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KULTŪRINĖ VEIKU IR RYŠIAI 

1 vaites pačiu esmingiausiu būdu. 
Mūsų studijų savaitės yra ženk-

•v«_ Studijų savaičių 
prasmė tremtyje 
Prof. dr. Antano Maceinos 

sveikinimo žodis jubiliejinei 
studijų savaitei Europoje š. m. 

VII. 16-23 Freisinge, Vokietijoje. 

Brangūs Bičiuliai, 
Kas yra šios 25-kios studijų sa 

vaitės, kurių sukakčiai minėti 
čia susirinkome? Matuojant jas 
laiko mastu, tai trumputis metas 
net ir asmens amžiaus eigoje, o 
istorijos vyksme tai tik akimirka. 
Tačiau mūsų studijų savaitės 
vyko ir tebevyksta ne asmens ir 
ne istorijos, o tremties akiratyje. 
Šis gi akiratis nušviečia jas ypa
tinga šviesa ir teikia joms ypatin
gos prasmės. 

Susirinkę 25-jai studijų savai
tei, tuo pačiu susirinkome pasidi
džiuotų savo ištverme. Kai 1953 
metais Tiubingene tokioms sa
vaitėms ryžomės, buvo dar labai 
neaišku, ar šį ryžtą tesėsime. Net 
ir vėliau ne sykį būdavo kalbama, 
ar neatėjęs laikas liautis rinkusis. 
Bet mes nesiliovėme; mes rinko
mės ir toliau, rinkomės kasmet, 
rinkomės vis didėjančiu skaičiu
mi. Ir šiandien džiaugiamės šimt
mečio ketvirčiu, vainikuojančiu 
mūsų susibūrimus. 

Si ištvermė meta šviesos visai 
dabartinei mūsų būklei: tremti
nys pavargsta būti tremtiniu ir 
mėgina virsti čiabuviu. Jis neiš
tesi. Užtat savomis studijų savai
tėmis mes skelbėme ir teskelbia
me kovą šiam nuovargiui. Mes 
skatiname visus ištverti būti 
tremtiniais. Nes neištesėti būti 
tremtiniu reiškia žlugti, k čia 
kaip tik slypi pati giliausia studi
jų savaičių prasmė. Gera yra su
sitikti; gera pasrbičiuliauti septy
netą dienų; gera pasiklausyti 
paskaitų, turtėjant žiniomis bei 
įspūdžiais. Tačiau ne tai sudaro 
tikrąją šių susitikimų bej pašne
kesių prasmę. Tai, kad ištveria
me tokiems susitikimams jau 25-
ri metai; kad nesiliaujame vis 
rinktis ir rinktis; ši ištvermė, šis 
atkaklumas, ši drąsa nepavargti 
— štai kas įprasmina mūsų sa

las, kad esame gyvi kaip tremti
niai. Jos yra didis prasmuo, kaip 
kad kiekvienas pavasario diegas 
yra pražiemojusios gyvybės pras
muo. 

Tuo pačiu studijų savaitės 
virsta tremtiniškojo mūsų nusi
teikimo bandymu. Kiekvienais 
anais 25-riais metais mes tarsi lai
kėme egzaminus: ar esame verti 
tremties. Nes tremties galima bū
ti ir nevertam. Tremtis nėra tik 
mus ištikęs viršinis likimas. Trem
tis yra ir mūsų pačių vidinis ap
sisprendimas. Ir štai, paversti 
viršinį likimą vidiniu apsispren
dimu reiškia tapti vertu tremties. 
Tuo tarpu bėgti nuo mus ištiku
sio likimo i čiabuvio gyvenimą 
reiškia tremti išduoti. Tokių 
bėglių turime jau nemaža: trem
ties išdavikų skaičius auga. Ne 
vienas anų egzaminų neišlaiko 
ir skelbiasi esąs nebe tremtinys: 
esą jo niekas netrėmęs, esą jis gi
męs 'čia', todėl esąs čiabuvis, tar
si gimti laive reikštų jau gimti 
jūrininku. Užtat visus šiuos 25-
rius metus mūsų studijų savai
tės ir stengėsi ugdyti sąmonę, kad 
gimti svetur kaip tik ir reiškia 
gimti tremtiniu. Tai dvi pačia sa
vo esme susijusios ir todėl neper
skiriamos sąvokos. Ir kol įsten
giame studijų savaites suorgani
zuoti, tol įstengiame ugdyti ir šią 
sąmonę. Tai didelis bei lemtin
gas bandymas. Atlaikę jį 25-rius 
metus, tikimės ji atlaikysią ir to
liau, kol tėvynės laisvė panaikins 
pačią tremtį. 

Šiuo ryžtu yra pagrįsta mūsų 
viltis teikti įnašą krašto laisvei. 
Tremtis įprasmina ne asmeniniu 
mūsų įsikūrimu, bet tuo, Įdek as
meninis įsikūrimas virsta indė
liu į tėvynės kultūrą. O tokiu in
dėliu jis virsta tada, kai mūsų 
darbo vaisiai įsiglaudžia į tauti
nės kultūros kūrybą kaip nepava
duojama jos dalis. Kas lieka ša
lia tautinės kultūros, yra pelai, 
neverti nei tremties, nei tėvynės. 
Jeigu tad turime vilties, jog tau
ta taps laisva, tai šią viltį galime 
puoselėti ne sudėję rankas, o tik 
kurdami, vadinasi, pratęsdami 
tautinę kultūrą už tėvynės sienų, 
kadangi kultūra sienų nepažįsta 
h* jokiose sienose neišsi tenka. Dėl 
to mūsų studijų savaitės ir būda 
vo vis dvtSvilgėa: jos žvelgė ir į 
tremti, ir i tėvynę, kad šias dvi 
plotmes sujungtų į vieną vienin-

Įvadinės mintys ir definicijos 
Kaip jau matyti iš pavadinimo, 

šis referatas skirtas kultūrinei 
Bendruomenės veiklai ir ryšiams. 
Manau, kad visiems yra savaime 
aišku, jog čia nekalbėsime apie 
kultūrą plačiąja prasme, o ribo
simės tiktai tuo, ką mes supran
tame lietuviška tautine kultūra. 
Ryšiais vadinsime visa tai, kas 
lietuviškąją kultūrą padaro pri
einamą išeivijos lietuviams, išsi
barsčiusiems po įvairius pasau
lio kraštus, gyvenančius kai kur 
kompaktiškose kolonijose, kai 
kur pavieniai, lyg mikroskopinės 
salelės svetimų kultūrų jūrose. 
Tačiau, kalbant apie lietuvių tau
tinę kultūrą, reikia pastebėti, kad 
temos neįmanoma izoliuoti, lyg 
daugiau nieko nebūtų ir lyg lie
tuviškoji kultūra nebūtų kitų kul
tūrų veikiama ir pati kitų kultū
rų neveiktų, tad visų pirmiausia 
vietoje kultūros definicijos, atsa
kysime sau į klausimą, kas yra 
kultūra plačiąja prasme. 

Paprastai yra teigiama, kad 
kultūra yra visa tai, kas yra su
kurta pasaulinės žmonių visuo
menės fiziniu ir protiniu darbu. 
Taigi, terminas apima viską, ką 
protu ir kūnu įvairiose sąlygose 
galima sukurti ir perduoti atei
nančioms kartoms. Žinoma, kul
tūrą galima sukurti ir niekam jos 
neperduoti, bet tuomet susidu
riame su mirčiai pasmerkta ar mi-

ROMAS KASPARAS 

rusia kultūra, o to, kaip vėliau 
matysime, mes lietuviai ir ban
dome išvengti. 

E bendrojo kultūros apibūdi
nimo matyti, kad tai nepaprastai 
platus žmogaus veiklos laukas, 
kurį diskusijų patogumui siaurin
sime į mums labiau apčiuopia
mus ir mums lietuviams itin rū
pimas sritis, kurios tampriai riša-
si su aktualiosiomis lietuviškos 
išeivijos problemomis. Pirmiau
sia, vadovaujantis bendrosios kul
tūros definicijomis, ją padalysi
me į dvi pagrindines dalis, bū
tent: dvasinę ir materialinę. Ne
sustosime ir čia, nes ir šios dalys 
dėl savo apimties yra dalomos į 
siauresnes sritis, kuriomis jau ga
li domėtis atitinkamų sričių spe
cialistai — istorikai, sociologai ir 
panašūs. Kaip pastebėjau pra
džioje, mums šiandieną specifi
niai rūpi ir yra aktuali tik mūsų 
tautinė kultūra, kuri lygiai kaip 
ir kultūra plačiąja prasme susi
deda iš atitinkamų tautybei cha
rakteringų dalių, būtent iš dvasi
nės ir materialinės bei jas suda
rančių atitinkamų siauresnių sri
čių. Taigi, visos šios minėtos kul
tūros sritys turėtų būti puoselė
jamos ir ugdomos, nes be šio pro
ceso kultūra gali tik stagnuoti ar

ba smukti. Tautinei kultūrai ug
dyti ir kurti, kaip ir bendrajai 
kultūrai, yra reikalinga tam tikra 
visuomenė, iš kurios narių tarpo 
atsiranda pakankamai įvairių sri
čių ugdytojų ir kūrėjų bei puose
lėtojų, o tokiom sąlygom susida
ryti yra reikalingas minimalus vi
suomenės narių skaičius, kad at
sirastų pakankamai visomis sriti
mis besidominčių kūrėjų, nes re
tas žmogus yra kūrėjas. Daugu
ma yra, jei taip galima išsireikš
ti, kultūros vartotojai, ne jos ga
mintojai. Manau, kad jau yra pa
kankamai aišku prie ko vedu sa
vo nerafinuotu minčių dėstymu, 
būtent teigiu, kad lietuviškoji iš
eivija, ypač dar skaudžiai kentė
dama savo narių nubyrėjimą dėl 
įvairiausių priežasčių, bet labiau
siai dėl nutautimo, būdama at
skirta nuo tautos kamieno, kuris 
jos nepapildo jau daugiau kaip 
30 metų, neturi galimybių puose
lėti visapusiškos tautinės kultū
ros, nekalbant jau apie kultūri
nių vertybių kūrimą dėl to, kad 
niekur nėra sutelkusi pakanka
mai gausaus narių skaičiaus to
kiam procesui įgalinti, niekur iš
eivijoje neturime pakankamai di
delės kolonijos, kuri savaime ir 
natūraliai užpildytų kultūrinius 

poreikius visose dvasinės ir mate
rialinės kultūros srityse. Tiesa, 
galime prileisti, kad, naudojantis 
moderniomis susižinojimo ir su
sisiekimo priemonėmis, kompak
tiška kolonija nėra esminė sąlyga 
tokiam procesui vykti. Antai, JA-
V-se, Clevelandą gražiai papildo 
Chicaga, ją Detroitas ir t.t., bet 
ar to pakanka? Atrodo, toli gra
žu ne, bet nėra ko nusiminti, nes 
dabartinė lietuviškoji išeivija, 
oriešingai kaip savo laiku žydų 
išeivija, tokios pareigos neturi, 
yra Lietuva, ir mes galime nau
dotis kai kuriomis jos kultūrinė-.] 
mis vertybėmis, nes esame tau
tos dalis. 

Kultūra ir iseivųa 
Kad išeivijoje yra nepakanka

mai kuriama, jau seniai yra pa
stebėję kai kurie mūsų išeivijos 
mintyto j ai — Juozas Eretas, An
tanas Maceina ir kiti. Maceina 
savo straipsnyje "Tautos pakai
talas ar papildas, tremties pras
mės bejieškant", teigia, kad ypač 
dvasinės kultūros reikalai yra rei
kalingi dėmesio, nes tauta Lietu
voje, vienokio ar kitokio režimo 
prispausta, kuria ne tai, ką kurtų 
laisvėje, bet ko reikalauja oku
pantas Todėl ten tautos kultū
ra yra vienakryptiška, aprėžta 
tik tam tikromis sritimis, kitas sri
tis nuvertinant arba tiesiog jas 
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Su Pauttum VI kalbasi, pradedant i i kaires: ReUacijų tomo re-

^ • nr* k" \ * •v*. Paouoi Jatnfis, Marijonv -toraiotyoi 
prokuratorius ir postuliatorius kun. Juozas Vaišnora MIC, istorikas prof. 
Paulius Rabikauskas. S.J- Istorikas kun. dr. Jonas Bttfflnas Ir Lietuvoj 
katalikų mokslo akademijos pirmininkas kun. prof. Antanas Liuima, SJ-

draudžiant Išeivijos uždavinys 
yra atsverti šias mūsų kultūroje 
atvertas žaizdas. Lietuviams išei
viams, teigia Maceina, nėra įma
noma ir nėra reikalo tapti tautos 
pakaitalu ir kurti tautos kultūrą 
jos visumoje, nes mūsų skaičius 
yra per mažas ir jėgos per men
kos. Išeivija gali naudotis Lietu
vos kultūra, nes daugelyje sričių 
ji yra geroje būklėje ir būtų tau
tiškai negarbinga to nepripažin
ti ir nesididžiuoti, nes didelė pa
žanga yra padaryta gamtos moks
luose, matematikoje ir filologijo
je. Visai kitaip yra su dvasine kul
tūra, nes kai kurios jos sritys: fi
losofija, literatūra, istorija, socio
logija ir panašios gali būti vys
tomos tik taip, kaip reikalauja 
okupantas. Laisvos interpretaci
jos čia nėra. Kiek geriau su dai
liąja literatūra, tapyba, architek
tūra, muzika —žodžiu, su me
nais Kai kurios sritys, kaip reli
ginės kultūros sritis, yra visai už
draustos. Absoliučiai jokios lais
vės čia nėra. Religinė mūsų kul
tūra tėvynėje merdi pilna šio žo
džio prasme Ji ten okupacinio y 
žimo planuose pasmerkta išny
kimui. 

Maceinos nuomone, išeivijoje 
reikia kurti, visų pirmiausia, re
liginėje srityje, o čia kaip tyčia, 
išeivija yra gėdingai mažai pa
dariusi, Maceina klausia, kur yra 
religinė literatūra, muzika, tapy
ba? Tą patį jis sako ir apie filo
sofiją. Anot jo, išeivijai reiktų 
ūgtelėti, kad spragas šiose srity
se būtų galima užpildyti. Taipgi 
išeivija turinti duoti papildo 
muzikos ir literatūros kritikai, is
torijai, sociologijai ir kitoms sri
tims. Tai maždaug tokie uždavi
niai išeivijai dvasinės kultūros 
apimtyje į kuriuos reikia atkreip
ti skubų dėmesį, jau nekalbant 
apie kitas dvasinės ir materiali
nės kultūros sritis, kurias išeivi
ja turi puoselėti, visų pirmiausia 
dar ir dėl to, kad tos sritys palai
ko ir pačios išeivijos gyvybę, su
laiko arba bent sulėtina nutau
timo procesą. Tad kyla klausi
mas, ką dar turi išeivija daryti h" 
kokios yra dar kitos tos puoselė-
tinos sritys, kurios prailgina išei
vijos egzistenciją? Nepilnas to
kios veiklos sąrašas, atrodo, 
įtrauktų visa tai, ką išeivija ligi 
dabar yra dariusi, būtent: litua
nistinį švietimą, tautinius menus, 
muziką, teatrą, šokius; spaudą, 
religiją ir t t 

Išetoijos ryšiai 
Kalbėdamas apie šias lietuviš

kos kultūros sritis ir minėdamas 
išeiviją, turėjau omenyje išeivi
ją nuo pačios jos atsiradimo pra
džios. Šiandieną, suvažiavus PLB 
seiman, į išeivijos problemas žvel
giu iš organizacinės Bendruome
nės perspektyvos, o ji ne visur 
sutampa su bendrąja išeivijos 
perspektyva, kadangi, visų pir
miausia, Bendruomenė yra vė
lesnių laikų fenomenas, kuris, be
je ypač šiaurės Amerikoje, remia
si beveik išimtinai specifiniais 
emigrantais, atsiradusiais čia po 
II Pasaulinio karo, ir jų prieaug
liu. Senoji išeivija, apleidusi Lie
tuvą ir įsikūrusi įvairiuose kraš
tuose, beveik jokių tarpusavio 
ryšių neturėjo. Kiekvieno krašto 
lietuviškoji išeivija bendravo su 
Lietuva, caro laikų ar nepriklau
soma, tiesiogiai. Tai lengvai su
prantama, kad Lietuvai esant ga
na Ttrieinamai, ypač nepriklauso
mybės laikais, ji buvo lyg ašis, 

(Nukelta į 2 psl.) 
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ir ryšiai 

apie kurią pradžioje, kad ir ne
oficialiai, sukosi visa išeivija lyg 
ratas, nors to rato stipinai vienas 
su kitu ir nesusisiekė. Po II Pa
saulinio karo, Lietuvai tapus ak
linai nuo laisvojo pasaulio at
skirtai, o pokario išeivijai atsi
dūrus įvairiuose kraštuose, ypač 
po Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės įsikūrimo, imta šiek tiek dai
rytis aplinkui. Pirmuoju oficialiu 
tokiu reiškiniu tenka laikyti ant
rojo PLB v-bos pirmininko dr. J. 
Siuogailos, pirmininkavusio 1961-
63 metais, kelionę po Pietų Ame
rikos lietuvių kolonijas. Trečiasis 
pirmininkas J. Bačiūnas jau pa
siekė riet Australiją. Žinoma, šių 
kelionių negalima laikyti kultū
rinėmis, tačiau, be abejo, jos ar
tino tolimų kraštų lietuvius, to
dėl pradėjo vystytis, pradžioje 
nedrąsūs, vėliau gan tamprūs, 
ryšiai Į šių ryšių sąrašą reikia 
įtraukti dainininkų bei muzikų 
gastroles po Pietų Ameriką ir 
Australiją, bei I ir II PLJ Kongre
sus, kuomet į Š. Ameriką pradėjo 
atvykti kitų kraštų jaunimas.. Pra
eitas PLB v-bos kadencijos metu 
fie»4yšiai pasiekė ligi tuomet dar 
nebuvusio intensyvumo ir siste-
iiingumo. Antai, su PLB para-
jfcia 1974 metais Kolumbijoje lan
kėsi -Hamiltono Gyvataras. Sekė 
Windsoro "Aušra" su gastrolė
mis į Argentiną, Urugvajų ir Bra
ziliją, o po poros metų į Angliją. 
Ruošiantis m PLJ Kongresui, 
Pietų Ameriką aplankė solistų 
jįuetas: N. Linkevičiūtė ir B. Pra
puolenis su akompaniatore R. 
Apeikyte. Kiek vėliau, 1976 me
tais, tas pats duetas gastroliavo 
Australijoje ir dalyvavo Austra
lijos lietuvių dienose. Tuomi dar 
nesibaigia išeivijos kultūriniai 
ryšiai. Štai, 1977 metais su litu
anistinėmis visuomeninio pobū
džio paskaitomis Pietų Amerikos 
lietuvius Kolumbijoje, Argentino
je, Urugvajuje, Brazilijoje ir Ve-
necueloje aplankė dr. A. Klimas. 
T ų pačių metų vasarą su PLB 
parama į Pietų Ameriką nuvyko 
Hamiltono mergaičių choras 
-Aidas", kuris ten gastroliavo net 
5 kraštuose, o metų pabaigoje 
Australiją lankė poetas Bernardas 
Brazdžionis. Visoje šioje eilėje li-
į o nepaminėti Jaunimo kongreso 
organizatoriai ir padėjėjai, kurie 
jjirbo su Pietų Amerikos lietuvių 
Jaunimu ir nors jų negalime lai-
jfytt kultūrininkais, kai kur dėl to 
bendro darbo atgijo jaunimo šo-
Jių, grupės, susikūrė dainos sam
būriai ir Lt N e visi planai buvo 
jVykdyti arba dar yra neįvykę. 
Antai, Pietų Amerikon šiais me
lais negalėjo vykti poetas Kazys 
Bradūnas dėl įsipareigojimų Eu-
iopai, bet šią vasarą su lituanis
tikos kursais vyksta D. Matulio-
•ytė iš Clevelando. Tai toks ry-
Sų vaizdas paskutiniųjų 5-rių 
metų perspektyvoje. 

Pažvelgus į šiuos kultūrinius 
ryšius, žinoma, kyla ir klausimų, 
nes yra aišku, kad tokia veikla 
. . . . . . t 
nerą pigi ir jos neįmanoma n-
Ųansuoti saviveikliniu būdu. 
Skeptiškai į tokį ryšių palaikymą 
Būrintieji, o tokių ypač JAV ne
trūksta, čia mato tik bereikalin
gą ir taip jau negausių išeivijos 
finansų eikvojimą. Į šią proble
mą siūlau žiūrėti pragmatiškai, 
atsakant į vieną klausimą, 
būtent: ar kultūriniai ryšiai yra 
iSeivijai naudingi? 

Būdamas PLB v-bos nariu, ku
ri šią ryšių politiką vedė, o man 
pačiam net keletą kartų tų ryšių 
mezgime aktyviai dalyvavus, už-
ftnsiu ryšių atžvilgiu teigiamą 
fi>zieiją, argumentuodamas už ją 
2ai kaip: Politinė Lietuvos pa
l t i s išeivijai iškelia tam tikrų 
Uždavinių, kurie padaro lietuviš
kąją išeiviją skirtingą nuo kitų 
flutybių išeivių. Tauta, būdama 
tėvynėje pavergta politiniai ir kul-
tSriniai, savo lietuviškąją išeivi
ją įpareigoja rūpintis palikta 
Ievyne ir padėti jai politinėje ir 
kultūrinėje plotmėje. Anot Ma
ceinos, išeivija turi papildyti tau

tą tose srityse, kuriose ji pati veik
ti negali, būtent veikti, kad Lietu
va atgautų nepriklausomybe ir 
padėti išlaikyti bei kurti visapu
sišką lietuvišką kultūrą. Šiandie
ną dar neturime pagrindo leng
vai tikėti į greitą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, tad išei
vija, turėdama paskirtį ir norėda
ma ją atlikti, turi rūpintis ir savo 
išlikimu arba bent savo egzisten
cijos prailginimu. Tai yra, ji turi 
dalį savo energijos ir finansinių 
išteklių skirti sau — savo išli
kimui! 

Pasaulio istorija mums kalba 
apie daugybę išeivi jų negailes
tingu balsu. Galime paminėti at
vejų atvejus, bylojančius apie 
įvairias išeivių bangas, pranyku
sias aplinkos jūrose. Antai, kur 
Šiandieną yra po 1831 metų su
kilimo išblokšta lenkų išeivija, 
kur dingo carinės Rusijos emig
rantai, atsidūrę už tėvynės po 
bolševikų įsigalėjimo? Atrodo, 
kad ir mūsų likimas gali būti pa
našus nebent mes laiku imsi
mės atitinkamų ir, reikalui esant, 
drastiškų priemonių, kad istorija 
nepasikartotų. Mes dažnai jieško-
me pavyzdžių, kurie mūsų išeivi
jai teiktų vilčių išlikti. Žinoma, 
pirmiausia prisimename klasikinį 
žydų pavyzdį. Jie išeivijoje išsi
laikė net tūkstančius metų, bet 
tai vargu ar geras pavyzdys lie
tuviams, nes mes neturime nei 
skirtingų rasinių požymių, nei, vi
sų svarbiausia, savos ar bent sa
vitos religijos. Žydų pavyzdžiu 
sau negalime statyti ir nėra pras
mės juos imituoti. Tenka žvalgy
tis į kitas išlikusias mažumas — 
Quebeko prancūzus, kurie, mano 
manymu, žymiai geriau atitinka 
lietuviškosios išeivijos charakte
rį negu žydai. Matome prancū
zus katalikus, išlikusius prancū
zais katalikais net keletą šimt
mečių anglosaksų jūroje, kuri vi
sokiais būdais bandė tą salą už
lieti, bet tai neįvyko. Quebekas 
šiandien gana garsiai kalba apie 
atsiskyrimą nuo Kanados ir įkūri
mą prancūziškos valstybės. Mes 
lietuviai, visai nesikišdami į Ka
nados prancūzų reikalus ir jiems 
nei pritardami, nei nepritardami, 
vis dėlto galime klausti, kas įga
lino tokį prancūzų tautinį išsi
laikymą? Atrodo, yra gana aiš
ku, būtent: kompaktiškas vieto
vės apgyvendinimas tautybe, ku
ri, turėdama pakankamą narių 
skaičių, pajėgė išsilaikyti kultū
riniai. Panašus pavyzdys yra ir 
Juodosios jūros pakraščio vokiečiai 
(Schwarzmeerdeutsche) bei vo
kiečiai Santa Catarinos provinci
joje Brazilijoje. 

Lietuviškoji išeivija, gyvenda
ma diasporoje, ty . pabirusi pla
čiausioje pasaulio erdvėje mažais 
skaičiais, šiuo atžvilgiu yra visai 
nepanaši į prancūzų mažumą 
Kanadoje ar vokiečius prie Juo
dosios jūros, tad, kad ji "supa
našėtų", iškyla lietuviškosios iš
eivijos sukom paktinimo reikalas. 
Žinoma, išeivijos sukompaktini-
mas yra nerealus ir neįmanomas 
geografine prasme, tačiau pa
naudojimas modernių susižinoji
mo ir susisiekimo priemonių, t 
y. tamprinant įvairaus pobūdžio 
ryšius tarp kolonijų, neaplen
kiant nei mažųjų, atrodo, būtų 
įmanoma pasiekti geroko suartė
jimo ir būtų realu tikėtis lietu
viškosios išeivijos egzistencijos: 
pratęsimo. Čia, be abejo, galima 
užimti negatyvią poziciją, tei
giant, kad ryšiai, kokie jie bebū
tų, nelaiduoja tautinio išsilaiky
mo ir nebūtinai žadina atsparu
mą svetimų kultūrų įtakai. I tai 
geriausia atsakyti, pažvelgus, ką 
sako gyvenimo patirtis. Drįstu 
tvirtinti, ir, manau, man visai 
pritars Pietų Amerikos atstovai, 
kad ryšium su Jaunimo kongre
su daugelyje vietų čia atgijo su
sidomėjimas lietuviškumu. Ne 
veltui yra teigiama, kad Pietų 
Amerikoje yra susidariusios nau
jos galimybės ir, jei ji ir vėl ne
bus pamiršta, iš ten galima ti
kėtis stipraus įnašo į išeivijos 
lietuvišką gyvenimą, nežiūrint, 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

(Atkelta iš 1 psl.) 

telę kultūrinę plotmę. Nes tik kul
tūrinė plotmė tegali išgelbėti 
mus nuo pavojaus virsti čiabu
viais ir tuo būdu žlugti tautei. Po 
25 rių metų tai yra pasidarę 
ypatingai aišku. 

Kas tad, malonūs Bičiuliai, yra 
buvusios mūsų studijų savaitės? 
— Jos yra buvusios mūsų ištver
mė, mūsų tremtiniškosios sąmo
nės bandymas ir mūsų vilties gai
rė. Jomis liudijame savo ryžtą 
likti tremtiniais S kartos į kartą, 
neskaičiuodami, kiek kartų pra
eis; jomis skatinome kūrybinę są-

Į monę svetur, nežiūrėdami, kur ir 
kada kas yra gimęs; jomis fungė-
mės į kultūrinius žygius tėvynė
je, nepaisydami šio jungimosi 
sunkenybių bei kliūčių. Tai ir 
buvo "pati tikroji bei gilioji mūsų 
studijų savaičių prasmė. 

Telieka ši prasmė gyva, aiški 
ir reikli visų tolimesniųjų me
tų eigojel Tai giliausias mano 
linkėjimas šią didžios sukakties 
dieną. 

Jūsų 
Amanas Maceina 

Pavergta, bet 
nenugalėta 

sovietinio teismo nuosprendį. Mes 
reikalaujame Viktorą Petkų pa
leisti ir nekliudyti jam veikti Vi
suotinės žmogaus teisių deklara
cijos ir Helsinkio Baigiamojo ak
to dvasia. 

Drauge reiškiame gilią pagar
bą nuteistajam ir visiems kitiems, 
kurie šiandien Sov. Sąjungos ka
lėjimuose ir lageriuose kenčia už 
teisingą Lietuvos reikalą. Mes 
niekada nepamiršom ir nepamir
šim tokių vardų, kaip Petras 
Paulaitis, Klemensas Širvys, Jo
nas Matuzevičius, Algirdas Žyp-
rė; kaip Nijolė Sadūnartė, Ona 
Pranskūnaitė, Petras Cidzikas, 

kad ten daugiausia veikia jau 
antrosios ir trečiosios kartos lie
tuviai. Štai, kongresui viską suju
dinus, Pietų Amerikoje išeina du 
jaunimo leidžiami laikraštėliai 
— "Jaunimo žodis" Argentinoje 
ir "Pašvaistė" Kolumbijoje. Ry
šium su kongresu ir jo poveikiu 
yra organizuojamos 
lietuviškos jaunimo 

pagalba išeiviją "sukompaktintf 
Visų pirmiausia, turėtumėm bent 
50,000 žmonių masę, kuri retkar
čiais pažiūri į lietuvišką laikraš
tį, pakalba tarp savęs lietuviš
kai, nueina į kokios nors organi
zacijos susirinkimą ar parengimą. 
Čia remiuosi p. Nainio apskai-

lietuviškos I čiavimais ir jo kalba, pasakyta 
stovyklos I Pietų Amerikos lietuviams VI-jo 

XXV-sios Europinės 
Lietuviškųjų studijų savaitės 

Petras Phimpa, Sergiejus Kova
liovas, Vladas Lapienis, Badys 
Gajauskas, o dabar ir Viktoras 
Petkus, kurie savo asmenine kan
čia gyvai įkūnija teisingus ir kil
nius lietuvių tautos troškimus, 
atsispindinčius "Lietuvos Katali-
Bažnyčios Kronikoje, "Aušroje" 
ir kituose pogrindžio leidiniuose. 
Jų įkvėpti mes atnaujiname savo 
ryžtą visomis mums prieinamo
mis priemonėmis tęsti jų kovą ir 
paveikti savo aplinkoje kitus, kad 
Lietuvos laisvės ir žmogaus teisių 
kovotojų pastangos neštų vis 
daugiau vaisių. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir mocero Ugo* 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pakaki Bd. (Cr*wford 
Medical Bnfldmg) Tel LU 5-6446 
M Beatsiliepki skambint 374-8004 

Priima ligoniui pagal susitarimą. 

Broliai ir seserys būkime ištver
mingi ir tvirti mūsų tautos 
kankinių pavyzdžiu: su Dievo 
pagalba dirbkim, kovokime dėl 
Lietuvos! 

VAK. VOKIFI^OS 
ATEITININKŲ 

SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA 

Vak. Vokietijos lietuviai ateiti
ninkai, susirinkę 1978 liepos 20 į 
metinę konferenciją Freisinge 
prie Miuncheno, vieningai nu
tarė išreikšti padėką tauriam ir 
didvyriškai žmogaus teises ginan
čiam Vartomi Petkui, kurį sovie
tinis teismas Lietuvoje nuteisė 10 
metų kalėjimo ir 5 m. ištrėmimo. 

Konferencijos dalyviai taip pat 
vieningai reiškia pasipiktinimą 
dėl sovietinio teismo neteisingo 
nuosprendžio Petkui, nes tai aki
vaizdus prieštaravimas Helsinkio 
susitarimo Baigiamajam aktui. 

Urugvajuje, Venecueloje, Ko
lumbijoje, Brazilijoje ir Argenti
noje, o tokių dalykų P. Ameriko
je nebuvo nė prieš 20 metų, kuo
met lietuviška veikla, pagal vi
sas taisykles, turėjo būti stipres
nė! Yra ir daugiau atgimimo pa
vyzdžių. Antai, "Aušros" kvarte
to apsilankymo poveikyje Argen
tinoje yra įsikūrę net dvi mer
gaičių dainininkių grupės, berods 
oktetas ir sekstetas. Viena iš šių 
grupių Jaunimo kongreso metu, 
gėrėjosi įvairių kraštų lietuviai. 
Vieneto repertuarą žymia dali
mi sudaro lietuvių kompozitorių 
kūriniai. Šie pavyzdžiai aiškiai 
rodo, kad, ryšiams užsimezgant, 
gimsta įkvėpimas ir atsiranda 
galimybės, kurių anksčiau nepa
stebėjome arba pastebėję nemo
kėjome įvertinti. Negana to, tu
rime atsiminti, kad šie ryšiai ne
turi būti vienakrypčiai ir jie to
kiais nelieka, jei atsiranda gali 

jų kongreso proga, š.m. vasario 
mėnesį Montevidėjuje. Aišku, dėl 
cituoto skaičiaus vieningos nuo
monės nebus, tačiau nemanau, 
kad optimistų ir pesimistų skai
čiai žymiai skirtųsi. Kaip ten be
būtų, turint bent 50,000 lietuvių, 
kurie lietuviška veikla domisi, 
manau, nebūtų per sunku juos 
dar labiau sudominti nauja ir 
nematyta įvykių pasiūla, o ap
jungus juos tampriais komuni
kacijos ryšiais, jau būtų galima 

! šį tą padaryti. Pirmiausia, matau 
naujų galimybių spaudai, Ly. 
laikraščiams ir ypač knygoms. 
Pažvelgus į dabartinius knygų ti
ražus: E. Cinzo "Brolio Mykolo 
gatvė" — 800 egzempliorių, B 
Railos "Bastūno maištas" — 700 
arba S. Rūkienės "Grįžimas į lais
vę" — 1000 egzempliorių, mato
me, kad net lengvos ir mums ak
tualios literatūros paklausa yra 
juokingai maža. Geriausiu atve-

mybės padaryti juos daugiakryp- j j u tenka 1 knyga 50-čiai asmenų, 
čiais. Vienu tokiu pavyzdžiu no-, 0 tai reiškia, kad tik maždaug 
riu nurodyti Adrianos Jocytės iš 
Argentinos apsilankymą JA V-se, 
kur jai buvo sudarytos galimy
bės dainuoti Šiaurės Amerikos 
lietuviams. Reiškia, ir Pietų Ame
rika turi vertybių, kuriomis gali 
ir nori dalytis su kitų kraštų lie
tuviais, kuomet tam yra sudaro
mos sąlygos. O kodėl nesudaryti 
sąlygų Pietų Amerikos ar Austra
lijos lietuviams: literatams, dai
lininkams, mokslininkams ir pa
našiems atvykti į Šiaurės Ameri
ką ar Europą su savo menu? Ko
dėl, pavyzdžiui, nematome moks
lininkų iš Pietų Amerikos Mokslo 
ir kūrybos simpoziumuose, kurie 
vyksta Chicagoje? Kodėl išvis 
taip mažai žinome apie kitų 
kraštų lietuvius, jų veiklą, var
gus ir rūpesčius? 

Kalbant apie ryšius ir iliust
ruojant paskirais įvykiais, ne
lengva susidaryti galimybių vaiz
dą ir apimtį tokios veiklos, kuri 
teiktų naujų vilčių lietuvybei iš
eivijoje palaikyti, tad leiskite 
Jums pakalbėti apie tai, ko būtų 
galima tikėtis, jei pavyktų ryšiui 

2 proc. išeivijos gali įsigyti lie
tuvišką knygą, čia paminėjau 
JAV-se spausdintų knygų tira
žus, ir jeigu Jums nepadarė įspū
džio, leiskite supažindinti su ki
tuose kraštuose leidžiamų knygų 
tiražais. Antai, Z. Bačelio "Neri
mo siela", išleista 1975 metais 
Brazilijoje didžiuojasi 200 egzem-
liorių laida. Vadinas, šia pasta
rąja knyga leidėjai tikisi pasiekti 
mažiau negu 0 . 5 proc išeivijos! 
(.4 proc.) Tiesa, turiu pripažinti, 
kad geriau einasi su "L.K.B. Kro
nika" — ji spausdinama 10 proc. 
(!) Panašiai yra ir su kitomis mū
sų kultūros apraiškomis —mu
zika, menu ir mokslu. Kiek pro
centų išeivijos yra matę ir gir
dėję solistus kaip D. Stankaity-
tę, S. Barą, Varnelį, Strimaitį, 
Verikaitį, Daunorą ir kitus? Kiek 
yra mačiusių Rimšos, Zapkaus, 
Braždžio ir kitu dailininkų kūry
bą. Kiek yra mačiusių ir girdėju
sių dr. A. Klimą, dr. M. Gimbu
tienę, d r. S. Vardį, dr. R. Šilbajo-
rį, dr. T. Remeikį ir panašius, jau 
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1978 liepos 16 — 23 d. Vak. 
Vokietijoje, Freisingo mieste, prie 
Miuncheno, Kardinolo Doepfne-
rio namuose, įvyko 25-ji europi
nė Lietuviškųjų studijų savaitė, 
kurioje dalyvavo įvairaus am
žiaus, skirtingos visuomeninės pa
dėties, įvairių pažiūrų anksčiau 
ir neseniai Lietuvą palikę lietu
viai iš Anglijos, Australijos, Bel
gijos, Italijos, Olandijos, Prancū
zijos, Švedijos, Šveicarijos, Vaka
rų Vokietijos, o taip pat iš JAV 
ir Australijos. 

Šioje jubiliejinėje savaitėje, 
skirtoje pažymėti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 60-sias 
metines, mes klausėmės paskai
tų, gilinomės į Lietuvos praeities 
ir dabarties klausimus, mūsų 
žvilgsnis lietė įvairias politinio, 
ekoriominio, kultūrinio ir dvasi
nio gyvenimo sritis, susijusias su 
lietuvių tautos istoriniu likimu, 
dabartine laisvės kova ir ateities 
galimybėmis. 

Sveikindami brolius ir seseris 
pavergtoje tėvynėje Lietuvoje ir 
visas lietuviškai plakančias širdis 
plačiame pasaulyje, XXV-sios eu
ropinės Lietuviškųjų studijų sa
vaitės dalyviai pakartojo savo įsi
pareigojimą dirbti ir aukotis ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymui, kad butų atitaisytos 
didžiulės skriaudos lietuvių tau
tai ir atstatytos visos jai priklau
sančios žmogiškos ir tautinės tei
sės, kad ji vėl galėtų džiaugtis 
pilnateise padėtimi laisvų pasau
lio, pirmoje eilėje laisvos ir apsi
jungusios Europos, tautų šeimo
je ir veiksmingai prisidėti prie vi
sos žmonijos gerovės. 

Tradicinėje Tėvynės valandė
lėje XXV-sk>s europinės Lietuviš
kųjų studijų savaitės dalyviai 
drauge su Lietuvos Helsinkio gru
pės atstovu užsienyje Tomu Ven
clova prisiminė naujausią paver
gėjų smurto auką — drąsų ir 
garbingą žmogaus ir tautos tei
sių gynėją Viktorą Petkų, pa
reiškė savo pasipiktinimą ir pro
testą drauge su visais dorais, lie
tuviais ir pasaulio visuomene 
prieš nežmonišką ir savivališką 
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Džiaugsmo ir sielvarto sambėgoįe 
Premijuotoji Danguolės Sadūnaitės poezija 

Danguole Sadūnaitė, BALTAS 
IEVOS MEDIS. Eilėraščiai. Išleido i 
Ateitiea leidykla 1977 m. Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją laimė
jusi knyga. Aplankas — Nijolės 
Palubinskienes. Rinkinys 126 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 5 dol., 
gaunamas ir "Drauge." 

* 

Poezijos fragmentas, su kelių 
įvaizdžių taiklia akistata, visuo
met žavėjo žmoniją. O šiuolaiki-
nfame pasaulyje lyrikos liesumas 
tampa lyg ir būtinybe. Žmonės 
"serga" laiko stoka ir kratosi pla
čių poetinių išsiliejimų. 

Fragmentiškai sukirptus eilė
raščius rašo ir Danguolė Sadū
naitė jau nuo 1961 m. išleisto 
rinkinio "Vasaros medžiai". Jos 
judriame verlibre regime vieną ki
tą nutrūkusią frazę, dvitaškių ar 
brūkšnių virtinę, skliausteliuose 
įterptą palyginimą, tarp eilučių, 
ore, pakibusį įvaizdį. Nedaug žo
dinio kuro. Nedaug įprastos sin
taksinės tvarkos. Jokio deklara-
tyvumo. Vienok vidinė logika, 
kad ir sukrėsta, išlieka gyva. Jaus
mo gija neištrinta. Džiaugsmas 
ar sielvartas užfiksuotas. 

Ne visiems skaitytojams šitoks 
eiliavimas yra prie širdies. Kon
servatyvaus požiūrio literatai ne 
kartą poetei patarinėjo, kaip rei
kia rašyti eilėraščius. Tačiau D. 
Sadūnaitė išliko ištikima pasi
rinktam stiliui, kurio gairės buvo 
nužymėtos XX amžiaus pradžios 
amerikiečiu imažistų poezijos 
manifestuose. Ir mūsų poetė ban
do rašyti betarpiškai, lakoniš
kai, be jokios ritminės schemos. 

Kaip žinome, paskutinis D. Sa
dūnaitės rinkinys "Baltas ievos 
medis" buvo įvertintas 1977 m. 
Lietuvių rašytojų draugijos pre
mija. Sis taurus įvykis bematant 
sukėlė ant kojų tradicinio rašymo 
gynėjus. Kaip čia dabar?! Keistai 
eiliuojanti poetė gauna premiją 
tuo metu, kai knygas yra išleidę 
tvirto konvencinio pamato auto
riai? Koks akibrokštas! Koks pre
miją skiriančios komisijos suktu
mas! Pasak jų, D. Sadūnaitė pa
rašė menką rinkinį, nekūrybiškai 
pasikartojo, netgi smuko. 

Tai rašydamas, turiu minty 
uolaus literatūros apžvalgininko 
Pr. Naujokaičio straipsnį "Lietu
vos rašytojų draugijos premiją 
paskyrus" (Darbininkas, birž. 16 
d.). Straipsnį perskaitę įsitikina
me, kaip lengva spaudoje rimtai 
plepėti nebūtus dalykus, dar leng- j 
viau pasisvaidyti pykčio grums-Į 
tais. Pr. Naujokaitis ryžtasi smar
kiai sukritikuoti, tiksliau pasa
kius, suniekinti D. Sadūnaitės 
knygos vertę. 

Štai jo pagrindinis sofizmas: 
"Jei poetei ir atleistume turinio 
hermetiškumą, siaurumą, emoci
jų išsekimą, tai jokiu būdu nega
lime pateisinti išraiškos priemo
nių subanalėjimo, nuolatinio tų 
pačių sugroteskintų metaforų 
kartojimo". Toliau jis prikiša ly
rikei aplinkos vaizdo vulgarini-
mą, šiurkštumą, originalumo ir 
įtaigumo pražudymą. 

Įsidėmėkime, kad kritikas ma
loningai lyg ir atleidžia poetei 
uždarumą, siaurumą, emocijų iš
sekimą, atseit, ydas, kurių atleis
ti neįmanoma, nes D. Sadūnai
tės knyga nėra nei uždara, nei 
siaura, nei išsekusi. Tai tiesa, D. 
Sadūnaitė, kaip gabi poetė, dangs
to savo emocijas, bet kiekvienas 
atidesnis skaitytojas pajus poetės 
išgyvenimo pulsą, plakantį daž
no eilėraščio potekstėje. Čia vir
pa subtili patirto skausmo gaida. 
Argi Pr. Naujokaitis, pasiekęs iš
minties viršūnę, jau nepajėgia jos 
išgirsti? Argi tie gajūs (ne gro
tesko grimasa, bet šypsniu pasi
puošę) įvaizdžiai iš tikro yra vul
garūs? D. Sadūnaitė, atsirėmusi 
į globojančią aplinką, kartais pa
juokauja su saule, medžiais, su 
lietumi, mėnuliu ir t.t Kas čia 

PR. VISVYDAS 

tokio, jei ji familiariai, sakyčiau, 
iš draugiškumo, saulę pavadina 
plėšiku, kuris iškrausto kišenes; 
mėnulį — senu siuvėju; medžius 
— žaliais banditais; žvaigždes — 
turgaus moteriškėmis... Tai nėra 
nei vulgarumas, nei įmantrumas, 
bet draugiškai džiugi gamtos per
sonifikacija. Žinoma, vieni tropai 
jai labiau pavyksta, kiti mažiau. 
Bet taip esti visų poetų knygose. 

Su lietuvių poezijos istorija ge
rai susipažinęs Pr. Naujokaitis 
turėtų prisiminti, kad įvairaus 
grotesko būta mūsų poezijoje ir 
anksčiau. Keturvėjininkai šaipėsi 
iš mėnulio. Binkis: "O mėnuo, 
senas idiotas, elektros viela paža-J 
botas, šypso". Rimydis: "Mėnuo 
—šašas". Ką jau sakyti apie Ra

dauską, sugebėjusį gamtos pavi
dalus murdyti pasakiško sąmojo 
šaltiniuose. Pavyzdžiui: "Kaip su 
virėja ir skalbėja daržely kalba
si žiedai". 

Tariamo hermetiškumo šydas 
D. Sadūnaitės poezijoje yra per
dėm permatomas. O vis dėlto 
Pr. Naujokaitis nurodo skaityto
jams "siauro uždarumo mįsles 
(...) kad ir 58, 60, 64, 66 pusla
piuose". Tad žvilgterėkime į 58 
psl. eilėraštį "Žiemai artėjant". 
Čia poetė aiškių aiškiausiai rašo, 
jog buvo išsigandusi šalčio, jog at
radusi lapą, numestą ant kelio; 
pamini jo spalvas; lapas buvo pa
ženklintas "antspaudu Tavo ba
to"; šitame antspaude ji išskaitė 
"savo žemėlapį žiemai". Argi tai 
mįslė? Nieko panašaus. Čia aiš
kiai pavaizduota būsimo lemtin
go posūkio nuojauta. Eilėraštis 
sukelia ir kitokių asociacijų. Te
reikia tik žavėtis, kaip paprasto
mis priemonėmis — kelių ru
dens objektų paminėjimu išjudi
namos poetinės gelmės. 

Galima būtų paaiškinti ir ki
tus Naujokaičio minimus pusla
pius ir tuos jo cituojamus (kaip 
nesuprantamus) posmus. Pasta-
niose poetė kalba apie deginan
čią išsiskyrimo tylą ir savo, kaip 

poetės, misiją. Deja, aiškinimai 
neįtikins to, kuris nenori supras
ti kūrybiškai. Skaitytojai patys su
pras ir išjaus poetės godas. 

Po šitokių poleminių pastabų 
norisi iškelti D. Sadūnaitės rin
kinio savičiausią bruožą — bend
ravimą su aplinka valiūkiškos 
nuostabos pagrindu. Tokia lai
kysena yra dažna vaikystėje, kai 
tarpas tarp žmogaus nuotaikų ir 
gamtos yra labai nežymus. Visa 
būties eiga — spalvos, garsai, pa
sikeitimai —tampa poetinės jau
senos integralia dalimi, šiuo at
žvilgiu D. Sadūnaitė artima Ja
ninai Degutytei, nors pastaroji 
operuoja tragiškesniais tonais, la
biau įsijausdama į tautos likimą. 
D. Sadūnaitės vaizdeliuose daž
nai draikosi naivaus žavesio atau
dai. Pro jų žaislinį, kartais šai-
pokišką mezginį žiūrėdami, regi
me ir sielvartingąją gyvenimo 
pusę. Matyti, kad D. Sadūnaitei 
tokia priešingų nuotaikų — žais
mo ir sielvarto — sambėga yra 
prasminga. 

Iš to savaime išplaukia kita jos 
lyrikos tendencija — savo liki
mo analogijų jieškoti gamtoje, 
ypač gėlėse. Ne vienas eilėraštis 
tuo būdu tampa intymiu, į pa
vidalų bei apraiškų esmę besi
skverbiančiu pokalbiu. Supranta
ma, neperžengiančiu glaustumo 
ribų. Stabtelkime ties puikiu eilė
raščiu "Raudonas grožis". Pirmo
je strofoje poetė kreipiasi į savo 
mylimiausią gėlę — rožę: 

Per daug toli nuėjom, rože. 
Įbridom 
per daug toli 
į raudonumą 

Žiūriu į tave 
ir galvoju — 

Ar širdis virpės taip skaudžiai 
atverta amžinybėn. 

Jau vien už šią strofą D. Sa
dūnaitė verta pripažinimo. O to
kių subtilių atsiskleidimų rinki-

Nuotrauka Vytauto Maželio 

nyje yra ir daugiau. Poetė į vis
ką žvelgia iš kitoniško kampo. 
Tarsi ne į gamtą, bet iš gamtos 
vidaus. Nėra tai kokia maniera, 
tai tik organiškas D. Sadūnaitės 
stebėjimo būdas. Ji prisipažįsta 
"Žiūriu į sodą / sniego akimis". 
Todėl tiki gamtos palankumu: 
"Medis linksta į mano pusę", ar
ba: "Greitai / medis atskleis 
man / savo mergautinę pavar
dę!". Bet suabejoja savo žmogiš
ką situacija: "Ir ko aš stoviu! / 
I tavo žvilgsnį atsirėmusi?" 

Trečiame knygos skyriuje susi
duriame su nauju poetės polin
kiu — išsamesniu susitelkimu ties 
vaikystės prisiminimais. Eilėraš
čiai truputį pailgėja, sakyčiau, 
susilaukia erdvių priestatų. Išky
la gyvos detalės. Štai: "Procesi
joj / pirmąjį Velykų rytą — / 
aš nešiau šilkinį kampą vėliavos:/ 
ir keliai mano baltų kojinių — 
švietė, kaip juodi mėnuliai". 

Lietuvos vietovardžiai, tetų ir 
kaimynų pasirodymai, šventės ir 
Dievas, paukščiai ir upė, metų 
laikai, motinos ir tėvo paveikslai 
— viskas jautriai suskamba vai
kystės cikle. Panašūs prisimini
mai kadaise suteikė jėgą Dylan 
Thomas pakiliems dainingiems 
eilėraščiams, taip pat įkvėpė ir 
Jono Meko "Semeniškių idiles". 
O dabar ir D. Sadūnaitės kny
goje prisiminimų kaitra suteikia 
įvaizdžiams drąsesnį mostą: 

Ir saulė ardė žemę, kaip tigras. 
(Arba suposi danguje, tarytum 

klounas) — 
su dideliu, dideliu lanku 

rankoje) 
Ir medis šaukė jai: 

"Valio! Valio!" 
Vaikystės pasaulyje dominuo

ja hiperbolė. D. Sadūnaitė tik
riausiai yra skaičiusi šių laikų len
kų poeto Zbigniew Herberto po
eziją, kur irgi dažnai į pasaulį 
žiūrima pro vaikiškų nuotaikų pa
didinamą stiklą. Imkime D. Sa
dūnaitės eilėraštį "Mano moti
na". Čia būdingai susikerta stip
rus vaikų nerimas ("mes norime 
bėgti toli — į laukus), augantis 
motinos rūpestis ("Nebėkite, ne
bėkite. Dangus yra naujas, aud
ringas") ir magiška gamtos trau
ka (kalbanti žolė, šaltis ir snie
gas, kiškio pėdos...). 

D. Sadūnaitės poetinis kelias 
nėra nei kalvotas, nei duobėtas. 
Perspektyvoje akivaizdžiai vin
giuoja pastovi asmeninių motyvų 
juosta, kaupianti ir stilistinį 
lankstumą ir jausmo įtaigą. Pa
šnekesys su būtimi, Dievu, žmo
gumi nėra išsekęs. Kiekviename 
naujame rinkinyje vis atsiranda 
šviežių, taiklių pastebėjimų. Ne
daro išimties nei premijuota kny
ga "Baltas ievos medis". Apla
mai medis D. Sadūnaitės kūry-
gios globojančios būties simbolis. 
"Visi sutilpsime / šitame liepų 
žydėjime", sako poetė. Džiugaus 
žydėjimo tonais ji ir bando at
sverti pasitaikančio sielvarto šešė
lius. 

Reikia manyti, kad ir ateityje 
poetė sugebės išlaikyti deramą 
kalbos lygį. Gal šiek tiek praplės 
semantines ribas ir stebėjimo aki
ratį. Gal suras būdą išbraukti vie
nur kitur nereikalingai įsiterpusį 
skyrybos ženklą. Sumažins vieto
mis besipainiojančių įvardžių (sa
vo, mano, tavo) kiekį. Poezijos 
gryninimas juk niekad nesiliau
ja. Poetė gerai žino, kad ne įtam
pa, bet atsipalaidavimas nuo 
varžtų, ar nuo lengvos konven
cijos gimdo gaivesnę poeziją... 
Taip pat ir tikėjimas skaid
riu džiugesiu. Šia prasme vertin
gai D. Sadūnaitė pamini savo 
motinos žodžius: "Vien tiktai juo
kas / pagimdo paukštį!" 

EILĖRAŠČIAI APIE VASARĄ 

DANGUOLE SADŪNAITĖ 

SAULĖS NAMAI 

1. 

Vasara 
būdavo 
vaikystėje. 

Kada Angelas sėdėjo 
suposi — 
kiekviename medyje. 

Ir saulė apmėtydavo mane obuoliais 
sakydama: 

"Niekados neužmirši 
šito žydėjimo ir klestėjimo. 

(Pintinės, 
giros ąsočio paslėpto žolėje.) 
Niekados, niekados" 

Ir vaisiaus — 
Raudono. 
Kaip perskrosta jaučio 

širdis.. 

2. 
Lapas siūlo man savo delną. 
Ir žydėjimas medžių — 
Pripildo ausis raudona daina 
Viešpatystėje, 

kur dangus, 
žolė 
ir gėlės: 

Staiga, 
išsilaužia iš savo užtvarų. 

Ir žiedai — 
perdegindami mane savo spalvomis — 
išnešioja kvepėjimą ryto po sodą.. 

3. 

Kada saulė statydavo namus 
kiekviename medyje. 

Ir temstant, 
žiedai švytėdavo tarp lapų, 
kaip akys žvėrių 

džiunglėse. 
Kada vakarais 

Laumės 
suskaičiuodavo visas žvaigždes-
Ir duodavo joms vardus, 
kad jos nenukristų. 

Kada šešėliai 
(Vyšnią sode: 
Sode kitoj pusėj upės!) 

Raitėsi greiti, kaip gyvatės. 
Ir šviesa suko lizdus smėlyje 

Kada lapai čiulbėjo, kaip žali tetervinai.. 

5. 

Vaikystėje — 
Ir saulė ardė žemę, kaip tigras. 
(Arba suposi danguje, tarytum klounas — 
su dideliu, dideliu lanku rankoje.) 
Ir medis šaukė jai: 

'Valio! Valion* 

6. 
Kartais žaibuodavo. 

Ir žaibai išaugo, išbujojo 

Nuotrauka Algirdo 

į didelius medžius.-
(Vyrai praleisdavo naktis, 

žuvaudami Nemune.) 
0 dienai išaušus — karštis ir vėl 
pastodavo man kelią, 

Kaip Vagis, 
kaip plėšikas — su peiliu dantyse.. 

7. 
Temstant, 
lapas siūlo man savo delną. 
Ir žydėjimas medžių 
Pripildo ausis raudona daina. 

Griga ič io 
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VAKARAS PRIE JŪROS 

1. 

Dangus išretėjo. 
Turiu, skubėti. 

Saulė 
moja man, 
šaukiamane — 

Nuo pajūrio, 
nuo vakarų pusės. 

(Tarytum vėlyva Plaukikė; 
Vasarotoja.) 

2. 

O saule, saule! 
mano rankos šiltos. 

(Šiltesnės, negu paukščio kūnas.) 

Aš nebijau numirti. 

VASAROS NAKTIS 

Mėnuo 
Užsidegė lempą. 
Ir vaikštinėja 

danguje, 
Kaip eigulys; 
arba jaunas 
valsčiaus girininkas. 

< • 

•Jt. 

Jis žengia į rytus, 
jis žengia į vakarus — 

Kur giria snaudžia, 
Ir medžiai 
vartalioja žvaigždes 

šakose, 
Kaip obuolius-
• • • 
• • • 
• • • 

1. 

tarp žolės ir medžio 
senos 
swpažmdinimo apeigos 

2. 

kas rytas, 
rasos skambanti tyla — 

palieka sterblėje 
po paukštį — -— 

Ir tas žalumas, sode — 
įHestas, 
kaip ugnis 

(Iš premijuotos knygos "Baltas ievos medis") 

-tm i 
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Kultūrine veikla 
• v * • 

ir ryšiai 
(Atkelta iš 2 psl.). 

nekalbant apie literatus ir poe
tus? Ar dėl to, kad jie nenori ir 
neturi ką pasakyti? Atsakymas 
yra gan aiškus, kad nedaug kas, 
ir tai tik šiaurės Amerikoje. Ma
nau, minėtų žmonių žinios ir 
mintys bei idėjos galėtų lietu vy-
bėn patraukti net ir nuo jos nu
tolusius. Daug kur jaunoji išei
vijos karta nutolsta nuo savo ka
mieno vien todėl, kad apie savo 
tautą, jos istoriją, kalbą ir apla
mai kultūrą beveik nieko neži
no, tad puolasi į svetimas lankas, 
nesuvokdama, ką palieka savo 
kieme. Toliau pagalvokime, ko
kia būtų paskata veikti chorams 
bei šokių grupėms, jei potencia
liai būtų 50 tūkstančių publika, 
kuri jų veiklą stebėtų ir įvertintų. 
Nepaslaptis, kad mūsų chorai 
nyksta, o nyksta todėl, kad gali
mybės pasirodyti publikai toly
džio mažėja. Panašiai yra ir su i 
dainininkais ir instrumentalistais, j 
Jei galimybių pasirodyti nėra, ar
ba jos retos, nėra paskatos tose] 
srityse reikštis ir stengtis jose to
bulėti, nes "platieji vandenys", i 
deja, visai neplatus. Taigi, mato- j 
me, kad esame vieni kitiems la
bai reikalingi, kad būtų su kuo 
pasikeisti daina, mintimis, šokiu, 
spauda ir kitokiomis dvasinėmis 
ir tautinėmis gėrybėmis, kurios 
įgalina ilgesnį mūsų išlikimą išei
vijoje. 

Čia pareikštomis mintimis toli 
gražu nepaliečiau galimybių vi
sumos, nes tai greičiausiai yra 
neįmanoma padaryti, o antra 
vertus, ir nėra jokio reikalo, nes 
tikiuosi, kad ir Jumyse minčių, 
įgalinančių platesnį reikalo ap
mąstymą, nestinga. Apmąstymai 
bei išvados prives ir prie konkre
čios veiklos, jei nebijosime anga
žuotis išeivijos uždaviniams įgy
vendinti. Baigdamas, noriu pa
daryti porą pasiūlymų, kurie 
baigtų išreikšti ir susumuotų kai 
kurias mintis. Noriu pastebėti, 
kad čia nesiūliau jokio utopinio 
ilgalaikio plano, kuris greičiau 
tik varžytų vaizduotę ir varžytų 
natūralią jėgų dinamiką. Siūlau 
tik keletą pradinių darbų, vykdy
tinų Bendruomenės ateities veik
loje. Manau, jie yra neatidėlioti
nai vykdytini, nes jie yra pagrin
das sistemiškai PLB politikai 
kultūrinių ryšių atžvilgiu ir išei
vijos sukompaktinimui. 

Siūlymai 

1. Įsteigti pasauliniu mastu 
veikiantį PLB Kultūros organą, 
kuris rūpintųsi finansavimu, iš
leidimu ir platinimu tokių vei
kalų, kurie yra reikalingi visa
pusiškam lietuviškos kultūros ug
dymui. Tai apimtų sritis, kurios 
dabartinio režimo Lietuvoje yra 
varžomos ir draudžiamos. Turiu 
minty religiją, filosofiją, literatū
rą, istoriją, sociologiją ir 1.1. 

2. Neatidėliojant įkurti PLB 
Spaudos fondą per kurį būtų sub
sidijuojami lietuviški laikraščiai, 
plokštelės ir ypač knygos. Viena 
iš pagrindinių fondo paskirčių 
būtų prenumeratų ir knygų bei 
plokštelių kainas padaryti priei
namas visų kraštų lietuviams. 
Tam tikslui fondas telktų lėšas 
Siaurės Amerikoje ir kituose fi
nansiniai pajėgiuose kraštuose ir 
subsidijuotų skaitytojus P. Ame
rikoje ir nepajėgiančius apsimo
kėti kituose kraštuose. Talkon 
būtų verbuojami mecenatai, ku
rie, pavyzdžiui, apmokėtų vieną 
prenumeratą į metus ir t.t. Fon
do darbų apimtyje būtų ir knygų 
platinimas, pasirūpinant, kad vi
suose kraštuose leidžiamos kny
gos būtų prieinamos skaitytojams 
be didesnių pastangų. Pavyzdžiui, 
kad Brazilijoje išleista knyga bū
tų pasiūlyta skaitytojams Šiaurės 
Amerikoje ir L t 

3. Visuose kraštuose, ypač JAV, 
Kanadoje, V. Vokietijoje ir Ang
lijoje, remiantis Bendruomenės 
apylinkėmis arba apygardomis, 
sudaryti organizacinį tinklą, ku
ris pajėgtu suorganizuoti ir pra-

Sv. Petro ir Povilo bažnyčia Westvilleje, DL, lietuvių 
angliakasių pastatyta, kur iki 1973 ra. lietuviams klebo
nams parapiją administruojant, dar buvo girdimas ir 
lietuviškas žodis. 

Nuo Romos atsiskyrę lietuviai angliakasiai 1914-1958 
metų laikotarpyje VVestvLleje meldėsi šioje lietuvių tau
tinės parapijos Sv. Kryžiaus bažnyčioje. 

Visos nuotraukos kam. Algimanto Kezjo, SJ. 

Lietuvių angliakasių kolonija lllinojuje 
Kai 1973 m. grįžom iš antro

sios išvykos į Pennsylvanijos ang
liakasių Lietuvą ir kelionės įspū
džius papasakojom M ir A. Ru
džių Radijo forume, inž. A. Ru
dis priminė, kad angliakasių Ma
žoji Lietuva savo laiku egzistavo 
ir lllinojuje ir kad prie progos 
reikėtų ten nuvykti 'ir patyrinėti 
vietos lietuvių praeitį bei dabar
tį 

VLADAS RAMOJUS 

birželio 9 d., ankstyvajai vasarai 
plačiai išsiskleidus bei sužaliavus. 
N'eturėjom jokių mecenatų, kurie 
mūsų uždavinį remtų. Antra ver
tus, be mecenatų dar geriau: ta
da rankos nesurištos, gali rašyti 

Konkrečiai nurodė buvusį l ie- : tiesą ir nieko nevynioti į vatą. 
tuvių angliakasių apgyventą Planuojant panašias išvykas, vis 
miestelį Westvillę, prisiglaudusį; dėlto reikia talkininkų, kurie, nu-
prie Dan vii lės, kur gyveno, dirbo | vykus į nežinomą vietą, padėtų 
ir mirė vienas iš žinomųjų bib- j kontaktuoti žmones ir kartu bent 
liografų — Aleksandras Ružan- i kiek paglobotų. Sį kartą iš anksto 
covas. Tarpe kitų Westvillėje gi- ' globėjus radome Genės ir dr. Al-
mė ir žinoma visuomenės veikė- i fonso Ažubalių asmenyse. Diep-

holzo stovykloje V. Vokietijoje 
kartu gyvenom, taigi pažintis jau 
sena. Kai dar žiemos metu para-

kun. Alg. Keziu išsiruošėm kelio- Į šiau G. Ažubalienei laišką, užsi-
nei į Mažąją angliakasių Lietu-: mindamas apie mūsų kelionę, ji 
vą lllinojuje. J ją pakilom š.m. j atraše, kad tikslas tikrai įdomus 

ja, dabartinė Balfo valdybos cent 
ro pirmininkė Marija Rudienė. 

Praėjo penkeri metai, kol su 

Danvillči. m., dr. Alfonsas ir Genė Ažubaliai su viešnia pasitinka atvykusius 
iš Chicagos tyrinėti buvusios lietuvių angliakasių kolonijos. 

ir remtinas, bet vargu mes ką be
rasime. Danvillėje, kur Ažuba
liai nuo 1956 m. gyvena, tik ke
lios lietuvių šeimos belikę, žymiai 
daugiau jų Westvillėje. Bet ten 
tik II ir III kartos lietuvių anglia
kasių palikuonys. Davė ir kiek ad
resų. Taip pat adresų parūpino 
ir Lietuvos gen. konsule Chica-
gaje J. Daužvardienė, pastebė
dama, kad adresai senoki ir maž
daug apie 20 m. su tais žmonė
mis neturėta kontakto. 

Žinios apie beveik jau mirusią 
koloniją mūsų ne tik nebaidė, bet 
dar labiau domino. Prieš išvyks
tant j kelionę, atsiverčiau Lietu
vių enciklopediją. Apie Westvillę 
žinios kuklios: per 4,000 gyven
tojų, iš jų 1914 m. buvo 2116 
lietuvių ir jie sudarė daugiau kaip 
pusę gyventojų, o dabar dažnai 
lietuvis yra miestelio burmistras 
ir kiti vietos pareigūnai. Sv. Pet
ro ir Povilo parapija suorganizuo
ta 1897.VI.19. 

Iš Chicagos platus greitkelis į 
Danvillę-Westvillę bėga saulės 
nušviestomis lygumomis. Artė
jant prie angliakasių miestelio, 
priešingai kaip Pennsylvanijoj, 
nesimato kalnų, o vis tęsiasi ly
gumos ir tose lygumose vienur 
kitur pamatai iš anų laikų išli
kusius kasyklų trupintuvus ar 
šiaip seno laužo kauburius. 

Keturios valandos kelionės, ir 
štai Danvillė, alsuojanti pramo-j 
ne, kur nemažai ir juodosios ra
sės žmonių. G. Ažubalienė pasi
tinka su pietumis. Pietums įdo
mios, dar tokio skonio niekur ne
ragautos dešros. Tai kaimyninės 
We.stvillės lietuvių garsenybė ir 
pasididžiavimas — savito skonio 

' ir recepto lietuviškos dešros. Jų 

esą per savaitę parduodama iki 
200 svarų ir apie lietuviškas deš
ras su pasididžiavimu kalba ne 
tik savieji, bet ir svetimtaučiai. 

Bevalgydami skanias dešras, 
mudu su kun. Algimantu ir pa
galvojame: jei dar tokias skanias 
dešras lietuviai čia gamina, tai 
jų gentys dar neišmirusios, dar 
surasime ką nors. 

Iki Westvillės mus palydėjo G. 
Ažubalienė ir gyd. O. Bakaitienė, 
čia atvykusi trumpų atostogų iš 
Chicagos. Du automobiliai susto
jo West Main gatvėje, Westvillė-
je, kur šio amžiaus pradžioje bu
vo vietos lietuvių centras. 

Iš pirmojo žvilgsnio įspūdis 
klaikokas. Kairėje tarp medžių 
stovi metų naštos lenkiama l iet 
Sv. Petro ir Povilo bažnyčia, iki 
1973 m. turėjusi lietuvį kleboną 
kun. Joną Paukštį, Pennsylvani
jos lietuvių angliakasių sūnų. Kai 
jis mirė, lietuvio kunigo nebėra, 
naujai remontuojamoje bažnytė
lėje nebesigirdi ir lietuviško žo
džio. Ji likusi jau airių parapijos 
filija, Bažnyčios vitražuose visur 
įrašai tik lietuviški ir palyginti 
nebloga lietuvių kalba įrašyti: 
"Viešpatie, atverk savo lūpas" ir 
pan. Taip pat ir kryžiaus keliuo
se įrašai tik lietuviški. Pagrindi
niai vargonai, nuo kurių per tiek 
metų giedojo didelis parapijos 
choras, visai nebenaudojami, ir 
dulkėse paskendęs guli 1932 m. 
išleistas lietuviškas giesmynas. 

Kadangi prie lietuvų bažny
čios nebėra kunigo, ta: oalyginti, 
erdvioje klebonijoje įs .gta prie
glauda. Skersai gatvės nuo lietu
vių bažnyčios plačiame sode, ko
kio tikrai pavydėtų ir Chicaga, 
stovi didelio, seno namo laužas, 
o šalia jo ir apleistas traileris. Tai 
čia, šitame dabar laužu tapusia
me name, per metų metus buvo 
lietuvių salė, pagrindinis jų veik
los centras. Šitoje salėje praėjo 
dešimtys vaidinimų, koncertų, 
vestuvių puotos, džiaugsmo šven
tės. Kai salės pastatas, metams 
bėgant, pradėjo vis labiau lenk-
tis prie žemės, atrodo, buvo įsi
gytas traileris, kuriame sumažėję 
lietuvių būriai dar turėdavo sa
vuosius renginius. 

Taip čia, šitoje nykioje aplin
koje stovėdamas, nejučia prisi
meni Maironio žodžius: "Aš no
rėčiau prikelti nors vieną senelį 
iš kapų milžinų ir išgirsti nors 
vieną, bet gyvą žodelį iš seno
vės laikų!.." 

Už keliolikos žingsnių nuo liet. 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios ran
di medžiuose skendintį ir kitą 
laužą, kurio senas įrašas pastato 
pačioje apačioje visai užgožtas au
gančios vešlios žolės. Jei kiti ne
būtų pasakę, tai vargu ar patys 

(Nukelta j 5 psl.) 

Sodų platumoje Westviūėje, DL tebestovi nykstanti lietuvių salė. Daugel} 
tų joje vyko lietuvių išeivių vaidinimai, koncertai, vestuvių ir krikštynų puotos 

West\ illės lietuvių buv. 
šiandien. 

tautinės parapijos Sv. Kryžiaus bažnyčios vidus 
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SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

vesti gastroliuojančių solistų, .ma jungti į vieną. Svarbu, kad i kad visų kraštų lietuviškam jau-
chorų, teatro ir šokių grupių bei 
kitokių menininių vienetų kon
certus ir pasirodymus. Sie tink
lai ruoštų koncertus ir pasirody
mus savo ir kitų kraštų meni
nėms pajėgoms. JAV-se, p a v a 
džiui, šis tinklas turėtų veikti nuo 
rytinio ligi vakarinio pakraščio, 
neaplenkiant ir mažesnių koloni
jų ar telkinių: Washingtono, 
Grand Rapids, Racine-Wauke-
gan, Omaha, Denver, San Fran-
cisco ir t.t. Pelno duodantieji ren
giniai prisidėtų prie deficitinių 
apmokėjimo. Tas pats tinklas rū
pintųsi ir mokslininkų paskaitų 
suruošimu, literatūra ir t t Visų 
kraštų tinklai būtų koordinuoja
mi PLB Kultūros organo arba 
tam reikalui specialaus asmens 
PLB valdyboje. 

4. Kas S-ri metai arba dažniau 
surengti Pasaulio lietuvių kong
resus, Jaunimo kongresų pavyz-

kongresas nevyktų vis toje pačio 
je vietoje, bet būtų kilnojamas po 
įvairias valstybes. 

5. Organizuoti ekskursines ke
liones į lietuvių apgyventus kraš
tus. Antai, daugelis JAV ir Kana
dos lietuvių keliauja su svetim
taučių grupėmis, o galėtų ke
liauti Bendruomenės grupėse, 
pavyzdžiui į Urugvajų, Australiją 
ir t t 

6. Organizuoti kasmetinius li
tuanistikos seminarus jaunimui 
įvairiuose kraštuose, arba iš įvai
rių kraštų atvežti į JAV, kur to
kie seminarai jau vyksta. 

7. Mokslo ir kūrybos simpoziu
mus papildyti lietuviais moksli
ninkais iš kitų kraštų, sutelkiant 
tam reikalingas lėšas tame kraš
te, iš kurio vykstama, ir tame, į 
kurį vykstama, jei yra reikalo. 

8. Visomis pastangomis remti 
džiu. Tuos du įvykius būtų gali- Jaunimo kongresus, pasirūpinant 

nimui būtų atstovaujama. 
9. Tęsti ir suintensyvinti pas

tarųjų 5-rių metų PLB vestą poli
tiką kultūrinių ryšių atžvilgiu, 
kreipiant papildomą dėmesį į Eu
ropą ir Australiją. Atkreipti tin
kamą dėmesį į siunčiamų daini
ninkų repertuarus, pasirūpinant, 
kad būtų atitinkamai reprezen
tuojama lietuviška kūryba, o li
teratūros ir mokslų atvejais, kad 
būtų duodama pirmenybė lietu
viškoms temoms. Atkreipti pa
pildomą dėmesį į chorų, šokių 
grupių ir panašių grupių veiklą 
bei reikiamų vadovų parengimą. 

10. Panaudoti sportą kaip prie
monę lietuvybės puoselėjimui. 

11. Parūpinti šiems darbams 
reikalingus finansus, panau
dojant pajėgesnių kraštų ištek
lius. 
(Referatas, skaitytas PLB seime, 

Toronte). 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
tų 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 

Naujas 1978 m. Plymouth HOR1ZON — labai ekonomiškas. = 
= 4 cilinderiai, su galionu 38 mylias E 

Kaina nuo — $3,950.00 | 
Į 1978 m. CHRYSLER kaina nuo S4.700.00 | 
E Patikrinkite kainas pas kitus pardavėjus ir grįžkite pas mus fa* E. 
E įsitikinsite, kad pas mus mažiausios kainos. E 
ž Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, OMs- = 
E mobile ir kitų, TAIPGI IMPORTUOTŲ, ĮVAIRIŲ KAINŲ, prade. E 
E d ant nuo $100.00. Mūsą dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys E 
E karoseriją, (body), sparnus (Fenders) ir sureguliuos motorą. E 

1 BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer V11515 į 
- Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, gerbiamas viri «0 m. = 
S PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW 
S 
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i 5V. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

— I • 1 • t d • — 
— Pref. Ii 

-

- - l l b i 

Naujasis Testamentas yra pratiiko formato, L «tas kietais virla-
. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato d*a laida 

s parduodama prieinama kaina. 
: lials. 
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I WAGNER and SONS I i i 
. 

E TYTEvFRTERS, 
E ADDINO MACHDTBS 
E AND CHECKVVRITERS, 
E; Nuomoja, Parduoda, Taiso 
E Virt 50 metų patikimas jums 
E patarnavimas. 
f Phooe — C81-4111 
I 5610 S. PnkMld Bd., Chioago 
aimmiiiiiiiiimimimuiiiiiiiiiiiimmiiff 

"D1AUGO" 
K a t M - f M * 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 ceatų mokesčiams ir persiuntimui 
(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus). 

visiems iatgytl NaajaJ) Testamentą. Siųskit* S Gera 

D R A U G A S 
4545 W«t OSrd Strttt 
Cltletp, IIIlBort 60621 . 
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Šeštadienis, 1978 m. rugpjūčio ir 

• T Nauji Sti 
festivalio 

ALFONSAS 

-

Trečiąjį kartą į dvidešimt šeš
tą Stratfordo festivalį nuvažia
vome liepos 22, bene pačią tvan
kiausią šios vasaros dieną! Gerai, 
kad vėsinimo sistema abiejuose 
teatruose — Festivalio ir Avon -
puikiai veikė. Antraip, nebūtume 
galėję nei laisvai pasijuokti, nei 
padūsauti. 

Prieš keletą mėnesių bilietus 
užsakydamas, nepagalvojau, kad 
pataikysim į didžiausius kontras
tus. Kad dieną kvatosimės, kad 
vidurnaktį iš teatro išeisime liū- j ' 
dėsio slegiama širdimi. Ak, jau į: 

laikas pasakyti, kad Festivalio!1 

teatre matėme W . Shakespeare'o 
The Merry Wives of Windsor, o 
Avo» teatre — A. Čechovo Uncle 
Vunya (atleiskite, kaip visada, 
palieku Festivalio vartojamus 
angliškus veikalų pavadinimus; 
girdėjau, jog į lietuvių kalbą ver
tusių pirmasis veikalas pavadin
tas Vindsoro smaikštuolėmis, o 
antrasis turbūt Dėde Vania;). 

The Merry Wiv>es of Windsor 
— gryniausias farsas. Kai kitos 
Shakespeare'o komedijos neap- i 
sieina be lavonų (pvz. ir prieš ke-
lėtą savaičių matyta The Win-\ 
ter*s Tale), šioje nieko tragiškoj 
neatsitinka. Bene "tragiškiausia" : 
yra tai, kad autorius pats nuvai- ' 
nikuoja savo Henry IV ir Henry 
V dramų herojų Falstaffą, leis
damas jam įkliūti į trijų moterų 
pinkles ir būti išmaudytam, su-' 
muštam, išgąsdintam. Antraja
me plane vykstančios trijų kava
lierių rungtynės dėl Anne Page 
rankos irgi farsiškai žaismingos, 
be jokios didesnės įtampos, be pa
vojaus kuriam žūti net rimtai or
ganizuojamos dvikovos atveju. 

Sio pastatymo geriausias iš ge-

§v. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčioje 
ctoįe tik airiu parapijos filija, Hetuvišk 
•e dar tebdiudija, kurios tautos žmoc 
metą meldėsi. 

nt 

lietuvių angliakasii) 
(Atke l ta i š 4 psL). 

butum'e atspėję, kad tame name 
ilgus." įfKtus buvo vietos lietuvių | 
Sv. Kryžiaus tautinė bažnyčia, 
apie kwią jokių žinių nėra nei 
Lietuvių enciklopedijoje, nei ki
tuose mūsų užtiktuose leidiniuo
se. Kai Westvillės miestelis 197? 
m. šventė šimtmečio sukaktį, bu
vo išleistas specialus iliustruotas 
leidinys; ir jame apie lietuvių baž
nyčias duotos šios žinios: seniau
sioji Westvillėje Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia pastatyta 1897 m. 
ant 4 akrų žemės. Pirmasis kle
bonas buvo Juozas Mašiotas. Kle
bonija -pastatyta 1919 m. Šv. 
Kryžiaus tautinė bažnyčia buvo 
pastatyta apie 1870 m. 

Pagaftą leidinį išeitų, kad tau
tinė parapija įkurta anksčiau už 
Sv. PetK> ir Povilo, nors leidi
nyje taip pat pabrėžiama, kad Šv. 
Petro, ir Povilo l ie t bažnyčia yra 
pati pirmoji miestelyje. Matyt, 
tautinė bažnyčia įsisteigė vėliau, 
nuperkant seną namą. 

O dabar buv. tautinėje bažny-

• , 

in. 12 d. 

atfordo 
įspūdžiai 
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NAKAS 

ausiu — veteranas aktorius 
/ i l l iam Hutt, vaidinąs Sir John 
alstaffą. Neįsivaizduoju, kas ki-
is galėjo jį šioje rolėje nurungti. 
iek mano atmintis siekia, iš 
tratfordo festivaly jo sukurtų 
omiškų personažų, FalstafPas 
uvo antras geriausias (deja, jis 
egalėjo pralenkti tik 1974 m. 
ašarą statytame Moliere'o La 
lalade imaginaire veikale paties 
jkurto Argan'o; tai buvo šedev-l 
4 šedevras, William Hutt'o ko-
įiškos vaidybos viršūnė). Labai 
mniai vaidino trys pagrindinės 
įoterys: Domini Blythe (Mist-
iss Alice Ford), Jennifer P. Hipps 
Mistress Meg Page) ir Mary Sa-
idge (Mistress Quickly). Iš vyrų, 
alia W. Hutto, žiūrovo atmin-
/ ilgiausiai liks Alan Scarfe 
vaidinęs Frank Fordo) ir Tom į 
Vood (Shallow). Veikalą prieš 
aektaklį skaitydamas, galvojau, 
3g labai juokingi bus Doctor 
^aius ir Host of the Garter Inn. 
)eja, ir pirmąjį vaidinęs Francois' tuoi 
- Regis Klanfer, ir antrąjį — Įskir 
llias Zarou, dėkingų rolių gerai ;diei 
įeišnaudojo, liko tik vidutinio- Ma 
ais. mu 

PJes 
Režisierius Peter Moss* veikalo: įų 

?kstą trumpino. Ne visus trum- Į gjn^ 
linimus ga!ėjau pastebėti, bet;; r 

etvirtojo veiksmo spragos liko į £ j ų 
yškios. Antai, išmestas lotynų j r a n 
albos pamokos tekstas ir tuo pa-1 ;U (j 

Sha 
i Str 

For 

pau 
nau 
spel 
mo 
tų : 

iu į sceną visiškai neįvestas bėr
iukas William Page. Praleistas 
r arklių vogimo skandalas. 

Į 
ver 
šalį 
kel 

Šio spektaklio publika buvo ne-
i • . • . - i r> pus psakomai entuziastiška, Gage-! f i 

LO, žvengė, iš džiaugsmo klyka- į . v , 
o be sustojimo. Plojimų audra 
ižpildė visas scenų keitimosi . 
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kolonija lllinojuje 

YVestviUeje, IIL, nuo 1973 metų tapu- j Bu 
rastai vitražuose ir kryžiaus keliuo-j M< 

is šventovę statė ir kas joje daugel j VOi 
ba 
koį 
Te 
nii 

, r e l 

čioje baisu. Išdaužyti langai, su-lyj s 

klibusios durys užremtos sena au- c i a 

tomobilio padanga. Ją nustūmęs 
į šalį, įeini į vidų. Priekyje dar 
stovi altoriaus liekanos, bet vidus 
pilnas visokio laužo, dvokia, o 
virš galvos, nuo vargonų pakilę, 
skraido karveliai. 

Kai kun. A. Kezys nuėjo į au
tomobilį pasiimti foto aparato, 
mane sta'ga užklupo, palyginus, 
jauna, neblogai atrodanti mote
ris: 

— Ar nori vėl ką nors iŠ baž
nyčios pavogti? — paklausė ji 
piktai. 

— O ką aš galiu pavogti, jei tik 
laužas čia likęs, — atsakiau. 

Moteris atsileido, pradėjo kal
bėtis. Ši žemė jiems priklauso, ša
lia ir jų gyvenamasis namas. 
Anot jos, vagys kartas nuo kar
to aplanko buv. bažnyčią. Prieš 
kurį laiką atvažiavo žmonės net 
iš Chicagos ir išsivežė kai kuriuos 
papuošalus. Sakė, kad jie muzie
jininkai ir padės visa tai į muzie
jų. Jei deda į muziejų, tai jai daik-

dži 
jis 
žit 
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kespeare"o The Merry Wives of Wlndsorw 1 
itfordo festivalyje: Domini Blythe (Mistre 
d) ir Alan Scarfe (Frank Ford). 

Nuotr. Robert C. B 

zes. Per pertrauką teatro tar-1 daktarui, 
tojas pasakojo, jog prieš j silieka va 
ctaklį vieno —kito grąžina- Į 
bilieto laukę apie dviejų šim- Išskyrt 
minia. silpniau 

atlikusį 
neatrodė 

Nepaprastai įdomu stebėti kas, pak 
; pačius aktorius absoliučiai į ymuį][į 
tinguose vaidmenyse tą pačią „ . „ n ^ l 
ią. Iš tikrųjų, "VVilliam Hut t ir tų, Sonic 

ras r 

ry Savidge perrengtus, pergri- j M ' a r a d e r 1 
otus Čechovo Uncle Vanya1' Ui;u .. .v , v .. , • publika 
«je išvydome uz trijų valan- j g j ^ a 
Hutt iš į Kalėdų senį panė- \/A 

:io Falstaff'o transformavosi; įkQniiim 
nelancholišką Ivaną Petrovi- p • p \T • -̂  i • f -i .v Jonan r>< \oinitski. Savidge, is tempe- m i z m a s 
lentingos ir kaip gyvsidabris • 
rios šmaikštuolės Quckly, pa-1 T e i i a ^ n 
sta į visiškai neatpažįstamą U-. • , , . , • .v , . I Jeto veu 
:ą, kaulėtą, lyg is grabo pn- • k i a i $ u v . 
tą senę Mariją Vasiljevną Vol- į M a r i n o s ' 
;kają, Vanios motiną, kuri per I c t 
įtrečios valandos teištars tik ; 

is žodžius, bet, kuriai scenoje; -v, , . 
idžiai sėdint ir knygą skaitant 
žurnalą vartant, žiūrovas ne
ės akių nuo jos atitraukti. 
'rofesoriaus Serebriakovo dva-
y, paveldėtame iš pirmosios 
onos, vienas kitą kankindami 
išosi aštuoni veikėjai. Pats 
įsininkas, profesorius — artri-
ir dar kelių ligų kankinamas, 

;ali naktimis miegoti ir nelei-
a kitiems. Jo jauna antroji 
ona Elena Andriejevna mirš-
nuoboduliu ir juo kitus veikia. 
iia, pirmosios žmonos duktė, 
kaklo įsimylėjusi gydytoją Aš

vą, o šis, nihilistiškai nusi-
cęs, kad ir nieko nemylėda-
s, trokšta romanso su profeso-
ne Elena. Vania Elenai irgi 
šai reiškia jausmus, ją visur 
iodamas, jos šalin vejamas, 
vusi Sonios auklė, tarnaitė 
irina, nuolat kalba apie samo-
-ą, besirūpindama karšta ar
ta dieną ir naktį ir vis mezga 
ines. Nusigyvenęs žemvaldys 
liaginas kenčia dėl visų bar-
I. Profesoriui užsinorėjus dva-
į parduoti, kyla konfliktas su 
ą gyvenimą vergiškai dirban-
is Vania bei Sonia ir po di-
iausio barnio bei susišaudymo, 
su savo gražuole Elena išva-

toja į miestą. Jų įkandin išva-
profesorių gydžiusiam 

Režisa 
sis Robii 
Pastaras 
sų kaim 
jie nepž 
žiaus rv 
Sunku r 
ko n r 
riomis c 
Jau tas 
riakov 1 
išeidavo 
ant ant: 
buvo ta 
tokia lei 
trov, iš 
vo kaip 
Paskui 
pūpsojo 
tai keli; 
gryną e: 
lė. Taif 
Pasaulii 
Bedford 
kelnių 1 
abi ranl 
inteligei 
siteikęs, 
nų mote 
rėjo suv 
kišenėse 
dien ra 

vus 

negaila. Bet pasitaiko ir šiaip 
ririų vagišių. 
Kun. A. Keziui sugrįžus ir ga-
tinai išsiaiškinus, kad mes n' 
gys, o tik lietuviškos praeities 
•mėtojai, čekoslovakų kilmės 
Dteris atsileido, ilgokai pasikal-
jo ir pozavo prieš foto apara-

O mums buvo be galo liūd-
i, kad čia aplinkui tik praeitis, 
: praeitis. O kur dabartis? 
Prieš išeidami kito istorinio 
-stato lankyti, praskleidėm žolę 
radom įrašą buv. tautinės baž-

'čios sienoje: "Lietuvių Katali-
Svento Kryžiaus Bažnyčia 

• 14". Taigi dabar aišku: lietuvių 
. Kryžiaus tautinė bažnyčia čia 
ikė nuo 1914 m. iki 1956 m., 
.i mirė paskutinis jos klebonas. 

SLAS, MENAS, LITERATŪRA 

A. Čechovo "Uncle Vanya" 
ASiee tivalyje: William Hutt (Vanya> 

gsdale) N l 

5onia su dėde Vania pa-
gelio vargti. 

;, mano nuomone, kiek 
Serebriakovo vaidmenį 
Vfax Helpmann'ą (jis 
pakankamai profesoriš-
inkamai senas, pakan-
;otas), visi kiti vaidino 
e dviejų anksčiau minė-
> vaidmenį turėjo Marti 

(kad ji myli Astrovą 
«juto pirmoje scenoje), 
adino Martha Henry 
uobodulio ir tinginystės 
s!) Daktarą Astrovą — 
dford (jo juodas pesi-
lažnai artėjo prie ciniz-
padėtį darė beviltišką). 
Į, kurį dėl žiauriai raup-
3 vadino Waffles, raiš-
idino Mervyn Blake, o 
vaidmenį gavusi Helen 
n ir išvaizda ir elgesiu 
į putnią, be nervų ru-

no bobulę. 

ro šį veikalą pats didy-
Phillips ir Ųrjo Kareda. 

s, regis, suomis, tad ru
nas. Vis dėlto, manding, 
•odė devynioliktojo am-
ų provincijos gyvenimo, 
an pasakyti, kur ten trū-
Iškumo, bet kai ku-
jtalėmis tikrai netikėjau, 
avardžių tarimasl Sereb-
eveik visiems aktoriams 

Se-rje-bre-kov (kirtis 
D skiemens) Vania visų 
iamas Va-ni-ja. Ak, net 
gva daktaro pavardė As-
ų lūpų dažnai išskrisda-
As-trov (kirtis ant As)l 
- samovoras. Jo viršuje 
arbatinukas su esencija, 
kartus iš to arbatinuko 

mciją geriantiems ir py-
, po apypilnę stiklinę, 
io garso aktorius Biran 
kone per visus veiksmus 

išenėse laikė ar vieną ar 
is. Kažin ar 19 a. Rusijos 
tas, kad ir ciniškai nu

būtų prie dviejų jau-
•ų, kurių vieną dargi no-
lioti, stovėtų su rankomis 
1 Nesvarbu, kad šian-
įkų neištraukia nei Jim 

Albin 
tre< 

"Rudeny 
Užplynių i 
svetur" yrž 
džio sušilai 
tojų dėmes 
jau yra išj 
riui buvo j 
tojų draug 
kosios kny 
džia jau i: 
šio roman 
išsišakojimi 
terių veika 

Carter, nei 
Manding, i 
kišenes užsi 
galėjau at< 
Jonas Juras 
čia visai kil 

Jeigu iš l 
pastabėlių 
Uncle Vai 
vertis, tai 
visiškai ne 
šingai! TU 
bės" turi 
gilią prasr 
ba paliko 
nimo, visi 
nakvynėn, 
farsą kalb 
pjesę. Ni 
ne kąs, o ! 
yra perdė 
reikalingi 
meilės. 

Robin 1 
tivalio nu 
šias režisii 
Festivaliu 
už ketveri 
spalio rezi 
tivalio < 
spaudą, o 
dos dienfi 
jus. Apie 
nė keturii 
rintį vyrą 
pakalbėti. 

M M 

ITOMOBILIU T/ 
Padangos. Priekinit, 
ir balansavimas. S 
vai. Išmetamieji va 
ta i symai FIRESTC 
alignment and b 
Shock absorbers. 1 
Tune-Ups. Lubrica' 
and Filters. 

GOUNTRY AUTO AND Tll 
U23 West 59th Street — T< 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:( 

Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto ik 
Šventadieniais uždaryta — Sav ] 

[anados Stratfordo fes-
Martha Henry (Elena). 

>tr. Robert C. Ragsdale) 

> Baranausko 

iasis tomas 
ir pavasariai, arba 

ultinevičius namie ir 
romanas, kuris toly-

kia išskirtinio skaity-
o. Pirmasis jo tomas 
arduotas. Už jį auto-
askirta Lietuvių rašy-
Įos premija. Lietuviš-
os klubas dabar išlei-
trečiąjį — paskutinį 
tomą. Siame plačių 
ir spalvingų charak-

o trečiajame tome au-

^ielmuth Schmidt.. 
jžisieriai turėjo jam 
iti, ypač Kareda. Ne
kratyti minties, kad 
is Čechovo veikalus 
lip parodytų. 

jlių mano neigiamų 
kas suprastų, kad 
ya spektaklis buvo be-
abai atsiprašau, nes to 
įorėjau pasakyti. Prie-
c Čechovo "beprasmy-
<ažkokią nenusakomą 
ię, tiek aktorių vaidy-
gilų įspūdį. Po vaidi-

valandą važiuodami 
ne apie Shakespeare'o 
jame, o apie Čechovo 
sprendėme, kad kas 
onia ir jos dėdė Vania 
i teigiami individai, 
šilumos, užuojautos, 

hillips, Stratfordo fes-
rio vadovės ir vyriau-
rius, kurio sutartis su 
turėtų baigtis tik bene 
; metų, nuo ateinančio 
jnuoja. Taip bent Fes-
irektorija informavo 
amerikiečių ir Kana-

Sčiai — savo skaityto-
šį nepaprasto talento, 

dešimčių metų netu-
gal kada teks plačiau 

torius toliau pii 
baigia romano 
vičiaus ir jo 1 
Tai bene plaču 
lanto lietuviško 
t4 aprėpiantys j 
teratūroje, Alb 
parašyti su kū 
mu į būdingąsii 
tales, į žmonių 
Irius, nepaprast 
veikėjų charak 
rėmus. Lengva; 
moru paspalvir 
gi neišsenkamj 
Žodingumas ir 
beletristikos s 
kad šiuo metu 
vičiaus istorija 
biausiai skaitom 

Tingumas ; 
sielvartą keliai 
kas nors veik 
laimingiems. 

DIDELIS 

01, TOLI, 
{dainavo Pbi 

J. Zilevifii 
J. Bendori 
B. Jonušas 
K. Kavecfc 
S. Gailevtt 
S. Šimkus, 
A. Vanagi 
K. V. Ban 
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C. Sasnau 
J. Dembn 
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C. Sasnau 
Kuu. G. S 
Kun. G. i 
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ratų reguliavimas 
abdžiai. Duslintu-
nzdžiai ir kiti pa-
S E T I R E S . Wheel 
uancing. Brakes. 
ufflers and pipes. 
ion. Change of oil 

E SERVICE 
I. G R 6-7777 
) vai. vakaro. 
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įa ir galutinai už-
herojaus Pult ine-
:armynų istorijas, 
tusiai abipus At-
>jo gyvenimo bui-
>uslapiai mūsų li-
ino Baranausko 
rybiniu įsižiūrėji-
as kasdienybės de-
tarpusavio santy-
ai gyvai nupieštų 
terius ir aplinkos 
> ir daug kur hu-
itas sakinys, taip-
ts, suvalkietiškasis 
daug kitų geros 

avybių lėmė tai, 
Užplynių Pultine-

išeivijoje yra la
la knyga. 

įrra maloni, bet 
iti būsena: mums 
tina, nor in t būti 

William Hazli t t 

(imi 

M tfk fše|o i i spauda 
Anatol i jaus Kai r io d r a n u 
r ink inys vienoje knygoje 

T R Y S D R A M O 
L RUTELfi , 4 v. d r a m a 

2. SAULt tS ROMAI, 4 v. i 
ma. 

3. ŽMOGUS I R TILTAI , 
d r a m a 

Rink inys ded ikuo tas m 
klauaomybės 6 0 m. s u k a i 
paminėt i . 
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is, Oi, kad iSauitų 
us, MergužSle, lelijSe 
, Eina per kiemą 
as, Pavasaris 
iius. Oi, toli, toU 
Atsisveikinimas su giria 

litis, Dobilėlis 
aitis, Nei vejas pačia 
A&, Vilties daina 

n 
CelpSa, Meno daina 
Sius, Laukiu vis 
us, Lietuvos šviesos keliu 

m 
iUS ! 
O»delphljos Lletuvra Cfcoras VTLT1S STERE 

I 
akas, Marija, Marija 
tuskas. Malda ui tėvyne 
MS, Kritusiems didvyriams 
skas, Skubink prie kryžiaus 
ftkys, Kalėdų lopšiai 
tukys, TSve mnsą 

U 
s, Malda už tėvynę 
utis, Malda 
oas, Gimusiam Kristui 
ytfi. Alyvų daržely 
Inas, Marija, Motina Malones 
iškas, Reąuiem 
s. Linksma diena 

I KOMPOZITORIŲ DAINŲ REUTAUS 
ase KUmactė — sopranas MON 

I 
skas. Kaitink, sviesi saulute 
Kelpša, Koks ten lengvas poOselis 
aitis, Mamyte 
i, Serenada 
mmenskien S, Vakaras 
iumenskiene. Obelų Medai 
s. Rūta 

n 
is, Kad Sirdj tau skausmas 
irtas. Ežerėlis 
įnas. Dukružėle 
is, Debesėlis 
tis, Siuntė Anyta 
tis, Rods, parpulsiu 
os. Tulpes / 
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Lietuvos knygų įrišimai 
XV- XVIII amžiuose 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Kai 1967 m. okupuotoje Lietu
voje buvo išleistas Edmundo 
Laucevičiaus dviejų didelių tomų 
istorinis ir dokumentinis veikalas 
"Popierius Lietuvoje XV -XVIII 
a.", maloniai buvo nustebinti ne 
tik visi lietuviai, bet ir naujais 
kultūriniais Europos duomeni
mis besidomintis pasaulis. Todėl 
visai pelnytai Aukštųjų mokslų ir 
mokslo draugijų bienalėje Italijo
je (Bolonijoje) autorius buvo ap
dovanotas aukso medaliu. Buvo 
ypač gerai įvertintas ir kitose 
Europos valstybėse. 

Neseniai iš okup. Lietuvos ga
vau nepaprastai vertingą knygą, 
kuri buvusi išpirkta, kaip sako
ma, pirmiau negu buvo nuvež
ta į knygynus. Tai jau pomirtinis 
to paties Edmundo Laucevičiaus 
veikalas apie knygų įrišimus se
nojoje Lietuvoje. Knyga pa
vadinta "XV - XVm a. knygų įri
šimai Lietuvos bibliotekose". Iš
leido leidykla "Mokslas" Vilniuje 
1976 m. 2000 egz. tiražu. Spaus
dinta Kaune 

Knyga didelio formato, kietais 
viršeliais. Turi 122 psl. teksto; 
santraukas rusų ir anglų kalbo
mis (po du psl.). Likusią knygos 
dalį sudaro gerokai per 600 ilius
tracijų, rodant ten aprašomas 
knygas. 

Šiais laikais lietuviškos knygos 
didžiąja dalimi nepasižymi gra
žiu išleidimu. Juo labiau įriši
mais, kurie, geriausiais atvejais 
su retomis išimtimis, yra stan
dartiniai, masiškai paleisti eili
nių knygrišyklų Labai gaila, kad 
lietuvių meilė savai knygai yra 
dingusi, išgaravusi su doleriais ir 
televizijos šviesomis. 

Prisimenu, kai Nepriklauso
mos Lietuvos laikais nemažai 
kultūringų ar pasiturinčiai įsikū
rusių lietuvių didžiavosi parink
tais, išskirtinai gražiais knygų įri
šimais. Net gimnazistų tarpe bu
vo tarpusavyje besivaržančių ne 
tik knygų gausumu, bet ir jų įriši
mų puošnumu. Buvo XXVII Kny
gos mėgėjų draugija, susirenkan
ti kiekvieno mėnesio 27-tą dieną 
pasitarti ir pasidžiaugti naujų, 
gražių knygų pasirodymu, patys 
stengdavosi tokias išleisti ir pan. 
I Čekoslovakiją buvo pasiųstas ta
lentingas jaunas knygrišys, ku
ris, mokslus užbaigęs, nuostabiai 
puikiai įrišdavo knygas. Esu ma
tęs jo įrišimų, kurių vienas buvo 
su įvairių rūšių šiaudais, kitas 
skirtingomis šilkų variacijomis, 
įpfaustyta oda ir t t Deja, kaž
koks niekšas jį įskundė ir naciai 
- vokiečiai jį sušaudė Antro pa
saulinio karo metu. 

Ed. Laucevičius savo puikioje 
knygoje dalį buvusios knygrišy-
bos amato ir meto nuo XV a. 
Lietuvoje dalykiškai dėsto. Ka
dangi tai pirmas, rimtas, didelis 
tokios rūšies darbas lietuvių kal
ba ir apie lietuvių knygrišius, 
tai, kaip jis pats sako, remiasi tik 
surastomis žinių nuotrupomis. 
Autoriui pavyko išaiškinti 130 
knygrišių, dirbusių Lietuvoje 
XVI - XVIII amžiais. Aprašo apie 
600 knygų įrišimų, kurios bu
vo laikomos Lietuvos biblioteko
se XV - XVIII amžiuose. 

Autoriaus manymu, knygrišy-į 
bos pradžia galima laikyti V am
žių, kada raštus nustota saugoti 
susuktus, o prirašytus lapus pra
dėta dėti greta. Ankstyviausia ži
noma knyga esanti Evangelija iš 
VII a., įrišta tarp dviejų drožinė-j 
tų ir prabangiai papuoštų medi
nių lentų (9 psl.). 

XV a. pastebėtas didelis vie
nuolynų susidomėjimas knygo
mis, jas pradedama vertinti, glo
boti, atsiranda vienuolių biblio
filų. Vienuolyno knygrišys gau
davo įsakymą "atnaujinti" kai 

kurias knygas, seno viršelio vie
toje uždėti naują. Knygos įriši
mą papuošęs amatininkas tam
pa menininku, o knyga meno 
kūriniu (9 psl.). 

Pradedamas rašyti apie Lietu
vos knygnešius, autorius E. Lau
cevičius atremia tendencingus ir 
melagingus lenkų autorių raštus 
ir jų knygas apie Lietuvos knyg
rišius, kuriuos lenkai neteisingai 
ir sąmoningai klaidingai aptarė. 
Dar blogiau, kad lenkai kai ku
rių aprašytų knygų net nematė, 
o rašė kaip jiems atrodė tinka
miau. 

Leidinyje surandame ir naują 
žodį, kurį galima pradėti pla
čiau vartoti: asmuo, tarpininka
vęs tarp spaustuvininko ir kny
gos pirkėjo buvo vadinamas 
"bibliopola". Jis rišo ir pardavi
nėjo knygas. 

Lietuvoje išspausdintos knygos 
buvo pardavinėjamos Frankfur-

Knygų unikumai Vilniau universite
to bibliotekoje: N. Koperniko "Apie 
dangaus kūnų judėjimą, 1543 nų vie
na ii Žygimanto Augusto dovanotų 
knygų. 

te, Mainze, Leipzige ir kitur. 
Paalfabiečiui skelbiamas žino

mų knygrišių sąrašas, dirbusių 
Lietuvoje. Kai kurie jų plačiau ap
tariami, net jų vedybos, net kokį 
vaiką kada pakrikštijo ir t t At
rodo, autoriui nebuvo leista į 
knygą įtraukti miestus ir vieto
ves, kurios šiuo laiku nėra oku
puotos Lietuvos sąvokoje, todėl 
labai daug asmenų, vietovių, ku
rios aptariamais laikais buvo lie
tuviškos, knygoje nėra. Tai būsi
mų autorių veiklos plotai, kurie 
turėtų būti išleisti ir deramai su
registruoti. 

Anais laikais knygrišiai buvo 
susiorganizavę į cechus, šiais lai
kais sakytume į unijas. Pagal ce
chų paliktus dokumentus dauge
lį dalykų pavyko gana tiksliai iš
aiškinti. Greta knygrišių buvo ir 
"futliarininkai", kurie gamino į-
vairias dėžutes knygoms įdėti. 
Jie taip pat gamino dėžutes laik
rodžiams, žiedams, papuošalams, 
veidrodžiams, peiliams, muzikos 
instrumentams ir pan. 

Atskirai aptariamos įvairios 
knygų įrišimo technikos, knygų 
nugarėlės, priešlapiai, knygų ap
kaustai ir segtuvai. 

Atskiras skyrius knygų įrišimo 
puošimui. Metaliniai kietviršiai 
knygos nugarėlėje dažniausiai 
būdavo pagaminami auksakalių. 
XV a. pabaigoje spausduose ima
ma vartoti sudėtingesni or
namentai, kurie buvo graviruoja
mi labai įvairiai. Kai kurie knyg
rišiai vartodavo šimtus skirtingų 
įspaudų, naudojamų skirtingoms 
knygoms papuošti (37-38 psl.). 

Aptariami skirtingų stilių ir rū
šių odiniai knygų įrišimai, čia 
vėl taikliai atremiamos lenkų pa
skleistos neteisybės apie lietuvius 
knygrišius. Lenkų knygrišiai 
dažnai naudodavo lietuvių knyg
rišių raižytus spaudus (63 psl.). 
Lenkijos knygrišiai vartojo ir Vil
niaus kalykloje pagamintas 
plokšteles knygoms papuošti (67 
— 68 psl.). ' 

Visi E. Laucevičiaus teigimai 
yra gausiai ir stipriai dokumen
tuoti. Kiekviename puslapyje yra 
po keletą, ar keliolika ištraukų, 
citatų, išnašų. Beveik kiekviena 
aptariama, aprašoma knyga turi 
viršelių, nugarėlių nuotrauką ar 
net keletą iliustracijų-

Atidžiai knygą skaitant, gali
ma surasti įvairių duomenų ir ki
tomis temomis. Sakysime, 73 psl. 
rašoma, kad Lietuvos Statutas 
parašytas 1529 m. popieriuje su 
vandenženkliu, ir nurodoma kur 
tuo reikalu rasti daugiau duome
nų. 

Atskiras skyrius Lietuvos Di
džiųjų Kunigaikščių bibliotekų 
knygų įrišimams. Pirmieji Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio bib
liotekos knygų įrišimai autoriui 
pavyko išaiškinti iš Žygimanto 
Senojo laikų (1506-1548 m.). 
1826 m. J. Lelevelis paskelbė Lie-

Nuotraufca Algimanto Kezio, S J. 

Neįkainojami senosios Vilniaus universiteto bibliotekos lobiai 

tuvos Metrikoje rastus knygų są
rašus. 

Autorius atkreipia dėmesį į 
lenko S. Dahl 1965 m. Wrocląw'e 
išleistą "Knygos istoriją" lenkų k. 
"Dzieje ksiąžki", kur autorius 
vertimuose sąmoningai iškreipė 
originalias mintis. Viskas pa-' 
kreipta lenkų naudai, Kai kurias 
tokias prasimanytas mintis E. 
Laucevičius pagrįstai atremia: 
"Šios žinios prasimanytos, nes nė
ra nė vienos Chmelio paskelbtos 
sąskaitos, iš kurios būtų matyti, 
kad bent viena Žugimanto Au
gusto knyga būtų buvusi įrišta 
Krokuvoje, tuo tarpu sąskaitų a-
pie išmokėtus pinigus knygri
šiams, rišusiems knygas Vilniu
je, yra net keturios. Remdamasis 
sąskaita, pagal kurią apmokė
ta auksakaliui Jonui už spaudų 
superekslibrisams išraižymą, Ko-
lankovkis teigia, kad spaudai 
buvo raižomi Krokuvoje auksa
kalio Jono. Tai neteisinga. Rai
žęs spaudus karališkasis auksa
kalys J. Gundas (Ioannes Gund) 
gyveno ir dirbo Vilniuje" (113 
pasl.). 

Kaip puiku, kad E. Laucevičius 
sugebėjo ir nesibijojo pataisyti 
lenkų melą ir neteisybesl Būtų 
tolygiai puiku, jei mūsų proisto-
rikai, istorikai, geografai, kalbi
ninkai ir kitokie nesibijotų ir į-
sten-gtu pataisyti daugybes sveti
mųjų paskelbtų ir melagingai į-
pirštų neteisybių lengvatikiams. 

Prieduose yra kai kurių raštų 
— dokumentų vertimai į lietuvių 
kalbą. 

Veikalas yra gausiai dokumen
tuotas, įdomus ir nepaprastai 
vertingas istoriniu - kultūriniu 
požiūriu mūsų tautai. Dauguma 
svetimųjų neteisybių ir melų ap
mulkintų lietuvių, tikriausiai net 
nebuvo girdėję apie viduramžiais 
veikusias lietuviškas knygrišyk
las, Vilniuje knygų viršelius su 
paauksinimais, puikiausia oda ir 
pan. Kaip gaila, kad šio leidinio 
atspausdintas toks mažas tiražas.! 

Knyga įrišta į menkokus, kie
tus viršelius. Turi gražų aplan
ką su įrašu: Edmundas Laucevi
čius KNYGIJ ĮRIŠIMAI. 

Edmundas Laucevičius (1906-
1973 m.) lietuvių senove pradė
jo daugiau domėtis, būdamas ne
priklausomos Lietuvos diploma
tinėje tarnyboje. Besikalbant su 
svetimaisiais, tie nuolatos pa
klausdavo apie lietuvių tautos se
nąją kultūrą, ir Laucevičius ne-

Nauji leidiniai 
• Antanas Rabžys, RAKTAS 

I NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. Pir
moji dalis. Bendrija: Sąjūdis. Iš
leido "KrikSčionis gyvenime" 
1978 in. Knygų serija Nr. 16. Kal
bą tikrino Petras Balčiūnas. įra
šus piešė Telesforas Valius. Že
mėlapius paruošė Juozas Andrius. 
Meniškai apipavidalino ses. Ona 
Mikailahė. Nuotraukos Antano 
Rubšio. Spausdino N. Pr. Mari
jos seserys, I J C . C , Putnam, C T 
06260. Leidinys kietais viršeliais, 
394 psl., kaina — 8 dol., gauna
mas ir "Drauge". 

Rimtai paruoštas veikalas su
skirstytas į dešimt pagrindinių 
skyrių. Skyrių temos jau ryškėja 
iš jų antraščių: I. Naujasis Tes
tamentas: Bendrija ir jos savimo
nė, II. Bendrijos lopšys istorijoje, 
IH. Senojo Testamento tauta: Iz
raelis, rV. Krikščionybė: Naujo
sios sandoros bendrija, V. Jėzus 
— naujojo amžiaus pranašas, VI. 
Jėzaus žodžiai ir darbai: Evange
lija pagal Morkų, VII. Dievo 
Bendrija visiems, VIII. Paulius 
apaštalų tarpe, IX, Pauliaus iš
minties samprata, X Pauliaus 
Dievo Tautos samprata. 

Gale dar nurodoma svarbesnė 
literatūra, duodamas naudotų 
Šventraščio citatų sąrašas ir var
dynas. 

Autoriaus įvadiniame žodyje, 
be kita ko, sakoma: "Mūsuose 
apie Šventąjį Raštą labai mažai 

rašyta. Esame ne tik neturtingi 
raštija apie Dievo žodį, bet ir 
atsilikę nuo kitų krikščioniškųjų 
tautų. *Raktas į Naująjį Testa
mentą' siekia bent dalinai šią 
spragą užpildyti. Veikale yra dvi 
dalys: Bendrija — Sąjūdis ir 
Bendrija — Organizacija. Siekia
ma būti ir moksliškai atsakingu 
ir lengvai skaitomu. Norėta Die
vo pokalbį su žmogumi aprašyti 
laiko ir vietos rėmuose. Užtat rr 
kreipta daug dėmesio į istorijos, 
Naujojo Testamento raštijos ir te
ologijos (galvojimo tikėjime apie 
Dievo užmojį ir veiklą Jėzuje 
Kristuje) sampyną. 

• LATVAS, 1978 m. liepos 
mėn., Nr. 7. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija. Re
daguoja kun. J. Vaškas, MIC. 
Žurnalo metinė prenumerata — 
JAV ir Kanadoje — 4 dol., kitur 
— 5 dol.aa 

Apie Dieviškąjį sėjėją rašo J. 
Vaškas, mūsų laiku stigmatizuo-
toji Teresė Neumanaitė prisime
nama A. Diemedžio, minimas 
kun. Antano Kelpšo jubiliejus, 
Amerikos gerumus išskaičiuoja 
kun. J. Prunskis, spausdinamas 

Paskirtos premijos 
Lietuvoje 

Kasmetinės, vadinamos Res
publikinės premijos šiemet Vil
niuje jau paskirtos. 'Laureatai yra 
šie: poetei Violetai Palčinskaitei 
premija teko už rinktinę vaikams 
"Namai, namučiai"; muzikinė 
premija paskirta kompozitorių: 
Jurgiui Juozapaičiui už simfoni
ja "Rex"; teatro srityje pabrėžtas 
aktorius Vytautas Paukštė už ryš
kiuosius vaidmenis Klaipėdos 
dramos teatre; dailininkei JarJ-
nai Malinauskaitei paskirta pre
mija už dekoracijas 'Kauno vals
tybiniam dramos teatre; skulpto
riui Kęstučiui Patamsiui premija 
duota už monumentinę skuk> 
turą, o dailininkui Algimantai 
Stoškui — už vitražus. 

Tenykštėje spaudoje, skelbiant 
premijų paskyrimą, pirmiausia 
rašoma štai kas: 

"Lietuvos KP Centro Komite
tas ir Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba, apsvarstę darbus, kuriuos 
pateikė Lietuvos TSR respubliki
nių mokslo ir technikos premijų 
komitetas ir Lietuvos TSR res
publikinių literatūros ir meno 
premijų komitetas, paskyrė 1978 
metu Lietuvos TSR respublikines 
premijas". 

O tai reiškia, kad premijas 
galutinai skiria, ne tos ar kitos 
srities specialistų jury komisijos, 
ne daugiau ar mažiau kompeten
tingi kokie nors komitetai, bet 
tiesiog partijos centro komitetas 
ir ministrų taryba. Kokia pani
kiška baimė, kad tik nepraeitų 

partijos akims netinkamas kan
didatas! Jeigu taip Vakarų pa
saulyje valdžios ir partijos kont
roliuotų galutinį kultūrinių pre
mijų paskyrimą, tai tikrai prasi
dėtų čia demonstracijos, visi juok
tųsi iš tokio premijų skirstymo, o 
save bent kiek gerbiantys kultū
rininkai atsisakytų tokias premi
jas ir priimti. Kitaip komunisti
nėje diktatūroje — atrinktieji pre
mijai tiesiog komišku rimtumu 
turi jas priimti ir saldžiai padė
koti. Žinoma, tokias premijas la
biausiai ir garantuoja lietuvio su
kurtasis monumentas okupacinės 
armijos kariams, "išvadavu
siems" Šiaulius, arba lietuvio vit-

tražai memorialiniam Lenino cent 
rui Uljanovske. 

PATIKSLINIMAS 
Birželio 24 d. "Draugo" litera

tūros priede, straipsnyje "Šeštoji 
Pabaltijo studijų konferencija", į 
literatūros teorijos ir kritikos se
sijos aprašymą įsivėlė klaida. To
je sesijoje prof. Leta Kelertienė 
savo pranešime neminėjo, kaip ra
šoma straipsnyje, jog dr. Greimo 
raštai "bus netrukus spausdinami 
ir Lietuvoj". 

Vlado Šlaito naujas eilėraštis, 
nuotraukomis prisimenama kun. 
Jono Kardausko, MIC, kuni
gystės 50 metų sukakties šventė. 
Gale duodama įvairi religinio gy
venimo kronika. Žurnalą ypač 
puošia ses. M. Mercedes piešiniai. 

f 

turėdavo gerų atsakymų. Taip 
nutarė surinkti duomenų. Ir štai, 
po ilgų ir įtemptų tyrinėjimų 
daugelyje pasaulio bibliotekų, 
archyvų parengė tris nepaprastai 
didelės reikšmės veikalus: Popie
rius Lietuvoje XV - XVIII a. (du 
tomai), XV - XVIII a. knygų įriši
mai Lietuvos bibliotekose. Ir o-
kup. Lietuvoje kilnūs asmenys 
rengia kitą jo pomirtinį veikalą: 
Juvelyrinis menas Lietuvoje XV -
XVIII a. Tai vėl bus staigmena, 
nes daugelis lietuvių "kultūrinin
kų" mano, kad senovėje lietuviai 
vargu įstengę nusikalti geležinę 
pasagą arkliui... 

B tikrųjų lietuvių tautos kultū
ra yra kur kas didesnė ir senes
nė, nei daugelis mano. Ir tokie 
kaip Edmundas Laucevičius ją 
dalykiškai papildo, paaiškina. 

DVIDEŠIMT AŠTUNTASIS 
"DRAUGO" ROMANO 

K O N K U R S A S 

• ^ 

1. Dienraštis "Draugas" skelbia dailiosios prozos: romano, apy
sakos dvidešimt aštuntajj konkursą. Rankraščius {teikti paskutine da
ta yra 1978 m. lapkričio 1 d. 

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 
kurios mecenatas yra Dr. Jonas Gliaudelis. 

Komisija] neradus tinkamo kurinio, premija neskiriama. 

3. Kurinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi bfiti 
parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 209 romaninio formato 

1,000 doleriu premija, 

pb* pusla-

4. Kurinius siųsti adresu: Dailiosios prozos- konkurso komisijai. 
Draugas, 4545 W. 6Srd SU Chicago, DX 99929. 

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti siapy. 
vardžto, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę 
ir adresą, telefoną, ten pat jrašant kūrinio antrašte Ir pasirinktąjį sis-
pyvardj. Teisėju komisijai Išrinkus premijuotmą kūrini atidaroma* tik 
laimėjusio autoriaus vokas. 

4. Tūkstančio dolerių premiją gavės autorius re papildomo ho
noraro pirmosios laidos teise perleidžia "DrauguF", {skaitant teise 
spausdinti dienraštyje b- išleisti atskiru takumu arba tik išleisti atskiru 
feidini" Premijos nepaskyrus, autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs, 
susitarė su "Draugu". 
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