo signalas šviesos greičiu 
nubėga per beveik 20 minučių, 
negalima leidimosi proceso regu
liuoti iš žemės. Kapsulė pati savo 
kompiuteriais turi pasitikėti. 

Amerikiečiams ši operacija 
puikiai pavyko. Jau birželio mėn. 
vidury, kaip ir buvo numatyta, 
Vikingas 1-sis įėjo į orbitą aplink 
Marsą. Orbita buvo gana ištęsta. 
Erdvėlaivis sukosi aplink planetą, 
priartėdamas prie jos iki 938 my
lių atstumo ir nutoldamas net 
20255 mylių. 

Taip besisukdamas aplink pla
netą, Vikingas 1 fotografavo jos 
paviršių, o raketinių variklių 
laboratorijos (Jet Propulsion La-
boratory) Pasadenoje, Kaliforni
joj, mokslininkai rūpestingai ty-

gaunamas fotografijas, 
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aiškinti ateinančiais jo sukaktu 
viniais metais. 

Neišleistinas iš akių ir Algir
do politikavimas vakarinėje LDK 
pusėje. Čia jis, drauge su Kęstu
čiu ir kitais broliais, kovojo su 
Lenkija dėl buvusios Haličo —I rinėjo 
Volinės valstybės palikimo, kai Į ieškodami tinkamos vietos misi 
joje pasibaigė valdžiusi Riurikai-
čių dinastija. Prie pietvakarinės 
LDK dalies jis prijungė ir dide
lius Podolės plotus, atėmęs juos 
iš totorių. Algirdas su Kęstučiu 
vedė derybas su imperatoriumi 
Karoliu IV dėl Lietuvos krikšto. 
Algirdo metu, kada kovota su 
Lenkija dėl Haličo — Volinės, 
Lietuvos krikšto klausimas buvo 
pasiekęs net ir Romą. Yra išlikę 
keli popiežiaus laiškai, raginan-

leisti. Mokslininkų noras buvo 
nutupdyti Vikingą 1 liepos 4 die
ną, per pačią 200 metų nepri
klausomybės šventę. Bet nutup-
dymui vieta pasirodė esanti rizi
kinga. Teko ieškoti vietos kitur. 
Pagaliau Vikingo 1 kapsulė nu
sileido liepos 20 dieną 8 vai. 12 
min. 7 sek. rytiniu vasaros laiku 
Chryse rajone Nusileidimo vie
toje Marso laiku tada buvo 4 vai. 
30 min. po pietų. 

Tai buvo didelė šventė. NASA 
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Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ((1873-1911) Žvaigždžių sonata. Andante 

Kaip matome, Algirdo viešpa- pareigūnai džiūgavo, kaip vaikai, 
tavimo laikotarpis paženklintas Anot spaudos pranešimų, kai ku-
žymių įvykių LDK. Lietuvių rių akyse žibėję džiaugsmo aša-
Istorijos draugija yra užsimojusi ros — pirmą kartą nuo sutuok-
kai kuriuos jų paryškinti ir kar-1 tuvių momento. Patsai preziden
tu pavaizduoti kelis Algirdo vieš- j tas Fordas skambino telefonu Vi-
patavimo aspektus. Ji nusistačiu- ! kingo projekto direktoriui James 
si keturioliktą savo leidžiamo \ S. Martin, Jr., sveikino jį ir visą 
žurnalo "Lietuvių tautos praei
tis" knygą jam skirti. Bet tam 
reikalui žurnalo redakcijai reikė
tų turėti talkininkų. O jie ne
lengvai sumedžiojami. 

Kai Algirdo sukaktuviniai me-
nurnanydamas, jis ir įsteigė labai'. tai seka tuojau po Liudviko Rėzos 
savaimingą ir tiesiog niekur ne
girdėtą vyriausią valdžią — di-

(1976), kuris buvo paminėtas 
renginiu Chicagoje ir ilgu straips-

archiją, kai pasidalino didžiosios niu dr. V. Maciūno "Draugo1 

kunigaikštijos valdymą su Kęstu 
čiu. Algirdas politikavo daugiau 
LDK rytuose ir pietuose ir pir
mas Lietuvos kunigaikščių susi
kibo su Maskva. Kaip tai atsitiko, 
turėsime progos kitais 
svarstyti. 

kultūriniame priede, tai pravar
tu priminti ir šio labai iškilaus 
Mažosios Lietuvos tautiečio atsi
liepimus apie Algirdą. Jis randa
mas jo istoriniame veikale (nedi-

metais j deliame), pavadintame "Apie 
krikščioniško tikėjimo pradžią 

mokslininkų štabą. 
Nors ir nepavyko kapsulės nu

leisti liepos 4-tąją, bet ir liepos 
20-j i yra sukaktuvinė data. Tą 
dieną lygiai prieš septynerius me
tus astronautas Neil Armstrong 
žengė pirmą žingsnį ant menu-

lio paviršiaus. ] no "the Midas Muffler rock", at-Į komplikuoti eksperimentai 
Praėjus keletui valandų po | seit automobilio duslintuvas. Ki- j Pirmą kartą Vikingas 1 kasė 

žemę liepos 28 d. Tos dienos va
kare, 9 vaL 45 min. gauti pa
veikslai, rodę kasimo eigą. Kas
tuvas, paėmęs kiek jam reikia 
Marso žemių, paliko mažą grio-

Vikingo 1 nusileidimo, metereo-ltas panašus į mažą automobilį, 

Lietuvoje". Veikaliukas yra retas 
ir tyrinėtojų liko beveik nepaste
bėtas. Rėzos istoriją užtiko Greif-
svaldo (Vokietijoje) universitete 
M. Biržiška ir jos ištrauką at-

Lietuvos vyriausi valdovai pagal į spausdino "Lietuvių praeities" 
įsigyvenusį Vakaruose paprotį trečioje knygoje (1961). Pateik-

A'.girdo diarchija neskaldė 
LDK Jos vieningumą patvirtino 
ir Vokiečių Ordino šaltiniai, ku
riuose kalbama apie abu (Lietu
vos) karalius (ambo regės), kaip 

vadinti. 
Algirdas buvo pirmas Lietuvos 

kunigaikštis, pasinešęs kovoti su 
Maskva, ir net du kartus daužė 

toje ištraukoje Rėza apie Algirdą 
šiaip byloja: "Algirdas... Lietuvos 
didysis kunigaikštis, kariška tvir
tybe įžymus, prieš iš visur spau-

laimingai kovojo, kad imperiją 
nuo Baltijos jūros pakraščio iki 
Juodųjų marių pirmatakų iš
plėstą, naujpmis pergalėmis pa
jėgiausiai sutvirtino. Dargi dva
sios didybe ir romumu Algirdas 
kitus viršijo. Algirdo totorių per
galėmis visa Europa išlaisvinta 
yra"(Per victoriam Olgerdi totą 
Europa a tataris liberata est). 

Kaip ir dėl ko Rėza sužiedė Al
girdą su Europos išlaisvinimu 
nuo totorių jungo, turėtų būti 
aiškinama. Šiuo kartu tegalima 
tik pastebėti, kad panašus akcen 

loginės grupės vedėjas Seymour 
Hess galėjo padaryti pirmą oro 
pranešimą iš Marso. Vėlą Marso 
popietę pūtę lengvi vėjai iš rytų. 
Po vidurnakčio vėjo kryptis pasi
keitusi. Jie jau pūtę iš pietvaka
rių. Maksimalus vėjo greitis bu
vęs 15 mylių per valandą. Tem
peratūra svyravusi nuo -122 laips. 
F tuoj išaušus iki -22 laips. F. Į 
įsidienojus. Bet tai nelaikoma j 
aukščiausia tos vietos temperatū- ! 

ra. Atmosferinis spaudimas bu
vęs pastovus, 7.70 milibarų. 

Tačiau įdomiausia buvo moks
lininkams pamatyti Marso pa
viršiaus fotografijas. Jų ilgai lauk
ti nereikėjo. Pasirodo, kad ant 
Marso nusileidęs amerikiečių ro
botas besąs didelis foto mėgėjas. 
Vos 25-kioms cekundėms prabė
gus nuo to momento, kai Vikin
go I-jo trys plačiai išsiskėtusios 

tad ir pavadino "Volkswagenu". 
Iš pradžių susidomėjimo sukė

lė televizijos paveiksluose, trans
liuotuose Vikingo I-jo, keistos fi
gūros, primenančios grubiai nu-į-velį 7 inčų ilgio, 2,5 inčų pločio 

ir 2 inčų gylio. Šis griovelis nu
stebino mokslininkus. Buvo tikė
tasi, kad Marso paviršių dengia 
purus, vėjo supūstas smėlis. Bet 

brėžtas raides B, G ir skaičių 2. 
Mokslininkai atidžiai tyrė nuo
stabius ženklus, bet greitai paaiš
kėjo, kad tai tik šešėliai nuo ak
menų. 

Spalvotos nuotraukos parodė, 
kad Marso paviršius besąs rudai 
raudonas. Visos uolos ir smėlis, 
manoma, aptraukti limonitu, ku
ris ir teikia Marsui rausvą at
spalvį. Padangė irgi šviesiai raus
va. Reiškia, atmosferoje plauko 
daug dulkių, kurios išslaido sau
lės šviesą ir teikia skliautui raus
vumo. 

Atmosferą kapsulė ėmė tirti, 
vos patekus į ją leidimosi proce
se- Marso atmosferom sudėtis at-

lojos palietė svetimą paviršių, rodo tokia: 95 proc. anglies dvi 

so. S. m. rugpiufio 7 d. jis pasie
kė raudonąją planetą, įėjo orbi-
ton aplink ją ii tuoj pradėjo fo
tografuoti Marso paviršių, ieš
koti vietos nusileidimui. 

Jau Vikingo l-jo orbitos kap
sulė rugpiūčio mėn. viduryje dvie
jose fotografijose nufotografavo 
rūką žemose planetos vietose. O 
Vikingas 2, būdamas orbitoj, pa
stebėjo dar didesnę vandens garų 
veiklą. Jis nufotografavo debesis, 
susispietusius aplink keturis di
džiausius Marso ugnikalnius, ki
toje vietoje keistas debesų for
macijas, lyg sūkurius, susuktus 
stiprių, gal kokių 140 mylių per 
valandą vėjų. Taip pat pastebė
ta, kad rūkas buvo pripildęs di
džiuosius tarpeklius ir kai kuriuos 
kraterius. Tos fotografijos dar 
kartą patvirtino, kad Marse esa
ma vandens, ir kėlė viltį, kad ga
linti būti gyvybė. 

Viking 2 nusileidimui parink
ta vieta, vadinama Utopia Pla-
nitia. Tai šiaurinė Marso dalis, 
pusiaukelėj tarp pusiaujo ir šiau
rės ašigalio, jau ledų sritis. Tiki
masi, kad ten bus daugiau van
dens, tad ir daugiau galimybės 
gyvybei užtikti. 

Rugsėjo 3 d. buvo pasiųstas 
signalas leistis, ir Vikingo 2 kom
piuteriai pradėjo leidimosi opera-

i cijas. Leidimosi kapsulė sėkmin-
| gal nusileido Utopijoj visai, kaip 
} planuota, 6 vai. 58 min. vakaro 
j rytiniu vasaros laiku. Tai jau an-
I tras amerikiečių erdvės triumfas 
j septynerių savaičių laikotarpy. 

Utopijoj mokslininkai taip pat 
tikėjosi daug vėjo supūsto smė-

į lio, ant kurio būsią minkščiau, 
į saugiau kapsulei nutūpti. Bet 
į koks buvo nustebimas, kai pirmo 
Į šios fotografijos parodė ne smė
lio kopas, o vėl aplink išmėtytus 
akmenis, kaip ir Vikingo l-jo vie
toje. 

Akmenys aplink Vikingo 2 
kapsulę esą dviejų skirtingų ge
ologinių kilmių. Vieni korėti, 
lyg kempinės, atrodo, išmesti S 
Marso ugnikalnių. Kiti kampuo
ti, lyg atlaužos iš Marso plutos. 
Jie, greičiausia, meteoritų stip
rių smūgių, kurie suformavo kra
terius, išmėtyti aplink. O gal tie 
akmenys yra tekėjusios lavos iš
laužti iš ugnikalnių žiočių ir iš
nešioti. Be to, pirmosios panora
minės nuotraukos rodo, kad Mar
so paviršių suformavęs proce
sas, kuriame dalyvavęs vanduo 
ir ledas. Prie pat nusileidusios Vi
king 2 kapsulės besąs vingiuotas 
griovys. Mokslininkai tiki, kad griovelio krantai likę statūs, kraš

tai aštrūs, nematyt jokio nuby-Į t a i ga'isbūti išdžiūvęs upelis. 
rėjimo. Atrodo, kad Marso žemė 
yra gana limpanti, lyg šlapias 
smėlis, panaši į mėnulio. Giliau, 
po paviršiaus sluoksniu, žemė at
rodo daug tamsesnė. 

Tačiau pats pirmasis Vikingo 
2-jo atradimas yra tas, kad pa
dangė viršum Utopijos esanti 
tamsesnė, kaip viršum Chryse 
dykumos, kur tupi Vikingas L 

Iškastoje Marso žemėje rasta Vikingo 2 nuotraukos primenan-
daug vandens. Tiek daug, kad jis j čios saulėlydį žemėje, kada dan-
net trukdęs duomenis analizuoti. į gus būna tamsus, o palei hori-
Bet nerasta komplikuotų organi- į zontą rausva. Manoma, kad Uto-
nių molekulių. O jeigu jų nėra,' pijos rajone atmosfera turinti 
tai kaip su gyvybe? i mažiau dulkių. Bet jų šiek tiek 

Msrse egzistuoja sąlygos pri-. yra. Jei visai nebūtų, jei atmosfe-
mityviai mikrobų pavidalo gyvy-; ra būtų gryna, tai padangė at-

foto aparatai su dideliu entuziaz- deginio, 2 - 3 proc azoto, II - 21 ^ į Pradžioje testų duomenys iš rodytų juoda, išskyrus horizon-
mu ėmėsi šaudyti nusileidimo j proc. argono, apie 0.3 proc. dego 
aplinką ir radijo pagalba per or
bitoj esantį Vikingo 1 erdvėlaivį 
transliuoti nuotraukas žemėn. 

Pirmosios nuotraukos parodė, 
kad visa aplinka esanti nusėta 

nies. J>m^ atmosferoje tuo tar
pu turime 78 proc. azoto, 21 proc. 
deguonies. 1 proc. argono ir ne
žymų kiekį kitų dujų. 

Daugiausia dėmesio susilaukė 
tas dar nebuvo plačiau svarsto-j akmenimis. Tarytum kažkoks Marso žemių tyrimai Jais aorė-
mas. Šiaip ar taip, tai būtų aiš
kintina problema, kurioje Lietuva 
gali išryškėti kaip skydas, den-

Kremliaus sienas. Kaip ir dėl ko Į ūžiančius priešus, k. a. kryžiuo-j ges Va<carų Europą. 
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pirmojo ir vėlesnių kasimų lyg į tą, kur susidaro pakankamas kie-
ir sukėlė vilčių, kad tokia gyvy-į kis oro padangei nuspalvinti 

milžinas būtų ėjęs ir saujomis, ta nustatyti, ar yra gyvybė Mar-
barstęs didesnius ir mažesnius t se ar ne. Speciali rankena — kas-
akmenis. Jų formos gana įvai- tuvas kasė planetos žemę ir po 
rios. Vieną pailgą, tūbos pavida- j atitinkamą žiupsnelį pylė į spe- j Fla. 1975 m. rugsėjo 9 d., jau bu-
lt akmenį rHrc^rkri pavadi- i daliai indus, kur buvo atjMW»Tm i yo. 2.7. milučiu* myliu, nuo Mar- i 

bė galinti ten būti. Bet testų re
zultatai turi ir nebiologinį išaiš
kinimą.. Tad nieko konkretaus 
gyvybės klausimu iš Vikingo 1 

žinota. 
Kai Vikingo I kapsulė leidosi 

ant Marse paviršiaus, Vikingas 
2. iššautas iš Cape Caneveral, 

Jau minėtas dr. Seymour Hess 
pranešė, kad antradienį, rugsė
jo 7 d. Utopijoj buvę -114 laips. 
F temperatūros nakties metu, o 
aukščiausiai temperatūra pakilo 
4 vai. po pietų, Marso laiku iki 
-23 laips. F. Vėjai lengvi ir ne
patvarūs. Dabar ten esanti vasa-
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