
• 

•^ 

, - • 

rrtf̂ lais1 v* 

mengp Ik ANTROJI DALIS / 1976 METAI 

RUGP1CCIO MĖN. 21 D. / AUGUST XU 197f 

PART TWO Nr. 197 (84) 

Šiame numery 
Konstatavimas, protestas, nutarimai 
Vytautas Jonynas apie naujausią 
Juozo Kralikausko romane. 
Oskaro Vladislovo Milašiaus laiškai, 
Jono Jurašo premjera Stamfode, 
Danguolės Sadūnaites eilėraščiai 
Leono Barausko plokšteles 
besiklausant. 
Vytauto ir Bronės Kasiulių 
paroda Chicagoje 
Anarchija kalbos praktikoj. 

UM Vf N1II.HPM2IMYCF 
{ U ^ ? M -;• •*- - « ; y .; J t i *# fc* APIE MARTYNA -AAZVY 

% 

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-
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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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MARTYNAS MAŽVYDAS 
VILNIUJ IR MUMYSE 

(Atkelta i š 1 pal.) 

4a!T^ta ekrar_4, kurjame švysteli, 
dažnai be sąryšio, kvartalai, už
rašai, pergamentai, protokolų iš-
.trąukos. Nors vaizduojami įvy-

- kfei nusidriekia neilgame kėlių 
metų tarpe, autorius nelabai pai
so nuoseklios, chronologinės ei
lės j»avo epizoduose. Pasakojimas 
pirmuoju asmeniu, eksploatavi
mas pasąmoninio sriauto techni
kos teikia laisvę rašytojui ga-
ka?tQri Tefrenu kai kurias vaiz-
duojąraoįo personažo mintis, gi
l iau isrrėzusitis atmintin vaizdus. 
J p į i montažinė, stereoskopinė 
technika padrąsina ji taip pat ne
retai švystelt prieš skaitytojo akis 
nuogalį dokumentą — liaudies 
dainos*posmą, poterių ar giesmių 
teksią. Kai kada tie staigiai iš
nyrantys, chrestomatiniai įtarpai 
varginantys, per ilgi, stabdantys 
veiksmą. Gal autorius tikėjos, 
kad jų pagalba skaitytojas bus 
priverstas susimąstyti, jog Maž
vydo būta poeto ar giliai pa-

. maldaus žmogaus. Deja, abejo
tina, ar eilinis skaitytojas tas 
plonybes įžiūrės ir save vargins 
tokia analize. Gausiai pažer
ti liaudies dainų gabalėliai vei
kiau sukelia priešingą įspūdi, pa
vojingai priartindami kūrini prie 
vadinamųjų "poezijos-dainų ir 

cių" montažų. Visa tąi sutei-
ia kūriniui ištęsfumo, juo la-

iu. kad kai kurie epizodai per 
Igi, kaip, sakysim, tarpsnis, vaiz-

luojąs atkaklų Mažvydo klam
pojimą per pvfgį. Bet Šiaip vi
sumoj veikalo kompozicija suma
ni. Parodydamas savo personažą, 
paliktą tardytojų sauvalei, pūdo
mą kalėjime, bandomą palauž
ti, autorius tr&rrikrina pasakoji
m o įtampą. N e veltui teismo 
scenos visad . populiarios T.V. 
programose ar filmuose. 

y*-v, 

Tuo pačiu Kralikauskas laimi 
psichologiniai įtikinamą charak
teri Nesinorėtų teigti, kad skai
tytojas regi prieš akis ant ašies 
besisukančią skulptūrą, bet , iš 
kitos pusės,autoriaus neprasikajs-
tama beatodairiniu personažo 
auksinimu, tempimu už ausų, 
kad atrodytų didesnis. Gal k iA 
be reikalo jo pasisaugoma at
skleisti žmogiškąsias personažo 
silpnybes, kurias, mūsų many
mu, skaitytojas būtų vis vien at
leidęs. Taip, sakysim, autoriui 

neateiną mintis, kad j šventini
mus; besiruošiančio Mažvydo au
reolė nė kiek nebūtų nublanku
si, jei jo santykiai su našlele 
Renata būtų buvę pavaizduoti 
kur kas kasdieniskesnėj dienos 
fyiesoj. Jei jau vertėjo įvesti veik
smo eigon moteriškaitę, jei no-, 
rita pasakyti, kad dėl jo$ Maž
vydas sugaišo pabėgt į Prūsus, 
tai bent vertėjo rasti ką nors 
patrauklesni© « ž š į mamos tipo 
padarą. Renatos įstojimas vie-

nuolynan visai nereikalingas 
šjiūkštelėjimas sirupo. Aplamai 
skaitytojui sunku įtikėti jos nai
vumu (scena su Čartoriskių). 

Bet, nežiūrint to, nežiūrint, 
kad skaitytojas pasigenda daug 
kur ironiško dažo, kad Šaluti
niai personažai pramirga neaiš
kiais kontūrais arba perdėm 
schematiški (Čartoriskis), nežiū
rint, kad pagrindinio personažo 
kalba pernelyg prakilni, perne
lyg, dūstanti "style artiste" kor
sete, autoriui 2 esmės pavyko 
pagauti pagrindinius charakterio 
bruožus ir pertertai skaitytojui 
jo vidinį augimą. Prieš m ū s ų akis 
stcgaši kaklus, iki šiol neturėjęs 
konfliktų su visuomene, "darbš
tus tinginys", atkaklus, mylįs sa-

vo darbą žmogus, kuriam bus 
!f»mta susirasti save ir gyvenimo 
prasmę, kai jis bus prievartau
jamas iŠsigint savo įsitikinimų ir 
idealų. Akistatoj su fanatizmu, 
nepakanta, dvasiniu smnrtu augs 
J5 ištikimybė sau ir kovos drau-
f a f l l — Ku!v:e2?fm\ Rap^Ėtmuii, 

§v. iftašto vertimo i liaudies kal
bą būtinybe. Rafinuosis jo savi
saugos instinktai, mažės nepasi
tikėjimas savo jėgomis. (Auto

riaus vietoj nebūtumėm įterpė 
epizodo ap ie susitikimą Vilniuj 
su Kulviečiu). 

Kiekvienas atspės, kad sun
kiausiu dalyku Kralrkauskui b u - 1 1 £r>>a 

vo įtikinamai parodyt, kodėl 
Mažvydo apsispręsta būti pirmoj Į 
eilėj lietuviu ir tik paskui pa-
saulir čiliečiu, humanistu. Pa
brėždamas Mažvydo ištikimybei 
nukentėjusiems nuo reakcijos dar
bo kolegoms, autorius randa tvir
tą psichologinio piešinio konfi-l 
gūraciją. 

s - " A š .dingojau ir tariau pats j 
sau; tikiu Dievą, motulę ir tė
vulį; tikiu Kulvietį, Rapolionį ir 
Zabločkį; tikiu Martyną Liuterį, 
Joną Bilevičių ir kalvi Virpšą". 

Tokius Credo žodžius sudeda Į 
žmogus, atėjęs iš "ūkanotų Že-I 
maitijos žemumų, šaltų rudens 
miglų. Iš viso, kas Lietuvos Di 
džiojoj Kunigaikštystėj yra 
buvę". 

Teisingai atspėjęs, kad trūni
jimas Vilniaus kalėjime bus ne-] 
išvengiamai paveikęs Mažvydą, 
Kralikauskas Mažvydo atisverti-
mą. tam tikra prasme atisžadėji-
mą tėvų tikėjimo, pasiryžtant 
skelbti evangelijos tiesą, įžvelgia 
žiauriai numalšinto Žemaitijos 
valstiečių sukilimo poveikyje, kai 
varguoliai "kančias kentėję, 
skausmuose gyvenę ir siaune mi
rę, metėsi kaip • žalteliai prieš 
dalpf. Reikia pripažinti, kad iš 
viso šis skyrelis neabejotinai pats 
tvirčiausias knygoje Malonu pa
stebėja, kad autorius pasigėrėti
nai, .perplaukia ir kitą rėvą, at
rasdamas prielaidą, kodėl Maž
vydui teko katekizmo pratarmėj 
pasmerjkti senovės tikėjimus. 
Mažvydą kalėjime n e karta pro
vokuos parodyt atlaidumą seno
sios tikybos išpažinėjams, kad jo 
kankintojai galėtų jį apkaltint 
raganavimu. Kralikauskas labai 
įtaisdai duoda suprasti, kad ka
žin ar verta Mažvydo rūgojimus 
("Kaukus, žemėpačius ir lauk-
sargius pameskit ,') imti parai
džiui. Kiekvienu atveju jo "da
lykų versija", jei taip galima bū
tų sakyti, niuansuota: 

"Jau prieš tris šimtmečius lie
tuvis girdėjo: labai žemai nusi
lenk kryžiui, o taigi ir man, 
kryžiuočiui. 1$ tikrųjų ne tiek 
prieš kryžių, kiek prieš kryžiuo 

Oskaro Vladislovo Milašiaus laiškai 
Christianiii Gaussui 

lz-~:\~z> Imi Tra&m: * .r 
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Martyno Mažvydo knygos tSiJsff l 
Huje 1549 ir .- . 

tegalvoja apie krikščionių religi
ją. Apie Viešpaties maldą ir ka
tekizmą nekiek teišmano. Dieną 
ir naktį jiems labiau rūpi dar
bai ir gyvuliai, negu Viešpaties 
malda ir sakramentai. Tokius 
mpkyk ir bari: \—- bet tik, jau
gi, lietuviškai, kad suprastų, ką 
jiems sakai... Graudenk ir prie
kaištauk, bet tik gimtąja kalba". 

Nemažiau džiugu ir tai, kad 
autoriui pavyko, atsargiai šešė
liuojant portretą, išlaikyti jį pu
siau- "slėpiningu. Tiesa, esama 
drobėj ir negyvų plėmų. Saky
sim, pernelyg pabrėžiama, kad 

Ambra.čK-.i&'.is'*, išleistos 
lapis. 

Karaliau-
. . i . * ; - - . 

medžiokles, s lėpusio knygas. 
Epochos garai pakankamai iš
ryškinti. Autoriaus dėka n u o 
šiandien nei Mažvydas, nei Kul
vietis, Rapolionis ar Zablockis 
nebegali likti lietuviui negyvais 
vardais. 

Baigiant, noris pastebėt i , kad 
nesunku įžvelgti š iokio tokio pa
n a š u m o tarp " T a u t v i l o s " ir 
"Mažvydo Vi lniuje". A b i e m a t 
vejais pagrindiniai veikėjai yra 
akistatoj su mirt im, ka lė j imuo
se. Ab iem atvejais j i e m tenka s u 
vesti sąžinės apyskaitą už pergy
ventą laiką. Abiem iškyla grės-

Mazvydas buvo įsimylėjęs l iau-
,. ; . v. tf*: - i m i n g a baime: N e j a u is tikro 

dies damų tyrą groži. Lztat tiek 
įtarpų. Iš kitos pusės gal per 
mažai stabtelėjama prie to. kaip 
jis, kaip vertėjas, perprato, kas 
yra tie "prasti" žodžiai. Šia pras
me Kralikausko cituojamus pote
rius ir giesmes, sakytumėm, ga
lėjo pakeisti kitos citatos iš Ka-

_ tekizmo, kurių liaudiškumas, vy

tį... Teutonų ordiną, turėjusi 
Marijos Jeruzalimiš-Sven tosios 

kės vardą 

• Ir jaugi pusantro šimtmečio, ,. 
kaip lietuvis tebegirdi: labai že-. 
mai nusilenk kryžiui, pagonį, o 
tadgi ir man lenkui. Gi iš tik
rųjų ne tiek žemai prieš kryžių, 
kiek prieš lenką... Prieš Kroku
vą, kari uŽ 120 germaniškų my
lių nuo Vilniaus. 

Jie trūnija savo žemėn atėjū
nų suversti. Žemėn, kuri valstie
čiui tebėra šventa. Iki krikšto ji 
buvo visiems dievybė... 

Sužinojęs nujojau ir, pagal 
nurodymą, suradau kapčių, pa
lei raistą pamiškėj. Apglėbiau ir 
bučiavau tą žemę, kur Virpša 
guli. Bučiavau žemę ir verkiau 
dėl jo šeimos ir dėl kitų. Tai 
buvo paskutinis mano verksmas. 
Nuo to dar nė karto. Tenai ma
no Širdis pervirę į geležį... 

Iš už medžių volungė gailiai 
šaukė lietaus. Volungė meldė 
bent rasos... 

Tai ne galas, ne pabaiga — 
ne! Tai tik pradžia mano misi
jos: Lietuvių kalba skelbti evan
gelijos tiesą. Noriu būti kunigu, 
betgi ne dėl to, kad geisčiau ora-
lobti. Lietuvių dvasininku. Ap
leistos liaudies kunigų. Liaudies, 

Zablociinri. A u f l !o f t ikėj im^lkcri tebėrt labai malai krikš-

Liuterio atlikto darbo didybe — ičionybės paliesta. Jie dar u a ž a į Inkviziciją, smerkusio raganų 

riškumas iki šiol „ neprarado sa
vo šviežumo: 

'Todėl aš Ikiksmas.būsiu 
Vainai plėšdamas giedosiu" 

arba 
"Ant šieno, kaip ubags 

gulėjo 
Edžių kietų nesbaisėjo 
Penėj jį pana pieneliu"... 

arba 
' T a s est' Kristus mūsų 

Dievas 
Iš mergos nekylėtos" 

Tai vos kc/ii pavyzdėliai, bet 
pakankamai iškalbūs. Rodantys, 
kiek Mažvydo purtytasi kance
liarinės bažnytinės lotynų kal
bos, dargi permaltos, tikriausiai 
"nuciameialiameintos" lenkiš
kuos vertimuos. ' 

Bet iš kitos pusės, Kralikaus-
kui pavyksta staigiu atskleisti, 
sakysim, pokalbių su Protasevi-
čiurri pagalba, kaip Mažvydo ža
vėjimąsi Erazmu Roterdamiečiu 
ir svajotojais humanistais apla
mai, pakeitė aiški nuovoka, kad 
tik kieto žemdirbio, Liuterio 
kumščio dėka pažanga įmano
ma. Iš viso Kralikauskas sugeba 
sumaniu, atsargių užuominų pa
galba įtikinti mus, kad dar daug 
kas mums iki šiol nežinoma apie 
Mažvydą, kad, rasit, jo būta 
daug radikalesnio, negu Įsivaiz
duojam, pritarusio kovai prie! 

galėtų manęs nebūt i?" Su tuo 
skirtumu, kad Mažvydui dar s u 
teikta galimybė kai ką apginti , 
ar bent kai ko ne i šduot i . T o 
dėl "Mažvyde" nepraskamba b e 
vilt iškumo gaida, kuria buvo 
persunktas "Tautvi lą". 

Grynai rašytojiškam plane, 
Kralikausko naudojamas i tomis 
pač iam priemonėmis — "pasąmo
nės sriauto technika. Sakykim, 
kad ji įtaigi, h ipnot izuojant i 
skaitytoją, nors n e b ū t i n a i visus. 
Bet taip pat suteikianti statišku
m o . Pavojinga dar ir tuo , kad 
skatina į mažasakystę, ypat ingai 
gi kalbėjimą vienoj ir toj p a č i o j . , 
tonacijoj. Šalia š ios t e c h n i k o s ] k u i ™ W g d a v o apleisti, bet joje 
Kralikauskas naudojas i i t in sti
lizuota kalba, gausia i vartoda
m a s primirštąsias ka lbos lytis 
B e abejo, tai suteikia j o istori
n iams veikalams autent i ško ko - Į laišką, nusiskundžia, kad gyveni-

Rašyx»jas prof. Czešiaw Milosz 
(Berkeiey, Calif.) Priacetono 
universiteto bibliotekoje rado O. 
V. Milašiaus laiškus, rašytus jo 
jaunystės daraujui .Christ.„Gau
ssui, kuriam Milašius dedikavęs 
vieną savo eilėraštį iŠ "Les Sept 
Solitudes" rinkinio ir kurį vadino 
savo 'broliu poezijoje". Tie laiš
kai (viso 19) dabar išleisti O. V. 
Milašiaus raštų serijoje, A. Sil-
vairė lėidykTos Prancūzijb]e. Pra
tarmę parašė Cz. Milosz. Chris-
tian Gauss, Amerikos akademi
kas, romanų kalbu ir literatūrų 
specialistas, kuris labai domėjosi 
Vakarų civilizacija ir auklėjimo 
problemomis ir kuris pats rašė 
poeziją, O. V. Milašiaus buvo la
bai vertinamas. Gauss profesoria
vo Michigano universitete, o pas
kui vadovavo moderniųjų kal
bų fakultetui Princeton univer
sitete ir buvo to universiteto de
kanas. Princeton universitete, 
Gauso atrnirumui yrą nuolat ren
giamos "'Christian Gauss lectu-
res". Tas pats universitetas įstei
gęs literatūros premiją, pavadin
tą "Christiano Gauso prenr'ja", 
skiriama jaunųjų talentų skatini
mui. 

1899 m. būdamas Paryžiuje 
[ Gauss (veik metais jaunesnis uŽ 

Milašių) to laiko literatų mė
giamoje kavinėje Napolitain su
sipažino su Milašiumi. N u o tada 
ir prasidėjo jų stipri draugystė, 
kuri laiko bėgyje vis ir vis reiškė
si jų "poeto poetui" dialogu. N u o 
1900 iki 1930 m. tie nepaprasti 
draugai, kurie pasimatydavo la
bai retai, rašė ilgus laiškus, daž
nai visai atvira širdimi. 

Iš tų O. V. Milašiaus laiškų 
paaiškėjo daug jo biografinių 
duomenų, kurie iki šiol visai arba 
labai mažai buvo težinomi (pvz. 
apie Milašiaus bandymą nusižu
dyti, jo buvimą Čerėjoje, jo pro
jektus kelionei j JAV ir jo apsis
prendimo reikštis lietuviu aplin
kybes), jo atradimai bei jo nagri
nėta literatūra (Bruckner," Hoe l -
derlin, Poe, Goethe, Chamisso) 
ir jo paties kūrinių genezė (sce
nos iš Don Juan, Les Sept Solitu
des, Migue! Mana ra, Les Zborovv-
ski ir 1 .1 ) . Apie 1900 m. Milašius 
anglų kalbos, atrodo, nemokėjo 
(visi laiškai rašyti prancūziškai), 
bet jau 1910 m. rašo, kad, ilgė
liau pabuvojęs Anglijoje, tą kalbą 
apvaldęs. IŠ tų laiškų matyti, 
kad jo motinos giminės buvo emi
gravę i JAV (atrodo, į Chicagą) . 
Milašius tuos giminaičius projek
tavo aplankyti ir ta proga JAV 
skaityti paskaitas. Iš tų laiškų 
ypač ryškėja O. V. Milašiaus ne
pritapimas prie savo gyvenamos 
aplinkos. Buvo prisirišęs prie 
Prancūzijos, kurios ilgesniam lai-

J. b A I N A Ū S K A S 

įšmk 
virtasis apie tai iš jo (Milašiaus) 
nesužinos. Girdi, visą gyvenimą 
sau išmetinėtų, jeigu savo tokiam 
draugui, kokiu yra Gauss, nepa
pasakotų atvirai net ir apie tokį 
save žeminantį įvykį. 

Vėlesnieji du laiškai 1904. I. 6 
ir 1904. XI. 14, yra rašyti Čerėjo
je (su prierašu, kad tai Lietuvoje). 

Laiškuose draugai pasakojasi, kad 
jau pu-antrų metų ( atseit i 
Čerėją nuvykęs 1902 metų" vidu
ryje) esąs vienišas" LietnVofę, Bal
tijos provincijoje, savo prc.ėvių 
žemėje, kad čia noris aptvarkyti 
per keturiasdešimt mėtų Aple i s 
tus reikalus. Per tą laiką Mikšius 
vis dėlto buvo Vakarų Europoje, 
poetų kavinėse Prancūzijoje, Pa
ryžiuje. Matyt, kad Ch. Gauss bu
v o Milašiui rašęs, jog prcįįfektuo-

(Nukelta j "3 p s i ) ? 
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DR, 

lorito. Autorius, š ia prasme, yra 
išsidirbęs *ikrai savi tą braižą ir, 

ypač tuose romanuose , kurie 
vaizdavo kunigaikščių Lietuvą, 
jo kalbines studijos yra davusios 
gražių rezultatų. N e ž i ū r i n t to , 
l inkėtumėm autoriui pris imint i , 
kad kartkartėm skaitytojui ši 
"restauruota" kalba i m a skam
bėti "koturniškąi", dirbtinai . Sa
v o laiku ir - R o m a n Rol land 
susilaukė pylos už besaikį seno
sios prancūzų kalbos n a u d o j i m ą 
romane "Colas B r e u g n o n " . 

Gal todėl, kad kažkodėl įsi
vaizduojam, jog Kral ikausko pa
skubėta paleisti " M a ž v y d ą " pa
sižmonėt, kažkaip šie trūkumai 
aiškiau pastebimi. Y p a č stiliuje, 
kur neretai pasąmonės sriautas 
kažkaip srūva per brastas , dar
gi tipografiniai paryškintas 

t rumpom 
fa i s ) . 

pastraipom (paragra-

m a s Paryžiuje, toks gražus, i į to
lo, yra baisiai, makabriškai lifid? 
nas, liūdnas tokiu liūdnumu, kad 
jo neįmanu įveikti jokia priemo
ne. Gyvenimas tarp Napolitain 
ir Calisaya (dvi kavinės, kuriose 
tada rinkdavosi Paryžiaus litera
tūrinis pasaulis) kvailfeą giliai 
persunktas vienišumu. Projekta
vo vykti į savo liūdnąją tėvffte 
(kuri, esą, gerokai panaši i Cb.. 
Gauso siaurės lygumas), ne$ jo 
tėvo sveikata blogėjanti ir atsis
kyrimo valanda greitai praskam
bės. Vis dėlto, atrodo, O. V. Mi
lašius tada į tėviškę nenuvyko, 
nes 1901. II. 12 laiškas irgi rašy
tas iš Paryžiaus. Jame Milašius 
prisipažįsta, kad sausio m ė o . I d., 
apie 11 vaL nakties, paleidęs ki\-
ką sau į širdj. bet nepataikęs. Iš
gulėjęs lovoje mėnesį ir JO dienų. 
Atsikėlęs ir rales t\ la2ką- Esą, 
'apie jo tą paiiryijmi t td j i i r t i su 
g}-.-enimu žino tik trys znMofe, 
tarp jvj lr Ch. Gauss, ir joks ket* 
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Jono Jurašo premjera Stamforde 
šaunus lietuvių režisieriaus laimėjimas amerikiečiu teatre 

50-ties minučių kelio nuo 
New Yorko yra vienas didžiau- j 
sių Connecticut valstijos miestų 
— Stamfordas, išsidėstęs prie 
Atlanto vandenyno įlankos. Čia, 
kaip ir visur Amerikoje, gali su
tikti lietuvių, bet — nedaug. Šia
me žaliame ir kartu industrinia
me mieste liepos antroje pusėje > 
plačiai ėmė skambėti lietuviška: 

pavardė — Jonas Jurašas pradė
jo repetuoti pirmąjį savo pasta- i 
tymą Amerikoje: rusų istoriko di
sidento Andrejaus Amalriko pje
sę "'Rytai — Vakarai: Dialogas, 
vykstąs Suzdalėje". Hartmano 
teatro plakatai su senoviškų ru
sų cerkvių kupolais skelbė lietu
vių režisieriaus pavardę ir prem
jeros datą — rugpiūčio 3-ąją. 
Pagrindinis Stamfordo laikraštis 
"The Advocate" pristatė Jurašą 
Šiltu straipsniu, išspausdindamas 
jo atvirą laišką ir sveikindamas 
jį tokiais žodžiais: "Welcome to 
Stramford, Mr. Jurašas..." Svei
ki atvykę į Stamfordą, p. Jura
šai. Čia Jūs sutiksite žmones, ku
rių ausys ir širdys atviros Jūsų 
kūrybai Stamfordiškiai tiesia 
Jums savo šiltą draugišką ranką. 

Sekančią savaitę Stamfordo 
radijas du kartus transliavo pus
valandžio interviu su Jurašu, pa
sakojusiu amerikiečiams apie Lie
tuvą, apie jos kultūrą ir meno 
problemas. Prieš premjerą tas 
pats laikraštis "The Advocate" 

Danguolė Sadunaitė 
JAUNA PAVASARIO ŽOLĖ 
MANE UŽAUGINO 

jauna 
pavasario iylė — 
mane užau/vno 
cr (( (( 
ir kai dangai 
ir žetnės kraujas 

(( 

susijungia: 
pražysta alyvos 

Jonas Jurašas ir Aušra Mari ja Jurašienė geroje nuotaikoje. ftuotr. .Yiazeuc 

nusikaltėlių koloniją. Jos Prižiū
rėtojas, gerai užgrūdintas stali-
nistas, suseka, kad politrukas 
Ivanov?<? vhai nėra politrukas, 
o Kinijos agentas Cu-Siao. Pri
remtas prie sienos, politrukas Iva
novas prisipažįsta esąs kinų šni
pas, vykdęs diversinę veiklą, 
žlugdęs detante ir sudarinėjęs 

Pirmame puslapyje įsidėjo d^.elę a g e n t ų s ą n ą I S _ £ a 5 jie, tie agen-
Jurašo nuotrauką ir platų 
straipsnį apie jo asmenį, apie re
žisieriaus kūrybos kelią ir būsi
mą pastatymą. 

Beveik tuo pat metu "The 
New York Times" paskelbė 

tai, — klausia su ginklu Tanko-
je Prižiūrėtojas. — 225 milijonai 
Tarybų Sąjungos piliečių, — at
sako tariamas šnipas Cu-Siao ir 
miršta už pasaulinę revoliuciją. 

Tuo tarpu Studentas įsimyli 
straipsnį apie A. Amalriką, ku- j ̂ ^ ^ ^ patarnautoją — Mer-
ns kaip tik tomis dienomis pa-j -t k u r i p a s a k o j a j a m keistas 
galiau paliko Maskvą ir privers- \ isiOTį. įr k i n i e č i u legendas apie 
tinai emigravo į Amsterdamą,; ^ ^ _ v i l k u s h ^ ^ i§_ 
ketindamas toliau vykti i Ameri- Į ̂ ^ h s ] o g i o s S u z d a l ė s į p i a . 
ką. A. Amalriko pjeses, savaime y u Studentą > ir Mergai-
suprantama, nėra žinomos Tary
bų Sąjungoje, ir vargu ar įma
noma įsivaizduoti, kad jos kada 
nors bus ten pastatytos. 1970 m. 
jos buvo išleistos rusų kalba 
Amsterdame, o 1973 — anglų 
kalba New Yorke. Vakaruose iki 
Šiol nebuvo statytos. 

Taigi, Jurašo pastatymas Hart
mano teatre iš tikrųjų yra prem
jera su daugeliu nežinomųjų 
amerikiečiams: lietuvių režisie
rius, rusų autorius, pjesė su ne
pažįstamom Rusijo? gyvenimo 
realijom ir nepatirtom proble
mom. 

Pastatymo dailininkas — ja
ponas Jašimura, sukūręs netikė
tai rūsčią ir kartu groteskišką 
dekoraciją. Ir jauni amerikiečių 
aktoriai, pilni neišsemiamo en
tuziazmo, atkurti jiems nežino
mos žemės — Suzdalės užkam
pio scenas. 

Pati Amalriko pjesė "Rytai — 
Vakarai" greičiau groteskiška 
komedija, kartus farsas, negu rūs
ti disidentinė drama, kaip kad 
galima būtų tikėtis. Spektaklio 
audinys — absurdiško Rusijos 
provincijos gyvenimo scenos, pro 
kurias nuolat prasiveržia dviejų 
jaunuolių svajonė — kitoniško 
gyvenimo ilgesys, tolimų, nepri
einamų kraštų, kelionių aistra, 
kuri juos abu suartina, o spektak
lio pabaigoje įkalina spygliuotų 
vielų narve. Svajonė — kuri 
tampa jų meile ir kalėjimu re
alybėje. 

Pjesės siužetas nesudėtingas. 
I Suzdalę iš Maskvos atvyksta giau papasakoja apie save: 
Studentas su tingia k abejinga 
Mylįmąja — apžiūrėti įžymių ir 
apleistų architektūrinių pamink
lų: cerkvių, vienuolynų, ikonų 
etc. Jie apsistoja viešbutyje (nors, 
kaip remarkėje pastebi Amalri-
kas, net fr viešbučio Suzdalėje 
nėra). Negavę atskiro kambario, 
jie apgyvendinami kartu su po-
litruku Ivanovu, dėl kurio My
limoji greit palieka savo Studen
tą. Netoliese, Suzdalės vienuo
lyne yra įsteigta nepilnamečių 

tė, užsirišę akis, leidžiasi į savo 
įsivaizduotą, kelionę po tolimas 
neregėtas šalis ir nejučiom atsi
duria narve — susigūžę ir vieniši 
tarp vilkų —apšviesti visaregin-
čio Prižiūrėtojo prožektoriaus iš 
sargybos bokšto... Per salę sklin
da Laisvės Radijo stoties signa
lai ir gūdus trukdymų ūžesys... 

Premjeros dieną prie Hartma
no teatro vyko neįprastas suju
dimas. Bilietai buvo iš anksto iš
parduoti, kas retai atsitinka šiais 
vasaros mėnesiais. Nemaža žmo
nių atvyko ir iš New Yorko. 
Prie teatro durų rinkosi žiūrovai, 
daugiausia amerikiečiai, bet ga
lėjai girdėti ir lietuvių bei rusų 
kalbom besišnekučiuojančias 
grupeles. Foto reporteriai gaudė 
įdomesnius momentus, fotogra
favo Jurašą sveikinančius — ru-

įr naktis 
kūno nesutepta 

SU KRISTUMI 

tiktai tas vienas arba du; 
tie keli erškėčiai — 
paslėpti kelyje, 
kiekvieną rytą — — 
i( (( (( (( 
priminti man, 

kas esu — 
ir Kieno nuosavybė 

VASARA 

vėjas medžiuose; 

H H R 1 ^ * v - . •*• .-. .... •'"rfrf*TJiBrrtF . • :U ."'-i-'-'j'Ž, 

sų aktorę Viktoriją Fiodorovą, 
teatro vadovą Del Tenny, gar
bės svečius ir miesto valdžios at
stovus... 

Prieš prasidedant spektakliui, 
sveikinamąją kalbą pasakė Stam
fordo miesto meras, pažymėda
mas šios premjeros reikšmingu
mą ir įteikdamas Jurašui miesto 
raktus. Jis kalbėjo apie kūrybos 
laisvę, apie menininko drąsą ir 
sveikino lietuvių režisierių, ati
dariusį duris į amerikiečių teatrą 
ir atnešusį naują kūrybinę pa
tirtį Amerikos žiūrovams. Jura
šo spektaklio "Rytai-Vakarai" 
premjera vyko įelektrintoj at
mosferoj, publikai godžiai rea
guojant į išraiškingą ir neįpras
tą scenos veiksmą, kurį nuolat 
pertraukdavo audringi plojimai. 

krp. 

OSKARO V. MILAŠIAUS LAIŠKAI 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

ja pats atvykti į Paryžių, tad Mi
lašius prašo draugo nors porą 
mėnesių iš anksto apie tai jam 
pranešti, kad galėtų aptvarkyti 
savo reikalus Lietuvoje, prieš iš
vykstant į Prancūziją pasitikti Ch. 
Gausso. Tolimesniuose laiškuose, 
ar iš Paryžiaus, ar iš kitų kelio
nių, daugiausia rašo apie ano 
laiko rašytojus, poetus (tai vis pa
saulinio garso vardai), jo sutik
tus, kurių kūrybą jis skaitęs, o 
taip pat apie jo paties projektuo
tų ar jau parašytų veikalų kū
rybinį procesą, nemažai vietos ski
riant poetinei dramai "Miguel 
Manara". 1914. V. 15 laiške (ku
ris pateiktas 8 puslapių faksimi
lės forma) nusiskundžia jį sle
giančia vienatve. 1915.IX.19 rašo, 
kad, pasekdamas Hoelderliną, no
rėtų rašyti vokiškai, kad "dar ne 
viskas yra prarasta, nes yra Drau
gystės, o aukštai Vilties dangus 
ir dieviškoji ištikimybės Saulė, 
tačiau, sako, dabar ne laikas lie
tuviui rašyti poemas vokiškai". 
1916. IX. 25 rašo, kad greičiausiai 
būsiąs pašauktas į rusų kariuo
menę, bet manąs prašyti leisti jam 
tą pareigą atlikti prancūzų ka
riuomenėje. 

Po to sekė net šešerių metų 
pertrauka. Užtat 1222.IX.22 dau-

'...1917 
m. bolševikų revoliucija mane 
išmetė į gatvę. Šeimos dvarai, 
kapitalai, viskas buvo tą pačią 
dieną konfiskuota. Pragyveni
mui iki 1919 m. dirbau, kaip re
daktorius ir reporteris, spaudos 
biure prie Užsienių reikalų mi-
nisterio kabineto. Ten būdamas, 
sužinojau apie tautinį ir separa
tistinį lietuvių sąjūd]. Kaip Jūs 
žinote, priklausau prie labai se
nos lietuvių šeimos, sulenkintos 
kaip visos didiki} šeimos mūsų. 

krašte. Akivaizdoje to, kad Len
kija, pamiršdama bendrą mas
kolių jungą, drįso reikšti agresy
vią politiką prieš mūsų taikingą, 
kaimietišką demokratiją, pajutau, 
jog manyje pabudo visas mano 
jaunystės revoliucingumas. Nei 
akimirkai nedvejojau, nežiūrint į 
pavojus ir plepelus, kurie kiltų, 
priėmus sprendimą viešai ginti 
mano tėvynės interesus, savo rai
doje tiesiogiai grasinamus kaip tik 
tų, kurie, logiškai svarstant, nuo 
pat pirmos dienos turėjo būti jo

sios teisėtų aspiracijų gynėjais. 
Visai atvirai ir, kiek galėjau, ener
gingai įvairiausio pobūdžio žur
naluose ir laikraščiuose pareiš
kiau savo politines pažiūras. Vie
ną gražia dieną į mano biurą atė
jo vienas lietuvis, kuris mane pa
kvietė labiau betarpiškai dirbti 
savo šaliai. Priėmiau redaktoriaus 
vietą Taikos konferencijos lietu
vių delegacijoje. O po' metų bu
vau paskirtas Lietuvos ministeriu 
Paryžiuje. 

Štai jau treji metai kaip oficia
liu būdu ginu mano šalies reika-

(Nukelta | 4 p«!.1 

Poeto ir nepriklai* LJetU'Os diplomato O k̂̂ ro V. Milaiiaus 
steiioje. 

Foo-

VYTAUTAS KASIULIS PIETA (guaaas) 
Ii dailininko darbų parodos, atidaromos rugpiūčio 27 d. 

M. K. Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre Chicagoje. 

-

ir tik žiūrėkite, 
kaip mano namas ir daržas dreba 
nuo saulės iškalbingumo 

žaliu dienos horizontu; 
(( (( (( d 
iš visų pusių — 
saulės krauju 

aptaškytos 

• 

mielas katalpos medi! 
. 

šį birželio rytą — 
atiduodi man 
savo kietą ir šiurkščią 

širdį, 
baltame žydėjime 

kai vakaras ateina; 
ir atsiremia 
į pirmąjį pasitaikiusį medį 

aš ta tamsa, 
Tavo šviesos taip labai 

^ 

reikalinga 

• - . 

mėlyna žolė skuba 
vakarų link 
(( (( (( d 
pasėdėkime kartu, sode 
ir pažiūrėkime — 
kaip saulė išdalina 
aureoles rožėms 

SV. PSTRO IR POVILO ŠVENTĖ 

nudžiūvo rasos pėdsakai 
žolėje; 

o rože! 
sumaišyk savo kraują su -mano — 
ir aš sakysiu tau: 

- f' 

verta už tiesą mirti! • 

pabundu, 
sustabdau žadintuvą 
ir žiūriu; 
rytuose — 
saulė ir vėl 
savo ūgą, vargingą kelionę 

pėsčiomis. 

ŽYDĖJIMAS BAIGIASI 

orchidėjos medžiai 
paguldė savo baltą 
drabužį žolėje — 

{minkštai atsidusdami 

ak, ta saulė! 
ta cirkininkė! 
ji turi tokią nuostabią galvą 

aukštumoms 

TRIS ŽIEMAS 

o, rože! 
tris žiemas 
šildys mane ši spalva 

kokia trumpa diena, 
kai nuo pat ryto iki vakaro: 
gėlėtoj pievoj, 
ir paupy — 
saulė nešioja mus ant rankų! 

išeiti iŠ vasaros namų 
nepasikeitusiam, 
ar galima f 

(C (( (( (( 
kai rože — 
visas sodas remiasi; 

ir saulė dar nėra žuvusi. 

PERSIKAS ŽYDI 

lietaus, 
ir saulės kritimo 

įkarštyje, 

prinokęs vaistus — 
atsišaukia žiede; 

kaip Šventė 

tiek daug turi man pasakyti, 
šį rytą; 

(visą' naktį ištylėjęs!) 
(( (( (( d 
kaip Šis upelis, 

po audros — 
kuriame kiekvienas saulės lašas 

gieda 

* 

• 

. 

kurią šiandien, 
taip rūpestingai 
žolėje išliejai 

• • • 
MM 
MM 

kančia yra — 
kai Kvieti mane 
į ūgą bėgimo 

maratoną; 

o aš, 
vargšas trapus vabzdys, 

įšalęs gintare 

• • • 
• • • 

» 

kol yra iemė: 
ir vakaras bėga paskui saulėleidžio auksą 

rožės, 
jūs deginai mano lūpas 

pn imančiu, _^_ 

šitos Žaizdos neužgis . . 
(( (( « (( 
kol nėra dar visiškai vientisas, 

Viešpatie! 
Tavo ir marm alsavimoa. 
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Leono Barausko plokštelės 
besiklausant 

A. LANDSBERGIS 

LEONAS BARAUSKAS. Ilgo groji- matan t entuziastiškai aprašiau 
mo plokštelė. Henriko Nagio, A. T. " D r a u g o " kul tūr iniame priede. 
Antanaičio, Dariaus Lapinsko straips- p a ? a l i a u lietuviai aktoriai a t rodė ; 
niai. Gausios nuotraukos. Plokštelę 
suredagavo D. Lapinskas, apipavida-' 
lino Zita Sodeikienė. 1976 m. išleido 
Dana Barauskienė ir Leono Barausko 
plokštelės fondas. Spaudė S. Morkūno 
spaustuvė. Kaina 6 doi., gaunama ir 
"Drauge". 

B plokštelės pasigirsta Leono 
Barausko balsas. Jis atkuria ypa
tingo scenos menininko pasta
ruosius dešimtį metų: Algimanto 
Mackaus poezija, Dariaus Lapins
ko operų muzika, Aldonos Stem-
pužienės dainavimas, žemaitiš
kųjų sakinių melodijos... Šių spek
taklių, rečitalių nemačiusiam Le
vio balsas piešia jų linijas ir pri
pildo jas spalvomis. 

Plokštelės besiklausydamas, gal
voji apie aktorius, angeliškais 
balsais, kurių asmenybės tarška, 
kaip tuščios skardinės. Levio 
balsas buvo jo asmenybės veid
rodis — šiltas, sodrus, dainingas, 
seismografiškai tikslus, ir labai 
erdvus. 

Levio balso muziką pertraukia 
granatos — šlubos, namų darbo 
granatėlės — sprogimas. Mes vėl 
Kasselio DP stovyklos barake, 
1948-aisiais metais. Ką tik pasi
baigė Ipolito Tvirbuto Dramos 
studijos spektaklis — ekstrava
gancija "Ašarų pakalnė". Rašę ir 
repetavę dainas, šokius, komiš
kus epizodus, pakilioje nuotai
koje renkamės barako" užkandi-
nėn, su Leviu d'aužiarh pirmuo
sius stiklus. Užbaigruvių puota 
pertraukia nelemtoji granata. 
Mes evakuojami koridoriumi, ku
riame teberūksta aitrus dūmelis. 
Prie barako durų, po žvaigždėtu 
dangum, su Leviu padarom pak
tą tą pobūvį reikiama*!" užbaigt 
po naujo, bendro mūsų spektak
lio. 

beišlendantys iš po buitiškumo 
vožto. Tuščioje scenoje jie kūrė 
ypatingą teatrinę konkretybe 
vien savo balsais, judesiais ir 
vaizduote. Mačiau, kaip toli Le
vio pažengta po Kasselio stovyk
los studijinių dienų. Apsikabi-
nom taip nuoširdžiai, lyg ką tik 
būtumėm išsiskyrę >po pertrauk
tojo pobūvio. Daug kalbėjom a-
pie naują vaidinimą dviem ak- j 
toriam, kuriame būtų galima iš
naudoti jų "Uode" parodytų ta
lentus. Ir vėl pasižadėjom reikia
mai užbaigt kasselinį pobūvį. 

Mažos grantatos sprogimas... 
(Kas ją metė ir ligi šiol neišaiš
kinta. Kas staiga pakirto Levi?...) 
Pobūvis taip ir liks neužbaigtas. 
Lieka tik balsas plokštelėje, be
sijungiantis su retų susitikimų 
Amerikoje, ir bendros, gražios 
jaunystės Kasselyje balsais. 

Atkelta ii 3 pusL) 
lus prie prancūzų vyriausybės, 
Tautų Sąjungoje ir daugybėje 
konferencijų-, kurios mane verčia 
lakstyti iš Spa į Londoną, iš Ge-
nevos i Kauną, pravažiuojant pro 
Briusselį ir Genu ją...Žinau, kad 
Jūs esate vienas devyniolikos sig
natarų kilnios peticijos ponui 
Hughes (Charles Evans, tuome
tinis )AV Valstybės Sekretorius — 
J. D.). Mano kraštas ir mano .vy
riausybė tai žino ir savo brolišką 
padėką jungia prie manosios. 

Mes turime Jūsų šalyje kitą 

mas žmogaus širdį, turėjau dar 
tiek proto, kad iš ankstoi dar 

: r92ff merais, prahfcšfaū" «vo kom-
patriotams, jog niekad neptiim-

bės. Prancūzija ir lutos <M5i05?astsiu" įgalioto mini'sterio vietos' ir 

OSKARO V. MILAŠIAUS LAIŠKAI 
kad Jungtinės Amerikos Valsty 

demokratijos priverstų Lenkiją 
suprasti, jog" josios pačios intere
sas yra sugrąžinti Vilnių Lietu
vai, Q visus kitus, abiejų jyrąštų 
interesus draugiškai sutvarkyti. 

Washingtone turime lietuvių 
misiją, vadovaujamą mano drau
go p. Čarneckio (1925 F. Street X. 
W. Washmgtoh, D. C ) . 

1924. IX. 2 O. V. Milašius nu
siskundžia: "... Mano padėtis, 
mano mielas Gaussai, darosi vis 
labiau ti labiau savotiška. Apsi-

didelį mūsų draugą, kurį laikau imdamas Paryžiuje ginti jaunos 
ir savo asmenišku draugu. Tai 
Robert J. Caldwell, Baltų — a-
merikiečių draugijos pirmininkas, 

lietuvių demokratijos interesus, 
i. nutraukiau visus ryšius su impe

rialistine Lenkija. Šešerius me-
Park Row, Xew York City. J i s j t u s Paryžiuje buvau diplomati-

taio pat labai daug prisidėjo prie I n i u atstovu, deleguotu šalies, 
to, kad Jungtinės Amerikos Vals- i esančios karo stovyje su Prancū-
tvbės Lietuvą pripažino de jure. i z i l o s sąjungininke, turėjau užduo
t a s prioažinimas su įsivaizduoja-!^ k u r i o s n i e k a s kitas, išskyrus 
mu entuziazmu buvo oasveikin- į m a n e > tepajėgtų atlaikyti. Pran-
tas Kaune, mūsų laikinojoje sos-lcQzx* vyriausybė mielai iš mano 
tinėje, kur tikriausiai praleisiu sa- luPU priėmė kai kurias tiesas, 

i U l a J A j 
L. Barauskas ir'-ras. kairės 

Nauji leid 5 Hfii 
— V. Daugirdaitė - Sruogienė, no meto (1917-1922) įvykiais, 

reikšmingomis vietomis ir asme
nimis, susijusiais ne tik su Sei-

Tvirbuto Dramos studija buvo 
pirmoji Levio vaidybinė mokykla. 
Tarp brolių Mekų, Adamkevičiaus 
(Lėto). Skomanto ir kitų Levis 
buvo jauniausias ir kukliausias. 
Bet jau tada buvo matyti jo la
bai 'rimtas požiūris į vaidyfcą ir 
teatro meną aplamai Tada jame 
jau brendo įsitikinimas, kad sce
noje jis atrado savo pašamimą. 
Tasai įsitikinimas niekad jo ne
apleido ir teikė formą bei pras-
m išeiviškai buičiai (Jo mirties 
išvakarėse su juo Chieagoje, po 
ilgo nesimatymo susitikęs, senas 
pažįstamas nustebo, kai Levis 
puotoje prisistatė čikagiškiams: 
"Leonas Barauskas, aktorius". 
Tam svečiui tie žodžiai kvepėjo 
afektacija, didžiavimuSJ. Iš tik
rųjų, Levini jo pavaidė ir aku>" 
riaus profesija jau seniai buvo 
tapę sinonimais. Ir jei jo balse ir 
skambėjo išdidumo gaidelė, tai 
buvo sveikas, teisėtas išdidumas 
žmogaus, kuris jautė ir savo su
gebėjimų ribas, ir jų erdvumą). 

"Ašarų pakalnėje" Levio vai
dybinis talentas dar neišsisklaide. 
Bet kitame Studijos spektaklyje, 
"Kpprotame oželyje", jaunasis 
Levis jau sugebėjo peraugti stan
dartinio operetinio kaimiečio 
stereotipą. 

Amerikoje Tvirbuto studijos 
nariai išsisklaidė į visas puses ir į 
visokius amatus. Ka kurie mūsų 
tebesilaikėme įsikibę įvairių me
nų, bet, rodos, tik vienintelis 
Skomantas dar porą metų vaidi

no Chicagos scenoje.Levis vie
nintelis liko susituokęs su scena. 
Vienas mudviejų retų "sceninių" 
susitikimų buvo New Yorke, jam 
ir Kelečiui besilankant su Vai
čiulaičio "Uodu" ir ^trauko
mis * "Mindaugo". "Uodas" 
mane labai pradžiugino ir ji be* 

LIETUVOS STEIGIAMASIS 
SEIMAS. (1920.V.J5 — 1922. 
Ė.7) Išleido Tautos Fondas, 291 mu, bet ir su visu Lietuvos valsty 
West 57th Street, NTew York, N. 
Y. 10019. Spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Library of 
Congress Catalog N'umber: 75-
38069..leidinys didesnio forma-; 
to, 272 psl., kaina 6.50 dol., gau- i 
namas ir "Drauge". 

Autorė suglaustai ir labai ryš-1 
Čia išdėstė atkurtosios ne- j 

priklausomos Lietuvos kovas: 
.valstybei apginti, intensyvų pa- i 
siruošitną Steigiamajam Seimui 
rinkti, rinkimų eigą ir, svarbiau
sia, didžiuosius Seimo atliktus 
darbus. Išryškintas to meto Lie
tuvos Tautos (visų piliečių) politi
nis subrendimas — ėjo, balsavo 
90 procentų turėjusių balso teisę. 

Knyga gausiai paveiksluota a-

kiai 
L I E T U V O S 

STEIGIAMASIS 
SEIMAS 
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Ipolito Tvirbuto Dramos studija Kasselyje. 
iš dešinės. 

L. Barauskas stovi trečias 

biniu gyvenimu. Turinio sant
rauka duota ir anglų kalba. 

— ATEITIS, 1976 m. Nr. 6. 
Ateitininku Federacijos leidžia
mas katalikiškos - lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius: kun. Kęstutis 
Trimakas, 850 Des Plaines Ave., 
Apt. 409, Forest Park, l\ 60130. 
Kiti du redaktoriai: dr. Algis 
Nrovilas ir Aldona Zailskai-
tė, kuriems dar talkina gau
sus jaunesnis redakcinis kolekty-

l vas. 
Patekusi į geras redakcines 

rankas ir sutraukusi visą spiečių 
gyvų ir taiklių bendradarbių iš 
ideaologinfo, visuomeninio ir li
teratūrinio, meninio pasaulio, 
"Ateitis" šiuo metu tapo tokiu 
mėnesiniu žurnalu, kuris ne vien 
tik ateitininkui, bet ir kiekvie
nam šviesesniam lietuviui yra 
tikras atsigaivinimas. 

— MCSŲ VYTIS, 1976 m. Nr. 
T. Skautiškos minties jaunimo ir 
vadovų žurnalas. Leidžia Akade
minis skautų sąjūdis. Redaguoja 
Liūtas Grinius 723 So. Bruner, 
flRnstl&le, BĮ: 60521. Administ
ruoja Alfredas Kleinaitis, 11044 
W. 84 Place, Willow Springs, II 
60480. Metinė prenumerata JAV 
ir Kanadoje 6 dol., kitur 3. 
dol., garbės prenumerata 10 del. 

Rašoma apie priverstiną gydy
mą sovietų psichatrinėse ligoni
nėse, apie senųjų pastatų restau
ravimo darbas Vilniuje, apie A-
merikos daugiaveidę muziką ir 
aplamai skautiškąją veiklą. 

— LAIVAS, 1976 m; liepos 
mėn. Nr. 7. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija. 
Redaguoja kun. J. Vaškas, MIC. 
Žurnalo redakcijos ir adminis
tracijos adresas 4545 West 63rd. 
St., Chicago, 11. 60629. Žurnalo 
metinė prenumerata JAV ir Ka
nadoje 4 dol., kitur 5 dol. 

Naujame žurnalo numeryje 
skiriama gražios vietos Amerikos 
200 metų nepriklausomybės ju
biliejui, rašoma apie lietuvius 
36-tame eucharistiniame kong
rese ir kt., duodama plati religi
nio gyvenimo kronika. 

vo atostogas. Didžiausia dabarties 
problema, kuri kaip tik man 
duoda porgos judinti visus gali
mus siūlus, kad Antantė mums 
pripažintų ir mes gautumėme 
Klaipėdos uostą bei Klaipėdos 
kraštą, o taip pat ir Vilnių, mū
sų senąją sostinę; su gana didele 
to pat vardo teritorija, Lenkijos 
užgrobta. Norėčiau tarp Lenki
jos ir Lietuvos, neabejotinai ben
drų politinių ir ekonominių in
teresų jungiamų, ateityje matyti 
labiau draugiškus ryšius, nes su 
laiku abu kraštai, jų galingų 
kaimynų atžvilgiu, atsidurs ana
logiškoje ar net identiškoje padė-
tyje.Tačiau prieiti prie tokios san
tarvės, paremtos savitarpiu pasi
tikėjimu ir pagarba, reikalinga, 

kurios galėjusios brangiai kaštuo
ti visiems kitiems lietuviams ar 
net pačiai Lietuvai. Ir štai, di
džiausi sunkumai jau įveikti, — 
valstybė pripažinta de jure, Klai
pėdos byla sutvarkyta Lietuvai 
palankia prasme, ir užtat dabar 
esu mažiau reikalingas. Vadinasi, 
jau užmirštamą tai* ką padariau 
šitai jaunajai demokratijai, ir ne
norima daugiau nieko kito prisi
minti, o tik vieną dalyką — ma
no aristokratišką kilmę iš senos-, 
sulenkintos šeimos (priedui dar 
kiek judoizuotos)-. Mano laimei, 
tą nuomonių posūkį numačiau iš 
anksto. Iš esmės, tai neišvengia
ma įvykių eiga bendrai ir visuo
tina žmonių būdui, kuri mane 
neabejotinai pasiektų ir bet ka
riame kitame krašte. Pažanoda- reikalais. 

^pasitenkinsiu bet kuria pavaldžia 
pareiga; Užtat dabar ne mtaijte-
ris, o vien tik paprastas atašė bū
siąs tas, kuris gruodžio, mėn., ma
no mielas Gaussai, eis į stotį Jūsų 
pasveikinti...". 

"Jūsų draugas ponas Cous su 
manimi kalbėjęs apie eventualias 
sąskaitas Amerikoj, apie naujausią 
prancūzų literatūrą ir apie Lietu
vą. Mažiau pažindamas dabarti
nes literatūrines kryptis, pagei
daučiau serijos paskaitų apie Lie
tuvą, o taip pat temų, kurias 
žinau pagrindinai: metafiziką ir 
hermetines doktrinas nuo Egip
to laiką iki mūsų dienų, palie
čiant priešsokratus, Platoną, 
Aleksandrijos mokyklą, Vidur
amžių neoplatonikus, Svedenbor-
gą, 18-jo amžiaus mistikus. Ar 
Jūs manytumė:e, kad panašios 
temos galėtų jūsų kompatriotus 
dominti, o tai man duotų gali
mybę kukliai pragyventi laike 
vienerių ar dvejų metų...". 

1926. Xn. 31 Oskaras Vladisla-
vas Milašius rašo, kad dabar sa
vo seną bičiulį turėtų tituluoti 
"Princeton universiteto dekanu", 
bet, girdi, Ministrui (Reziden
tui) galima kai ką atleisti! Tame 
laiške Milašius informuoja Ch. 
Gaussą, kacl jam pasiuntęs straips
nį apie Vilnių. 

Čia peržvelgtas O. V. Mila
šiaus raštų tomas pavadintas 
"Lettres inėdited a Christian 
Gauss". išl. 1976 m.' (90,1,8 p ) . 
Šiuo straipsniu norėta pateikti iš 
tų laiškų medžiagą vien apie O. 
V. Milašiaus sieiojimąsi Lietuvos 
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Kultūrine kronika 
V y t a u t o ir Bronės Kasiul iu dailės 
paroda Chieagoje 

Paryžiuje gyvenančių lietuvių i ryžiaus ir kitų kraštų meno ga-
dailiainkų Vytauto Kasiulio ir • ler i jas. Taip j Js didesnėmis ar da-
Bronės (Borutos) Kasiulienės! linėmis parodomis yra ekspona
tą pfbos darbų paroda rengiama 
Crricagoje, Čiurlionio dailės ga
lerijoje, Jaunimo centre. Paroda 
atidaroma 1976 m. rugpiūcio 
mfn: 27 d. ir galės būti lanko
ma iki rugsėjo mėn. 6 d. 

Parodą galutinai sutvarkyti j 
Chicagą atvyksta pats Vytautas 
Kasiulis, atsiveždamas su savimi 
ir savo žmonos dailės kūrinius. 

' Paroda rengti jiems talkininkau
ja bei parodą globoja LST Korp! 
Neo^Lithuania Chieagoje. 

Dailininkas Vytautas Kasiulis 
savo .talentu ir kūryba seniai jau 
yra išėjęs j tarptautinio dėmesio 
menininkus. Bendrinį ir dailės 
mokslus jis yra išėjęs Lietuvoje. 
Pirmąją savo kūrybos apžvalgine 
parodą surengė Kaune, Vytauto 
Didžiojo muziejuje, 1943 m. Me
no kritikų ir kitų menininkų jis 
jau meno mokykloje buvo paste
bėtas, o minimos parodos proga 
buvo ypač išskirtas, kaip daug ža
das, savitas menininkas. 

1944 m. pasitraukęs į Vokie-
tiją; Vytautas Kasiulis nesiskyrė 
su palete ir daug dirbo savo atel
jė, kartu ir lektoriaudamas -prof. 
V. K. Jonyno vedamoj dailės mo
kykloj Freiburge. 1946-47 m. su
rengė su estų grafiku Wiiraltu sa
vų kūrinių parodas Hamburge, 
Bad Segelberg, Kylyje ir k t 

1948 m. V. Kasiulis persikėlė 
į Paryžių. Pradžioje dirbo nakti
niu miesto sargu, bet nenustojo 
ryžto veržtis ir j meno pasaulį. 
Gilinosi dailės studijose prancū
zų mokyklose. Ir 1951 m. suren
gė savo kūrybos parodą Stiebei 
galerijoj, Paryžiuj, kuri susilaukė 
didelio pasisekimo. Visa tai ati
darė jam duris į didžiąsias Pa

ves savo paveikslus daugely Eu
ropos didžiųjų meno galerijų, j 
kaip antai: Galerie Marlbo-
rough Londone, Galerie Springer| 
Berlyne, Galerie Hammer Nevv | 
Yorke, Galerie Modern Konst 
Hemmiljo Stockholme, Galerie j 
des Beauų Arts Paryžiuje, Musee j 
de Charlottenborg, Kopenhago
je, Galerie Lanskrona Konsthall, J 
Stockholme, Galerie Motte Ge-Į 
nevoje ir kitur. Visur jis meno 
kritikų sutiktas-ir vertintas palan
kiausia prasme. 

Dabar rengiamoji Vytauto Ka
siulio paroda jau bus jo trečio-j 
ji Chieagoje, tačiau joje jis bus 
savo kūriniuose naujas, nes jo j 
pastarųjų metų tapyba, dail. Ado
mo Vamo žodžiais tariant, turi j 
naują braižą. 

Didele naujovė šioje parodoje 
bus greta Vytauto dalyvaujanti j 
su savo kūryba jojo žmona. Bro
nė Kasiulienė į meno pasaulį įsi
jungė, padėdama Vytautui jo kū
rybiniame darbe, dirbdama su 
juo juodviejų turimoje Paryžiaus 
vidurmiestyje (Galerie Royale, 
i i xue Royale, Paris) meno ga
lerijoje. Paraleliai ji .ffcokslmosi 
prancūzų dailės mokyklose ir 
prieš kelerius metus pradėjo pati 
tapyti paveikslus. Chicagos pa
rodoje Br. Kasiųlienė pirma, kar
tą išeina į viešumą kaip savita 
dailininke. 

Čikagiškė Vytauto ir Bronės 
Kasiulių paroda c ar yra lietur 
viams.-mero ta>'lėtojams paranki 
tuĄ kad ją salės aplankyti ne tik 
akagjškiai, bet- i r k i t e gyvenvie
čių Sėtayiai, atvykę į Chicagą 
tautinių šofci4 šventesį>roga. 

VYTAUTAS KASIULIS IVIUZJKANTAS (gua&as) 
IŠ dailininko parodos, rugpiūcio 27 du atidaromos 1ML K. Čiurlionio gale

rijoje, Jaunimo Centre, Chieagoje. 

PREMIJŲ ŠCSNIS 
LIETUVOJE 

Liepos mėnesyje okupuotoje 
Lietuvoje paskirtos kasmetinės i 
vadinamos literatūros ir m e n o 
premijos. Literatūros ir meno sri
čių premijų šiemet paskirta ne t 
1 4 . 

1976 metų literatūros laureatai 
yra trys: dramaturgas Juozas 
Grušas gavo premiją už drama
turgijos kūrinius "Barbora Rad
vilaitė", "Pijus :ebuvo protin
gas' 'ir "Švitrigaila"; poetui M. 
Vainilaičiui teko premija už eilė
raščių rinktinę vaikams " M a n o 

-
v o l u n g ė " i r p o e t u i Albinui Žu
k a u s k u i — u ž eilėraščių knygą 
" A t a b r a d a i " . 

Muzikos p r e m i j a paskirta kom
pozi tor iu i V . Jurgučiui už ora
toriją " D o n e l a i t i s " . 

T e a t r o p r e m i j a paskirta Šiau
l ių t ea t ro r e ž i s i e r e i A. Ragauskai
tei už V. M y k o l a i č i o - Putino, 
N . Jas insko i r B . Sruogos veikalų 
p a s t a t y m u s . 

D a i l ė s , p r e m i j ą gavo V. Kara-
ta jus už p o r t r e t u s ir figūrinę ta
pybą. 
. S k u l p t ū r o s p r e m i j a paskirta V. 

V i l d ž i ū n u i i r R . P. Dičiui už pa-
-

Filmų įvairumai 
STASĖ SEMĖNIENE 

"THE MAGIC F L U T E " yra 
tikrai magiška Mozarto ir Ihg-
mar Bergmano draugystė šioje 
nerūpestingoje, gyvoje, daugel 
pamėgtos operos — filmo versi
joje. 

Talentingasis Švedas dar nie
kad nėra susukęs taip šilto, 
džiaugsmingo ir nekalto filmo, 
kaip šis — Mozarto "Magiškoji 
fleita".- Visą dešimtmeti Berg-
man pasižymėjo sunkiais, kone 
metafiziškais filmais. Ir visa 10 
m. pralėkė nuo jo pirmos (labai 
nesėkmingos!) komedijos "Ali 
These Women". O stebint šį fil
mą, atrodo, lyg jo specialybė bū
tų... komiškoji opera. 

Bergmano "Magiškoji fleita" 
surežisuota linksma nuotaika, 
gvildenant pasakoi pobūdžio 
nuotykius. Filmuodamas, režisie
rius nutarė ir pasilikti tame pa
čiame Mozarto vaizduojamame 
laikotarpyje. 

Bergman sukūrė Stockholmo 
mažo seno. Drottinghoimo dvaro 
teatro repliką. Tai 18 amž. girgž
danti brangenybė su visa mašine
rija (dar ir veikiančia!) griausti
niui paleisti, žaibams per dangų 
supliekei, bangoms sukelti. 

Jis apsimeta, kad filmuoja fak-
tinai patį pastatymą, su visu prie
kinės scenos dalies lanku, scenos 
rampos šviesomis ir publika (toji 
atidi, didelių akių maža mergai
tė, jo dažnai išskirta tarp scenos 
pakeitimų, yra jo paties dukrelė). 
Tačiau tada, kai kiekviena scena 
rutuliojasi, jis veda mus gilyn, at
veria įą mums plačiau (tačiau 
mes vis dar jaučiamės scenoje) ir 
filmuoja tokiais žaviais vaizdais, 
k o k i a i rodos, lig šiol jojo gabu
sis filmuotojas Sven Nykvist dar 
niekadnėra mūsų.kerėjęs. 

Jo miklusis aparatas pagauna 
charakterius,, ne .kokius statistus, 

Kai jis ir magiškoji fleita saugiai za r t i n i a i d a i n i n i n k a i . Žiūrovas su 
. 

bet užklumpa juos reaguojamos 

nuotaikos nuotraukose ir su mei
le jungia savo aktorius su įvairiais 
iškimštais gyvuliais ir su stebėti
nais, cherubinų vaizduojamais, 
balionais. 

IT Sana sėkmingam vaidinimui 
su muzika ir kalbamu dialogu, 
linksmųjų vieniečių pamiltu 
nuo 1791 m., Bergman rūpestin
gai parinko švedų dainininkų 
sąstatą 1975 m. televizijos progra
m a i O dabar tai yra pats sėkmin
giausias vienos operos filmas, bet 
kada pastatytas. 

Vieniečiai klausėsi šio filmo 
vokiečių kalba, Bergmano pub
lika klausėsi švediško vertimo, o 
mums suprantama anglų kalba 
galima sekti, kas sakoma ir dai
nuojama. 

Daueeiis režisienu laivo Ma
giškąją fleitą" nepaprastai šau-
ma opera. Pasakojrmo linija stai
giai nutrūksta visiškai pasikeisda-
ma. Motyvavimas dažnai neaiš
kūs. Bergman išvengia šių be
dugnių taip puikiai, jog eilinis 
žiūrovas nė nepajunta, kad jos 
ėgzTstt-oja. 

Tačiau netiksią būtų sakyti, 
kad jis sukarpo operą. Ne. Jis tik 
ją suredaguoja. 

Genialus Bergmano pasiseki
mas ši kartą yra taipgi iš dalies 
laimėtas Jo puikaus aktorių sąs-j 
tato. Bergmanas surinko grupę į 
dainininkų, kurie pilni trykŠtan-: 
čio gyvumo, gyvenimą pamėgę, i 
kartu dirba labai natūraliai fr at-1 
rodo kuo puikiausiai, net juos nu- j 
traukiant iŠ visa! arti. 

Gal geriausias charakteris iš-į 
vystytas Hakano Hagegardo, ne-! 
sustodamas PapagerVo rolėje, jsi-i 
bauginusio dėl visokių antgarnti-j 
nių dalykų, besidžiaugiančio sa-i 
vo pramuštgalviškais nuotykiais, Į 
visados romantiško. 

Jose! ftdstlfnfcer, gražusis pnh-i 
cas Tamirto, vyjfosla.: 

veda žavią princesę Paminą (Ir
ma Urzila) per baugius ugnies ir 
vandens bandymus, jis toks pat 
galingas, kaip ir pati fleita. 

Didžiojo charakterio rolė, Sa-
rastzo, burtininko — raganiaus, 
jautriai ir giliai išgauta Ulr iko 

m e i l e seka J ų fantastišką rolės 
a t l i k i m ą 

B e r g m a n l e i d ž i a mums žvilg
tel t i i r į u ž k u l i s į , parodo, kaip ten 
v i skas v y k s t a . 

Šis I n g m a r o Bergmano parašy-

ranklą M K. Čiurlioniui Drus
kininkuose. . -

A<<hit«ktū*ps premija apdova
notieji <yrs jk Sprindis,. B. Za-
buUoruv K tofcigts, V. Stauskas 
ir V. Sasnauskai p;..-..; .. t i , j 

Taipjp paskirta premija akade
mikui J. Lankučiui už monogra
fija "Lietuvių dramaturgijos rai
ta" 

' .. \ 
it.RGIG Gl-iA-. . -<. -
ERTJMA1 t LATVIU IR 

ausy KALBAS 
Rašytojo Jurgio Gliaudos no

relė "TSUĮBSUS. .vakaro švytėjimas" 
buvo..atspausdintas latvių sa
vaitraštyje LATVIJA kuris lei
džiamas Londone- Novelę išver
tė rašytojas Anšlavas Eglitis. 

J. GHaudos novelė Tšdi-
•..(.Tias ;.«Mroac rusų dienraštyje! 
"Novaje Russfceįe Siovo", kuris t 
leidžiaiJJas -New Yorke. Tame 
paa leidinyje j au aaksciau at
spausdinta apie dešimtis j . Gliau-
dos novelių." 

DIALOGAS SU RAŠYTOJU 
VVIESELIU 

ivauiSi x> v 

Naujai pasirodė intriguojantis 
lejdihys; ''Ha-rry James Cargas 
in Cdnversaricm ttith Elie Wie-
sel" (išleido Paulist Press, Nevv 
Yorke, J976 * n . , J 2 $ psl., €.95 
uol,)* Visa knyga tai dialogas: 
Webster kolegijos prof. dr. Car
gas klausimai ir žydų rašytojo, 
12-kos knygų autoriaus Wieselio 
atsakymai. Wiesel nacių laikais 
buvo gete, jo tėvą naciai nužudė, 
tai ir jo veikalai daugiausia su
kasi apie žydų tautos golgotą. Wie 
sel kūrybingas. įo kantata "Ani 
Maamin", apvilkta komp. D. 
Milhaud melodijomis, buvo pa
statyta Camegie Hali, Nevv Yor
ke. Prof. Cargas Nobelio komi
sijos paprašytas pasiūlyti kandi
datą premijai, kaįp tik k prijun
gia kopiją savo rašto, rodančio, 
kodei jis literatūros premijai siū
lo VViesėlį. • 

Šiame veikale kiekvieno sky
riaus pradžioj duodama kuri nors Į T 
VVieselio knygos ištrauka, o pas- i I 
kiau jos idėjų ir Wieselio kury- P 
bos proceso, nagrinėjamas, jo gy- I 
venimo kelio išryškinimas. Gaila, f 
kad Wieselis kanoja Hochhutho 

klaidą — priekaištus Piųui XII už 
negynimą žydų. Pačių žydų isto
rikų tie priekaištai atmesti. Pr. 

MARfjUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
tE MĖGĖJAM* 

Oaufc sutaupysite pirkdami ZL, 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tua reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad rakarais iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
TeL PRospect 6-C998 

Chicago, Ollnota 80629 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina S t 
(Town of Lake) 

Dalo oamus is lauko ir is vidaus. 
Darbas garantuotas. 

Nuo 5 iki 8 vaL vak. 
skambinti YA 7-9107 

STASYS ŠAKINIS 

š/imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiutiuiMi 

IVVAGNER and SONS S 

= 

Ti"PEWRITEE3. 
ADDCNG M.ACHINS 

AND CHECKWRITFItS 
Nuomoja. Parduoda, Taiso 

VtrS 50 metų patikimas fantf 
0» tarnavimas 

5610 S. PuiasW. Kd., Oiicago 
Phone — 58141U i 

iitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuuiuriui^ 

REMKTTE "DRAUGĄ.**. 

MllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIilIHIlIlIlilIlIlIlIHIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIHIilIlIltHtt 

Lietuviai kviečiami į 
ADMAVE'S CKICAGO CAMP J 

Perraolt Falls, Ontarfo, Canada 
prie LAC SUEL ežero 

L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
_ P Ū K I ŽVEJYBA — PITK1 GAMTA 
= išnuomojami namukai — **stihsnw 4 — 5 asmenims. Visi moder- : 
1 aijki patogumai: elektra, virimui pečius, šaldytuvas, tualetas, j 
: "sbcnrer". Pageidaujant, valgis ganu: 33oas. Išnuomojami laivaliat 

Del daugiau tafenaa iją krsiptis | 

B e r n i c e U k s o 
2439 W. 46th Street, Chieago, HL 6S632 

TeL — LA 3-0690 . ..;. 
^iiuiiiiiiniiniiniiiiuiiuuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuh' 

t a s ir s u r e ž i s u o t a s filmas skiria-
Cold. Jie visi nėra garsios tar-ptau- i m a s visos š e i m o s puikiai pramo-
tinės žvaigždės, bet puikūs mo-1 ga i . 

SIL TLVL- ip: v t i 1 i i— ^ į \ A 

VASARINES DOVANOS 
1 (1976) 

Stora, gėlėta nailoninė m e d ž i a g a dė l 2 sukne l ių ; erim-
pleno medžiaga dėl 2 s u k n e l i ų ; s p e c i a l i c r impleno me
džiaga dėl 1 moteriško p a i t o ; 2 n a i l o n i n ė s skarelės; 1 
vyriški nailoniniai m a r š k i n i a i ; 2 p o r o s v y r i š k ų arba mo
teriškų geriausios rūšies na i lon in ių k o j i n i ų ; angliška vil
nonė medžiaga 1 vyriškai e i lu te i . 

Kaina su muitu i r p e r s i u n t i m o 
i š l a i d o m i s $180.00 

Jei kas pageidauja, g a l i m a d a d ė t i i Š š ių žemiau iš
vardintų arba kitokių p r e k i ų : 

Vyriškas arba moter i škas n e r t i n i s ' 
Vilnonė gėlėta skarelė 

Klasikinio mūsų prozaiko, stilistinio 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 
sauja apsakymu knyga — 

Vska/as sirgo nmm 
Pirmoji jos laida buvo išleista Ne

priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di
deli pasisekimą, ši laida papildyta 
keJiafe naujais apsakymais. 

Užsakymus siusti — DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, Iii. $0«29. 

Kaina — $4.00. 168 pusi. Illinojaus 
gyventojai prašomi pridėti 5% (20 
centij) mokesčiams. 

C R A N E S A V I N G S 
A N D L O A R A S S O C I A T I O N 

B. B. PIETKIEW1CZ, Prex= 

2555 West 47th Stieet Tel. 
PLENTY OP FREE PARKING PLACE 

LA 3-1083 

VALANDAS: 

7%ft 

PIRMAI). Ir KETVIRTAI). — 9 ». r. ik) 8 V. T. 
ANTRAD. tr PENTCTA1). — 8 v. ryto tfct 5 v. vaX. 
BEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta 

mokamas ož 
Investavimo 
sąskaitas. 

M'ikama ož 1 ra. 
eertifikatas. 

įtun %i ,000 

Mokamas ui 6 m. 
eertifikatas. 

Minimom S 1.000 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

> \ T-

Crimpleno medžiaga m o t e r i š k a m k o s t i u m ė l i u i 
Crimpleno medžiaga suknelei ———• . 
Jersey wool medžiaga m o t e r i š k a m k o s t i u m ė l i u i 
Jersey wool medžiaga sukne le i ——-
Dirbtinis mink'as m o t e r i š k a m p a l t u i 
Nailoniniai marškiniai • • 
Lietsargis teleecopic 
Vilnonė medžiaga v^Tiškai e i lu t e i 

$26.00 
10.00 
30.00 
13.00 
30.00 
20.00 
80.00 
12 00 
12.00 
50.00 

Šios kainos y ra su į s k a i č i u o t u s o v i e t i n i u muitu. 

Sudarome tes tamentus , a d m i n i s t r u o j a m e nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į L i e t u v ą a r b a k i t a s šalis. 

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
DAR YHA TIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE: 

RUGPTCCIO 23 Od ftUGSĖJO 7 D. (2 savaitės) Maskva, vardus, Ryga 
SPALI5 S fti SPALIO 28 D. (1 savaite) Maskva, Vflnias 
LAPKRIČIO 1 iki LAPKRIČIO 9 D. (1 savaitė) Maskva. Vunlas 
GRUOD2IO 7 iki GRU0D2I0 15 D. (1 savaitė) Maskva, Vilnius 
GRUODŽIO 20 iki SAUSIO 4 D. (2 savaitės) Maskva, Vilnius, Ryga 
KAINOS PADUOTOS NUO NEW Y0RK0 ARBA BOSTONO - NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 

$ H M i 
VTSAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUP6S BUS 1 DIENA VE2AMOS I KAUNĄ, 
TAIF PAT IR l TRAKUS % DIENOS. 
1977 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVA PRASIDĖS GEGUŽĖS MĖNESI- PRAŠOME REGISTRUOTIS 
Is ANKSTO. 

|7W.0t 
lR7.lt 
trnM 
$874LM 

H •'-'- c i- į 
LAPKRIČIO » D. 
CMD0BBB < D. 
LAPKRIČIO 13 D. 
VASARIO MĖVES1 
BALANDŽIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESI 

•C iKURSIJC 
(7menoi) 
(7 (Beno*) 
P 4tm*») 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(14 dienų) 

RSIJOS i CTUS KRAŠTUS 
t BAHAMAS/NASEAU 
JMEKSIKA 
t BAWAJUS 
j HAWAJUS ) 
i HAWAJUS ) Kainos bus paskelbtos v«San. 
I ISPANUA ) 

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERiCa* TRAYEl SERVICE BUREAU 
9727 South Wes1ern Aifenue 

Chicago, Illinois 60643 Tel, (3(2) 238-9787 
Air fares subfeet to chaf^es snd/or govemment approval. 

Taip pat darom* tSkvietinus gitninhj pasisvečiavimui Arnerflcoj«. 
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MŪSŲ kalba 

Anarchija kalbos praktikoj 
L. DAMBRIŪNAS 

Absoliutinė tvaiką raito kai- mininko Malcclm Fraser kalti-
boje yra, tur būt, neįmanoma, nimą. 
kaip ir aplamai gyvenime. Bet Dainai rašoma laikrašč'ų ant
rai 'ar nereiškia, kad toleruoti- raštėse: Mirė Heidegger. Pasikė-
na anarchija. Galime sutikti, sinimo prieš Amin nebuvo, 
kad nelabai svarbu, ar rašysime 
piauti ar pjauti, tur būt ar tur
būt, pasekmė ar -rezultatas. Dėl 
to kalba nesuges, nes tai nelie
čia jos esmės. Rašyba, skyryba ir 
kai kurie kiti klausimai yra suta
rimo dalykas. Tačiau yra mūsų 
rašto praktikoje faktų, kurie nė
ra susitarimo dalykas, kurie ža-

2. Rašoma abajaip: 
I prem'jos įteikimo iškilmes jis 

paprašė iškviesti jo artimiausis 
draugus — Andrei N. Tverdo-
chlebovą ir Sergei A. Kovalev, ku
rie šiuo metu laikomi kalėjime, 
ir Juri Orlov ir Valentin F. Tur
biną 

^ordas ir Reagan rinkimi-loįa mūsų kalbos potmai jos i ̂  k g m ^ ^ { mi_ 
struktūrą. O tai yra jau daug, y d o l Nehon ^ ^ 
svarbesnis rejcalas. l a i atsiun- , ,. , , . , . . --, , , , , „ . : , . . _ , „ ._. leris kandidatas l Carl Albert ka tada, kaj mūsų kalbos siste-. , _̂ - . . „ . . . ' ., . , . , , : postą (antrašte). Kissingens suma imama maišyti su kitos ka i - r . ., T/ . . , . v..,, , . _ j 7 i sitiks su Vorstcnu (antrašte), bos sistema.Tada gaunama tam , . . . . . v. . . ...., ., . . . . . . . . bet tekste: Kissingens susitiks su tikra struktūrine mišraine, ma-
karonizmas, ir kalba degeneruo-
ta 

Turiu galvoj svetimų vardų 
vartojimą. Tuo atžvilgiu mūsų 
spaudoje nesilaikoma jokios 
tvarkos. Rašoma trejopai: var
das ir pavardė be lietuviškų ga
lūnių, abu žodžiai su galūnėm ir 
vardas be galūnės, o pavardė su 
galūne arba atvirkščiai Štai eilė 
pavyzdžių. 

1. Visai nelinksniuojami var
dai: 

Kas Stojanovic traktuojama 
kaip socializmą žlugdantis eta-
tizmas, Medvedev yra pristato
ma kaip Stalino asmenybės kul
to pėdsakai. * 

Pagal Mevedev, kaip ir pagal 
Stajanavič, tik tikra savivalda 
gali duoti tikrą socializmą. Med
vedev čia polemizuoja su akade
miko Sacharov mintimi. Iš tokio 
siekimo Medvedev ir panašiems 
J ji gal ir atsiranda Lenino idilija. 

Tokiais sakiniais parašytas vi- • 
sas ilgas straipsnis. Panašių saki
nių pilna ir kitur: 

Jimmy Carter pralaimėjo Cali-
fomijos gubernatoriui Edmund 
Brovtm. Edtoard Gerėk su kanc
leriu Helmut Schmidt pasirašė... 
Maskva atmetė ministerio pir-

Pietų Afrikos premjeru John 
Vorster.. • 

Šitaip rašo beveik visi laikraš
čiai ir žurnalai, ir ne tik vardus 
bei pavardes, bet ir miestų?bei 
valstybių pavadinimus, pvz.: 
Spaustuvė įsteigta San Salvador 
aarkivyskupo name; L. Ž-tė iš 
Springfield, 111. mokyklą bai
gė...; Kent Valstybinio Universi
teto... 

Tokia tvarka jokiu būdu nėra 
pateisinama. Kaip reikėtų sveti
mus vardus rašyti, yra nurody
ta Lietuvių kalbos vadove, 87-90 
p Jei kam ten nurodyta tvarka 

PROF. JURGIO BALTRUŠAIČIO 
"ANAMORFOZĖS" 

Š.m. kovo — gegužės 
Paryžiuje Dekoratyvinės 

men. 
dailės 

... "Anamorfozių studijos rado 
pradžią nepaprastoje J. Baltru-

muziejuje įvyko paroda, kurios; šalčio knygoje, kuris yra vienas rš 
tema buvo "Anamorfozės" į didžiausių 20-to amžiaus meno 

istorikų ir teoretikų" (G. Las-
cault, PARIS-NORMANDIE 
1976.IH.10). 

..." Su anamorfozėmis .. mes 
stovime drauge prieš veidrodį ir 
už jo. Jurgis Baltrušaitis iŠ jų pa-

(Anamorphoses), sulaukusi di
delio pasisekimo ir gausaus lan
kytojų skaičiaus. Prieš tai paro
da vyko Amsterdamo Rijkmuse-
um. Abiejų parodų įkvėpėjas, pir
masis šios meno srities atsklei-
dčjas ir istorikas — prof. J. Balt-
rušaitis, 1955 m. parašęs veikalą; J a r e . ar^eobg.nr tyrinėjimą. Jis 
"Anamorfozės ar s t e b u k l i n g ų j ų ! V ^ ^ t l f r J k l M l c h e l > L E 

efektų dirbtinė magija" (nauja MONDE, 1976.111.11). 
veikalo laida išėjo 1969 m 
ryžius — O. Perrin leidykla) 

Ryšium su šia paroda prancū 

Pa-' ..."Anamorfozės atgaivintos J. 
Baltrušaičio — diplomato, meno 
istorijos profesoriaus, jau -trisde-

zu spaudoje buvo apsčiai straips- š i m t « 5 >as * * ™ g ' V S ^ 
nių apie prof. J. Baltrušaitį, kaip i lįSį*^ ( P A R I S - M A T C H ' ' 
žymų meno istoriką. Vienas di- iy 'D- iU-z '<>-

Kalbininko prof. Jono Kazlausko (1930—1970) antkapinis paminklas Saulės 
kapinėse Vilniuje. Paminklas iškaltas Iš vieno granitinio riedulio, jo aukš
tis — 3 metrai, suprojektuotas ir įkūnytas skulptoriaus ir poeto Vytauto 
Mačiuikos. Kaip žinome, prof. Jonas Kazlauskas — lyginamosios kalbo
tyros ir baltistikos tarptautinio garso mokslininkas, okupanto agentų buvo 

VĮ̂ rfWgai nužudytas Vilniuje 1970 metais. 

Percy, Hymphrey. Čia dar galima I goms, gyvenant krašte, kur la-
pridėti ir tokius, kaip Meillet,; bai dažnai tenka vartoti sveti-
Marchais, Daudet. Išimtys čia bū-. mus vardus, sunku nustatyti 
tų slaviškos ir itališkos pavardės griežtas taisykles ir jų nuosekliai 
su galūne - i, pvz. Dostojevskis,; laikytis. Bendram dėsniui, reika-
Mussolinis. I laujančiam galūnių -as, -is, -us 

3 Vardai, kurie baigiasi neta- vardininke, kartais tenka pato-

džiausių (su nuotraukomis) at
spausdintas žymiam PARIS-
MATCH žurnale, toliau — 
CARREFOUR 
UOEUL, LE 
PRESS, LE NOUVEL OBSER-
VATEUR, LE FIGARO, LE 
MONDE, PARIS-NORMAN-
DIE ir kL 

Ilgą pasikalbėjimą su prof. J. 
Baltrušaičiu perdavė Prancūzijos 
televizija, taip pat net kelis kar
tus Prancūzijos radijas (France-
Culture ir France-Inter). 

Apie parodą ir įprof. J. Baltru
šaitį plačiai rašė taipgi kitų kraš
tų spauda — Belgijoje, D. Brita
nijoje, Italijoje, Olandijoje ir Vo
kietijoje. 

Štai keletas ištraukų iš prancū
zų spaudos: 

Parodas Paryžiuje ir Amster-! 

dame aplankė apie 200.000 žmo
nių. Ateinantį rudenį jos bus per-

DES ARTS, j keltos ir į Jungtines Amerikos 
POINT, L'EX-: Valstybes. B. T. V. 

DVIKALBIS ŠVIETIMAS 

Tarp kitų aukštųjų mokyklų ir 
trys katalikų universitetai JAV-se 
gavo Sveikatos švietimo ir gero
vės departamento paramą studi
joms, kaip geriau paruošti dvi
kalbius mokytojus: Seton Hali 
universitetui skiriama 90,000 dol. 
stipendijoms japonams ir ki
nams, Fordhamo univ. 90,000 
dol. — ispanų ir italų studijoms 
ir Šv. Jono universitetui, Jamai-
ca, N. Y., 88,470 dol. studijoms 
ispanų ir graikų. 

ryti savo sistemą, bet ji turėtų 
būti aiški. Pagrindinis dėsnis tu
rėtų būti toks: kaip savi, taip ir 

G. GEŠTAUTIENES NAUJAUSIA 
TAPYBA 

Nuo liepos 18 iki rugp. 7 d. jvima miestiečių svetainei. Ta-
Los Angeles Comara galerijoje čiau įsigilinęs pamatai, kad dai-
vyko Ginos Geštautienės peizažų 
ir natiurmortų paroda. Galerijos 
savininkas Robertas Comaro mie
lai eksponuoja lietuvių dailinin
kų kūrybą. Čia praėjusiais metais 
buvo surengta jubiliejinė M. K. 
Čiurlionio paveikslų reprodukci
jų paroda, susilaukusi gyvo susi
domėjimo. 

]zn trečią kartą pusantrų meti; 
laikotarpyje tenka susidurti su 
Geštautienės ekspozicijomis. Ste
bina dailininkės rūpestingas 
darbštumas ir noras kuo dažniau 
komunikuoti su dailę mėgstančia 
publika. Tam ji ieško efektingų 
tapybinių priemonių. Jos siužetai 
įvairuoja. Tačiau didžia dalimi 
urbanistika yra jos stiprybė. Bir
želio mėn., dalyvaudama Barrr?-
dall parko galerijos (Los Ange
les) metinėje parodoje, už pa
veikslą "Europos miestas" laimė
jo 500 dol. vertės žymenį. 

Comaros parodoje dailininkė 
apsiribojo pajūrio peizažais ir ke
liais stambaus formato gėlių na
tiurmortais, iš kurių trykšta tik
rai veržlus koloritas ("Pavasario 
puokštė", "Gladiolės", "Rožių 
puokštė"). Tiesa, buvo išstatytos 
ir kelios akvarelės. 

Žiūrint į perdėm intensyvų gė
lių spalvyną, norisi dailininkei 
prikibti tam tikrą dekoratyvinį 

Ar net gataika-

lininkė išlaiko spalvų ir pavida
lų pusiausvyrą. 

Dabartinėje parodoje išryškėja 
Geštautienės posūkis į abstraktų 
peizažą. Ir čia spalvos yra saulė
tos ir veržlios. Bet akį traukia pa
ti kompozicija: matematiškai iš
mąstyta, lakoniška, pakankamai 
skoninga. I peizažą kalifornietė 
Geštautienė jautriai įkomponuo
ja marinos vaizdyną: valtis, bu
res, stiebus, dangų, jūrą, uosto 
šlaitų namus. Į talką ateina ir ke
lionėse (Prancūzijoje, Portugali
joje, Ispanijoje) matyti vaizdai. 
Salia, palyginti, realių postimpre-
sionistinių paveikslų "Portugali

ja", "Costa Brava", "Žvejų lai
vais ties Barcelona", rikiuojasi pu
siau abstrakčios drobės ''Laikas 
ir erdvė", "Raudona burė", "Vė
lyva saulė", "Baltijos paplūdi
mys". 

Iš akvarelių itin išsiskyrė žve
jų uosto tema paveikslas "Mano 
spalvos", žavintis tamsiai žalsvų, 
mėlynų spalvų alsuojančia vėsa. 

Ir šiemet dailininkė vyksta į 
Prancūziją studijuoti tapybą, pa
sirinkti naujų įspūdžių būsimai 
kūrybai. Pr. V. 

būtų nepriimtina, galėtų susida- riamu balsiu ar priebalsiu, rašo- gumo sumetimais nusikalsti, kai 
mi dvejaip — su apostrofu ir be į reikia rašyti ilgesnį sąrašą pa- j 
apostrofo, pvz. Moliere'as, Cha-' vafdžių. Tada nesinori rašyti vie- Į 
teaubriand'as, Teilhard'as, tv* nas su galūnėm, o kitas be, ir 

svetimi vardai mūsų kalboje ir Molieras, Chateaubrlandas, tada nuosekliai visi vardininkai 
linksniuojami, t.y. rašomi su ga- j T%eilhardas. Apostrofas čia ne- rašomi originalo kalba. Ir tai dar 
lūnėmis, nes to reikalauja mūsų J daug ką padeda, nes jis vis tiek nedidelė bėda. Svarbu, kad visi 
kalbos sistema. Bet kaip visur i nepasako, kaip reikia tą vardą kiti vardo ir pavardės linksniai 
kalboje, taip ir čia neišvengia-i tarti. Jis tik sako, kad paskutinis būtų su galūnėmis, taigi Geral-
mos ir išimtys. Todėl galima bū-; priebalsis netariamas. Tada ne- dui Fordui. Geraldą Fordą ir tt., 
tų laikytis kad ir tokių taisyklių, i mokantis prancūziškai tartų o ne Gerald Fordui ir t.t 

1 Linksniuojami visi svetimi' ™!U!?S.' J ? * f?:™ g į L j e t U V O J e dfbar f*™™ pa." 
vardai, kurie baigiasi t a r iamuJ*? Te]arūS- J u o

f
! • g " " vardes ir vardai rasoim fonetis-

priebalsiu, pvz. Fordas, N£xono5, įah.ngfs. . * ? ? • £ ^f* k a i P8**1 t a r ; m a - ' T o k s ras>'™S 

c J — c Lt v • ~; ; kurie baigiasi tariamu priebalsiu, turi ir neigiamų pus'.u, nes kar-
Sadaatas. Sacharovas, Kissingens. i D ,, ~„ . . . v t i . . ^ 5 . \ 7* 

! pvz. Beckas, Okultczas, Katei- tais neaišku, apie koki č:a asme-
2 Nelinksniuojami tie, kurie, bach'as, kaip neseniai viename nį kalbama, kokia jo tikra pavar-: 

baigiasi tariamu balsiu, pvz. Hu- j straipsny buvo rašoma. < dė. Mes čia kartais iš tradicijos 
I go, Trudeau, Tardieu, Daley,\ Suprantama, kad mūsų saly- fonetiškai rašome tik kai kurias 

labai gerai žinomas pavardes,; 
pvz. Dekartas, Šekspyras, Vašing
tonas, Mickevičius. Bet tai išim
tys. Užtat, atrodo, be reikalo fo
netiškai pradėjo rašyti Maritai-
no raštų rinktinės (Protu ir Ti
kėjimu) vertėjas. Jis pvz. rašo 
Maritenas, Rozeveltas, Šopenjau-
eris, Niutonas, tačiau vis tiek ne
išlieka nuoseklus, nes rašo ir 
Auguste Comete, Robert MilU-
kan, Juliau Huxley, Nieh Bohr, 
Leon Brillouin, Hugh Taylor, 
Max Planck ir t . t Iš tikrųjų ga
lėjo nuosekliai rašyti Maritainas, 
Rosseveltas, Bohras, Plonokas ir 
t * t Taip nuosekliai rašo A. Ma
ceina savo knygose, taip rašoma 
ir viename Aidų straipsnyje: 
Wemeris Heisenbergas, su Nielsu 
Bohru, Envinu Schroedingeriu 
ir t t 

Ta proga reikia paminėti ir 
dar porą madinių dalykų mūsų 
spaudoje. Mūsų profesoriai 
mėgsta amerikietišką pasirašy
mo būdą. Po vardo ir pavardės 
fjeda pavadinimą universiteto, 
kuriame dirba, bet tas. pavadini
mas rašomas angliškai, nors 
straipsnis parašytas lietuviškai, 
pvz. Jonas Petraitis, University 
of Chicago, Kazys Balys, Uni
versity of Manjland. Petras J6-
naitis, Boston College. Mūsų 
profesoriai kuklūs ir gal dėl to 
nenori prieš pavardę dėti kil-

— Tolimi gentys —didelė meilė, 
artimi gentys — vieni barniai. 

Lietuvių patarlė 
— Bloga, iš mužiko pono sulau

kus. Lietuvių patarlė 
— Ar karalienės, ar kavolienės 

vaikas —vis tiek vaikas. 
Lietuvių patarlė 

Dr. Jonas Genys 

DR. J. GENYS 
PAKELTAS Į 

AUKŠČIAUSIĄ 
AKADEMINĮ 

LAIPSNĮ 
S. m. birže'b mėn. 4 dieną 

Mary lando universiteto preziden
tas pai.<eir>ė, kad Dr. Jonas Ge
nys, ligi šiol buvęs Research As-
ociate profesorius, pakeliamas pil
nu profesorium (Professor). Pa
kėlimas padarytas, remiantis dr. 
Genio atliktais moksliniais dar
bais ir aukštais įvertinimais jo sri
ties mokslininkų Amerikoje ir už
sienyje. Dr. Genys yra parašęs 
per 30 mokslinių straipsnių, va
dovauja biologijos tarptautinėm 
studijom, kurios yra atliekamos 
JAV, Vokietijoje, Indijoje, Aust
ralijoje ir Naujoje Zelandijoje, 
buvo pakviestas skaityti paskaitą 
pasauliniame kongrese Norvegi
joje ir buvo išrinktas vadovauti 
100 mokslininkų konvencijai Ma-
rylande. Jau daugiau kaip dešimt 
metų dr. Genys yra gamtos moks
lo žurnalo "Chesapeake Science" 
redaktorių kolektyve (Associate 
Editor) ir neseniai gavo didelius 
fondus iš federalinės valdžios 
spociaiiems moksliniams dar
bams. 

Dr. Genys Lietuvoje bai
gė Linkuvos gimnaziją, Vokie'i-
joje baigė studijas Goettingeno 
universitete ir JAV įgijo mokslų 
daktaro laipsnį — PH. D. — Mi-
ohigano valst. universitete. Dirbo 
Wiskonsino valstijos agrikultūros 
departamento tyrimuose (1955-
57), Michigano valst. universitete 
kaip tyrimų asistentas (1957-60), 
Wiskonsino universitete, kaip in
struktorius (1960-61), Marylan-
do valstijoje kaip biologas (1961-

• 62), Marylando universitete kaip 
Research Assistant profesorius 

j (1962-66), Research Associate 
I profesorius (1976-76), o nuo š.m. 
J liepos mėn. 1 d. kaip pilno laips

nio profesorius. 

Dirbdamas su amerikiečiais, 
dr. Genys taip pat priklausė Lie
tuvių katalikų mokslų akademi-

I jai ir prisidėjo prie lietuvių moks
lininkų veiklos. Šiemet skaitė pa
skaitą ir vadovavo vienai moks
linei sekcijai Baltiškųjų studijų 
konferencijoje New Yorke. 1973 
m. buvo Biologijos sekcijos pir
mininkas ir skaitė paskaitą Lie
tuvių mokslo ir kūrybos konfe
rencijoje Chicagoje. Šalia akade
minio darbo dr. Genys yra daug 
prisidėjęs ir prie visuomeninės 
bei politinės lietuvių išeivijos 

ar titulą? O jeigu nurodoma, tai lime rašyti angliškame laikraš- veiklos, siekiant Lietuvos laisvės, 
kodėl turėtų būti negražu rašyti ty, bet kodėl turėtume keisti į- Dr. V. Flygeris 
lietuviškai ir universitetų pava- prastinę tvarką lietuvių spaudoje? , 
dinimus — Chicagos Universi- Juk šitokiu būdu rašant, eina-1 
tetas, Marylando Universitetas,* ma prieš pažangumo srovę —i f*inigas ir laikas yra sunkiau-
Bostono Kolegija? Todėl rašant ne išsilaisvinant, o greičiau pa- šios gyvenimo naštos, ir nelai-
angliškai, galima laikytis ame-1 sivergiant vyrams, pasisavinant mingiausi iš visų nemirtingųjų 
rikinės tvarkos, bet kam reika- į jų pavardės formą. Kanados lie-
linga mišrainė rašant lietuvis- tuvių spaudoj, kiek teko pastebė

ti, moterys nesivadina vyriško
mis pavardėmis. 

Tarptautinio garso meno Istorikas Jurgis Baltrušaitis (kairėje), poeto Jurgio 
Baltrušaičio (1873—1944) sūnus, vieno priėmimo metu Paryžiuje kalbasi su 
žymiuoju prancūzų rašytoju, archeologu - orientalistu, meno istoriku ir 

politiku Andre Makaus. 

kai? 
Antras dalykas tai moteriškų 

pavardžių, pagal svetimus pap-
naus titulo "Prof,". Nurodo tik • ročius, "suvyrinimas". Pvz. skai-
universitetą, kuriame dirba, ne- tome kas ^vaite Drauge: dr. 
nurodydami kokiu titulu. 

— Aš mėginau niekad neuž-
Bet ! Anruz Baliunas, gsflytoja ir chi- miršti, kas buvau, iš kur atėjęs 

adangi mūsų profesoriai skai
tančiai visuomenei yra gerai ži
nomi, tai ar taip svarbu 
prie kiekvieno straipsnio-straips-

LOSTAS j neiio nurodinėti k universitetą 

rurgė Deckys. gydytoja ir chirur- ir kur atgal einu. Ir jeigu įma-
gė Kuras. Arba štai žinutėj t a - ' n a į tat daryti, dalykai papras-
me pačiame laikrašty rašoma- ^ ^ ^ ^ ^ e . 
Viktoria Cečeta, Helen KulberA s * & t s «* 
Kegina Rūta Žymanto*, Šitaip ga-» Ha*X 8. Xraro.ui 

yra tie, kurie turi daugiau, negu 
kad moka naudoti. 

— Sarmiel •loimson 

Jeigu žmonės negali gerai rą
žyti, jie negali gerai mąstyti, o 
jeigu jie negaJi gerai mąstyti, 
tai kiti už juos mąs ,ys. 

George Onvell 

— Pirmas vandentiekis Vilniuje 
pravestas 1530 m. 

— Chicagoje yra 453 katalikų 
8v. 2,420,000 


