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Prieš m e t u s ' ' D r a u g o " skiltyse 
b u v o praneš ta a p i e šįmel 
Išeisiančią bal tų d r a m o s antolo
giją ang lų kalba . "Confronta-
t ions w i t h T y r a n n y " (Akistatos 
su t i r on i j a ) ' bū tų buvusi pirmoj: 
kregždė. Leidėjas, Southern Illi
no i s Univers i ty Press, tikėjos: 
ve iksmingos Amer ikos lietuvių 
latvių bei estų p a r a m o s ir žadė
jo tokias antologijas įvairiomi: 
t emomis leisti regul iar ia i . 

M u m s besidžiaugiant tokh 
ypa t ingu la imėj imu ir prasiver 
Žimu, antologijas reikalai pabiu 
rt>. Išankstinių užsakymų i 
Amer ikos bal tų atėjo daug m a 
zlati , negu tikėtasi. Lietuviai, de 
j a , vilkosi toli užpaka ly , atsiliki 
n u o latvių ir estų. Prisidėjo da 
asmenin ių bei pol i t inių proble 
m ų , ir leidėjas n u t a r ė antologijo 
projektą palaidot i . 

Bet "Akistatų su t ironija" is 
torija nesibaigė la idotuvine gai 
d a . Atrodo, kad dangiškos galy 
bės saugo ne tik kūdikius be 
gir tuoklius , bet ir mūsų lėruosiu 
taut iečius. Antologijos redakto 
r iaus dr. Alfredo S t r auman io pa 
stangų dėka , a ts i rado naujas lei 
dejas — W a v e l a n d Press Ilinc 
jaus valstybėje. Naujas i s leidėja 
irgi žada leisti visą seriją toki 
antologijų. N e g a n a to , W a v e l a n 
Press paskyrė d r. S t raumar 

" "e tn inės l i t e ra tū ros" patarėji 
Taigi , atsiveria gal imybės ir kJ 
.tokioms bal t i škoms knygorr 
anglų ka lba . 

Jei m e s , Amer ikos Uetuvia 
praleisim ir šią antrąją pr< 
gą pro pirštus, reikės iš gi 
dos lįsti į žemę. Kaip dažnai nv 
nus iskundžiam, kad mumis 
Lietuvos reikalu n iekas nesidorr 
ne t kumščiu pag rūmojam, u ž p 
kę, į tą m u m s abejingą svetin 
sieną, o kai m u m s ištiesian 
draugiška p a r a m o s ranka, m 
užmingam arba nuduodam j 
nematantys. 
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T a d , ilgai nekalbėję, į rodykim 
amer&iečiams, la tviams ir es
tams ,kad mes tikrai e s a m e kul 
tūr inga , knygą mylint i ir savo 
kul tūrą gars inant i t au ta ! Bema
tan t : 

I . Užsisakykime antologiją 
"Conf ron ta t ions with T y r a n n y " 
iš anksto . T a i bus s t ambus to
mas su šešiais d ramos veikalais 
— A. Landsbergio "Penkia is s tu l 
pais tu rgaus aikštėje", A. Škėmos 
" P a b u d i m u " , bei G u n a r o Priedės, 
Mar t inso Zivertso} E n n Vete-
maa ir Paul — Erik R u m m o pje
sėmis — ir su išsamiais įvadi
niais essays. Užsisakius iki 1976 
m. gruodžio 31 d., antologija 
k a m u o s 12.00 do l , vėliau — 
15.00 dol. Čekius (ar Bank Ame-
ricard, Masier charge užsakymus) 
siųsti šiuo alresu: W a v e -
land Press, Inc . , P.O. Box 400, 
Prospect Heights , Illinois 60070. 

2. į t ik ink ime savo apylinkės 
viešąsias ir mokyklines bibliote
kas, kad jų pareiga šią antologi
ja užsisakyti. Šiais jubiliejiniais 
JAV metais bibliotekoms būt ina 
supažindint i savo skaitytojus su 
ba l tų kul tūra! Užsakymo lapelių 
ga l ima gauti " D r a u g o " redakci
joje arba iš antologijos redakto
riaus, kurio adresas: D r . A St rau-
man i s , T h e a t e r Dept. , Southern 
Il l inois University, C a r b o n d a l e , 
Illinois. 

3. Užsakykime naująją a n t o 
logiją savo giminėms, d r a u g a m s 
ir pažįs tamiems švenčių proga, 
bei Amerikos poli t ikams ir ku l tū 
r in inkams vr-omis progomis. 

4. Teprisideda ir mūsų pinigi
niai fondai prie Šio projekto so
lidžia suma. 

Jei mūsų bendros pastangos 
pavyks, po metų išvysime jau ir 
antrąjį antologijos tomą, ap im-
siantį d ramos veikalus tautosaki
n ė m i s temomis . Tad vyrai , m o 
terys, į prasmingą talką: 
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LIUDVIKAS Ri 

200 metu gimimo su 

VINCAS MACIl 

Daug metų prabėgo nuo tų lai- ryšiai 
l, kada gyveno ir rašė Liudas j moji 
ėza. Daug kas iki neatpažįstamu- spaus* 
o pasikeitė. Kitokios dabar pa- šios 
ūros į įvairius gyvenimo klausi- Martv 
us; kitokie visuomeniniai reikalai; j beveil 
tokjos tautinės ir valstybinės pirma 
roblemos. Ir pagalvoji: tegul sau į "Aušr 
torikai, jei tai jiems taip pat inka, j togiai 
apstosi praeityje. Mums ji nebeak- į jei n< 
lali, neįdomi, tad ir nesvarbi. Bet Lietu' 
ai apsikrauni knygų šūsnimis ir Mart j 
iii gilintis į senus laikus. Nus tem-
i, kiek daug buvo ir tada minčių, 
urios mus ligi Šiol tebekvarši-
a; kiek daug siekimų, kurie ir da-
ar mus žadina; kiek daug troški
mų, kurie ir šiandie mus degina. Ir 
aiga pajunti, kaip tolimoji pra-
itis priartėja, darosi sava. 

Savo kantatoje "Mažajai Lie tuvai" 
domas Jakštas pakiliai eiliavo: 
Lietuvą kurdamas Dievas, / Josios 
usiau nedalino". Nuo senų seno-
ės prusai, Hetuviai ir "kitos aisčių 
entys prisiglaudė Pabaltijyje, ku-
is tada viena, sunkiai įžengiama 
įria niūksojo. — 

O giriose su laumėm raganom, 
Vilkolakiais, undinėm ir smakais , 
Seneliai tąsyk šventą ugnį degino; 
Kvepėjo laime ir sakais. (J. Aistis) 

Deja, ta laimingoji idilė buvo 
iurkšSai nutraukta: 

Ir niekieno nebeužklystami, 
Ilgai gyveno taip vienų vieni, 
Kol neatėjo vyrai nepažįstami, 
Kardais ir kryžium nešini. 
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Kietas vokiečio kardas nukar iavo 
prūsus, taip pat pavergė lietuvių 
tautos dalį, kuri ilgainiui gavo Ma
žosios Lietuvos vardą. 

Nors ji ir buvo atkirsta n u o viso 
tautos kūno, betgi jos kul tūr iniai 
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anaiptol nenutrūko. Štai pir-
lietuviška knyga buvo iš-
inta Karaliaučiuje iš Didžio-
.ietuvos Mažoįon atsikėlusio 
10 Mažvydo. Ir žymiai vėliau, 

po pusketvirto šįmto metų, 
is tautinės minties laikraštis 
:" vargu ar būtų galėjęs pa-
išeidinėti Ragainėje ir Tilžėje, 
būtų atėję talkon Mažosios 
os vyrai Jurgis Miksas ir 
įas Jankus. 

giant į Mažosios Lietuvos ina-
įdrojon lietuvių kultūron, i-
cyla keturi vardai, po vieną 
jčiui: XVI - XVII amžių san-
2 Jonas Bretkūnas, XVIII 
Kristijonas Donelaitis, XIX 
pradžioje Liudas Rėza, XX 
Vydūnas. Š iemet kaip tik u* 
e vieno iš tų keturių Mažo-
.ietuvos didžiųjų, Liudo Rė-
0-sias gimimo metines, 
lė Rėza 17^6 ra. sausio mėn. 
viename iš gražiausių Lktu-
impelių, Kuršių nerijoje, ku-
miau buvome įpratę vadinti 
\ Neringa. Našlaičiu pačioje 
itėje tapusio Liuduko laukė 

neturtingo nerijos žvejo gy-
las. Būtų sau begaudęs plekš-
ei ungurius ir savo daina (žr. 
za, "Lietuvių liaudies dainos", 
>8, p. 111) skardenęs ramiais 
ariais nutilusias marias: 

ėg išbėgo 
Rusnės kiemo 
i jaunu žvejytėliu. 

leido leido 
jnus tinklelius 
durno vidurėly. 

aties vardas būtų buvęs žino-
tik artimiesiems kaimynams, o 
liui visai išnykęs, panašiai 
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aančio kopų smėlio buvo | dinti yra: 
a s jo gimtasis Karvaičių kams, per < 

Rėzos gyvenimo aplinky- be jo joki 
;i taip susidėstė, kad jis ga- pamokym; 
ykti Karaliaučiun .ir ne tik žemaitiško 
universitetą, (čia studijavo te-i geros kali 
, bet ilgainiui dargi tapti jo I Sirvydo 1 

ir gerbiamu profesorium, ria: "Antį 
rtus net jo prorektorium, ar- lietuvinin! 
inuoju rektorium, nes nomi- sirodo mc 
aktorium buvo laikomas pats za. Knygc 
osto įpėdinis. idant n u 
tos palankios sąlygos (žino- tomos ir 
paties triūsu pasiektos) k i - Šventas R 
ai didžiai nusipelnyk lietu- tų DoneL 
turai, kad ir dabar jo vardą _, 
irba tebeminime. . U ^ 

Rėza buv 
rvartokime germanizmų l^° P n e 

vedėju. Ji 
;ndinė lietuviško kultūrinio' ruvišku b 
osi sritis buvo tada raštija, dovaujam 
1 ano meto aplinkybių buvo 'du : 1816 
išimtinai religinio (bažnyti-Į pat išleid 
obūdžio. Lietuviškos knygos: čiančias ' 
je Lietuvoje buvo paprastai ' s tabas" ( 
nos valdžios lėšomis, o jų maža eru 
ykštokai skiriama. Z. Blot- š i omis k 
i 1600 m. skundėsi, kad "lie- j ų ) , nagi 
me liežuvyje nūn taipogi taip pat < 
surašyta turime, tiktai tiek pie vertu 
jog drukavodint nepagalim". sisakydan 
rūpintasi, kad išleidžiamos ir sintalc 

kos knygos būrų kuo ge- germaniz 
arengtos. Ištisos kunigų ko-į c ik io" , ki 

peržiūrinėjo ir tikrino bibli-1 kia vari 
rtimus, giesmynus ir kitas "kunigail 
. Nenuostabu, kad jos kalbi- i (vokiškai 
žvilgiu toli viršijo Didžiosios ti) reikia 
>s leidinius, kai šviesioji vių kalb 
is ir Sirvydo gadynė buvo | tokia tui 
seniai praėjusi. Simanas Sta- i žodžių ū 

is apgailestaudamas ir ne bejtesniems 
kro suprantamo pavydo kon- kad jai r 
>: "Juk ligš/oliai taip destis; gos s v c t j 
i] ir su visais lietuviškais \ M

a n t v a ] , 
, jog tie, kurie Karaliaučiuje, i tarnas t 
:, Klaipėdoje ir Gumbinėje iš-' p a s i e n y ) - € 

oli geresni yra, nekaip mūsų . ,. ' 
r_. . , . , . , rai lietu 

arba giesmių knygos, Vil-
spaudžiamos. Anie prilygst P a s t a t v t l 

ns, kur medžiai ranka žmo- Soma "r 
po utauaaa ir patogiai »uso-. tur ime , 
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o šios tolygios yr mi5-
>ave augantiems be sargo ir 
o pridabojimo" (Trumpas 
is kalbos lietuviškos arba 
s, 1829). Pataręs mokytis 
sos iš senųjų Daukšos ir 
aiygų, Stanevičius pridu-
rą vietą duodame raštams 
icų prūsų, tarp kurių pa-
)kslingas vyras D.L.J. Rė-
is, per ji išduotos ir vertos, 
o visų lietuvininkų skai-
mylimos būtų, yra Visas 
aštas ir Keturios dalys me-
ličio". 

ęs lietuvių kalbos žinovu, 

Kam vartoti svetimą Sod] "k 
jei yra savas ir taurus žodis 
kas". Lietuvių žvejų kalba 
Įprastas pasakymas "irkis į į 
pamario ir pajūrio žvejai 5h 
ju pasakytų "aukštyn bėj 
marių". Vietoje vokiško "k 
ko" jau J. Bertkūnas turėjo 
lietuvišką "kariauninką". 

Bretkūną Rėza didžiai ve 
apie jj savo "Lietuvių bibb" 
rijoje" (1816) taip raJė: ".-
vergiškas sekėjas, bet atsiž 
lietuvių kalbos dvasią, nei 
mas nuo originalą Kita re£ 
šio [ t y . Bretkūno] vertimo 
yra lietuviškas išraiškos gr 
Autorių galima pagirti, ka< 
vengė gausių germanizmų, 
nuo XVIII amžiaus jsimaiš 
sų kalbą ir kurių pilnas ; 
pat spausdintasis vertimas 
anot Rėzos, senajam rankr 
Bretkūno vertimui "reiktų 
liu "žvilgių pripažind pii 
prieš vėlesnį vertimą, išsp 
1735 m.". 

Iš tų pacituotų kelių 
| jų žodžių matyti, kas ir 

Rėzai buvo svarbu, leidžia] 
t biblijos vertimą: nevartoki 

manizmų! Rėzos įnašas 
rašomosios kalbos ugdym 
svarus. 

"Metų" krikjtatėvlj 

Rėzai rūpėjo ne tik religi 
vių raštija. Jis pats buve 
išleidęs dvi savo vokiškos 
knygeles (Prutena, 1809 i 
skelbęs kai kuriuos eiiėral 
ir periodikoje, o fietuviške 
naro šimtametę sukaktį \ 
lietuvišku hegzametru "Šii 
metus saulelė tekėjo ir 

Gerai žinojo Rėza ir ap 
laičio hegzametrus, kurie i 
sklido Mažosios Lietuvos 
tarpe. Suprasdamas didelę 
čio poezijos vertę, Rėza ry 
spausdinti drauge su voki 
rimu. Tai ir padarė 1818 
patrumpindamas Donelaič 
ir duodamas jam "Meti 
Jahr) antraštę, kuri tuoj p 
gijo. Taigi Rėza buvo ne t 
sis Donelaičio veikalo lei< 
drauge ir jo krikšto tėvas. 
Ir sulotynintąją autoriaus 

o paskirtas lietuvių semi- ' (Donalitius) atlietuvino į 
Karaliaučiaus universiteto j (dabar rašome: Donelait 

s labai rūpinosi nauju lie- i laukdamas Iš naują Donel 
iblijos leidimu, ir jam va-Į tų leidimą (1869) parenj 
: buvo išspausdinti jų ne t ) raliau&aus univ. prof. G.l 
m. ir 1824 m. Rėza taip į selmanno priekaišto, kad 

susižavėjimo lietuviškumu 
ner gewissen Schwaerme« 
tauertum) savavališkai 
paties autoriaus vartotąją 
kad ji lietuviškai skambėtų 

įvadiniame žodyie Rėza 
Donelaičio veikalą: "Jei ir 
šio poetinio lietuvių muze 

o tuos abu vertimus lie-
Tilologines — kritines pa-
1816 ir 1824), kur su ne-
idicija, pasiremdamas įvai-
albomis (jų tarpe hebra-
inėjo vertimo tikslumą, o 
iavė vertingų svarstymų a-
nų lietuviškąją kalbą, pa-
nas prieš įvairias žodyno , y g i n t i M Homero, Ven 
sės svetiiuybes, ypač prieš 
mus. Sakysime vietoje "er-
iris esąs germanizmas, rei-
oti tikrą lietuvišką žodį 
cštis". Vietoje "šlektok" 

schlachten: skersti, piau-
i rašyti "papiauk". "Lietu-
a, — rašė Rėza, — yra 
rtinga kasdienio gyvenimo 
• tokia tinkama net aukS-

moksliniams posakiams, 
įėra reikalo ieškotis priebė-
mose kalbose". Pasakymas 
:tos būdami" tesąs supran-
ik puslietuviams vokiečių 
:, tad jo vietoje reikia tik-
viškai pasakyti "ant sargos 
". Rėzai neaišku, kodėl ra
jūnai" (vokiškai n u n ) , jei 
grynai HetuviScą "dabar". 

Horacijaus šedevrais, turėj 
veikio pasaulio kultūrai, 1 
šiai galima priskirti prie r 
nes literatūros paminklų 
germanų, keltų tautų oi 
kūrinių, turinčių pastov 
mės toms tautoms". Itir 
Rėza Donelaičio originali; 
labiau mūstj poetu reiki; 
kad jis,neturėdamas jokio 
vien savo talento jėga t< 
kilti ir pats turėjo prasiskii 
lią". Atkreipė Rėza dėmes 
nclaičio eiliavimo tobulur 
kiškoj i hegzametrinė eil< 
vienintelis svetimas var 
poetas uždėjo savo kūrinii 
dangi joje poetas jaučiasi 
nevaržomas, tai ji tapo j 
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LIUDVIKAS RĖZA MŪSŲ KULTŪROS 
ISTORIJOJE 
(Atkel ta iš 1 psl.) 

tarytum gėlių juosta, kuria jis 
grakščiai apjuosė lietuviškąją iš
raišką. [...] Tur būt, jokia iš nau
jųjų Europos kalbų negalima taip 
tobulai atkurti hegzametro bei kitų 
graikiškos eilėdaros formų, kaip 
fietuvių kalba. [...] Pažymėtina, 
kad Donelaitis pirmasis pabandė {-
vesti hegzametrą i lietuvių poeziją 
ir kad. Klopstockui dar nesukūrus 
savo 'Mesiados', mūsų lietuvis jau 
labai sėkminga: rašė šia eilėdara". 

Lietuviams Donelaičio veikalas 
turįs išskirtinę vertę "ir tuo, kad" tai 
nesenstantis kalbos paminklas". 
Donelaitis ''stebina kalbos žinovus 
išraiškos dailumu, jėga ir žodingu
mu [Zierlichkeit, Kraft und Wort-
fuelle.] [...] Jo kalba išsielieja galin
gu srautu, kurio nesulaiko jokia 
šiurkšti elizija, joks nelankstus žo
dis, ir nejučiomis pagauna skaityto
ją. [...] Viskas grynai lietuviškai 
mąstyta ir išreikšta, taip kad žino
vui lieka tik džiaugtis. Autoriui la
bai sekasi kurti naujus žodžius ir 
posakius, kuriais jis praturtina kal
bą. Jo išraiška todėl kur kas turtin
gesnė už esamų žodynų kalbos lo
bį; iš jo turės labai daug naudos 
leksikografai ir gramatikai". 

Rėzos įvadas, kaip galėjome Įsi
tikinti iš kelių pateiktų ištraukų, 
nebuvo tik įprastinis skaitytojo su
pažindinimas su jam ligi tol gal net 
negirdėtu autorium, bet drauge ir 
patriotinė propaganda už lietuvį ra
šytoją. Rėza ne toks. kaip vėlesnieji 
Donelaičio raštų leidėjai A. Schlei-
cheris ir G. Nesselmannas, kuriems 
rūpėjo (gal net terūpėjo) moksliniai 
kalbotyros dalykai. Rėzos intencijas 
rodo baigiamieji Įvado žodžiai: "Te-

tete skaityti lietuvių literatūros 
kursą, šiaip kalbėjo: "Kaip Italuose 
Dante, taip mūsuose Donelaitis ne i 
tik pradeda literatūrą, bet iškart i 
užima joje labai žymią vietą, gal į 
net žymiausią iki šiolei vietą" j 
(Naujoji Romuva, 1932, Nr.39, p. • 
818). Donelaičio "Metai" — vienas Į 
iš daugiausia leidimų susilaukusių 
lietuvių literatūros veikalų. 

Donelaičio poezija tai didelė Rė-1 
zos dovana mūsų literatūrai: jei ne 
Rėza, Donelaičio rankraščiai ilgai
niui gal būtų ir visai dingę. Vėlgi, '• 
jei ne Donelaitis, kas gi bebūtų iš I 
senosios lietuvių literatūros. 

Dainų skr\nek 

Labiausiai betgi išgarsėjo Rėza 
ne dviem biblijos leidimais ir nei 
Donelaičiu, o dainomis. Domėjima
sis liaudies poezija buvo tada paga
vęs visą Europą. Visur buvo leidžia
mi liaudies dainų rinkiniai, iš ku
rių itin buvo žinomas Herderio lei
dinys, po jo mirties pavadintas 
"Tautų balsais dainose" (Stimmen 
der Voelker in Liedern).Rousseau; 
Herderio ir kt. idėjų Įtakoje nuolat 
buvo pabrėžiama dirbtinumo (civi
lizacijos) ir natūralumo (gamtos) 
priešprieša. Literatūroje anemiškai 
ir nusibostančiai knyginei poezijai 
buvo priešpastatoma pilna gyvybės, 
poetikos taisyklių taisyklėlių nesu
varžyta ir laisvai nuoširdų jausmą 
išliejanti liaudies dama. Anot Her
derio, "lietuvė mergina, atsisveikin
dama su viskuo iš savo namų, yra 
didesnė poetė už juokingą fabrikuo-
toją kokios atsisveikinimo kalbos". 
Ta lietuvės nuotakos daina jau G.E. tumu" (L. Rėza, "Lietuvių liau-
Lessingas buvo susižavėjęs, aptikęs dies dainos", II. 1964, p. 330). 

Kulšių man- :>.ikr.intė. kur prabėy.i Liudviko Rėzos kūdikyste ir vaikystė. 
Nuotr. Vvtauto Ylevičiaus 

kartodavo Rėzos mintis. Tolimą Rė-, Ad 
zos atgarsį galima įžvelgti ir V. My
kolaičio net po šimtmečio rašytuose 
žodžiuose: "... tautosakos poezija vi
sus patraukia paprastumu [plg. Rė
zos: Schlichte Natuerlichkeit], nuo
širdumu [Innigkeit der Empfindun-
gen], švelnumu [Zartheit] ir aukš-
tu moraliu skaidrumu [reine Sitt-
lichkeit], kuris pasireiškia tiek mo
tyvų ir vaizdų pasirinkimu, tiek 
paties dainininko išvidiniu nusitei
kimu" (Mūsų Tautosaka, 1, 1930., 
P- 7). 

V. Kalvaitis "Prūsijos lietuvių 
dainose" (1905) yra užrašęs, tokią 
(jos variantų yra ir kitur): "Aš atra
kinsiu .dainų skrynelę, / Paleisiu 
ant liustelio" (t.y. laisvėn). Lygi
nant su stambiais A. Juškos ir kitais 
dainynais, Rėza ne per daugiausia 
"paleido ant liustelio" dainų, ne
pilną šimtą. Jo knyga betgi buvo 
didžiulis paskatinimas vėlesniesiems 
dainų rinkėjams ir skelbėjams. Rė
za atrakino dainų skrynelę. 

Mickevičius prierašuose prie 
"Gražinos" (1823) paminėjęs, kad 
Rėza išleido Donelaičio poemą 
apie keturis metų laikus, reiškė pa
dėką "garbingajam vyrui, kuris, 
nors ir svetimtautis [!], sugėdina 
tautiečius, mažai tesirūpinančius sa
vo tėvynės istorija". 

Nors K. Kantrimo siūlytoji lietu
vių kalbos katedra įr nebuvo įsteig
ta, universitetas parodė susidomėji
mo tuo dalyku. 1825 m. švietimo 
ministrui pasiteiravus dėl universi
teto statuto peržiūrėjimo ir papildy
mo, literatūros ir laisvųjų menų | *"* k a I b o s seminarui prie Karaliau-
fakultetas savo posėdžio protokole i č i a u s universiteto vadovauja prof. 

o kunigai ja dėsto krikščionišką 
mokslą, sako pamokslus, klausp iš
pažinčių ir laiko pamaldas. Fakul
tetas, būdamas už šių paskaitų 
Įvedimą, pasekė Tartu ir Karaliau
čiaus universitetų pavyzdžiu. Pir
majame jų dėstoma estų ir latvių 
kalbos, o pastarajame — lietuvių 
kalba" (V. Merkys, "Simonas Dau
kantas", 1972, p. 64). Tiesiog buvo 
nepatogu garsiajam Vilniaus uni
versitetui: Karaliaučiuje dėstoma lie
tuvių kalba, O Vilniuje, pačioje 
Lietuvos sostinėje, — ne. Kad lietu-

persikelęs į vaikišką, skaistų Arka
dijos piemenų pasaulį. [..."] Greta 
šio naivumo stebina lietuviškųjų 
dainų elegantiškumas ir grakštu
mas, kone tolygus graikiškajam 
gracingumui ir kultūrai. Jokio ne
estetiško vaizdo, jokio posakio, ku
ris pažeistų gerą skonį. [...] Tai 
dažnai papildo drąsus Jyrinis polė
kis ir jausmų ugnis, darniai besi-
keičią su anuo jaudinančiu papras-

Lietuvių kultūros šauklys 

Jei reiktų labai trumpai apibū
dinti minėtuosius keturis Mažosios 
Lietuvos didžiuosius, pasakytume, 
kad Jonas Bretkūnas yra, kaip jau 
Rėza jį pavadino, "mūsų tautos 
Liuteris", nes pirmasis gražia lietu-

0-u paragrafu šiaip įrašė lietuvių 
kalbos katedros reikalą: "5. lietuvių 
kalbos paskaitos (alga 1400 rb.). 
svarbios ir filologiniu požiūriu ir to
dėl, kad didžioji Vilniaus ir greti
mų gubernijų dalis kalba šia kalba, 

L. Rėza, aišku, nebuvo paslaptis. 
Rėzos vardas ir jo leidiniai buvo 

plačiai žinomi. Žymusis vokiečių 
germanistas J. Grimmas palankiai 
rašė apie Rėzą "...praėjusioje kar-

(Ntikelta j 5 pusi.) 

TeL PR 8-3229 
DR. ANNA BALIUNAS 
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2858 West 63rd Street 
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DR. K. G. BALUKAS 

ją P. Ruigio knygoje, kuris ten bet-
priima jį [ ty. Donelaičio veikalą] Į g, atsiprašinėjo skaitytoją; ""Nederė-
žinovai tėvynėje atlaidžiai, Lietuvos j tų man dėti tokius niekniekius, jei 
draugai palankiai, o mokslo pašau- i nebūtų žinoma, kad daug kalbos 
lis. kaip pirmąjį lietuvių tautinio 
poeto bandymą, teisingai įvertinda
mas". 

Galėjo pasidžiaugti Rėza. nes jo 
leidinys susilaukė nemažo atgarsio. 
Rėza įvedė Donelaiti lietuvių lite-
ratūron. Jo raštai buvo nekartą 

ypatybių galima patirti iš tokiy 

Vokiečių raštijoje netruko tada 
palankfų atsiliepimų (Lessingo, 
Herderio ir kt.) apie lietuvių dai
nas, betgi pačių dainų dar vos vie
na kita tebuvo paskelbta. Tad Rėza 

leidžiami, ištraukomis persispausdi- j Pamaldusis Tolminkiemio klebonas 
narni, i Įvairias kalbas verčiami, kai- piktinosi įsikaušusiais būrais, kurie 

dainų". Ir didysis Donelaitis t a i p ) l a i k ė M v 0 u ž d a v i n i u įį,, d a i n u 
pat dar niekino dainas. Bet laikai 
pasikeitė, ir Rėza jau buvo entu
ziastiškas lietuvių dainų grožio 
skelbėjas. Jis net ištaisė Donelaičio 
šiurkštų pasisakymą apie dainas, 

biniu ir literatūriniu atžvileiu nae-i 
I 

rinėįami ir labai palankiai vertina
mi. Iš daugelio pači ra ošime ru- Į 
su kalbininką A. Aleksandrovą, kti- i 
ris savo disertacijoje apie Donelai-i 
čio kalbą (1886) tvirtino: "Jei Do
nelaitis būtų savo kūrinius rašęs 
viena iš kultūrinių kalbų, jis bū
tų visų pripažintas didžiųjų dai 

Poterių, kaip krikščionims reik, 
skaityt užsimiršo 

Ir kaip kiaulės almono (tik gėda 
sakyti) 

KiailUškas dainas dainuot ir 
žviegt užsimanė 

Rėzai tai buvo tiesiog neleistinas 

tino. pašalindamas iš ios kiaulišką 
žviegimą: 

Svietiškas dainas dainuot dabar 
užsimanė 

Jau pastabose prie savo pirmojo 
vokiškos poezijos rinkinėlio (Prute-
na, 1809) Rėza aukštai kėlė dainų 
grožį: "Deminutyvų gausumas 
[...] suteikia —lietuviškosioms dai
noms tą nenusakomą žavumą, tą 
malonų, švelnų ir meilų skambė
jimą, kuris užburia kiekvieną širdį. 
Jas skaitant, atrodo, tartum būtum 

nių eilėje vienu iš pirmųjų".' Rėzai piktžodžiav-imas, ir jis visai išmetė 
būtų mielai pasirašęs po tais žo
džiais. 

Jaunieji Didžiosios Lietuvos lite
ratai Rėzos leidinį sutiko tiesiog en
tuziastiškai. Vilniaus universiteto 
studentas S. Daukantas džiūgavo: 
"Gražumas ir dailumas kalbos lietu
vių žemaičių rodo aiškiai, jog ana 
[...] taip išdailinta yra buvusi ki
tą kartą, jog šiandien dar. kas turi 
protą ir aukso plunksną Homero ar 
Vergilijaus [Omera ar Wirgile], tas, 
sakau, ką norėdamas, tą gali gud
riai gudresniai rašyti toj kalboj. Tą 
teisybe pagirtas dainius Donelaitis 
darodė savo garbingoj dainoj Me
tų laikai". Panašiai rašė ir S. Sta
nevičius, persispausdindamas Done
laičio pasakėčias (1829), kurias Rė
za buvo paskelbęs drauge su Ezopo 
pasakėčių vertimu (1824). 

Rėzos išleistasis Donelaitis iš 
karto nustelbė kitus, tegu ir mažes
nio talento, lietuvių rašytojus. Net
gi jau XLX amžiui artėjant į pabaigą, Į 
Parpiis (Jurgis Miksas) dar guodėsi j 
"Aušroje" (1883, Nr. 6, p.181 —I 
182): "Prūsų Lietuvoj yra klaidin
ga žinia išsiplatinusi ir vokiškuose 
raituose, ypačiai konversacijos žo
dynuose (enciklopedijose), priim
ta, jog lietuviai neturi nei jo-Į 
Idos rašliavos, arba literatūros, ir j 
iog mūsų vienintelis dainininkas 
tesąs Donelaitis. Nesuprantame, iš 
kur didžioji nežinia tame dalyke ga
lėjo atsirasti Mes turim šauną 
skaitliu giesmininku ir daininin-

rinkinį. Tačiau sumanyti yra leng
viau, kaip įvykdyti. Aukštų miesto 
namų sirspaustos siauros vokiško 
Karaliaučiaus gatvės tai juk ne erd
vus gimtosios Kuršių nerijos pama
rys, kuris aidėte aidėjo lietuviško
mis dainomis. Teko ieškoti talkinin
kų pagalbos. Savo atsišaukime 
"Lietuvių literatūros mėgėjams" 
(I8I7.XII.23) Rėza įtikinėjo ir pra
šė: "Tikrai nusipelno nedidelės tau
tinės dainos, kad būtų surinktos ir, 
skoningai išvertus į vokiečių kalbą, 
pateiktos platesnei literatūrinei vi
suomenei. Būtų labai gaila, kad šie 
tautos dvasios žiedai [beje, tai tikrai 
herderiškas pasakymas]. palaips
niui nykstant kalbai, turėtų žūti. 
Prieš dešimt metų ėmiau tas dai
nas rinkti ir tuo pat ritmu versti. 
Bet teturiu bičiulių dėka tik nedi
delę dalį šių lietuviškosios mūzos 
kūrinių. Todėl mano antrasis pra
šymas [pirmasis buvo prenumera
tos rinkimu paremti Donelaičio vei
kalo išleidimą] kilniesiems lietuvių 
literatūros bičiuliams, kad jie užra
šytų tokias dainas iš liaudies lūpų 
ir teiktųsi persiųsti jas man verti
mui ir publikavimui" (Rė/>. "l.'f. 
liaud. dainos", II, p. 335). 

Iš Mažosios Lietuvos kunigų su
silaukęs pageidautos talkos, Rėza 
1825 m. išleido rinkinį: "Dainos, 
oder litthauische Volkslieder". Kaip 
ir Donelaičio "Metų" leidinyje, 
taip ir čia Rėza savo pridėtame 
straipsnyje nesiriboja informacijų 
apie dainas pateikimu, bet drauge ir 
karštai propaguoja jų grožį. Visų 
pirma iškelia dainų tikrą natūra
lumą, jų nevaržomą paprastumą, 
dėl kurio "jos iš pirmo žvilgio jau 
pasirodo kaip iš pačios liaudies kilę 
kūriniai. [...] Kita savita lietuvių 
liaudies dainų žymė yra jausmo 
švelnumas ir nuoširdumas. Daugy
bė deminutyvų (J...J lietuvių dai
noms suteikia tokį malonų žavesį, 
tokį mielą švelnumą ir patrauklu
mą, kuris užburia širdį". Toliau 
nurodo Rėza, kad "dainose vyrauja 
skaisti dorovė, pagarba moralumui 
ir padorumui. [...] jose dažnai ma
tyti aukštas moralinis jautrumas,' 
kuris rodo tautos būdo taurumą". 

Dar viena lietuvių dainų savy
bė — "sukauptas skausmas, švelni 
melancholija gaubia šias dainas pa
laimingu liūdesio šydu". Tai Rėza 
gretina su tada labai išpopuliarėju
sių senovės škotų bardo' Ossiano 
giesmių (faktiškai J. Mackphersono 
literatūrinės falsifikacijos) nuotaika. 
Iš lietuvių dainų "dvelkia švelnus 
elegiškas tonas, ir jis sklinda ne iš 
nesutramdomos, bet iš skaisčios, 
nekaltos, mylimo asmens skausmin
gai besiilginčios širdies". 

Rėzos duotasis entuziastingas dai
nų apibūdinimas tuoj pat prigijo. 
Štai S. Daukantas savo "Dainų že
maičių" (1846) Įvade rašė: "Kas 
nor tarp raštininkų žinoti būdą ir 
privalumus tų damų, tas teper-
skaito pratarmę viršiau minavotų 
dainų, nuo Rėzos apskelbtųjų, te-, 
nai ras jų gražybę ir privalumus 
•lakiai išguldytus". Ir kiti apie dai-

• rašiusieji daugiau mažiau pa-

AJcošerija tr moterų ligoa 
Ginekologine Chirurgija 

vių kalba išvertė Šventąjį Raštą. 6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Donelaitis — tai derlingą lietuvišką 
žemelę gausiai savo prakaitu laisčiu
sių darbščiųjų Tolminkiemio bū
rų dainius, kurio šedevrą, parafra
zuodami senojo Heziodo epo ant
raštę, pavadintume "Darbais ir 
vargais". Vydūnas —išminčius iš 
Tilžės, kurstęs Amžinąją ugnį, kuri 
šildė ir švietė Prabočių šešėliams. 
Apie Rėzą tiktų pasakyti, kad tai 
buvo lietuvių kultūros ambasado
rius. Tiesa, sparnuotasis žodis apie 
mūsų kultūrinę ambasadorystę už
sienyje, kažkieno paleistas dar Vo
kietijoje DP laikais, ilgainiui į-
gavo tam tikro pašaipaus atspalvio, 
nes nekartą buvo gal ir ne visai 
tinkamai ir ne visai tinkama proga 
"ambasadoriauta". Tad geriau pa
vadinkime Rėzą grynai lietuviškai 
—mūsų kultūros šaukliu, panašiai, 

kaip J. Eretas savo monografijoje 
(1970) pavadino temperamentingą
jį Kazį Pakštą tautiniu šaukliu. 

Rėzos laikais besiformuojant mo
derniajam kalbotyros mokslui ir vi
suotinai iškilus susidomėjimui liau
dies poezija, o taip pat Įvairių tau
rų tautelių papročiais, kūryba, bei 
apskritai jų gyvenimu, nuolat pri-
sireikdavo žinių ir apie lietuvių 
kalbą, dainas ir apie pačią tautą. 
Kvalifikuočiausiu tokių žinių šalti
niu buvo tada laikomas Karaliau
čius su jo universiteto profesorium 
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Petras Preisas lietuvių kalbos studi
juoti atvyko Karaliaučiun, nes, kaip 
jis pats rašė 1839 m., "kitoms kal
boms studijuoti medžiagos užtenka 
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skyrus Karaliaučių". Rėzą jis api
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Rėza", 1969. p. 55). 
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-\3TC!<.'io.r5o psrapilos klebonas kun. Tr. Raugalar-

y&z ten 
finjaus Kviklio ir pa-
Marti«tui pmviflciolaa 

ftaotr. V. Maželio 

1822 m. Vilniaus universiteto 
bibliotekininkas K. Kantrimas įteikė 
universittto vadovybei platoką ras
tą, kad būtu įsteigta rietuvių kal
bos katedra. Reikalą argumentuoda
mas, be kitko nurodė: "Prūsuose, 
būtent. Karaliaučiaus akademijoje 
[universitete] jau keli Šimtmečiai! vak. S<>*tad. nuo i ui 4 vai 
yra lietuvių kalbos katedra ir tos 
kalbos iš pareigos mokosi visi dva
sininkai, kurie ruošiasi i klebonus, 
o taip pat tie K pasauliečių, kurie 
rengiasi būti policijos valdininkais į 
ir teisėjais, būtent, kriminaliniais". | 
Lietuvių kalbos lektorium Kantri-Į 
mas siūlė Žemaičių dvarininką. Le- j 
oną Uvainį, mokėjusį daugel? kalbų; 
ir besidomėjus; lietuvių seny bėmis. 
Tuo tikslu jis buvęs nuvykęs Vokie-: 
tijon. K.irrtrima? nerašė kur, bet 
kurgi kitur galėja Uvainis važiuoti, i 
kaip nepertoliman^ nuo Žemaitijos, 
Karaliaučiun, ir ten kreiptis, aišku,' 
j Rėza. Jei unrversi.erui netiktų U-
vainio kandidatūra. Kantrimas siū
lo tn-> atveju "pasikviesti koki mo
kytą vokieti iš Kar^auSaus" (S. 
Pigon. "Z davroega W3na", 1929. p. 
25-23). Beje, lenkuSkciios kultūros 
vilniečiams Rėza feuuo talciOi, &tai 
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Sibiro lietuvių laiškai nuotraukos, atsiminimai 
JUOZAS PRUNSKIS 

Per visus daugiau kaip septynis 
šimtus metų savo valstybinio gy
venimo istorijos Lietuva niekada 
nepergyveno tokios dideiės tra
gedijos, kaip Sovietų okupacijos 
metu, kai iš Lietuvos į tolimus 
Sibiro plotus buvo išvežta dau
giau kaip 300,000 žmonių. Tą 
skaičių mini ir Lietuvių Enci
klopedija, ir Encyelopedia Litu-
anica. Taigi, maždaug kas dešim
tas gyventojas buvo be teismo, be 
kaltės išrautas iš savo tėvynės ir 
gyvuliniuose vagonuose, atsky
rus tėvus nuo motinų ir vaikų, 
išvežtas i kasyklas, kelių tiesi
mus tolimoje šiaurėje, miškų 
kirtimo darbus, į kolchozus ir 
sovchozus Sibire. 

Baisius jų pergyvenimus skai
tėme Rūkienės, Juciūtės, Armo-
nienės aprašymuose. Bet tai juk 
tik maža dalelė. Giliai įspūdin
gos medžiagos surinko Raišupys 
"Dabarties kankiniuose". 

Bet visa tai tik keli iš kelių | 
šimtų tūkstančių. Dar daug 
tremtinių laiškų, nuotraukų tebe-
nyksta pavienėse šeimose, o iš to 
sibirinio pragaro pasiekusieji lais
vę lietuviai po tiek kančių vienas 
po kito miršta, nusinešdami į ka
pų tylą tuos gilius mūsų tautos 
pergyvenimus. 

Argi mes ir leisime taip išnyk
ti Sibiro pusnynuose, bekraštėse 
taigose mūsų mylimiesiems, ne
palikdami visuotinesnio pamink
lo jų kruvinai kančiai ir žiauriai 
mirčiai pažymėti, nepalikdami 
ateinančioms kartoms ir mūsų 

'" istorijai dokumentinės medžia
gos? 

Negirdėti, kad kas praktiškai 
to didelio darbo imtųsi, tai ir ry
žausi savo gyvenimo saulėleidį, 
kiek jėgos leis, t am reikalui pa
švęsti Mane graudino dar ir tas 
faktas, kaip kartais tokia medžia
ga mažai branginama. Buvo taip: 
kai sukilimu išbloškus okupan-

4ŠK 

^sš S^ibiro įremti 

*9Tį' 

Jadvyga Eitutiene, pritardama gitara, guodžiasi lietuviška daina Krasnojarsko 
krašte prie žemėse išsikastos jų šeimai priglausti lūšnos. 

kapsulė buvo paslėpta jos drabu
žiuose ir vežant ją į Sibirą. N u 
blokšta į nežmoniškai sunkias 
sąlygas, ji pergyveno šiurpią įtam
pą — paimti tą kapsulę ir užbaig
ti kančias, ar nešti nepakeliamai 
sunkų vargą, laukiant kokios 
prošvaistės toje beviltiškoje trem
tyje. T a jos vidinė įtampa, kova 

Žinojau, 

J nis, to duomenys yra enciklope- ( 
J dijoje, kas nieko žymesnio nenu-
1 veikė, tai nėra ko nė minėti. 
Svarbu tik surinkti informacijas: 
vardas, pavardė, kada gimęs, koks 

. buvo užsiėmimas Lietuvoje, ka-
; da ir kokiomis aplinkybėmis iš-
| vežtas, o toliau — viskas, kas tik 
, žinoma apie kančias ir pergyve-
į nimus Sibire, kuo smulkiau, kuo 
I nuodugniau, bet tik tikrus fak-
i tus. ne nugirstus gandus, kad tai 
; būtų tikras dokumentinis leiui-
i nys. 

jau turiu daugiau kaip 18,000 
i pagal alfabe'ą surašytų išvež-
! tųjų pavardžių sąrašą. Laiškai 

ir nuotraukos, kas prašys, bus 
grąžinta, bet kas paliks — bus 
saugojama, nes gali kada prireik
ti pirmaeilių dokumentų apie 
tremtinius. 

Vargu, ar kas iš šalies gali nu
jausti, koks tai platus ir sunkus 

kad Chicagoje yra 
apsigyvenusi tremtinė iš Sibiro, 
kurios tik vardas - Jadvyga — 1 » T » "Z* w. p H T . V 
man buvo žinomas. Reikėjo ne-i 
mažai telefonuoti, klausinėti, 
skelbti laikraštyje, kol susekiau 
jos mergautinę pavardę, paskiau 
ir jos, jau Chicagoje ištekėjusios 
Ijet pas ją 

man buvo žinomas. Reikėjo ne-į " a r u a 5 * ~ ™ ' u ^ , U i * "f1*** f 1 ' į 
_..-_i»: ! kia juos įssirruoti, pannkti , kas 

būdingesnio, perrašyti, susiraši
nėti su siuntėjais. Užtat visoke
riopa visuomenės talka ir para-

pavyko rasti visas ai- į ™ ^ u t ų labf! Pageidautina, 
tarp gyvybės ir mirties taip dra-ib'umas iš Sibiro atsivežtų nuo- " " " " " . ! valdantieji galėtų sa-
matiškai atsispindi jos laiškuose... i traukų, taip pat atskiri lapai ios! vo apylinkėje apklausinėti :,~ 
Ji išlaikė. Kapsulę sunaikino... Į albumėlio, į kurį Sibiro tremti- j apsigyvenusius 

Jau gavau laiškų iš Australi- I niai Krasnojarsko krašte įrašė vis tremtinius ir i 
jos. Tą žemyną pasiekusi Sibiro! kiekvienas savus jausmus eilėraš- " 'mus As pats, jei sve .ka ta i r ki-

' čių forma. Pas ją radau Sibire I t o s a P l i n M * * įsnes, svajoju dar j 

buvusius Sibiro 
- -.:..- ir atsiųsti jų pergyve-

tremtme rašo savus atsiminimus, 
kurie būtų likę neatžymėti. Tik
rumui paliudyti ji net pasirūpin
sianti atsiųsti svetimos valstybės 

į ministerio liudijimą, kad ji buvu
si Sibiro tremtyje Gavau laiškų 
iš Lenkijos. Praneša apie savo ar
timųjų kančias Sibire. Manau, 
kad apie šį medžiagos rinkimą j ^ u 

bus paskelbęs Amerikos Balsas ar jų 

tremtinių dainuojamą 
nų dainą ir ant beržo tošies iš 
rašytą sveikinimo" eilėraštį. Bet 
visa tai pavyko rasti tik po gana 
ilgų ieškojimų. 

Laukiu visuomenės talkos. Kas 
tik turi Sibiro tremtinių nuotrau-

laiškų, atsiminimų, iškarpų 
pareiškimų spaudai, kitų į ,J 

pavažiuoti į Europą, ten pasiklau- į 
' ' -x sinėti medžiagos apie Sibiro trem- ; 

Laisvosios Europos radijas, kitaip! dokumentų — siųskite. Nerei-
kaipgi būtų už Geležinės uždan- kia siųsti aprašymų apie išvež-
gos patyrę, kad tokia medžiaga tųjų veiklą ar biografinius duo-
čia domimasi. menis Lietuvoje. Kas buvo žymes-

tinius. Kuo daugiau rankų prie 
šio darbo prisidės, tuo rezultatai 
bus našesni. 

Tebūnie šis m a n o darbas pa
stanga pagerbti a tminimą ir ma
no Sibire nužudyto tėvo, jo bro
lio kun. Petro Prunskio, trijų nu
kankintų motinos brolių: Pra
no, Juozo ir Karolio Gineičių bei 
daug kiti? mokslo ir darbo drau
gų, kurių niekada nė kapo ne
surasime... 

tus 1941 m.. Lietuvoje buvo rasti 
sąrašai ištremtųjų į Sibirą, 
jie pasiekė ir JAV-bes ir buvo 
spausdinami laikraščiuose. Sąži
ningai karpiau, l ipinai į albumą 
ir sudariau visų tą apie 30,000 
tremtinių į Sibirą pavardžių są
rašą. Turėjau tada surinkęs tikrai 
nemažą lituanistinių ir kitų lei
dinių biblioteką. Užkroviau kle
bonijoje savo kambarius, net ir 
koridoriuje pastačiau lentynas. Ir 
vieną dieną gavau iš klebono 
raštą, kad nevalia daugiau kny
gų pirkt? — nebėra kur dėti. Kle
bonas buvo geras žmogus. Ne
buvo jis prieš knygas, tuo labiau 
nė prieš lituanistiką, betgi ir kle
bonijos koridoriuose turėjo likti 
praėjimas... Turėjau, po keturių 
sunkių kilnojimusi, savo knygy
ną perleisti kitoms bibliotekoms. 
Taip brangų iškarpų album^ su 
Sibiro tremtinių pavardėmis per
daviau geriausiai tvarkoma? lie
tuvių bibliotekai. Kai šiemet no
rėjau tuo pasinaudoti, rinkda
mas medžiagą apie Sibiro tremti
nius, bibliotekos vedėja man pra
nešė, kad to albumo su Sibiro 
tremtinių sąrašu nebėra... Jeigu 
to nesaugojo gerai tvarkoma bib
lioteka, tai kaip galima tikėtis,' 
kad panašūs dokumentai ilgai j 
išliks pavieniuose namuose, kur 
net apie jų buvimą niekas iš pa
šaliečių nežino ir net reikale ne
gali surasti. 

Būtinai reikia tą medžiagą rink
ti ir įamžinti atskiru leidiniu. Ta? 
didelis ir sunkus darbas. Reika-1 
Jauja plataus susirašinėjimo, šei- j 
mų lankymo, atvykusių tremti- j 
nių apklausinėjimo ir surašymo. 
Bcf rezultatai jau matyti. Kai bu- . 
vo spaudoje paskelbta, kad tokia j 
medžiaga renkama, gavau iš Ka- | 
nados pluoštą laiškų, kuriuos sa
vo pažįstamam rašė lietuvė trem
tinė iŠ Sibiro. Ji buvo karininko, 
vėliau dalyvavusio partizanuose, 
žmona. JI suprato pavojų Tf..: su 
savimi turėjo kapsule nuodu, Ta 

Partizaninis karas suliepsnoja 
romano puslapiuose 

Etraira Sevela, TRIJTH IS FOR i tas jaunas korespondentas Efre-Į rankiškai; akistatoje su mažos, 
STRANGERS. A Novel about a ' 
Soviet Poet. Translated from the 
Russian by Antonina. W. Bouis. 
Doubleday and Company Inc., 
Garden City, New York, 1976. 
$6.95. 

Partizaninių kovu įkarštyje iš 
Maskvos į Lietuvą buvo atsiųs-

mas Savela. Jo uždavinys, kaip ir ; siaubiamos tautos agonija, prc-
daugelio panašių okupacinės ar- i pagandinio aparato sraigtelis ta-
mijos tarnautojų, buvo aprašyti | po asmeniu. 
'klasinių priešųy ' ir "banditų7 ' 

triuškinimą. Bet Lietuvos rezis
tentų kova visai kitaip paveikė 
Savelą. Jis pradėjo galvoti sava-

tių dienų naujieji koplytstulpi? i saugo Uatuviakaja. teae. 

Grįžęs į Maskvą, Savela 
įsijungė į disidentinį sąjūdį. Lie-j 
tuvių kovos šviesoje jis atrado 
kelią ir į savo istorines šaknis, j 
vis labiau sutapdindamas save su 
Izraeliu. Jis dalyvavo demonstra
cijoje ("sit-in") Maskvos Vy
riausiame Soviete ir vienas pir
mųjų emigravo į Izraelį. O šįmet 
Doubleday, solidi amerikiečių 
leidykla, išspausdino jo romaną 
"Truth is for Strangers" (Teisy
bė tik svetimšaliams), kurio ori
ginalas rusų kalba , berods, vadi
nosi "Viking". T a i p tokiais mįs
lingais posūkiais Rusijos žydas 
pirmasis išleido romaną angliš
kai apie partizaninį karą Lietu
voje. 

Romano ašis yra lietuvis poe
tas Algis Požėra, šis gerai apmo
kamas partinis poetas," inkstas so
vietinio elito taukuose, yra pa
siekęs 'bolše vita"" viršūnę. Ta-

ičiau jo sąžinė nenustoja jam pri-
i kaišiojusi, jo eilės vis menkėja. 
[Traukinyje, pakel iui iš Maskvos 
I j Vilnių, jis min t imis grįžta į sa
vo jaunystę, sutampančią su par-

i tizaniniu karu Lietuvoje. Kaip ir 
i Sevela, jisai t a m e kare dalyvauja 
i korespondentu, okupanto pusėje, 
ir to karo vaizdai įsidegina į jo 

i sąmonę. Prisiminimų sukrėstas, 
| Požėra pasiryžta pradėti naują 
j gyvenimą — išgelbėti Vilniaus 
I kalėjiman vežama lietuvaitę ir 
į pasakyt pasauliui teisybę apie 
Lietuvą. Bet jo ryžtas išsisklai-

Įdo, kaip sapnas, Vilniui artėjant. 
Požėra nesugeba išsižadėti "auk-
» ii gardaus va i£o iaukito", ir 
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Sibiro tremtinės Danutės eilėraščio posmelis. 1955 m. gruodžio 29 d. Naujųjų Metų iš
vakarėse parašytai Krasnojarsko krašte ant beržo tošies. 

PARTIZANŲ DAINA 

Kas už lango šėlsta f 
Ko įsiuto audros? 
Partizaną brangu, 
Partizaną gando. 

Ei tu, mūsų žeme, 
Dobilais nusėta, 
Blaškosi lietuvis, 
It dvasia be vietce. 

Apkabinęs beržą, 
Su medinėm klumpėn 
Ilsis partizanas, 
Laukdamas švilpuko. 

NAUJIEMS 1957 METAMS 

Liūdna širdis į amžius senus metus palydi, 
Ir tyliai išsiveržia atodūsis gūiis... 
Kaip neliūdėt? Pasauly ne vien tik rožės žydi, 
Vargai ir skausmas lydi gyvenimo kelius... 

Tačiau neliūdėkit Baigsis vargingos dienos 
juodos, 

Naujuosiuos metuos laimės vaivorykštė sušvis. 
Kelius palaimins Dievas, skausme suteiks 

paguodos, 
Kas tamsią nakt išėjo, į tėviškę sugrįš. 

UŽDĖJO MUMS PANČIUS SUNKIUS 

Praslinko saulėtos dienelės, 
Atėjo audringi laikai, 
Sukaustė nekaltą tėvyne, 
Uždėjo mums pančius sunkius. 

Mes velkame sunkią dalelę, 
Tarp Sibiro šaltųjų žiemų 
Nematome medžių žaliųjų, 
Nei vaizdo gražios Lietuvos. 

Bet būk tu tikra lietuvaitė, 
Kovok už jos laisvę aršiai. 
Žinok, kad mes laisvę atkursim, 
Į Lietuvą dirbti sugrįšim. 

19Jf8. VIII.Ik 

ĮRAŠAI TREMTINĖS ALBUMĖLY 

Ir atnešė likimas mus j tą nejaukų kraštą, 
Aplink kur stepės ir kalnai, 
Bet girdžiu, kaip krūtinėj plaka: 
Ne — ne, ne mūsų čia namai. 

1950. XII. 15 Valteris • Jadzytei 

Per audras, per sniegą keliauji viena 
Privargai, išalkai, pailsėt norėtiis, 
Bet kur užeit, kur pailsėt, kur paguodą rast, 
Jei staugia tik vėjai ir vilkai plėšrieji?! 

19$. VIII. liį Sibiro nelaimės keleivis 
Adolfas — Jadzytei. 

Kada būsi savoj tėvynėj, 
Ir džiugins Tave jos vaizdai, 
Prisimink Tu, jauna lietuvaite, 
Kada po rusišku jungu buvai. 

19^8. VIII. 28. Pirmaisiais tremties metais 
vargingo Sibiro draugas Antanas — Jadzytei. 

SVEIKINANT SU NAUJAIS 1951 METAIS 

Kur tfrjynės žali kloniai, 
Pievos išpuoštos margai, 
Ten gyvenom, bėginėjom, 
Kol prislėgė Sibiro vargai. 

Bet neliūdėkime, Jadzyte, 
Po sunkia jungo našta, 
Sutruks pančiai nelaisvės, 
Išauš laiminga diena. 

Jadzytei — Ancė 

ĮRAŠAS GEDIMINO PILIES ATVIRLAIŠKY, 
ATSIŲSTAM Į SIBIRĄ IŠ LIETUVOS 

Prie žemelės svetimos 
Prisiglaudusi nakčia, 
Tėviškėlės kalnelius 
Bematysi vien sapne. 

Lai juokias Jūsų melsi'os akys, 
Lai veržias džiaugsmas iš jaunos širdies, 
Ir tėvišliėje išmintos žemės takas 
Tegul Jums laimės kelią ties. 

195!f. V. 21 Petras — Jadzytei 

Šiuos eilėraščius is Sibiro atsivežė Jadvvga Eitutie
nė, buvusi nutremta « Krasnojarsko kraštą ir vargusi avių 
sovchoze. Juof surado kun. J. Prunskis, rinkdamas me
džiaga knygai apie Sibiro lietuvius. Kun. J. Pnmskis praio 
jam "^Draugo" adresu siųsti i« Sibiro gaurus laiškus, nuo
traukas, eilėraščius, atsiminimus, o taip pat atsiųsti ir iš 
Sibiro grįžusių lietuvių adresus laisvajame pasaulyje. 

sugrįžta į savo oficialiojo poeto 
rutiną. 

Stipriausią romano dalį sudaro 
epizodai iš partizaninio karo: 
ryškūs, autentiški, tikriausiai pa
ties autoriaus išgyventi. Kai ku-1 
rie jau buvo anksčiau girdėti,! 
matyti, tapę savotiškomis legen- • 
domis. Kaip llios Erenburgo karo! 
meto reportažuose, čia žurnaliz- i 
mas, su melodramos priemaiša, 
priartėja prie literatūros ir tam
pa literatūra. 

Sevela gabiai vaizduoja ir so
vietinę dabartį. Ka ;p sumanus 
socialinis (ne "socialistinis") re-! 
alistas, jisai sumezga tamprų "ta-

į rybinės buities" audinį iš būdin-
! gų medžiaginių, psichologinių vi-
• suoaaeainės nelygybės, geisray' 

ir baimių detalių. Scenose, kurio
se dalyvauja naivoka Amerikos 
lietuvių ekskursija, Savela paro
do sugebąs savo plunksna ironiš
kai pasibadyti. 

Romano "Achilo kulnis" yra 
jo vyriausias veikėjas, Algis Po
žėra. Autorius, matyt, jį kūrė, nu
sižiūrėjęs i gyvą sovietinį poetą, 
ir skaitytojams čia bus progos pa
spėlioti, kas gi yra tas modelis. 
(Mieželaitis?). Svarbiau yra tai, 
kad Požėros fragmentai romane 
nesusilydo į vieną, pilną, psicho
loginiai nuoseklų charakterį. Au
torius mums teigia, kad Požcra 
tikėjo į komunizmą be mažiau
sios abejonės, bet kartu žavėjosi 
antikomunistinių partizanų did-
• y r . I u : ^ . . Tokie priešUriYima; 

visai įmanomi, nes žmogus nėra 
"logiška" bū'ybė. Tačiau au
torius neatvaizduoja tų priešta
ravimų šaknų ir dialektikos; jis 
pasitenkina nuogu teiginiu. Kaip 
ankstesnysis, prieštaravimų plė-

; somas idealistas tapo sustabarė-
| jusiu karjeristu? Ir to vyksmo 
j romane pasigendama. Taip ir 
paskutinis Požėros ryžtas pradė-

1 ti naują gyvenimą pakimba ors. 
I Autorius mus apie tai painfor-
i muoja, bet mes nematome to ryž-
; to organiškai į.šsivystant. 

Lietuviai Savelos romane a*-
| vaizduoti kaip labai ypatingi 
žmonės. Jie ir gražesni už kitus, 
ir narsesni. Miela skaityt, nors 
pradedi rūpintis, -ar svetimšalis 

'vMukaita \ 5 p&L}. . 
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Muzikinis savaitgalis 
Chicagoje 
VLADAS JAKUBĖNAS 

Pakartotas "Grafas Liuksemburgas". Naujas 
"Pirmyn" choro vadovas 

Chicagos "Pirmyn" choro tra-į truotą kameriniam simfoni-
dic'jos siekia dabar jau gana to - jn iam sąstatui. Darius Lapinskas 
limą praeit}. 1938 metais įtemp- i šį bandymą nugalėjo, galime 
toie karo grėsmės atmosferoje ] drąsiai ta"rti — briliantiškai. Jis 
vykęs to choro lankymasis ne-j turi gerą, taisyklingą, aiškių 
priklausomoje Lietuvoje buvo mostų techniką bei sugebėjimą 
palikes gilaus įspūdžio, tiek pa-1 apimti ir nukreipti savo dėmesį 
čiu viešnagės faktu, tiek ir svečių j tiek į solistus, tiek į chorą, tiek 
choro programos atlikimo lygiu, j ir į orkestrą, dažnai jį kiek pri-
Anoje Amerikos lietuvių ekskur- j t i ldant. Spektaklis ėjo "Pirmyn" 
sijoje buvo ir dabar žinomas, chorui įprastu gyvu tempu ir, 
šiandien scenoje taipgi dalyva
vęs dainininkas Algirdas Brazis 
ir būsimoji solistė, vėliau daina-

nepaisant naujos vadovybės, 
gražiu tikslumu, su minimaliais, 
mėgėjų pastatymuose neišven 

vimo pedagogė ir pusiau profe- j giamais ritminiais nesutapimais, 
sinio motery ansamblio vadovė Į Netenka abejoti, kad dirigento 
Alice Stephens - Steponavičienė.) prasme '"Pirmyn" choras įsigijo 
Pernykštis pastatymas — Fr. Lė
lį aro "Grafas Liuksemburgas' 

Velnio tuzino sezonas 
- - * •. r 

Praėjusį savaitgalį Marųuette Į sakysite: čia ne filosofijos se-mi-
Parko Playhouse, Chicagoje, jau I .naras, čia mąstyti nereikia — čia 
buvo pradėti "Antro Kaimo" try-j reikia juoktis! Ir juokėmės, ir dar 
likjojo sezono spektakliu. Pap-ikaįp juokėmės. Bet tuo pačiu ir 

Ką matėme šiemet, tai lyg n u 
vylė autentiškesnių skitų duok
le. Kurgi yra išeivijos rašytojai. 
Ne visi jie juk rimtuoliai! O kas 
gi gali iš mūsų pačių taikliau
siai pasijuokti, negu men patys. 
Iš pašalės nugriebtas raštas ir 
tik paskui prigrom ui uotas čio
nykščiai aplinkai vis tiek bus tik 

rastai tryliktasis skaičius, kaip 
velnio tuzinas, daugelio yra ven
giamas. Tai lyg nepasisekimo ir 
nelaimės simbolis. Bet būna ir 
tokių piliečių, kurie giriasi, 
kad 13 yra kone tikrasis jų lai
mės šaltinis. Girdi, tokia data, 
adresas ar loterijos bilietas visad 
jiems neša tik laimę, net be jo* 
kios faustiškos sutarties su nela
buoju. 

O kaip su "Antru Kaimu? Lai
mė ar 
zonas? Žiūrovui po tiekos metų 
tiesiog beveik norėjos, kad jubi- i 1 > a n t i a t s a k>' t j t a m ? a s c e n i n e 

pamąsrydami, kad scenoje rodo-i devintas vanduo nuo kisieliaus, 
mas juokas vis dcJto turi ir tam I SkolLndamasis iš pašalės jau ga

tavus skitus, "Antras Kaimas" 
šiemet ėjo lengviausiu kelio- Ar 
tai gerai? Puikiai suprantame, 
kad kitaip nėra lengva. Bet sun
kumą dėl autentiško gerumo ne

tikrų specialių problemų. Tai ne 
tik šiaip sau juokas, o juokas, 
užkeltas ant meno pakopos. Gi 
scenos mene, kaip ir kiekviena
me mene, juk svarbu ir kas. o dar 
svarbiau, kaip. Ir čia net ir saty- reikėtų aplenkti . Ypač, kad praei-
rinio sambūrio- režisierius, akto- tyje gi būdavo daugiau ir čio-
rius, vkripto kūrėjas ir žiūrovas nykščių rašytojų talkos ir ne 
turi stabtelėti ir susimąstyti prie j vien tik trupininių skriptukų, 
to kas ir kaip. Net ir spontaniška bet ir ilgesnių temos a r situacijos 

^ S n ^ | » f c j « ^ s e - į i , B ' t E ? * z i ^ * t U ( , s klausimus vystymų. Tokio bent vieno ilgė-
Žiūrovui po tiekos metų j neatsakanti arba net nemegi-. lesnio gabaliuko šiemet buvo 

liejiniai spektakliai būtų arba 
jau didelė laimė arba tikra ne
laimė. Net ir nelaimę šiuo atve
ju būtų buvę galima užskaityti 

pasigesta. 
Anksčiau pažinti antrakaimie-

čiai aktoriai visi parodė įprastą-
prasme prasta. 

Tokiame situacijos kontekste 
"Antro Kaimo'' nedrįstame čia i jį savo veidą. Kai kur jis net per-
nei labai išaukštinti, nei nu- ;daug įprastas, virstąs š tampu: 

už rutinos sulaužymą. O tačiau j trenkti pasmerkimam Vien tik j koks tipas būtų bevaidinimas, 
viskas buvo kaip visada. Jokio kolektyvo išsilaikymas išeivis-į neretu atveju jis būna vis t a m p-
velniškumo ir jokio dangiškumo,! koše sąlygose (temų prasme jos j riąu surištas su to a r kito akto-
maždaug taip per vidurį. Tad ar 
gerai, ar blogai? 

Ir žiūrovas tada susimąsto. Bet 

ruošusį tolimesnei veiklai. 
Šiemtinis "Grafo Liuksem-

Lietuvių katalikų mokslo akademijos dešimtojo suvažiavimo rengimo komi
teto pirmininkas prof. dr. Justinas Piktinas. Suvažiavimas Įvyksta Detroite š. 
m. lapkričio mėn. 24-28 d. Smulki suvažiavimo programa buvo atspausdinta 

Nuotr. Jono Urbono 

• 

vadovą, tikrai vertą savo pirm-
takūno. Laikas parodys, kiek D. 

buvo paruoštas ir pravestas dar Lapinskui pavyks kitas, irgi itin 
pajėgingo ir energijos kupino ii- j svarbus uždavinys: išlaikyti praėjusios savaites "Draugo" kuKūriniame priede. 
gamečio vadovo Kazio Stepo- j "P i rmyn" choro ilgametį susigy-
navičiaus. Šįmet jo jau nebetu- Į venimą ir patvarumą, dalyvau-
rime: mirtis išplėšė jį iš mūsų į j an t repeticijose, 
tarpo dar gana darbingą, pasi- § į k a r t ą p Lehar'o "Grafe 

Liuksemburge" sėkmingai pasi
rodė įprastiniai dalyviai: Grafas 

burgo" pakartojimas Marijos I Liuksemburgas — A. Brazis, An-
mokyklos salėje lapkričio 14 d.; gėlė —Kristina Mileriūtė-Lin-
turėjo dvilypį antspaudą. Buvojąuist , kunigaikštis Basilovič — 
tai gedulas, netekus ilgamečio, j V. Liorentas -(darąs aiškią pa
gerbiamo ir mylimo vadovo, žangą vaidyboje), Brissard —A. 
kartu gi buvo pasirodymas jo ; Snarskis, grafienė Kokosova — 
įpėdinio — kompozitoriaus Da- i A Iv. Giedraitienė. Pavlovič rolėj 
riaus Lapinsko. Mes jį buvome į- į naujoku buvo gana tipingas J. 
pratę matyt jo paties fantastiškai! Vieraitis; keletas kitų solistų da- j masina kaip šviežiena. Ar švie-
ar simboliškai naujoviškuose j lyvavo mažesnėse rolėse. K Ste-įžiena būna ir jų kūryba, tai jau 
veikaluose. Kažkaip nepastebėtas. ponavičiaus prisiminimui pakar-įeitas klausimas. Ne kartą tenka 
praėjo "Margučio" koncertas 19-į totas "Grafas Liuksmeburgas" ™* nusivilti, kai atidaryme pa-
71 m., kur. šalia paties Lapinsko j surinko kone pilną Marijos mo-! matai tik naują žmogų, bet ne 
kūrinių, buvo pastatyta M.K. kyklos salę. Spektaklio pabaigoje,1 naują kūrybą. ^ 
Čiurlionio "Jūra", paversta bale- šalia artistų, buvo pagerbta ir I J Tokio pobūdžio smalsumas 
tu su V. Karosaitės choreografija, I Steponavičiaus našlė ir paskuti-į traukia žiūrovą ir į šiuo metu 
vykusiai pritaikyta sumažintam; n iame jo gyvenimo laikotarpyje M .K. Čiurlionio galerijoje, Jau-

labai geros!) yra didžiai reikš- i riaus pavarde, o ne su vaidina-
mingas ir pagirtinas. Pagaliau,; muoju personažu. Tos "taisyk-
atrodo, ir patys antrakaimiečiarį lės" šį kartą tačiau nepaisė Juo-

! nepretenduoja į olimpinio lygio į zas Aleksiūnas, kiekvienu įšėji-
"~r" kokius nors "kameršpylius". Net i mu buvęs vis kitoks ir labai tik-

įmestos žmonių formos atsišau- ir žiūrovas nepriekaištingai žino, į ras. Džiugiai nuteikė ir debiu-
kia kažkokiu naivumu, bet ne ta-i ko jis gali tikėtis Playhouso ap- Į tantė — pirmametė Dana Nol-

jpyba. 
Kosminių temų paveiksluos vie

nuos tūno ramybė, kituos sprogs
ta energija. Balsuotume už 

linkoje ir bohemiškoje šios užei-

Ar aprėpta, kiek užsimota? 
Dailininkais perpildytoje Chi-, pajėgia? Kiek buvo tokių, kurių paveikslus, kurie kažkaip prime-įbes dar toli. Todėl jie nei užsida-

cagoje vis tiek yra savotiška eg- kūryboje lygiu jausmo ir proto n a muilo burbulus. Negi Visata rys, nei mirs. Tad tegu visi t ry 

taitė, nuo veteranų nė kiek ne-
atsiliekančia vaidyba ir aiškiu, 
geru lietuviškos frazės perteiki

mu. • • 

zotika, kai parodą suruošia lie
tuvis ar lietuvė iš kokios toli
mesnės mūsų kolonijos. Su saviš- suma. Gal tik Michalangelas? 
kais čikagiečiais čia jau esame 
apsipratę, o iš toliau atvykusieji 

galingumu skleidėsi ir miniatiū
rinė būties detalė ir didžioji Vi 

simfoniam sąstatui ir sklandžiai < aktyvi pagelbininkė — Alė Ste-
( mažai kam tai pastebint) pra-j ponavičicnė. Aplinkybėms sa-
vesta Dariaus Lapinsko. į vaip susidėjus, teko matyti tik 

Šįmet D. Lapinskui teko kitas1 pirmą ir beveik visą paskutinį 
uždavinys, aiškiai eksponuotas ] spektaklio veiksmą, tačiau to vi-

nimo centre, Dzūkų draugijos rū
pesčiu, vykstančią Aldonos Aud-
ronytės-Variakojienės tapybos pa
rodą, atidarytą lapkričio 12 d., 
uždaromą lapkričio 21 d. Žiemai 

prieš publiką: paruošti ir padiri-l siškai užteko susidaryti naujo j jau keliant koją į Chicagą, los-
guoti lengvą, elegantišką opere- j "P i rmyn" ..choro vadovo Dariaus angelietė, nuo palmėmis linguo

jančio šilto Pacifiko krantų, tik
rai gali atrodyti gana egzotiška 
atrakcija. Ar tokia atrakcija yra 
ir jos tapybos darbų paroda? 

Krinta akin be galo platus 

tę, a.a. K Steponavičiaus orkes-' Lapinsko teigiamam vaizdui. 

Liudviko Rėzos minėjimas ir jo dainų premjera 

Tuo pačiu laiku Jaunimo jos choro išmoktos ir niuansuo-
centro didžiojoje salėje vyko maž-
lietuvių ir Ped. lit. instituto suš 
ruošto Liudviko Rėzos 200 m. gi
mimo sukaktuvių minėjimas. Po 
dr. V. Maciūno ir dr. P. Joniko 
paskaitų, minėjimo meniškąją 
dalį teko išklausyti. Stasės Peter
sonienės sudarytą ir paruoštą li
teratūrinę pynę atliko, pakaito
mis deklamuodami, — Marija 
Andrijonaitė, Gintaras Aukš
tuolis, Daiva Baršketytė, Radutis 
Orentas, Vita Šerelytė ir Arvy
das Žygas — visi Pedagogi
nio lituanistikos instituto stu
dentai. Šią J. Tumienės "Joninių 
naktį" pradėjo ir kai kur palydė
jo Arūnas Kaminskas daugiausia 
ištraukomis iš VI. Jakubėno 
kantatos "Pranaše Didis". 

Ryškią grynai muzikinę dalį 
sudarė "Tėviškės" parapijos 
choras, vedamas J. Lampsačio. 
įdomumo sudarė dvi L. Rėzos 
liaudies dainų melodijos (iš sep
tynių, gaidomis užrašytų jo rin
kinyje), harmonizuotos kompo
zitoriaus VI. Jakubėno. Buvo tai 
"Nuotakos daina", apipavida
linta variacijų formoje, kiekvie
nam posmeliui duodant skirtin
gą muziką, ir "Vieversėliui", ku
rio du posmai irp. skyrėsi balsų, 
įstojimo charakteriu. Abi dainos 
buvo puikiai "Jmriikm," parapi-

tai perduotos. Pradžioje savo 
programos choras dar atliko 
giesmę "Pranaše Didis". 

Minėjimas baigtas galingai 
choro sugiedotu Mažosios Lietu
vos himnu "Lietuviais esame 
mes gimę". 

Gal tik Beethovenas? Gal tik mū-
sasi.s Čiurlionis. 

Bet mums yra nemažiau mie
li ir vertingi taipgi tie kūrėjai, I 
kurie tokiais gigantiškais mos- į 
tais neužsimojo, kurie nenorėjo I 
būti nei mokytojais, nei filoso-1 
fais, bet mokė mus ko kito — 
mokė džiaugtis net kasdleniš-
kiausia diena ar liūdėti tik dėl 
trumpos akimirkos praeinamu
mo. 

Čia rašančiam atrodo, kad Al
dona Variakojienė savo tapyba 
norėjo per daug visiems visko pa
sakyti ne pagal savo jėgas, turint 
minty jos tapybinių priemonių 
įsisavinimą ir filosofinį mąstymą. 

Parodos darbai yra geriausi 
kaip tik tie, kurie yra mažiausiai 
pretenzingi tiek filosofine, tiek 
kokia nors temos kosmine pras
me. Tai vis paprasta mūsų juo-

gos bei bufeto nuotaikoje. Ar 
amrakaimiečiai atėjusį žiūrovą 
patenkina? Atrodo, jog taip. Ta-

energinguosius", pvz. u i tąjįjčiau jeigu viskas jau būtų vien 
kuris ir pavadintas "Energija": i tobulybė, tai sakytume, jog yra O išvada būtų tokia: vakarą 
temai ir tapybai čia rastas vi- j blogai, nebėra naujos ateities, Į "Antrame Kaime" praleisti ver-
sai geras sprendimas. Kosminė i nebėra ko laukti. į ta kiekviei am, kas d a r nėra pa-
ramybė sukaupta || mėlynuosius i Gi amrakaimiečiai iki tobuly- \ v i r t ę s r i m t u m o s r u l p U s k a s d a r 

moka pasijuokti iš savo ir iš 
yra tik muilo burbulas? O gal i liktieji tuzinai jiems tebūna ir kitų silpnybių ir turi atlaidžią 
tokia ir yra dailininkės filosofi-' pastangas įtempianti kliūtis ir j širdį net ir ne visai pataikiusiam 
nė potekstė? k. brd. į tobulesnio vakaro viltis. į aktoriui. k. brd. 
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viešnios užsimojimas: sudėti į sa- dos žemelės tematika, nei ką ypa-
vo paveikslus visą būtį — nuo 
paprasto (ir tikro) gėlytės lape
lio, sustingusioje kolažo masėje, 
iki visatos virimo kosminėje ener
gijoje. Žodžiu — nuo Alfos iki 
Omegos. Ar gerai? Viskas gerai, 
jeigu, kas užsimota, užmojui ly

tingo sakanti, nei besiveržianti 
į medžiagos ar dvasios gel
mes. Todėl ilgiau parodoje sus
toji ir akimis pasiganai prie 
tokių paveikslų kaip "Vasaros 

lietus", "Orienro saulėtekis", 
"Ekologijos žaidimai", "Smėlio 

m wą 

giu kūrybiniu stiprumu ištempia- fantazija" ir kt. Visur čia pade- į 
ma iki galo. Bet ar daug šitaip j monstruotas ne triukšmingos, ne i 

Į sprogstančios, bet ramios spalvos į 
lygus, sakytume, ekologinis ba-
Jansas. Gi rėkiančių spalvų ta
pyboje dailininkė visų siūlų ga
lų palaimingon vienumon nesu
veda. Tokiuos spalviniuos užmo
juos A. Variakojienę tiesiog žu
do tos aktualiosios paveikslų te-

1 mos: "Egoizmas". "Paliktoji kry
žių žemė", "Sąskaitų suvedžioji
mas", o ką jau besakyti apie 
"Mano pagundą" — tai kone iš
pažintis, visai nusprūstanti nuo 
tapybinių laktų. Temos, žinoma, 
visos yra geros, jeigu jų tapybf-

Į nis sprendimas yra puikus. Deja, 
Į minėtų atveju tuo pasidžiaugti 
, negalime. 

Kompozicine prasme spresda-
j ma abstrakto ir siurrealizmo san

tykį, dailininkė savo darbuos vie
nur kitur pasiekia įdomaus ba
lanso. Net J bendrą šio pobū
džio kompoziciją įterpti konkre
tūs objektai neiškrinta iš pa
veikslo visumos, pvz. paveiksle 
"Vilttius per amžta* . B«t k*i 
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Kultūrinė kronika 
M. K. ČIURLIONIS 
TARPTAUTINIAM 

KONGRESE 

,Aštuntasis tarptautinis esteti
kos problemomis besidominčiųjų 
mokslininkų kongresas rugpiūčio 
30 d. - rugsėjo 5 d. šiemet vy
ko Darmstadto mieste, Vakarų 
Vokietijoje. Visa kongreso tema 
buvo skirta dailės srovei, labiau
siai pasireiškusiai dekoraciniame 

išstatyta apie 250 jų nuotraukų. 
Ta proga išleista jau praėjusiu 
metų parodos knyga "'Paroda 
75*, redaguota Eugenijaus Būtė
no ir talkininkų. 

KUN. VYT. 
BAGDANAVIČIAUS 

PASKAITA 

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos Chicagos židinys rytoj 

mene, klestėjusiai Europoje tarpi (lapkričio 21 d.) Jaunimo centre, 
ir 1905 metų, vadinamai j Chicagoje, rengia popietę, kurio-

Partizaninis karas romano puslapiuos 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

skaitytojas patikės. Ypač gražios 
lietuvaitės, bet su jomis Savela 
įpuola į kitą literatūrinę duobę. 
Atrodo, kad Požėrai. Vikingui 
-gražuoliui, jokia mergina negali 
atsispirti, ir taip viena po kitos 
jos puola jam į glėbį. Maskvoj 

1076 m. spalio 
Religinio ir tauti-

"Jugendstil". Toks vardas prigi 
jo n u o Miunchene ėjusio žurna
lo "Die Jugend", kurio piešini-
nės puošmenos buvo kaip tik bū
dingos šiai dailės krypčiai. 

Mums įdomu tai, kad "Jugend-
stil" estetines problemas nagrinė
jančiam kongrese buvo taipgi 
paskaita, liečianti M. K. Čiurlio
nio kūrybą. Ją kongrese skaitė 
ne vieną kartą apie Čiurlionį 
įvairiomis kalbomis rašęs, Alek-
sis Rannit . Savo kongresinėje 
paskaitoje jisai apibūdino Čiurlio
nį kaip labai savitą dailininką, 
tačiau turintį ir tam tikras są
sajas su būdingomis XX amžiaus 
meno apraiškomis, neišskiriant 
iš jų ir "Jugendstil". Šiai srovei 
giminingų elementų, tik labai 
čiurlioniškai perkurtų, galima 
rasti M. K. Čiurlionio piešiniuos, 
Saulės sonatoje ir kitur. 

Kiekvienas toks Čiurlionio at
skleidimas ir suaktualinimas 
tarptautinėje plotmėje yra be ga
lo reikšmingas. Lietuvių dailės 
bičiuliai Aleksiui Rannitui už tai 
ir vėl yra giliai dėkingi. 

* 

MIRĖ SKULPTORIUS 
ALEXANDER CALDER 

Vienas iš šio meto žymiausių 
amerikiečių skulptorių — Alex-
ander Calder mirė lapkričio 11 
d. Buvo gimęs 1898 m. Philadel-
phijoje. Šiaip gyveno daugiausia 
Roxbury, Connecticut, tam tik
rais laikotarpiais ilgėliau išvyk
damas ir į Prancūziją. Pasaulinį 
garsą Calderis įgijo gigantiško
mis plieno skulptūrų formomis. 
Modernių architektūrų komplek
suos jos daugelyje miestų dar
niai įsijungia į urbanistinio pro
jekto visumą. Calderis taipgi yra 
laiikomas kone tėvu ir vadina
mos kinetinės (judančios) skulp
tūros. Šios rūšies labai būdingas 
ir milžiniškos apimties darbas 
yra ir Chicagoje — aukščiausio
jo Sears dangoraižio pimojo aukš
to vestibiulyje. 

LIETUVIAI FOTOGRAFAI 
JAUNIMO CENTRE, 

CHICAGOJE 

Vakar Jaunimo centre atida
ryta metinė lietuvių fotografų 
paroda. Ji čia bus atdara iki 
lapkričio 28 d. Parodoje dalyvau
ja iš Chicagos ir iš kitur per 
30 lietuvių fotografų. Parodoje 

je paskaitą, tema "Senatvės įpras
minimas", skaitys kun. Vytautas 
Bagdonavičius, MIC. Paskaitos 
pradžia 2 vai. popiet. Visi kvie-
šiami. 

LIETUVIU KALBOS RAŠYBA 
IR SKYRYBA 

To.<iu pavadinimu Vilniuje iš
ėjo labai parankus leidinys, ku
rio puslapiuose išrišamos visos 
lietuvių kalbos rašybos ir skyry
bos problemos. Leidinį parengė 
Lietuvių kalbos ir literatūros ins
tituto darbuotojų kolektyvas. 
Knyga stambi —-392 psl. Taigi į 
dabar jau niekam nebus galima 
teisintis dėl rašybos ir skyrybos 
klaidų, kai visi atsakymai bus 
randami vienoje vietoje. Rašan
čiam lietuviškai tai bus nepa
mainomas šaltinis, kilus kuriam 
neaiškumui. 

DAR VIENAS LEIDINYS 
APIE M. K. ČIURLIONĮ 

"Vagos" leidykla Vilniuje iš
leido Vytauto Landsbergio mo
nografiją "Čiurlionio dailė"'. Mo
nografija 400 psi. Tai bus bene 
vienas iš stambiausių leidinių 
apie Čiurlionį ir jo kūrybą. 

Alexander Calder Vėžio žnyplės ir 
žuvies uodega (judanti skulptūra) 

• LAIVAS 
mėn., Nr. 10 
nio gyvenimo mėnesinis žurna
las. Leidžia Marijonų vienuolija. 
Redaguoja kun. J. Vaškas, MIC. 
Metinė prenumerata 4 dol. Ame
rikoje ir Kanadoje, kitur — 5 dol. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 4545 W. 63 rd. St.. Chica-
go, 111. 60629. 

Apie rožinį rašo pats redakto
rius — kun. Vaškas, MIC. Kiti 
straipsniai: Didžioji gyvenimo 
vertybė (kun. J. Prunskis), Tik
ra draugystė (Paul Scott); Gy
venimo šaltiniai (kun. dr. S. Ži
lys); Dievo tarno arkv. Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos bylos 
žinios; Kur glūdi žmogaus laimė 

LIUDVIKAS R£ZA 
ar Lietuvoj, šiltam kambary ar (Atke l ta iš 2 psl.) 
šaltoj pašiūrėj, jos bematant ims 
nusirengti. Ta nusirengimų seka toje yra iškilęs puikus poetas Dons-
suteikia romanui makabriškoj laitis; jo kūrybos išleidimu pasižy-
humoro, kuris maža teturi bend- mėjo ponas profesorius Rėza iš Ka
ro su knygos esmine tema. Isto- Į raliaueiaus. [...] Šis mokslininkas, 
rikai ir psichologai sutinka, kad j kuriam turime dėkoti ir už gilią lie-
karų ir didelių suiručių metais: tuviškosios biblijos analizę (Kara-
seksualinės aistros suliepsnoja < Haueius, 1816), turėtų netrukus 
smarkiau, kaip normaliais lai-! jvykdyti savo pažadą ir paskelbti 
kais, bet Savelos romane jos per- lietuvių liaudies dainų" (cit A. 

Jovaišas, p. 45). Kai išėjo Rėzos dai
gynas, J. Grimmas jj recenzavo 

i mokslininkų opiniją. Būti šių or
ganų recenzuojamam buvo laiko-
koma garbe. Ne vienas autorius 
mieliau sutiko būti jų peikiamas, 
negu nutylimas, kas reikštų, kad 
net dėmesio nevertas'* (J. Eretas, 
"Rėzos santykiai su Goethe", Athe-
naeum. IX. Nr. 2, 1938, p. 19). Pa
minėjo Rėzos darbus ir kai kurie ki
ti vokiečių periodiniai leidiniai. 

(Bus daugau) 

nelyg automatiškos. 

Nors svetimšaliui skaitytoji ' 
tasai lietuvių idealizavimas gal 
pasirodyti perdėtu ar dirbtiniu, 
neatrodo, kad Sevela būtų jį su- • 
fabrikavęs jau užsienyje. Gal ta:-: 
yra pokario metų patriotinės ug
nies, taip labai paveikusios au- i 
torių jo jaunystėje, atšvaitas. 

Su Sevela būtų galima pas 
ginčyti dėl kai kurių terminų 
Ar tikslu partizaninį karą vadin
ti "Sovietų Vendeja" ("Sovii 
Vendėe") arba ''pilietiniu karu'" 
Vendėjos sukilimas 1792 metai 
buvo nukreiptas prieš revoliuci
nį Paryžių — prancūzai kovėsi 
su skirtingų pažiūrų prancūzais. 

(D. Scully, O. S. B.); Religinio ; Pokario Lietuva gi buvo sveti-
gyvenimo kronika ir kt. 
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plienas). (Apie skulptorių Calder; žiūr. 
Kultūrinę kroniką) 

• MŪSŲ ŽINIOS, 1976 m. 
lapkričio mėn. 14 d., Nr. 17 Lie
tuvių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje biuletenis. Redaguoja 

San-tvaro išversta lietuvių kalbon j A j & K e z y s S j Redakcijos ir ad 

Nauji leidiniai 
• AIDAI, 1976 m. spalio 

mėn. Nr. 8. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius. 27 Juliette St. Boston, 
Mass. 02122. Literatūros, apžval
gų ir techninis redaktorius Le
onardas Andriekus, O.F.M., Ken-
nebunkport, Maine 04046. Žur
nalą leidžia lietuviai pranciško
nai. Administruoja Benvenutas 
Ramanauskas, O.F.M. 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Metinė "Aidų" prenume
rata 12 dol. 

Naujasis numeris skirtas Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio 750 metų 
mirties sukakčiai. Antanas Ma
ceina duoda straipsnį, ''Žmogiš
kosios netikrybės šventasis". Si
mas Sužiedėlis gvildena temą 
"Mažesnieji broliai ir Lietuva". 
Asyžietinės minties ir du nauji 
Leonardo Andriekaus eilėraščiai. 
Paties Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
poezijos spausdinama Stasio 

Saulės giesmė", taipgi, vertėjo 
nepažymint, "Šv. Pranciškaus 
Taikos malda". Su pranciškoni-
ne dvasia siejasi ir Viktoro Gi
džiūno, O.F.M., straipsnis "Amb
raziejus Pabrėža — Šv. Pranciš
kaus dvasios sūnus". 

Apžvalginėje žurnalo dalyje: 
Bažnyčia ir valstybė šiandien 
Lietuvoje ir Lenkijoje; Pranciš
koniškosios sukaktys; III PLJK 
apybraižų pabaiga. Aldona Ere-
taitė; Jurašo debiutas ir teatrinės 
perspektyvos. Knygų apžval
gos — Pranciškonai Lietuvoje; 
Iš memuarinių knygų. 

Numeris iliustruotas nuotrau
komis ir dailės kūriniais, liečian
čiais taipgi Šv. Prancnkų Asyžie
tį. 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1976 m. spalio mėn., Nr. 9. Lie
tuvių jėzuitų leidžiamas religinės 
ir tautinės kultūros žurnalas. Re
daguoja J. Vaišnys, SJ. Redakci
jos ir administracijos adresas: 
2345 W. 56th Str., Chicago, 111. 
60636. Metinė prenumerata 6 dol. 

Šio numerio temos: Kas gera 
ir kas bloga; Mintis dialektiniam 
žaisme; Kaip Dievas sukūrė pa
saulį; Tėvai, vaikai ir mokytojai; 
Lituanistikos seminaras jauni
mui; Kur yra mūsų vidurinioji 
karta? ir k t 

ministracijos adresas: 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, 111. 
60636. Siunčiant biuletenį paštu, 
bent 5 dol. metams. 

Šiame numeryje: Milijoninis 
dolerių fondas; LSS Tarybos su
važiavimas, ALRK Federacijos 
suvažiavimas; "Pirmyn" choras; 
Avangardiniai meno kadrai; 
Nauja Br. Budriūno kantata ir kt. 

MARQUETTE PHOTO 
iHII • 5» i 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, Illinois 

mųjų okupuota. Terminas "pilie
tinis karas" ar "klasių kova", 
dažnai pasirodantis sovietinėse 
knygose ir filmuose, taip pat 
Maskvai parankus, nes jin neįei
na raudonoji armija ir NKVD. 
Matyt, tie terminai, nesiderinan
tys su romano dvasia ir pagrin-
diniąja mintimi, bus užsilikę au
toriaus pasąmonyje dar iš ofi
cialiosios pokario terminologijos. 

Taip pat, autoriui reikėjo ne
pasitikėti savo kalbine atminti
mi ir pasitikrinti romane varto
jamus lietuviškus žodžius. T u o 
būtų buvę išvengta tokių iškry
pėlių, kaip "Litueva", "Ge-
nialie", "Šakaia", "Kleipede", 
etc. 

Beskaitant romaną, dingtelėjo, 

(Goettingische Gelehrte Anzeigen, 
1826, Nr. 104). Apie Rėzos išleistą
jį Donelaitį platokai rašė kitas žur
nalas (Jenaische Allgemeine Litera-
fur-Zeitung, 1818, Nr. 152). Tai 
ouvo labai autoritetingi leidiniai 

isoje Vokietijoje, kuriuos prof. J. 
Tretas šiaip apibūdino: "Žurnalas, 
•:uriame pasirodė [Donelaičio *Me-
rų'] kritika, priklausė prie pačių 
-'ambiausių savo rūšies. Jis beveik 
tik recenzijas dėdavo, vertindamas 

isus žymesniuosius mokslo veika
lus. Išeidamas Goethės valdomojo
je Jenoje, remiamas specialistų, 
žurnalas 'J e n a i s c he Allgemeine Li-
teratur-Zeitung' kartu su tokiais ko
legomis, kaip 'Leipziger Literatur-
zeitung', 'Goettingische Gelehrte 
Anzeigen' ir t . t , plačiai formavo 

ar Savelai nebūtų buvę geriau 
parašyti asmeninius atsiminimus 

j apie pokario metus Lietuvoje, pa
vaizduoti, kaip Lietuvos miškų 
epopėja "atver tė" jauną sovieti-
nio-rusinio imperializmo tarnau
toją ir pavertė jį maištininku-
-disidentu. Bet ir romanas dabar
tinėje formoje yra graži dovana 
visiems lietuviams ir labai pra
vers mūsų pastangose supažin
dinti pasaulį su Lietuvos kančių 
ir kovų metais. Sk. 

• 

PIANISTO VYTAUTO 
SMETONOS KONCERTAS 

Pianistas Vytautas Smetona 
iš Clevelando, Ohio, koncertuos 
lapkričio 22 d., pirmadienį, 8 v. 
vak . Town Hali salėj, New Yor-
ke. Išpildys L. v. Beethoveno, 
Sergejaus Prokofiejvo, M. K. 
Čiurlionio ir Fr. Chopino kūri
nius . Įėjimo bilietai (jų kainos 
nuo 2.50 ligi 4.50 dol.) , gauna
mi Town Hali adresu, 113 W. 

| 4 3 r d St., N.Y.C. 10036. Lietu-
i viškoji visuomenė kviečiama at
silankyti ir tuo paremt i mūsų 

I jaunojo pianisto pastangas. 
"s-SS*iS?-- • '<3ssi 
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MUM! BEACH Vl i iuJ i 

Neužmirškit rudens grožio Floridoj 
ir lietuviškų luotelių prie Okeano. 
Kambarių kainos dabar labai numažin
tos. Be to, pensininkams — 3 blokai 
nuo okeano — kambariai tik po $70 j 
mėnesį Rašykite: 

NORWYN APTS., 128 OCEAN DR. 
MIAMI BEACH, FLA. 33139 

arba 
TOWN & SURF Apts^ 

9024 Colllns Ave. 
SURFSIDE, FLA. 33154 

Skambinti —. SERGAUTIS 872-4003 
niItlIHIlHIIIIHIMIIIIIIIIIMIHIIIIIIIIHIIIII' 
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MES STENGIAMĖS DUOTI LIETyVIiMS IRIAUSIA 
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS,' 

pH'.-YKTTr: r . \ n u PVTVARIA IR EKONOMIŠKĄ 
SCS1S11 KMO PRIEMONĘ. 

A t v y k i t e p a m a t y t i 
Mau»a f977 maža Chrysler 
:*k:»*:0!T!j-k5i Uii nf j \ Į j l l _£įį; $4,950.00 
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A. T V E R A S 
2646 W. 69th Street — TeL RE 7-1941 | 

P3Į-'!-;--lmas ir taisymas E 

- - : "į p į- J. 5. : > X -

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums = 

patarnavimas " 
Fhone - 381-4111 Ė 

Cordoba 2-Door Ui 
Sutaupysite iki $1,500 pirkda^ 

Itop 

76 metų Chrysler ar Plymouth. 
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Midland Saving* *pta> 
jauja faupymo ir name 
paskolų reikalai?- visa* 
mūsų apylinkes Oėko 
jame Jums už murm 
parodytą pasitikėjimą 

Mes norėtum būti lunv 
taudfeigi ir ateityje 

I 
i 
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adniac, Buktk, Pontiac, Oldsmobile ir 
Įvair ų njjnų. Pradedant nuo $100. Mūsų dirbtu-

t>Tę MStfesasM pataisys karoseriją (Body), sparnus (Fenders) ir 
uos motorą 

u K j j 4 U ^ Ū w = M : - ! ; v : * : : J ] j 
taaMiMMą p$rimr&įm CMfaįoįe, gerbiamas virs 50 metų. 

LLkRi 

T ' 

I 

i 

I 

19"6 M EKSKURSIJOS I LIETLTA 
u4in i i i / i ¥Lu k u O L I M U I V I V U L *»x\wivUįiMijvOu» 

GRUOD2TO 7 iki GRUODZTO 15 D (1 savaitė) Maskva, VTmhjs $f77J§ 
GRUODŽIO » iki SAUSIO 4 D. (2 savaitės) Maskva. Vftntas. Ryga PTTiM 
KAINOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA B0>T0NO - NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 

SHI.M 

VTSAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPES BUS 1 DIENĄ VE2AMOS l KAUNA. 
TAIP PAT IR I TRAKUS Vi DIENOS. 
1977 METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVĄ PRASIDĖS GEGU2ES MĖNESI- PRAŠOME REGISTRUOTIS 
IS ANKSTO. 

•Hw apdrausTo* *i 
I4S.0S4.SS 

FRANR ZOGA* 
President 

t LOAN ASC— ' ' "^"v 

4040 Archer Av«^ 
Chicago, 01rno«s 8M32 

Phooe: 254-4478 
Ir 8829 So. Harleto Ave 
Bridgeviece. OUnofa 80455 

Tet 598-MOS 

mfhfk 
pald (joarterly 

4 Year Savin gs 
Certifkates 

Mltumtsn $5,000 

7 h% 
Ali acconntH com-
pounded daily — 

Savin gs 

GRUODŽIO 4 D. 
LAPKRIČIO 13 D 
VASARIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESĮ 
BALANDŽIO MĖNESI 

L u u & U f t w l j w u į u i i wu <»-II."I» 

(7 dienos) J MEKSIKĄ Ps l • 
(7 dienos) J HAVAJUS • » « « 
(7 dienos) į HAWAJUS ) 
(7 dienos) [ HAWAJUS ) Kainos bus paskelbtos vėUan 
(14 dienų) J tSPANtJĄ ) 

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAICTUS RIBOTAS. 

' 
< 

. 

. 

S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERICAN TrUYEl SERVICE BUREAU 
9727 Soufii Western Avenue 

Chicago, ĮlUncis 6D643 Tel. (312) 238-9787 
Air fares subject to changes and/or govemment approvaL 

Taip pat darome iškvietimus giminių pasisvečiavimui Amerikoje. 

I 

i 
i 

ą_, ?-c M m t ^ M V I W *J ^ 
A N D L O A N A S S O C I A T i O N 

B. R. PIETKIEWICZ, Prea. 

Z555 West 47th Stieet Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKING PLACE 
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7 3 4 % 
Mokainan d 6 s . 

certlflkatuH. 
Minimam S 1.000 

6 l/a% 
Mokama už 1 m. 

eertifrkara«. 
MlBimum $1,000 

5 Vfc % 
mokamas ni 
Investavimo 
Hą^kaitaA. 

PINIGAI PIEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 
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RŪPINANTIS LIETUVIŠKŲJŲ 

KNYGŲ SKYRIAIS 

CleveJand Siate universiteto 
lietuvių studentų klubas apsiėmė 
sudaryti lietuviškų knygų skyrių 
universiteto ar miesto biblioteko
je. Planuojama surinkti maždaug 
200 knygų. Daugelis yra pasiža
dėję paaukoti knygų klubui. Klu
bo suruoštų kalėdinių šokių pel
nas labai padėjo klubo 
išsivystyti. 

veiklai 

MEZGAM RYŠIUS 

SU KAIMYNAIS 

Toronto universiteto lietuvių 
studentų klubo pagrindinis tiks-

BED. EMILIJA PAKŠTAITfc, 2801 W. 38TH ST„ CHICAGO, ILL. 60632. TeL (312) 927-3090, las buvo ryšių palaikymas su To
ronto, Windsoro, Hamiltono ir 

V I S I ! SUVAŽIAVIMĄ! į 
Sio mėnesio ".Akademinių proš- kinaitė, sekr. Birutė Račkauskai-

vaisčių" skyrius skiriamas Šiaurės tė-2iaugrienė, ižd. Algis Vasys. 
Amerikos Lietuvių studentų są- c ,. . . . . , 

Suvažiavimas |vyto s.m. lap
kričio mėn. 25-28 d. Sheraton 
viešbutyje, Prudential Center 
Bostone. Kevirtadienį, lapkr. 25 

Montrealyje buvo diskutuojama, prasidės registracija. Vakare — 
kur ruošti ateinantį suvažiavi- susipažinimo vakaras. Pertktadie-
mą. Buvo įvairių pasiūlymų: Bos-1 aį tęsiama registracija, dr. Elo-
tonas, C'evelandas ir Philadel- \ nos Vaišnienės paskaita, parodos 
phija. Pagaliau apsistota prie atidarymas ir šokiai. Šeštadienį 
Bostono — daug lietuvių, gražus bus darbo posėdis: renkama nau-
miestas, ir Bostone suvažiavimo;ja valdyba, nustatomi tolimesnės 

jungai jų metinio suvažiavimo 
proga. 

Pereitame ŠALSS suvažiavime 

niekada nebuvo. 

Bostono studentų klubui prasi
dėjo sunkus darbas. Dvidešimt-
šeštojo ŠALSS suvaž:3vimo ko
miteto pirmininku išrinktas Ma
rius Žiaugra; vicepirm. Vilija Ei-

velklos planai. Vakare 
tas. 

banke-

Dėl platesnių informacijų 
kreiptis: Marius Ziaugra, 21 Kem-
per Street, Quincy, MA 02170 
tel. (617)479-2962. 
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LIETUVIU STUDENTU KLUBU VEIKLA 
PRADĖJOM KETVIRTUOSIUS 

METUS 

Chicagos universiteto lietuvių 
studentų klubas pradėjo ketvir
tus veiklos metus. Valdybą suda
ro Algis Avižienis, Saulius Gir
nius ir Linas ^idiys. Narių maž
daug 10. Klubas yra kvietęs pa
skaitininkus ir dažnai reiškia sa
vo nuomones universiteto laik
raštyje. Planuojama ateityje už
megzti ryšius su žydų organiza
cijom ir ištirti galimybes bendrai 

Veiklai ryšium su Sovietų Sąjun
gos mažumų teisėmis. 

"NEMUNAS" IŠSILIEJO 

ST. XAVIER KOLEGIJOJE 

nintelis etninis klubas St. Xavier 
kolegijoje. 

Klubas yra universiteto stu
dentams rodęs kun. Šarausko 
skaidres iš Lietuvos; nuo lapkri
čio 15 iki gruodžio 13 kolegijos 
patalpose bus mokoma, kaip pa
daryti lietuviškus Kalėdų eglutės 
papuošalus — šiaudinukus. Pa
mokas praves klubo narė Carol 
Zapolytė. Paminėtina, kad kole
gijos Kalėdinė eglutė bus papuoš
ta lietuviškais šiaudinukais. 

Ateityje planuojama Šv. Mišio-
mrs atšvęsti Vasario 16-tosios die
ną, ypač paminint "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką". Taip
gi norima suruošti lietuviškų 
eksponatų parodėlę. 

Sugrįžki, jaunyste! 1974 metų ŠALSS 
suvažiavimo baliuje kalba pirm. An
tanas Šileika. 

reklamuojamas per televiziją ir 
radiją. Į šį pirmą lietuvių stu
dentų klubo parengimą atvyko 
maždaug 350 žiūrovų. 

Prasidėjus antram semestrui, 
buvo suorganizuota ekskursija į 
Chicagą. Klubo nariai aplankė 
ituanistines mokyklas, lietuviš
kas įstaigas ir vaišinosi lietuviškoje 
valgykloje. 

Didžiausias ir svarbiausias 
NIU lietuvių klubo darbas buvo 
De Kalb apylinkės kunigų ir ti
kinčiųjų supažindinimas su Lie
tuvos tikinčiųjų persekiojimu Va
sario Šešioliktosios proga. Dau
giau negu pusė De Kalb apy
linkės bažnyčių parėmė šį žygį. 
Daugelis šį reikalą paminėjo 
apeigų metu ar bažnyčios biule
tenyje. Maždaug 16,000 žmonių 

Londono lietuviais studentais. 
Bandoma užmegzti ryšius su lat
viais ir estais. Valdybą sudaro 
pirm. Lidija Zenkevičiūtė, vice
pirm. Andrius Rasiulis, sekr. Vi
da Javaitė, socialinių reikalų ve
dėja Neris Žulytė ir ižd. Rasa 
Draugelytė. 

FILMAIS IR PASKAITOM 

PATRAUKIAME DĖMESĮ 

Northwestern universiteto lie
tuvių studentų klubus "The Lith-
uanian Student Union" įsisteigė 
1975 m. vasario mėn. Klubo na
riai ir valdyba (pirm. Vytas Lu
kas, valdybos nariai — Edis Raz
ma, Raimundas Kunstmanas, In
drė Baužaitė, Paulius Gudonis, 
Petras Kisielius ir globėjas dr. 
Zenonas Rekašius) greitai susi
metė ir Vasario 16-tosios dienos 
proga suruošė lietuvių kultūros 
bei tautodailės parodėlę univer
siteto studentų centro valgykloje. 

1975-76 mokslo metus klubas 
pradėjo, išsirinkdamas naują val
dybą — pirm. Petras Kisielius, 
vicepirm. Edis Razma, ižd. Min
daugas Siliūnas, sekr. Aloyzas Pa
kalniškis, socialinių reikalų vedė
jas Paulius Gudonis ir narė Ind
rė Baužaitė. Lapkričio mėn. bu
vo suorganizuota dr. Zenono Re
kašiaus paskaita "Nesantaika 
Pabaltijy", kuri pritraukė pus
šimtį universiteto studentų. 

Sibiran išvežtųjų lietuvių jaunimas Krasnojarsko krašte 1957 metais. (Dau
giau šia tema 3 psL) 

SOVIETINĖS SOCIOLOGUOS . - ^ 1 -
Sociologija, kaip mokslo šaka, pačiu prasidėjo ir jos nauji var-

Sov. Sąjungoje iškilo tik po Sta-' gai. Stalino laikais pasėtas ne-
lino mirtfes. Pasmerkus vad. as- pasitikėjimas sociologija pasiro-
menybės kultą ir su juo susiju- j dė gajus. Pasipylė 

iteligentų vaikai turi aštuoniskart 
' geresnes galimybes patekti į aukš-
! tąją mokyklą, negu kolūkiečių 
vaikai. O tai reiškia, kad ir nau-

!joje sovietinėje visuomenėje, ku-
! rioje neva panaikintos senosios 
(išnaudotojų klasės, vis dėlto nė-
į a lygybės. 

Nemažesnį dogmatikų ir biu
rokratų siaubą turi kelti ir tokie 
sociologų "atradimai", kad sovie-

, tinis jaunimas panašiai galvoja 
, ir elgiasi, kaip ir vad. buržuazi
niuose kraštuose, daugelis neran-

I da pasitenkinimo savo darbe, ky
lant švietimui, kyla tautiškumo, 

' net religingumo sąmonė. Todėl 
; nenuostabu, kad partija, išvydu-
| si tikrą "veidą sociologų veidrody
j e , su nusivylusios gražuolės pyk-
i čiu ir įtūžiu norėtų sukulti patį 
veidrodį. 

Aukšta padėtis partijoje aka-
| demikui Rumjancevui nieko ne-
! padėjo: 1972 m. gale jis buvo 
i pašalintas iš sociologinių tyrimų 
instituto direktoriaus pareigų. Jo 

i vieton paskirtas fizikas M Rut-
, kevičius ne tiek rūpinosi jam sve-
! timos mokslo šakos pažanga, kiek 
i nepatinkamų sociologų *'valy-
: mu". Jo uolumą liudija faktas, 
kad iš 500 instituto darbuotojų 
maždaug du penktadaliai tapo 
valymo aukomis. Tačiau partijai 
ir to dar buvo per maža. Visai 
neseniai pasiekė žinia, kad ir pa
čiam Rutkevičiui pasiūlyta pasi
traukti. Nauji valymai, atrodo, 
laukia ne tik "išvalytojo" So-
liologijos instituto, bet ir Filo
sofijos instituto, ir pačios Moks
lo akademijos viršūnių. Tokį nu-
sičiaudėjimą centre paprastai se
ka ir slogos periferijoje. 

sį masinį terorą, kilo susidomė- kad nepakankamai 
jimas konkrečiais visuomenės ty
rimais. Vadovaujantiems partijos 

"marksistinė" 
"buržuazinės". 

pneKaistai, 
skiriama 

sociologija nuo 
Ypač didelį par-

sluoksniams atrodė, kad tokių ty- j tinių biurokratų pasipiktinimą 
rimų duomenys naudingi ir net sukėlė kai kurios elementarios 
būtini, siekiant išlaikyti mases i konkrečių tyrimų išvados, ardan-

Dr. J. Labutis 

Vasario 16-tosios proga klubas 
sugalvojo labai įdomų būdą pa
traukti amerikiečių studentų dė
mesį. Buvo rodomi populiarūs 
filmai " Z " ir "State of Siege", 
kurie vaizdžiai parodė politinės 
vergijos žiaurumus. Studentas Ro
bertas Maciūnas auditorijai pa
aiškino filmų ryšį su pavergtos 
Lietuvos padėtimi. Pertraukos 
metu programą atliko "Gran
dies" šokėjai ir buvo platinama 

savo įtakoje ir priežiūroje. Praė
jo geras dešimtmetis, ligi buvo 
įsisavinta Vakarų empirinės so
ciologijos metodologija ir techni
ka. Nuomonių apklausa ir nusis
tatymų tyrimas pamažu apėmė 
visas visuomeninių santykių sri
tis, išskyrus grynai politinę, lie
čiančią pačią valdžios sąrangą, 
valdančiosios klasės privilegijas 
ar opozicinius reiškinius. 

1968 m. prie Mokslų akade
mijos buvo įsteigtas konkrečių vi
suomeninių tyrimų institutas, ku
riam vadovauti buvo pavesta 
Centro komiteto nariui akademi
kui A Rumjancevui. Jo dėka pa
kilo sociologinių tyrimų lygis, so
ciologija išpopuliarėjo, bet tuo 

čios marksizmo-leninizmo "ne
klaidingo" mokymo pagrindus. 

Antai, pagal įsisenėjusią dog
matikų pažiūrą, sovchozo trakto
rininkas priklauso sovietinei dar
bininkų klasei, o jo kolega kol
chozo traktorininkas — valstie-

DIDŽIOJI KNYGŲ LEIDYKLA 

Šiemet sueina 70 m. nuo to 
laiko, kai po spaudos draudimo 
atšaukimo, buvo oficialiai įregis
truota Šv. Kazimiero draugija 
Kaune. Tai įvyko 1906 m. spalio 
3 d. (nauju kai. - 16 d.). Nuo 
1906 iki 1940 m. birt 15 d. 
Šv. Kazimiero draugija išleido 
daugiau kaip 740 knygų. Turė-

čių klasei. Tuo tarpu sociologai, j dama savo knygynus stambiuo-

skaitė arba išgirdo apie tikinčių- įvairi literatūra. Atsilankė beveik 
jų problemą Lietuvoje. | 200 studentų. 

tirdami abiejų darbo sąlygas, už
mokestį, išsilavinimą, pažiūras, 
neranda tarp jų klasinio skirtu
mo ir linksta juos abu priskirti 
tam pačiam visuomeniniam klo
dui. Arba vėl. Tiriant aukštųjų 
mokyklų studentų socialinę pa
dėtį, išaiškėjo, kad miestiečių in-

siuose Lietuvos miestuose, ji iš
platino šimtus tūkstančių leidi
nių. Jai vadovavo prel. A. Jakš
tas, kan. M. Vaitkus. Reikšmin
ga, kad ši lietuviškų knygų lei
dykla, galėjusi veikti net carų 
priespaudoje, bolševikų nuo pat 
okupacijos pradžios buvo už-
darvta. 

15,000 IŠGIRDO 

LIETUVOS PROBLEMAS 

Nor hern Illinois Universiteto 

St. Xavier kolegijos (Chicago-
je) lietuvių studentų klubas "Ne
munas" įsis'.cigė š.m. gegužė'* 
mėn. Valdybą sudaro pirm. Vi
lija Kerelytė, vicepirm. Grasilda lietuvių studentų klubo 1975-76 
Reinytė, sekretorė-iždininkė Ann j m . valdybą sudaro pirm. Riman-
Marie Jagielaitė; globėjas dr. Al- tas Genčius, vicepirm. Rožė Ru-
gis Norvilas. Klubui priklauso <jytė, ižd. Marie Grygienc ir sek. 
30 narių. Dauguma jų nėra tie- Mary Kazūnai'.ė. Per pirmą se-
tuviai. bet visi susidomėję lietu- rnestrą buvo sušaukti keturi u-
vių kultūra, istorija ir papročiais, brinkimai. Spalio mėn. .2 d. bu-
Klubo paskirtis yra supažindinti -v , suruoštas "Grandies" tautinių 
amerikiečius su Lietuva ir jos pa- S >kiy grupės koncertas XIIJ Hol-
dėtimi. I nes Student Center Grand Bal!-

Paskutinysis mokslo metų ren
ginys buvo garsaus sovietologo, 
Northwestern profesoriaus dr. 
Barry Farrel paskaita "Dissent 
Ln the Soviet Union". 

NorthwesteTn lietuvių studen
tų klubas palaiko ryšius ir su 
kitais lietuvių klubu nariais, pra
šydamas talkos ir kviesdamas į 
savo renginius. 

Nors pradžioje universiteto 
laikraštis puolė klubą, apkaltin
damas diskriminacija, šiuo metu 
universiteto studentų sąjungos 
valdyba ir kiti labai teigiamai 
vertina klubą k jo veiklą. 

VĖL PASIRODĖ "AŠIS" 

"Ašis" yra ŠALSS leidinys, iš- i 
einąs kas trys mėnesiai. Paskuti- j 
niojo numerio puslapiuose daug 
įdomios informacijos, ir straips-. 
nių. Ramunė Kubiliūtė rašo apie-
latvių ir lietuvių kalbų panašu
mus, plačiai diskutuojami lietu-; 
vių ir žydų santykiai II pasau
linio karo metu, Clevelando lie-1 
tuvių politinė veikla ir kitos te- ' 
mos. Šį numerį redagavo Vytau
tas 2agarskas, Ugnelė Stasaitė ir 
Viktoras Stankus. Norintys užsi
prenumeruoti "Ašį", kreipkitės: 
"Ašis", c-o Vytautas 2agarskas, vi u • i»~..~ L„„r xDom. Kon.-erto aprašvmai pasi- S I 

Klubas yra suprojektavęs kons- r ^ K -
tituciią ir yra universiteto pri- rodė mokyklos ir De Kalb mies-Į Northwestem universiteto (prie Chicagos) Lietuvių studentų klubas, įsteigtas! 17421 Schenely Avenue, CIeve 
pažintas. Lietuvių klubas yra vie- 'to laikraščiuose. Koncertas buvo 11975 AMUS, SU globėja dr. Zenonu Bakiimm. 1LAND, Ohio , 44119. 

, ŠALSS valdyba suorganizavo 48 valandų budėjimą prie Švento Vardo kated-
| m Oucagoje, atkreipdama dėmes} į tikinčiųjų persekiojimus Lietuvoj*. 


