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Kasmetinės dailės

1973 metais jaunatviška M. 
K. Čiurlionio galerijos vadovybė 
tų metų vasario 16 d. proga ren
giamos parodos geriausiam meno 
darbui premijuoti iš Lietuvių 
fondo išsirūpino tūkstantinę. M. 
K. Čiurlionio galerijos vadovybė 
anuomet tikėjo, kad ta premija 
bus patraukli vilionė Amerikoje 
gyvenantiems dailininkams daly
vauti galerijos metinėse parodose. 
Tikėta, kad premija taps kūrybą 
skatinančiu varikliu, o taipgi ir 
tinkamu premiją laimėjusio dai
lininko įvertinimu. Deja, paroda 
susidūrė su kliūtimis, kurios tą 
kartą buvo dar šiaip {veiktos, bet 
ateičiai metinės dailės premijos 
idėjai palaikyti reikėjo jieškoti 
naujų kelių. Pasidarė aišku, kad 
surengti tokią parodą, kurioje ga
lėtų dalyvauti visi plačiai po 
Ameriką išsisklaidę dailininkai 
yra grynai pinigine prasme, ypač 
dailininkui, nepakeliamas užsi
mojimas. Norint palengvinti 
darbų pristatymą, parodas buvo 
mėginta rengti ne vien tik Chi
cagoje. New Yorko LB skyriaus 
rengtos parodos New Yorke to 
tikslo, bet dėl kitų priežasčių, ir
gi nepasiekė. Vietoje dailininko 
įvertinimo čia parodoje domina
vo mėgėjiškumas, arogantiškai 
remiamas skyriaus valdybos. Mė
gėjiškumo demonstracija profe
sionalizmo sąskaiton ir jos lygia
vertė padėtis parodoje ne visiems 
dailininkams pasirodė priimti
na. Nežiūrint premijos, daugelis 
dailininkų sekančiose parodose 
nebedalyvavo. O paroda be dai
lininkų liko betikslė. Buvo daili
ninkų, ypač Chicagoje, kuriems 
nepasitenkinimą sukėlė jury ko
misijų tūkstantine apdovanotų 
darbų išvaizda. Kai kurie vyres
niosios kartos dailininkai pasiju
to palikti už kiemo vartų. Kilo 
taip pat klausimas, kaip vertinti 
tą dailininkų įnašą, kurių dar
bų neįmanoma atnešti i parodą. 
(Darbai, kurie yra dalimi archi
tektūros arba kurių svoris ir pa
skirtis daro juos nepajudinamais).

1976 m. vasario mėn. 7 d. 
“Draugo” kultūrinės kronikos

premijos reikalu

skiltyse buvo gana kuklus prane
šimas, kad: “1975 metų dailės 
premijai skirti komisiją Lietuvių 
fondas pavedė sudaryti dailinin
kui, dailės muziejininkui ir pe
dagogui Adolfui Valeškai. Jury 
komisijos nuožiūra mecenatinė 
Lietuvių fondo premija gali bū
ti skiriama už individualią vieno 
ar kito dailiniko parodą, už ko
lektyvinės parodos atskirus dar
bus arba už viso gyvenimo to ar 
kito dailininko kūrybą”. Toks tie
sioginis Lietuvių fondo pavedi
mas kompetentingam dailininkui 
sudaryti meno premijai skirti ko
misiją ir komisijos gaires, už ką 
premija turėtų būti skiriama, tuo 
metu atrodė geriausia išeitimi iš 
susidariusios padėties. Bet 1977 
m. premijos skyrimui komisiją su
daryti dail. V. Vizgirda skiria
mas jau ne Lietuvių fondo, bet 
JAV LB Kultūros tarybos. Kodėl? 
Dalinai atsakymas duodamas š. 
m. spalio mėn. 14 d. kultūrinio 
“Draugo” 2 psl.: “Šių metų dai
lės premiją JAV LB Kultūros ta
ryba paskyrė plačiai žinomam 
mūsų dailininkui Adomui Var
nui”. Reiškia, kad dailės premija 
dabar jau nuriedėjo i LB kišenę 
ir kad nuo dabar dailės premijos 
skyrimas yra patikėtas jokios 
kompetencijos toje srityje netu
rinčiai JAV LB Kultūros tarybai, 
įdomu, ką i tai pasakytų Lietu
vių rašytojų sąjunga, jeigu LB 
Kultūros taryba perimtų J savo 
rankas vertinimą ir premijavimą 
knygų. Kaip tokie dalykai yra 
įmanomi, skaitytojus informuo
ja tuo metu buvęs JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkas Juozas 
Gaila š. m. birželio 13 d. “Kelei
vyje”.

"1977 m. LB Kultūros tarybos 
sudarytoji premijai už dailę skir
ti jury komisija, susidedanti iš 
dailininkų A. Elskaus, P. Lapės, 
R. Viesulo ir V. Vizgirdos, pasky
rusi 1977 m. dailės premiją dail. 
dail. K. Varneliui, taip pat pa
reiškė pageidavimą, kad sekan
čiais metais būtų pagerbtas mū
sų dailės veteranas Adomas Var
nas, S. m. kovo 12 d. įvykusiame

VYT. ALANTAS '

Zenonas Ivinskis, LIETUVOS IS
TORIJA. Iki Vytauto DtdBojo 
mirties. Išleido Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, 410 psl., Roma, 
1978 m. Leidinio kaina — 20 dol., 
jaunama ir “Drauge.”

Naujosios Ivinskio istorijos aš 
čia kritiškai nevertinu: tai yra is
torikų specialistų darbas, nors 
man ji atrodo parašyta kompe
tentingai, kruopščiai ir su didele 
erudicija. Man čia rūpi pakalbėti 
apie mūsų valdovų ir didžiūnų 
titulus bei kitus senosios Lietuvos 
dalykus, apie kuriuos mes su ve
lioniu istoriku kalbėjome susira
šinėdami 1971 m., man rašant 
Šventaragį. Savo romanui aš rin
kau medžiagą iš visur, tad žymių 
istorikų — čia minimo Ivinskio, 

A. Šapokos ir kitų — pažiūros 
man itin buvo svarbios. Konkre
čiai kalbant, mes kalbėjome apie 
valdovų titulą, pilis, gikluotę, 
Vorutą, šventoves ir t t Abu tie 
įžymieji istorikai iškeliavo amži
nybėn. Menu juos su pagarba ir 
dėkingumu, nes, mano klausinė
jami, jie visada atsakydavo daly
kiškai, išsamiai ir punktualiai. 
(Tarp kitko norėčiau pastebėti, 
kad velionis Ivinskis rašydavo 
mašinėle ant plono popieriaus 
gerokai nublukusia juostele, ir po 
tiek metų — laiškas rašytas 1971 
m. — tekstas pasidarė sunkiai be
įskaitomas). Tad skaitytojui, ma
nau, bus aišku, su kokiu smalsu
mu ir susidomėjimu aš ėmiau jieš
koti prieš 7 metus mudviejų su
sirašinėjimo atbalsių naujoje 
Ivinskio istorijoje.

Rašydamas Šventaragį, XIII 
amž. Lietuvos didžiūnų aš neva
dinau kunigaikščiais, bet kuni
gais. Kaip ir iš kur atsirado tas 
“kunigaikštis”, man nebuvo aiš
ku tada, kaip neaišku ir šian
dien. Iš žodžio “kunigas” pagal 
mūsų kalbos dėsnius pasidaro 
kunigaikštis, kaip iš ūkininko 
ūkininkaitis, bernas — bernaitis 
ir t. L Dėl to titulo Ivinskis man 
tada rašė: “Kad vietoje kunigaikš
čio vartojate kunigas, tai galio
ja iki 15 amž. Kunigas tada buvo 
vyriausias vietos asmuo politiniu 
atžvilgiu, bet jis atlikinėjo ir pa
goniškas religines apeigas, kaip 
mes dar kartą smulkiai iš vadi
namos Kęstučio priesaikos pati
riame”. Tą titulą aš įvedžiau į 
literatūrą, kaip minėjau, rašyda
mas Šventaragį 1971 m., Ivinskis

LB Kultūros tarybos posėdyje 
buvo vienbalsiai nutarta 1978 
m. dailės premiją skirti dail. Ado
mui Varnui. Kultūros tarybai ne
turint savo ižde pakankamų su
mų premijai, kreiptasi paramos į 
Lietuvių fondą.

Pastarojo pelno skirstymo ko
misija palankiai atsižvelgė į šį 
LB prašymą ir paskyrė tūkstan- 
tihę, kuri bus pervesta į Kultūros 
tarybos iždą ir šiomis dienomis 
bus įteikta dail. A. Varnui”.

Sakykim, kad čia įvyko klaida 
interpretacijoje, tačiau mano at
mintyje tokiai galimybei vietos 
nebuvo palikta.

Dailės premijai skirti buvau 
pakviestas dail. V. Vizgirdos, vi

Lietuviškoji balade, 1973, Vilnius, estiškas dolomitas, 4-3 m.Vladas Vildžiūnas

jį įvedė į išėjusią dabar savo isto
riją. Pvz., jis rąšo: “Žemaičių 
kunigas Treniotas”... (196 psl.).

Mūsų istoriografijoje yra įsiga
lėjusi nuomonė (greičiausiai sve
timųjų primesta), kad senovės 
lietuviai neturėję šventyklų. Aš 
tai nuomonei nepritariau ir sa
vo istoriniame veikale “grąžinau” 
Lietuvai šventyklas. Ką apie tai 
galvojo Ivinskis? Tame pačiame 
laiške jis man taip rašė: “Dėl 
šventyklų, kurios, galvojate, bu
vusios išpuoštos dievų statulo
mis, religiniais simboliais, meno 
dirbiniais, drožiniais, audiniais, 
aš turiu savo nuomonę. Per daug 
Užimtų laiko tuo klausimu čia

sai neimdamas galvon, kas jam 
pavedė šios komisijos sudarymą. 
Posėdyje buvo plačiai apkalbė
tas tokios komisijos tęstinumas ir 
principai, kuriais remiantis turė
tų būti skiriama premija. Buvo 
paliesti ir tie principai, arba, kaip 
ten buvo išsireikšta, "nuožiūra” 
ankstesnėje A. Valtškos jury ko
misijoje. Ypač aiškiai buvo pasi
sakyta prieš “nuožiūros” dalį, lie
čiančią viso gyvenimo kūrybą. 
Dail. V. Vizgirdos sudarytos ko
misijos nuomonė buvo labai aiš
ki, kad meno premija neturi pa
sidaryti apdovanojimas už buvu
sius nuopelnus, bet turi likti ska
tinamoji priemonė, pažymint 
dailininko dabartinį aktyvumą.

diskutuoti. Tik aš niekur nesu 
teigęs, kad toji ugnis vien po 
ąžuolo 'šakomis buvo kūrena- 
ma .

Naujos jo istorijos skyriuje 
apie “Pagonišką lietuvių tikėji
mą” šventyklų klausimas visiš
kai nėra liečiamas. Ivinskis kalba 
tik apie alkakalnius ar alkavietes, 
kur buvo aukojama dvasioms.

Svarbiausia man buvo įdomu 
patirti, ką istorikas galvoja apie 
Lietuvos valdovų titulus. Jis tada 
man atsakė: "Nenorėčiau, mie
las pone Alantai, kad dabar “iš
sprogdintumėte bombą” Lietuvos 
valdovų reikalu, kiek tai liečia 
mane. Tuo klausimu mano isto

Dėl Adomo Vamo absoliuti ko
misijos daugumos nuomonė bu
vo ta, kad JAV LB Kultūros ta
ryba turėtų dėti visas pastangas 
atitinkamai pagerbti šį mūsų dai
lės veteraną:‘surengdama jo ju
biliejinę dailės parodą, akademi
ją. O jeigu jau kalbama apie pi
niginę premiją už visą gyvenimą, 
Ji turėtų būti vienkartinė ir daug 
didesnė. Buvo siūlyta net 5000 do
lerių suma. Jeigu kalba eina 
apie simboliką — tam užtektų ir 
vienos rožės. Dailės premija bet
gi tegu lieka premija už dabartį 
ir meną. Jokiu būdu neleistina, 
kad ji taptų tik lopu kieno nors 
garbėtroškai pridengti. Tačiau da
bar atrodo, kad jokių komisijų

rijoje, išnašose paminint visą ei
lę autorių, yra šis tas parašyta. 
Nenoriu iš anksto pradėti skelb
ti tik vienu klausimu (titulų kl. 
V. A.) “žurnalistines sensacijas”, 
kai dar knyga nepasirodė?’. (Jo 
pabraukimai ir kabutės).

Valdovų titulai išnašoje

Savo istorijos plačioje išnašo
je Ivinskis pasisako už didž. ku
nigaikščio titulą (176 psl.). Pa
stebėjęs, jog "dabar yra gyvai ke
liamas klausimas, kad visus di
džiuosius Lietuvos kunigaikščius 
reikia vadinti karaliais, o pačią 
Lietuvą — karalyste”, jis toliau 
rašo, jog vakarietiškai galvojan-

jau nebereikia, lieka tik sudaryti 
sąrašą pagal ginrmo datas, nes 
praeityje nusipelnę yra visi.

LB Kultūros taryba lengvai pa
neigė savo pačios sudarytos dai
lės premijai skirti komisijos nu
tarimus; jų tarpe ir tą, kad 1978 
metų premijai skirti komisijai su
daryti buvo siūlytas ir su tuo su
tiko dail. R. Viesulas.

Žinoma, LB Kultūros taryba ar 
tiksliau LB yra visiškai laisva su
daryti ir savo nuožiūra skirti dai
lės premijas iš sauo iždo. Tuo 
tarpu tačiau yra būtina, kad iš 
Lietuvių fondo lėšų skirtoji tūks
tantinė liktų kompetentingoje 
dailininkų žinioje. Apžvelgus da
bartinę padėtį, galbūt geriausia

tieji ordino kronikistai... neturė
ję kito tikro pavadinimo Lietuvos 
valdovams ir juos kronikose pa
vadindavę titulu rex (autoriaus 
pabr.) ir “tokį titulą popiežius 
Jonas XXIII davė Gediminui, nes 
ir rygiečių įtakoje surašytuose 
garsiuose Gedimino laiškuose bu
vo pavartotas tas titulas”, tačiau, 
tęsia toliau autorius, "iš išliku
siųjų didelio skaičiaus paties Vy
tauto ir jo įpėdinių, kurie nebu
vo karūnuoti Krokuvoje Lenkijos 
karaliais, kanceliarijoje surašytų 
dokumentų, niekur nerandama, 
kad tie valdovai patys save būtų 
titulavę karaliais”...' Norintieji 
dabar garsiuosius mūsų didžiuo
sius kunigaikščius pakelti į kara- , 
lių laipsnį, sako Ivinskis, esą tu
rėtų reikšti ne tik šios dienos as
meninius patriotinius nusistaty
mus, o labiausiai eiti tiesiai į šalti
nius (autoriaus pabr.) ir susipa
žinti su pačių valdovų vartotais 
titulais...

Ir toliau savo išnašoje, lyg no
rėdamas pabarti tuos “reiškian
čius savo patriotinius nusistaty
mus”, Ivinskis tėviškai pamoko sa
kydamas: “Akivaizdoje autentiš
kų šaltinių, kurių dvasios ir jų 
formų perdirbti iokia teisinė lo
gika po šešių amžių nebepadės, ,, 
turėtų būti stipriai koreguoti nau- į 
jieji išvedžiojimai”. Baigdamas 
savo ilgą išnašą, Ivinskis pami- t 
ni P. V. Raulinaitį ir V. Alantą, 3 
kurie kovoją už kunigaikščių $ 
“sukaralinimą” ir dar pastebi, jog 
dr. J. Jakštas teisingai įspėjęs, kad 
didieji kunigaikščiai turį savo nu- -L- 
sistovėjusias tradicijas, kurių ne- 7? 
są galima keisti.

Dėl tų visų šviesaus atmini- ; 
mo istoriko samprotavimų būtų '? 
daug kas pasakytina, pvz.: kodėl > 
Gedimino laiškai buvo rašomi < 
“rygiečių įtakoje”, nors jie bu- > 
vo rašomi Vilniaus mieste? Au- 
torius siūlo remtis Vytauto kance- 
liarijoje surašytais dokumentais, ? 
bet kodėl nebūtų galima pasi- į 
remti ir popiežiaus Jono XXII . 
bei Gedimino kanceliarijų doku- > 
mentais, kur Gediminas titųluo- f: 
jamas Lietuvos ir “daugelio ru- 
sų” karaliumi ir pagaliau kam -į 
bekelti kunigaikščius į karalius, f 
jei tai jau seniai padarė kiti, kaip S 
mes matysime iš pačios Ivinskio į 
istorijos.

Valdovų titulai 
Ivinskio tekste

Mūsų istorikas Lietuvos valdo- - 
vus tekste tituluoja trejopai: didi ? 
kunigaikščiais, labai dažnai vai- *’

(Nukelto 12 pal.)

išeitimi vis tiek lieka parodos, ’ri 
Niekados dar nebuvo tokios jury 
komisijos, su kurios sprendimu į 
sutiktų visi, bet paroda vis tiek £ 
lieka patogiausias būdas iš turi- f 
mo derliaus atrinkti geriausią 
dailės darbą. Ypač gerai,' jeigu 5 
premijas laimi, jos verti jaunieji £ 
dailininkai. Tai rodo, kad mes . 
dar gyvi, dar žiūrime į ateitį, nors 
ji ir ne visiems būtų suvokia- - 
ma. Suprantama, neturėtų būti 1 
pamiršta ir praeitis, bet tik ne . 
dabarties sąskaiton. Čia kaiD tik : - 
yra plati dirva, kurioje galėtų 
rimtai padirbėti ir Lietuvių Bend- į 
ruomenė.

Pranas Lapė
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Karaliai ir 
kunigaikščiai

Ivinskio istorijoje
(Atkelta iš 1 pel.)

’dovais ir skaitytojui krinta akys- 
na žodelis rex, atseit, karalius. 
Kitaip sakant, autorius Lietuvos 
valdovų pats karaliais nevadina, 
bet tą pareigą perleidžia svetimų 
šaltinių autoriams. Pvz., jis ra
šo: “Valdovas Traidenis... mirė 
savo mirtimi” (213 psl.). “Po 
1289 — 1291 m. minimieji Lie
tuvos kurfigaikščiai” (Ten pat). 
“Lietuvos valdovai” (214 psl.). 
“Aukštaičiuose... buvo Traidenio 
tėviškės žemės (kunigas Thoirei- 
den lant)” — anot vokiečių 
kronikos. “XJV amž. didžiojo ku
nigaikščio dvarai težinomi tik 
Aukštaičiuose” (215 psl.). Kry
žiuočiai Gediminą yra pavadinę 
Aukštaičių karaliumi — rex Ow- 
steiten (t. p.). Kronikininkas Dus- 
burgas rašė: "Rex Vitenis” (217 
psl.). “Viteniui įsiveržus j Livo
niją, prūsų kryžiuočiai nutarė te- 
rioti “karaliaus žemes”, anot vo
kiečių kronikos (218 psl.). “Dus- 
burgo žodžiais, Lietuvos kara
lius” (220 psl.). Iš vokiečių kro
nikos: “...lietuvių karalius Vite
nis atsiuntė narsų kilmingą Sir- 
muntą su 100 laivų, kurie prie
šą nuvijo ir laivą sudegino” (T. 
p.). Kryžiuočiams pasisekė pa
veikti žemaičių kilminguosius, 
kurie “žmones kurstė prieš Lietu
vos karalių” — Dusburgas. Tas 
pats Dusburgas rašo, kad “Vithe- 
nus rex Lethowinorum... buvo 
apgulęs Christmėmelį” (224 psl.).

Man atrodo, kad iš šių Ivins
kio teksto citatų galima susida
ryti nuomonę, kaip istorikas žiū
rėjo i Lietuvos valdovų titulus. 
Tiesiogiai jis jų nevadina kara
liais, bet valdovais ir kartais ku
nigaikščiais; tačiau dažnai cituo
ja metraštininkų vartojamą rex, 
karaliaus titulą. Taigi ir kyla 
klausimas, ar mums tie šaltiniai 
žinotini, ar užmirštim ir prisimin
tini tik tie, kurie to titulo mums 
nepripažįsta?

Dar keletas žodžių apie 
šaltinius ir išvadas

Dr. J. Balys rašo (Nerimta 
kalba apie rimtus dalykus, Mar
gutis, lapkričio mėn. 1962 m.), 
jog ir svetimieji karaliais vadino 
ne tik Mindaugą, bet ir Gedimi
ną bei Algirdą ir kitus senovės 
Lietuvos valdovus prieš uniją su 
Lenkija. Jo žodžiais, užtenka pa
vartyti... “Burgės dokumentų 
rinkinio Urkundenbuch tomus”. 
Pvz., popiežiaus legato pasiunti
niai, atvykę iš Rygos į Vilnių, sa
vo pranešime 1324 m. Gedimi
ną visur vadina rex... Taikos su
tartyje su ordinu 1367 m. sako
ma, kad “sudaroma taika... tarp 
mūsų ir Algirdo su Kęstučiu, bro
lių, Lietuvos karalių”. Toliau 
dr. Balys pažymi, kad ir vidaus 
reikalams buvęs vartojamas ka
raliaus titulas. Pvz. Algirdo sūnus 
Andrius, Polocko kunigaikštis, 
1385 m. dokumente savo tėvą va
dina karaliumi — pater nost- 
rum Algirdas, ųuondam rex Litto- 
viae. Duoda dr. Balys ir daugiau 
šaltinių pavyzdžių, kurie rodo, 
kad Lietuvos valdovai buvo titu
luojami karaliais.

Istorikas Jonas Švoba 1970 m. 
paskelbė “Dirvoje” ilgesnę studi
ją. Lietuvos karalių byla (61 — 
65 nr.), kur jis tą problemą nagri
nėja gan plačiai, nurodo šalti
nius ir pasisako už karaliaus ti
tulą.

Ir istorikas J. Dainauskas įdo
miame rašinyje: Tikrovė ir ten
dencija (Draugas, 1963 m. rug
pjūčio 17 d.) nurodo apsčiai 
“kanceliarinių” šaltinių, kur 
Lietuvos valdovai tituluojami ka
raliais. Pastebėjęs, kad “Lietuva 
nuo Mindaugo laikų nenustojo' 
būti karalystė” ir paminėjęs, jog 
popiežius Jonas XXII savo laiš
kuose Gediminą tituluojąs “Gede- 
mine Regis Lettwinorum et mul- 
torum Ruthenorum”, toliau rašo,

jog kryžiuočių ordino raštuose, 
ar perrašant popiežių dokumen
tus, ar rašant savo kronikas, Lie
tuvos valdovai tituluojami kara
liais. Pvz., 1323 m. dokumente, 
sakoma, kad popiežius rašęs Pran
cūzijos karaliui apie tai, jog “ka
ralius Gediminas”... 1367 m. or
dino magistras rašo: “Olgherdem 
ac Keystutten fratres reges Litho- 
viae”... J. Dainauskas nurodo ir 
daugiau šaltinių.

Labai aiškiai matyti, kad tų 
vadinamų šaltinių esama viso
kių. Mūsų viduramžių istoriją 
rašė svetimtaučiai ir rašė taip, 
kaip reikalavo jų interesai, tačiau 
net ir mūsų priešų šaltiniai 
Lietuvos valdovus titulavo kara
liais. Savotiškai skamba mūsų 
kai kurių istorikų tvirtinimas, 
kad didžiojo kunigaikščio titulas 
turįs savo “nusistovėjusias tradi
cijas”, kurių nesą galima kaita
lioti. Kodėl negalima? Ar tai 
yra kažkoks kanonas ar postula
tas, nuo kurio atsisakius, sugrius 
visa viduramžių istorija? Mes 
atitaisinėjame svetimtaučių mū
sų istorijoje padarytus suklasto
jimus, iškraipymus bei melagys
tes. Argi taip jau labai “sužalosi
me” savo istorijos mokslą, jei ati
taisysime dar vieną mums pri
mestą pažeminimą? (Juk ir šian
dien maskoliai Lietuvos istoriją 
vėl tempia ant savo raudono kur- 
paliausl).

Juk kas yra istorija? Istorija esa
me mes patys. Keičiasi generaci
jos, keičiasi istorijos filosofija, ki
taip sakant, kiekviena generacija 
savo tautos istoriją perrašo. Savo 
laiku buvo mums labai gera S. 
Daukanto istorija: atėjo nauja 
karta, pasirašė ir savo tautos nau
ją istoriją. Juk galų gale tam ir 
yra istorijos mokslas, kad nuolat 
tyrinėtų praeitį, jieškotų naujų 
šaltinių, atitaisinėtų klaidas, o 
nesustingtų “tradicijose”. Žo
džiu, kiek naujų gadynių, tiek 
istorijų, ir kiek istorikų, tiek is
torijos filosofijų.

Ar kam tai patinka ar nepatin
ka, bet Lietuvos valdovų titulai 
grįžta kam jie priklauso. Saky
sime, Gediminas spaudoje labai 
dažnai jau vadinamas karaliumi. 
Taip pat Algirdas ir Kęstutis. 
Pvz., Lituanus žurnale (1978 m. 
nr. 3) K. A. Girvilas savo straips
nyje: Pre-christian name giving 
in Lithuania Lietuvos valdovus 
tituluoja tik karaliais: king Al
girdas, king Vytautas, queen 
Ona, queen Julijana, Lithuanian 
kings. Kai kitatautis skaito taip 
tituluojamus valdovus, jam iš
kart aišku apie ką kalbama, o ką 
jam sakytų kažkokie Grand Du- 
kes ar Grand Princes arba vieto
je Kingdom of Lithuania, Grand 
Duchy?

Ir pagaliau reikia aiškiai už-

Vytautas Kaftuba Lietuvos karalius Mindaugas (alavas). Nuotr. V. Maželio

Nauji leidiniai
• BALTIC MATERIAL, IN 

THE UNIVERSITY OF TO
RONTO LIBRARY. Second Edi- 
tion. A. Bibliography compiled 
by: Emilija Ziplans, Vida Moc
kus, Betty McKinstry, Elvi Aer. 
Toronto, University of Toronto 
Press, 1978. Leidinys didelio for
mato 268 psl., kaina — 8 dol., 
galima įsigyti, rašant ir pinigus 
siunčiant, JAV šiuo adresu: Mr. 
J. Gaigulis, 366 — 86th Street, 
Brooklyn, N. Y. 11209, Kanado
je — Mrs. E. Ziplans, 7 Jackes 
Avė., Apt 705, Toronto, Ont. 
M4T 1E3.

Leidinio metrikiniame puslapy
je skaitome: “Publication of this 
bibliography was made possible 
by support from the Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies and by grants to the 
Sixth Conference on Baltic Stu
dies from the Ontario ‘Wintario’ 
program and from the Govern
ment of Canada, Secretary of 
State, Muiticulturalism Directo- 
rate”.

brėžti ribą, kur baigiasi Lietuvos 
karaliai ir prasideda didieji ku
nigaikščiai. Lietuvos valdovai, 
karaliai, monarchai buvo šie: 
Mindaugas, Vaišvilkas, Traide
nis, Pukuveras, Vytenis, Gedimi
nas, Algirdas su Kęstučiu ir Vy
tautas. Su Vytauto mirtimi pra
sideda Didžiųjų Kunigaikščių ir 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės gadynė, nes sujungtos Lie
tuvos Lenkijos valstybės karalius 
sėdėjo Krokuvoje. Tad, atrodo, šis 
“kompromisas” turėtų būti pri
imtinas tiek “karalininkams”, 
tiek “kunigaikštininkams”.

Ir dar būtų viena išeitis: jei 
taip bijoma karaliaus titulo, te
palieka valdovas, ruler. Visai ne
blogas žodis, kurį ir Ivinskis savo 
istorijoje dažnai vartoja, tik jau 
ne didysis kunigaikštis....

Emilija E. Ziplans savo įvadi
niame žodyje, be kita ko, rašo: 
"In response to many from soho- 
lars in the field of Baltic studies, 
we have compiled a second edi- 
tion of the Bibliography, Baltic 
Material in the University of 
Toronto Library.

There are more than twice as 
many titles in this edition as 
there were in the previous edi
tion published in 1972. This may 
be an indication of ineresing 
interest in the area of Baltic stu
dies and the coresponding in- 
crease in publications in the 
field”.

Leidinys suskirstytas į šiuos 
skyrius: General reference works, 
General šeriais, Fine arts and ar- 
chitecture, Geography and histo- 
ry, History, Law, Linguistic, eth- 
nology, archeology, Literatūre 
(Including folk-songs and tales), 
Music, theatre, motion pietures, 
Press and Journalism (Including 
the history of books and printing), 
Religion and philosophy, Scien
ces, Sočiai Sciences, Material in 
process, Author ant short title in- 

dex. Šie skyriai savo keliu dar skirs
tomi kiekvienas į keturis skyrius: 
Baltic States, Estonia, Latvia, 

Lithuania. Iš viso leidinyje įvairio
mis kalbomis duodamos 3288 bib
liografinės pozicijos.

• CHRONICLE OF THE CA- 
THOLIC CHURCH IN LITHU
ANIA, No. 21. A Transla- 
tion of Authentie Reports from 
Soviet-Occupied Lithuania. Pub
lished by the Lithuanian Catho- 
lic Priests’ League of America, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207. Redaktorius ir ver
tėjas anglų kalbon kun. Kazi
mieras Pugpvičius. Leidinys 68 
psl.

Dviejų puslapių įvadu vertė
jas ir redaktorius skaitytoją in
formuoja apie šio numerio Kro
nikos turinį, šį tą pats pako
mentuodamas. O naujai išleisto 
Kronikos 21 nr. turinys angliš
kai skamba šitaip: The Trial of 
Sergei Kovalev; Letters and 
Statjements; Way of the Cross; 
News from the Dioceses; M. 
Jurevičius is Unemployed; Con- 
tinuing Persecution of Youth; 
In the Soviet School.

• DIEVO APVAIZDOS LIE
TUVIŲ PARAPIJA. Išleido 
Dievo Apvaizdos Lietuvių pa
rapija, 25335 West Nine Mile 
Road, Southfield, Mich. 48075. 
Redagavo Liuda Rugienienė. 
Spaudė Draugo spaustuvė Chi- 
cagoje. Tiražas 1000 egz. Lei
dinys išleistas parapijos penke- 
rių metų sukakčiai paminėti. 
Gražiuose, didelio formato 28 
psl. susipažįstame su pastoraci
ne, kultūrine ir tautine parapi
jos veikla. Įvairūs aprašai, pa
vardės, statistikos, puikios veik
los nuotraukos šią parapiją pa
rodo kaip labai gyvą šviesių 
žmonių sambūrį, kuriems ir ne
religiniai įsitikinimai ir tautiš
kumas nėra vien tušti žodžiai.

• ŠALTINIS, 1978 m., Nr. 4. 
Tikybinės ir tautinės minties 
dvimėnesinis žurnalas. Leidžia 
Marijonai ir šv. Kazimiero są
junga. Redaguoja kun. S. Ma
tulis, MIC. Administruoja J. 
Dubickas. Prenumerata metams 
4 dol. (2 sv.). Redakcijos ir 
administracijos adresas: 16 
Hound Rd., West Bridfort, Not- 
tingham, NG2 6AIL England.

šį kartą apsčiai vietos duo
dama popiežiui Pauliui VI ir 
popiežiui Jonui Pauliui I; 
spausdinama dr. Vytauto Kaz
lausko intriguojanti paskaita 
“Vytis ar Rūpintojėlis?” To
mas Venclova kalba apie Vikto
rą Petkų; spausdinamas iliust
ruotas dvidešimt penktosios 
Europos lietuvių studijų savai
tės aprašas, akcentuojamos Pa
saulio Lietuvių Dienos Toronte; 
poezijai atstovauja Vladas šlai
tas ir Česlovas V. Obcarskas.

Užbaigus Lietuvių Enciklopediją 1969 metais, priimtuves ir pagerbtuvės lei
dėjui New Yorke buvo suorganizuotos Lietuvių Enciklopedijos redaktoriaus 
A Bendoriaus. B kaires dešinę: D. Penlkas, Bendoriūte, A. Bendorius (kal
ba), /. Kapočius ir konsulas A. Simutis. Nuotr. R. Kisieliaus

Rizikavau savo gyvenimu
Enciklopedijų leidėjo istorija

. STASYS YLA

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

PINIGO KLAUSIMAS

Enciklopedijos, mobilizacija buvo 
didelė ir plati. Panaudota daug in
telektualinių, administracinių, 
technikinių jėgų su mažiausiu vyk
domuoju štabu. O kur pinigai?

— Kiek gi išleidai ir kiek kai
nuos ligi galo?

— Nežinau nė pats. Vienam a- 
merikiečių žurnalistui Bostone kar
tą pasakiau, kad esu milijonie
rius. Nustebo. Sunešiau visus to
mus, padėjau ant stalo ir sakau 
jam: štai tas milijonas..! Tiek kai
nuos, o gal daugiau...

Sušnekus apie pinigą, jis prasi
tarė:

— Pinigų niekad neturėjau. Ne
turiu nė dabar. Bet žinojau ir mo
kėjau kaip jį padaryti. Pinigas man 
yra įrankis. Jį naudojau apversda
mas, ir jis grįždavo, kai įdėdavau į 
judamą dalyką.

— O kaip su darbu?
— Nekalbu apie save. Dirbo bro

lis Viktoras. Dirbo sūnus Algis pus
antrų metų už pažadėtus nupirk
ti naujus kailinukus. Dabar dirba

Londono svarstymai
Vytautas Bagdonavičius

(Tęsinys it praėjusio šeštadienio)
Cambridge’ui, kaip apskritai Anglijai, yra 

būdingas tolydumas net tada, kai čia vyksta 
revoliucijos, pvz. protestantizmo įvedimas. 
Ir po reformacijos Cambridge universiteto or
ganizacija struktūriniu požiūriu pasiliko ta 
pati.

Vienas Cambridge universitetą baigiantis 
filosofas man pasakojo apie čia galiojančias 
pažiūras į mokslus baigusį akademiką. Čia 
niekam nerūpi, ką tu sugebi, sakė jis, bet ar 
tu esi žmogus. Ir filosofiją baigęs Anglijoje 
gali gauti vietą banke. Taip pat ir darbe nie
kas nežiūrės į tavo pažangą ar išradingumą 
tavo veiklos srityje. Tavo karjera priklau
sys nuo pažinčių ir nuo laiko slinkties, kai 
tu iš lėto kilsi karjeros laiptais. Čia visai 
ne taip kaip Amerikoje. Niekas čia, pradėjęs 
vieną darbą, nejieško kitur geresnio. Čia i- 
dealu yra laikoma ištikimybė tam, kur esi.

Mano pokalbininkas pristatė tai, kaip nei
giamą angliškumo bruožą, bet man jis atro
dė, kaip vaistas, kurio reikia šiandieninei, 
perdaug darbščiai pasidariusiai, moder
niai visuomenei. Ta proga man ateina į galvą 
vienas D.H. Lawrence, anglų romanisto, sa
kinys: “Mes sugebame padaryti įvairių da
lykų, bet mes nesugebame gyventi”.

Ir atrodo, kad Anglijos darbiečių valdžia 
laikosi tos galvosenos. Ji iš visų kraštų at

vykusius žmones aprūpina pinigais ir butu, 
nepaisant ar jie ką dirba ar ne. Tuo jie, ži
noma, sukelia dirbančiųjų ir turtingųjų pasi
piktinimą. Ir, atrodo, tuo nori pasinaudoti 
konservatoriai, siūlydąmiesi ateinančiuose 
rinkimuose pakeisti darbiečių valdžią.

PABAIGA
šiems svarstymams užbaigti, man atro

do, geriausiai tinka viena ištrauka iš poeto 
T. S. Eliot’o veikalo “Four Quartets”. Jis ket
virtame kvartete, trečiame skyriuje, mąsto 
apie vieną kraštą ir vieną tautą, kurios žmo
nės nėra labai pavyzdingi. Jie nepasižymi nei 
ypatingu gerumu, nei malonumu, bet turi 
savotišką genialumo bruožą. To genialumo 
jie visi yra paliesti; jie yra vieningi tuo bruo
žu, kuriuo jie labiausiai tarp savęs skiriasi.

Ta pačia proga poetas pradeda mąstyti 
apie karalių temstant; apie keletą žmonių 
ant ešafoto; apie keletą tų, kurie mirė kitose 
vietose, tiek šiame krašte, tiek kituose kraš
tuose. Jis mąsto ir apie tą, kuris mirė, būda
mas aklas; dėl to mirė ramiai. Poetas nema
no, kad dabar reiktų atgaivinti senus ginčus 
ir senas politikas ir mušti senobinį būgną. 
Kodėl? Dėl to, kad tie žmonės, kurie prieš
taravo, ir tie, kuriems prieštaravo, yra priė
mę tylos konstituciją ir yra susiklostę į vieną 
partiją. O mes, ką mes esame paveldėję iš

(Nukelta į 3 pusi.)

dukra Rita... Pirkom Ostervillėje 
restoraną — viešbutį, norėjom ge
riau išsiversti, ir dirbom kaip ver
gai visa šeima ištisus šešerius me
tus.

Lyg norėdamas nukreipti kalbą 
nuo vargingo darbo, ima pasakoti 
viešbutinius nuotykius.

— Vieną vėlyvą naktį ateina Bos
tono miesto vyriausias architektas, 
žaidęs golfą, ir prašo šnapso bon- 
kos. Buvo jau po 1 vai. nakties. 
“Parduoti negaliu, — pasakiau, — 
bei galiu paskolinti”. Kitą dieną ar
chitektas grąžina skolą. Tai sužino
jo jo draugai ir ši vieta jiems pasi
darė “sava”.

— Kitą sykį ateina klientas prie 
baro ir prašo sau ir draugams “Wis- 
ky Sauer”. O aš tokio daikto net 
negirdėjęs. Ką daryt? Maišau viską, 
maišau —ir nunešu. Padedu ant 
stalo ir išnykstu iš akių. Žiūriu pro 
kamputį, kas bus. Atrodo, nieko. 
Grįžtu. Vyrai pamato ir prašo dar 
po vieną. Pakartojo dar 3 sykius, vi
so po 4 stikliukus. Sumokėjo 20 do
lerių ir dar pridėjo 5 tipo. Pagalvo
jo, matyt, kad esu ne savininkas.

Įdomiausias buvęs toks įvykis.
— Ateina svetys ir paprašo

“Scatch”. Įpyliau ir padaviau. Tas 
kad pradės šaukti, nes skačius pu
toja ir lipa iš stiklelio. Juo labiau 
šaukė, juo skačius labiau putojo... 
Išsigandau baisiausiai. Praneš ko 
gero inspektoriui, atims leidimą, ir 
bus po viskam. Pasirodo, stiklą per
ploviau vieną sykį muilu ir, užmir
šęs, padėjau bufete, o reikia išplau
ti tris kartus. Klientas tačiau, išsi
rėkęs, išėjo ir, matyt, užmiršo.

Tas darbas Ostervilėje taip įgri
so ir taip mus visus išvargino, kad 
jieškojom būdų juo nusikratyti ir, 
ačiū Dievui, nusikratėm.

VILKAS NEBIJO SUNIES

Įkėlęs koją į Cape Codą, Kapo
čius nebenorėjo iš jo pasitraukti. 
Nusipirko mažą, nuošalų namuką 
prie Catuit savo šeimai ir dukros 
Birutės — Pabedinskienės, čikagiš- 
kės. Suvažiuoja visi liepos mėnesį: 
mama, dukros ir anūkai. Kartais at
vyksta tėvas, rečiau žentas, rečiau
siai sūnus Algis, laivyno aviacijos 
komandierius (Lieutenant Com- 
mander). Kitu laiku namukas tuš
čias, tik savaitgaliais susimeta žu- 
vavimo “bendrovė”.

— Vienintelis poilsis prie meš
kerės ir ungurių... Užmiršti spaus
tuvę ir enciklopediją, ir visus su tuo 
ir daugelį kitų rūpesčių.

Kartą paliko man raktus ir "įsa
kė” važiuoti ten, jei nori ramiausio 
kampelio darbui. Nesinaudojau tais 
raktais kokius metus, o jis nedavė 
ramybės, kol pradėjau vežiotis ra
šomąją mašinėlę. Nuvykęs rasda
vau visur išdėliotų saldainių. Kas 
čia juos taip valgo? Pasirodo, pats 
šeimininkas — ginasi nuo dūmo... 
Metė rūkyt, kai grybštelėjo širdį, 
metė ir kavą, su kuria anksčiau ne
siskyrė. Pastebėjau, kad atsikėlęs iš 
ryto kartais paimdavo asperino. Pa
imdavo ir dienos bėgyje. Kodėl? O 
gi nuo migrenosl Ir kaip neįsivarys 
migrenos, užsikrovęs tokią naštą — 
enciklopediją.

Kartą atvykstu vėlai, susinešu 
daiktus ir užsirakinu išlaukines du
ris iš vidaus, bet raktą palieku sky
lutėje. Taip mane buvo pamokęs. 
Girdžiu kažkas bando rakinti. Užžie
biu .šviesą, o gi pats bosas. Ir dar 
kas: su cigarila dantyse.

— Kas čia dabar? Pradėjai! — 
pareiškiau savo nustebimą.

— Tik nesakyk žmonai!
— Ar bijai?
— Vilkas šunies nebijo, tik pri

vengia.
Pasijuokėm, prašnekėjom vakarą. 

Kitą rytą jis susiskambino su drau-

(Nukelta į 3 psl.)
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gaiš ir išvyko į vandenį. Grįžęs su
dorojo žuvį ir vėl išvažiavo namo. 
Aš užsibuvau, nes atsivežiau dides
nį darbą. Po keleto dienų grįžta ir 
pirmas žodis buvo:

— Pagavol
— Kas pagavo ir ką? ,
— Žmona mane.
Buvo vėl su cigarila dantyse, tad 

supratau reikalą. Tik buvo įdomu, 
kaip pagavo.

Ji nuėjusi gult į antrą aukštą, o 
jis užsirūkęs virtuvėje ir pravėręs 
langą. Girdi, atšlepsi laiptais. Pasiro
do, dūmas “pakilo” ligi jos ir, atė
jusi patikrinti, užklupo.

— Barė?
—Aišku.
Toks ten ir barimas, pagalvojau. 

Ji be galo rami, mažakalbė, visada 
giedrios nuotaikos, nors jau daug 
metų vargsta su reumatu. Reli
ginga, bet ne davatkiška. Kieta 
principuose, bet neužmeta jų ki
tiems.

— Ai, tos mano moterys, — pa
siskundė jis kartą. — Ateina Vy
tautas Izbickas. Sakau, gal nori 
pirkti gerą “Fishcall”, man neberei
kia, parduosiu pigiai — už 25 dole
rius. Tas jau buvo betraukiąs pini
ginę iš kišenės, o žmona ir Rita kad 
užrėks: “Tėvai! Juk pats mokėjai be
ne 10 dolerių”. Taip ir nepavyko 
man biznis.

Juokėsi iš tos nesėkmės, bet, pa
sirodo, vis tiek privengia savų sar
gų ir su jais skaitosi... Jo žmonelė 
Šapolaitė buvo kilusi iš šviesios že- 
maitkiemėnų Šlaitų giminės — te
ta Vladui Šlaitui.

— Sakyk, kodėl gi pradėjai rūky
ti — po tiek metų?

— Svoris, — atsakė trumpai.
Vienu metu jis buvo pradėjęs sto

rėti. Greičiausiai buvo kalti saldai
niai — “ginklas” prieš rūkymą. 
Bandė, pastebėjau, marintis. Atsike
lia, užgeria Sankos ir eina į kiemelį 
nevalgęs. Praleidžia ir pietus. Jei 
nevažiuoja žuvaut, dirba aplink n#- 
muką. Niekad nemačiau be darbo. 
Mažai jam ir miego tereikia.

— Užtenka galvą priglausti prie 
pagalvio. Penketo — šešeto valan
dų gana.

Pradėjęs vėl rūkyti metė saldai
nius —išlygino svorį. Cigarilas pa
keitė cigaretėmis — silpniausiomis.

ŽYDO GALVA

Bostone susipažino su žydu, ku
rio tėvai buvo kilę iš Lietuvos. Pa
šnekėdavo su juo apie biznį. “Reikia 
žydo galvos, žydo galvos, supianti, 
kad padarytum gerą biznį” — saky
davęs. (Lietuvoj girdėdavom sa

Lietuvių Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius pasirašinėja enciklopedijų 
Iškilmių metu, kurias buvo suruošus redaktorius Antanas Bendorius 1969 
metais birželio mčn. Nuotr. R. Kisieliaus

kant “Judele Kopt”). Kapočius bu
vo pardavęs legionierių namą ir 
pirkęs Broadway gatvėje mažesnį. 
Ten perkėlė spaustuvę ir adminis
traciją. Paskui pasitaikė didelis na
mas toje pačioje Broadway, už Lie
tuvių klubo, geresnėj vietoj. Į tą 
namą dar nebuvo persikėlę, kai žy
das panorėjo jį atpirkti. Pasiūlė 
11.000 dol. daugiau negu Kapočius 
buvo mokėjęs.

Žydas džiaugėsi pirkiniu, bet, 
pradėjęs tvarkyti, pastebėjo, kad sie
nos supuvusios.

— Tu mane apgavai, — pasis
kundė, sutikęs, Kapočių.

— Tu gi tą namą žinojai anks
čiau negu aš, — atsakė pakaltinta
sis, — o biznyje reikia turėti žydo 
galvą...

Žydas nutilo, supratęs, kad kaltė 
jo paties — blogai pavartojo savo 
gaivą.

Kapočius pirko didesnius namus 
kitoj gatvės pusėj su butais bei

krautuvėm ir čia perkėlė enciklope
diją.

Kartą, paklausiau, ar negalėčiau 
jo namų kieme pasistatyti automo
bilį keletai dienų, nes skrendu į 
Chicagą iš Bostono.

— Gal tų namų jau nebus, — 
atsakė.

— Kodėl?
— Nieko neišeina. Vienas gyven

tojas išvyko neapsimokėjęs, paskui 
kitas. O dabar negaliu iškraustyti 
trečio — nei moka, nei išeina. Kad 
bent išeitų, balą to mokesčio.

Tą savaitę buvo “Spygliuose ir 
dygliuos” toks perliukas, ir jam pri
miniau. Nuomininkas, prašomas iš
eiti, sako šeimininkui: Seniau buvo 
kitaip — reikalaudavo ne tik išeiti, 
bet ir apsimokėti...

— Nieko neišeina! — pakartojo 
Kapočius.

Dingtelėjo mintis, ar jis neprade
da pavargti. Tonas darosi minori
nis, o tai svetima jo prigimčiai. Pa

stebėjau bene prieš trejetą metų, 
kai buvo renkama ar tik ne penkto
ji LB Taryba. Pasakė “užteks” ir 
pradėjo jieškoti savo vieton kitų 
kandidatų iš Bostono apylinkės. O 
klek laiko buvo pašventęs, kiek pri- 
važinėjęs LB reikalais. Buvo vieną 
terminą Tarybos prezidiumo sekre
torius, kitą - pirmininkas. Kur jo ne- 
rasdaval, ypač vietinėj Bostono Ir 
apylinkių LB veikloje?

GANA, MESIU VISKĄ!

Paskutinį sykį nuvykau į Cape 
Codą, vėl raginamas Biliūno. Bu
vęs vietinės LB-pirmininkas, man 
buvo davęs savo viešpatijos klebo
no titulą. Dabar išmetinėjo, kad ne- 
besirodau, neaplankau — girdi, iš
mesime iš klebonų.

Nuvykau ir jam paskambinau. 
Ruošiasi į svečius pas Mineikas, 
švenčiančius šeimyninę sukaktj. Bū
sianti nemaža dalis “parapijos”, tik
tų pasirodyt ir “klebonui”... Netru
kus skambina Mineikos: atvažiuoki

Radau, tarp kitų, ir tuos, kurie 
prieš metus dalyvavo Kapočiaus 
“blynuose”. Pabuvęs grįžtu 10 vai. 
Iš paskos įsuko kita mašina. Žiū
riu gi pats šeimininkas.

— Ar žuvų pasiilgai? — pasitin
ku juokaudamas.

Juozas tyli. Matau, kad be nuo
taikos...

— Pabėgau, — pratarė.
Paskui sako:
— Nežinau, aš kvailas, ar kiti... 

Laužiau tris dienas paskutinį tomą 
ir turėjau nutraukti. O būtų užte
kę dar dviejų dienų, ir viskas būtų 
buvę baigta... Nežinau, aš kvailas 
ar kiti...

Supratau, kad čia kažkas sukliu- 
vo laliai nepramatyto. Kliuvo ir 
anksčiau, nes žadėjo tą tomą užbaig
ti pavasarį, o dabar jau rugsėjo pra
džia...

Kitą rytą man sako:
— Baigsiu enciklopediją ir užda

rau spaustuvę. Nieko neišeina...
— Palauk, nesiskubink! Atsimeni, 

ką pasakojai: Panevėžy eidavai į 
spaustuvę, prasimetęs reikalą, kad 
bent pakvėpuotum tuo oru. Taip 
buvai pasiilgęs savo profesinio dar
bo ir aplinkos... Ar galėsi be to gy
venti po 50 metų, praleistų dažų 
ir alyvos aromate...

Jis nieko nebesakė, tik užgėrė šal7 
tos Sankos ir išėjo į kiemą. Girdžiu 
— išsivaręs žolei pjauti mašiną. Po 
pietų atsirado draugai, išsirengė į 
ežerus. Grįžo su ešeriais ir vaka
rienei man jų iškepė. Pats nevalgė...

Nuotaika buvo pragiedrėjus!. 
Ėmė pasakoti paskutinį nuotykį su

Latvijos sostinis Rygos bendrasis vaizdas. Šiandien (lapkričio 18 d.) latviai visame pasaulyje švenčia Latvijos 
nepriklausomybės paskelbimo 60 metų sukaktį. Ta proga čia įprastų poetinio žodžio vietų atiduodame latvių poezijai
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Visi vieversiai vienodai šiaurėje gieda, 
Visos lakštingalos,
Visos vienodai šiaurėje gieda.
Viskas yra vienoda be meilės, 
žiema, pasivertusi ievomis, miega,
Visos ievos vienodai šiaurėje žydi,
Viskas yra vienoda be meilės.
Nei vienas dar iš kapų neprisikėlė.
Nei vieno mirusio kūnas nepradėjo

vaikščioti, —
Visi mirusieji vienodai tyli.
Viskas yra vienoda be meilės.
Kristus prisikėlė f
Aš jaučiu nuolat žmogų kryžiuojamą. 
Sapnuokime Dievuje. Sapnuokime apie

Jėzų Kristų.

II

Kas besuskaičiuos tas smėlio sau jas, 
bertas ant krūtinių žu/vusiems kariams — 
Iš jų kalnas kyla tėviškei aukščiausias, 
Liūdesiui pakalnė veriasi gili.

žvejybos draugais.
— Grįžo po pusiaunakčio iš jū

ros. Nuvalė ungurius'ir pamerkė sū
riam vandeny. Po trijų valandų 
reikės ištraukti, apšluostyti ir “pa
karti” rūkykloje. Jie man sako: “Tu, 
Juozai, eik gult ir miegok. Mes at
važiuosim ir viską sutvarkysim.”

Juozas per miegus jaučia, kad jau 
būtų laikas ungurius traukti iš bač
kos, bet kieme nieks nesidaro. Atsi
kelia — jų nėra. Sukabina ungu
rius į rūkyklą ir nueina vėl gulti. 
Atsikelia, kai saulė jau buvo šokte
lėjusi. Jų vis dar nėr. Užkuria pe
čių, ateina ir pietūs — jų dar nėr.

e

Tada paima telefoną ir išsibara. 
Tuoj prisistato anie du — geri ge- 
rutėliai.

— Žuvies, matai, nevalgau, o 
dirbti kartais turiu už tris, — pra
sijuokia.

Nuo tos mano viešnagės Cape 
Code praėjo bene pora savaičių. 
Kapočius atvyksta į Alkos posėdžius 
Putname ir užbėga pas mane.
•— Baigsiu enciklopediją ir imu 

atostogų vieneriems metams...
Klausau ir ausimis netikiu. Tik 

atostogų ir metams... Nieko nesa
kau, tik pagalvojau: neištvers nė 
metų.

Ką skaičiuoji, Dievo motina,
Pakrašty dangaus sėdėdama t 
— Švento smėlio saujeles skaičiuoju,
Vienos smėlio saujos trūksta —
Vienos smėlio saujos trūksta!
Nejieškoki, Dievo motina,
Aš paėmiau smėlio saują,
Kad sušildytų man sielą.
Aš paėmiau smėlio saują,
Atiduosiu dvigubai —
Mane patį tu paimsi, 
smėlio saujon atgalios.
Meldžiu karo kardo,
Grąžink mane atgalios;
Nepaliksiu oš skolingas 
Tėvų žemei smėlio saujos.

Iš latvių kalbos vertė L i ū n ė Sutema

Andrejs Eglltls (gimęs 1912 m.)yra vienas s 
ryškiausių Ir labiausiai mėgiamų latvių poetų Išeivijoje. 
Rūpestis savo tauta Ir jos likimu, pranašo tonas, sujungtas 
su giliais asmeniškais išsisakymais, yra būdingieji jo poe
zijos bruožai. Visų latvių žemės tragedijų poetas išreiškė 
kantatoje “Blevs, Tava Žeme Deg” (1943). Kiti minėtini 
rinkiniai: “Dvėselu cletoksnis” (1945), “Uz vairoga”
(1946) ir kt. Kiek Andrejs Eglitis išeivijos latviuose yra 
populiarus liudija Ir tai, kad <jo eilėraščių rinkinys “Jaus
kite mane į vėliavų raudonų-baltų-raudonų” praėjusiais 
metais buvo išleistas jau net ketvirtųja laida.

Papasakojo apie filmą, neseniai 
susuktą apie lietuvių enciklopediją. 
Fotografavęs Alg. Kezys, SJ, reda
guojąs Jasiukonis Los Angelėj. Filmas 
būsiąs pirmą sykį rodomas Bosto
ne gruodžio 3 dieną, minint enci
klopedinio darbo užbaigtuves.

—Nežinau, kaip galutinai išeis... 
Kiti redaktoriai kalbėjo iš rašto, o 
man neleido, nors buvau pasirašęs. 
Kalbėjau, žinoma, bet vis galvojau, 
kaip ten mano parašyta, ir maišiau
si. Nežinau, kaip išeis...

— Argi svarbu, ką ir kaip kalbė- 

(Nukelta į 4 psl.).

laimingojo, mes esame gavę ir iš to, kuris 
buvo nužudytas.

Šiam savo mąstymui kaip įvadą T. S. 
Eliot paima vieną daržo lysvę, kurioje auga 
trejopos rūšies žolių, kurios yra labai vienos 
nuo kitų skirtingos. Iš tikrųjų tai yra trejo- 
pi žmonės: vieni yra prisirišę prie savęs, 
prie daiktų ir prie asmenų. Kiti yra atsiribo
ję nuo savęs, nuo daiktų ir nuo asmenų. 
Tarp šių auga ir tie, kurie yra abejingi. Į kitus 
žmones jie yra panašūs taip, kaip mirtis yra 
panaši į gyvybę. Juos T.S. Eliot prilygina 
daržo stagarams. Vieni iš žmonių yra už 
laisvę, bet ne tam, kad mažiau būtų myli
ma. Kiti yra už savo krašto meilę, pradedant 
nuo savo paties veiklos vertinimo. Tačiau jie 
prieina įsitikinimo, kad ta jų veikla nėra la

Karaliaus kolegija U gatvės puste Cambridge.
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bai didelės vertės. Bet jie niekada nemano, 
kad ji yra visiškai be vertės. Taigi, istorija 
gali būti ir vergija ir laisvė. Bet ji yra praė
jusi. Išnyksta ir veidai, ir vietos kartu su 
tuo, kuris visa tai mylėjo. Ir vėl viskas atsi
naujina ir persimaino kitame sąstate ir kita
me plane.

Angliškumui aptarti galime pasinaudoti 
dar vienu autoriumi. Leavis jį taip aukštai 
nevertina kaip Conradą, bet ne anglo akims, 
jis galbūt angliškumą atidengia giliau negu 
Conradas. Aš čia turiu galvoje D.H. Lawren- 
ce. Viename savo romane jis šitaip aptaria 
japonus ryšium su jų išvystyta tarpusavės 
vyriškos kovos džiu-džitsu kultūra. Tas api
būdinimas, man atrodo, padarytas aptarti 
anglams. Apie japonus ten sakoma: “Jie yra

labai atstumiantys, kai yra šalti, ir tada jie 
atrodo pilki. Bet kai jie yra įkaitę ir išbudin
ti, jie yra tikras pasigėrėjimas. Jie tada at
rodo kaip savita gyvybių rūšis, pilna elek
tros, kaip unguriai”.

Toliau autorius pasakoja, kaip vienas 
anglas pradeda mokyti kitą džiu-džitsu ir 
kaip jie, besimokydami, taip įsismagina, kad 
tarp jų išsivysto tikra kova iki tokio laips
nio, kad jie abu guli ant grindų beveik be są
monės. Aš negaliu čia pakartoti to puikaus 
kovos laipsniavimo, ką padaro Lawrence, 
bet man tai ir nereikalinga. Man ši jų kova 
yra reikalinga pailiustuoti labai tampriam 
žmogaus su žmogum santykiui, ko iš tikrų
jų nori ir Lawrence. “Atrodė, kad šie du 
balti kūnai brovėsi vienas į kitą, tarsi jie 
būtų norėję pasiekti vienybės”. Vienas iš jų 
buvo tarsi aukštoji energija, įžengusi į pil
nutinio žmogaus kūną, kuri, kaip tam tikra 
jėga, ar tamprus tinklas, ar kaip kalėjimas, 
norėjo įsibrauti į kito vyro fizines gelmes. 
Ir taip “dvi, esmiškai baltos figūros, dirbo 
viena su kita, kad kovoje pasiektų didesnės 
vienybės”. (Cituojama iš Diana Trilling pa
ruošto D.H. Lawrence rinkinio 456 ir t.t. psl.)

Norėdami teisingai įvertinti šį Lawrence 
epizodą, turime saugotis dviejų pavojų. Vi
sų pirma turime apsisaugoti, kad iš jo nepa
darytume kovos primato filosofijos, kaip tai 
padaro marksizmas. Lawrence ta kryptimi 
neveda. Šie bekovojantys žmonės pasilieka 
ne tik draugai, bet ir mylintys. Po visiško iš
sekimo jų vienybė buvo didesnė. “Imty
nės jiems turėjo gilesnės prasmės — nebaig
tos prasmės”.

Vienas iš jų toliau sako: “Mes esame arti
mi protiškai ir dvasiškai, dėl to mes turime 
pasidaryti ir fiziškai artimi t.y. pilnaprasmė 
visuma”.

Lawrence’o žodžiai ga’i kai kam sudaryti

progą įtarimui, kad čia esama kokio nors 
iškrypimo, pvz. homoseksualizmo. Bet tam 
pagrindo Lawrence neduoda. Norint teisin
gai suprasti Lawrence’o pasakymas apie fi
zinę vienybę, reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad vienišumas jam yra labiau nepakenčia
ma būsena negu Conradui. Tai liudija tarp 
kito ir jo poezija. Jis yra parašęs išsamų ei
lėraštį apie jauno turtlio vienišumą, šio

Karaliau* kolegijos koplyčia Cambridge.

gyvulio ilgaamžis vienišumas jį tiesiog jau
dina ir kelia pasibaisėjimą. “Vienišumas ir 
neturėjimas sąmonės, kad esi vienišas yra 
šešis kartus didesnis vienišumas” — sako 
jis tame eilėrašty.

Į šių dviejų vyrų kovą Lawrence žiūri ne 
tik aukštai moraliniu, bet ir teologiniu po
žiūriu. Į ją jis žiūri, kaip į paslaptingą pat
riarcho Jokūbo kovą su angelu. Vienas iš 
vyrų, atsigavęs iš kovos apsvaigimo, paklau
sė: “Ar tu atėjai čia kovoti su savo geruoju 
angelu,” Ir kitas atsakė, kad taip. Man šis e- 
pizodas atrodo kaip netai kur, ar galbūt nie
kur literatūroje nesutinkama iliustracija 
Kristaus įvesto priešų meilės termino.

Lawrence galbūt nenuvokė, kad jis šiuo 
epizodu padarė ir vieną naudingą sugretini
mą etnologui. Jis paliudijo, kad dvi iš konti
nento į salas nustumtos tautos anglai ir ja
ponai yra išlaikiusios vyriškos kovos kultū
rą. Juk ir anglai turi išlaikę boksą bei imty
nes. Visos kitos tautos, pereidamos į orga
nizuotas ir mobilizuotas kovas, asmeninę ko
vos formą yra praradusios. Tuo tarpu pir
minėse kultūrose etnologai neranda jokios 
organizuotos ar mobilizuotos kovos, o randa 
tik dviejų vyrų peštynes. Japonai ir anglai tą 
tradiciją yra išsaugoję.

Baigiant sugretinome dviejų autorių ang
liškumas: T.S. Eliot’o ir D.H. Lawrence’o. Jie 
abu kalba ta pačia kryptimi. T.S. Eliot savo 
angliškoje lysvėje randa skirtingas žo
les, kurios yra paliudytos Anglijos istorijos 
kovų. Lawrence savo simboliškai persunkto
je dviejų vyrų kovoje liudija jų toli siekian
čią pretenziją vienas į kitą ir jieškojimą auk
štesnės prasmės. (Pabaiga)
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Solisčių ir pianisto 
savaitgalis Chicagoje

algis simkus

Kultūrinė veikla niekur, o y- 
pač Amerikoje, ne tik nėra pel
ninga, "bet dažniausiai yra reika
linga ir finansinės paramos. įjau 
34-uosius metus beeinąs mėnesi
nis mūsų kultūros žumalas^Ai- 
dai^taip pat nėra išimtis. Lietu
viai pranciškonai, savanoriškai 
pasiėmę šią mūsų išeivijos kul
tūriniam lygiui palaikyti svarbią 
naštą, nusiskundžia, kad pasta
raisiais metais senesniajai kartai 
pasitraukiant, jaunesnieji nero
do pakankamo dėmesio šio gy
vybingo žurnalo ateičiai užtik
rinti. O juk be jo mūsų išeivijos 
intelektualinis gyvenimas būtų 
daug blankesnis. Todėl turi būti 
nuoširdžiai sveikintinas Chica
gos Jaunimo centro šeimininkų 
tėvų jėzuitų pasiryžimas surengti 
pranciškonų “Aidams” paremti 
koncertą. Lapkričio mėn. 11 d. į- 
vykusio koncerto programai bu
vo pakviestos dvi mūsų Chicagos 
Lietuvių operos globoje išsivys
čiusios solistės, sopranas Marga
rita Momkienė ir mezzo sopranas 
Genovaitė Mažeikienė. Abi solis
tės yra ne kartą dalyvavusios į- 
vairių operų pastatymuose ir ats
kirai įvairiose muzikinėse prog
ramose. “Aidų” koncerte joms 
buvo suteikta proga išsamiau 
pasirodyti. .

Koncerto programą sudarė lie
tuviški bei tarptautinio repertu
aro duetai, kiek ilgesnė ištrauka 
iš K.V. Banaičio “Jūratės ir Kas
tyčio” operos ir dar po pora solo 
dainų bei operų arijų. M. Mom- 
kienę girdime beveik kasmet dė
kingose pagalbinėse rolėse mūsų 
operoje. Savo skambų, nors ir ne 
primadonininės apimties balsą ji 
yra neblogai apvaldžiusi ir visa
da atkreipia dėmėsi savo kukliu, 
nuoširdžiu muzikalumu. Ir ši 
kartą, padainuodama A. Jurgu- 
čio dainą iš “Pamario pasakos”,
B. Budriūno “Šauksmą”, Rūtelės 
dainą iš “Jūratės ir Kastyčio” bei
C. Gounod “Romeo ir Julijos” ir 
Verdžio “Otelio” arijas, ji paro
dė savo interpretacinę dovaną. 
Momkienė sugeba simpatingai 
perduoti dainą jos muzikinėje 
pilnumoje, neblaškydama klau
sytojo savo “didybės” demonst
ravimu.

G. Mažeikienė yra ne kartą pa
sirodžiusi operose ir kaip nepa
mainomas mezzo-sopranas įvai
rių programų duetuose. Jos gilus 
ir melodingas balsas maloniai 
skambėjo solo padainuotose J. 
Gruodžio “Visur tyla”, P. Sarpa- 
liaus “Dukružėlė”, arijose iš o- 
perų “Mignon” ir “Carmen” ir 
ypač antrosios programos dalies 
romantiniuose duetuose. Tik 
kiek per daug lyriškai atliktoje 
čigonės Carmen dainoje jai 
kiek pritrūko pietietiško ugnin- 
gumo bei veržlumo.

Įdomiu koncerto įnašu buvo 
trilypė "Jūratės ir Kastyčio” o- 
peros motinos ir Rūtelės scena. 
Ji buvo padainuota V. K. Banai
čio originale, su paties kompozi
toriaus parašytu fortepijoniniu 
akompanimentu, be jokių redak
cinių pakeitimų ir papildomų or- 
kestratoriaus įvestų sąskambių. 
Kaip dažnai operinėje muzikoje 
pasitaiko, taip atlikta Banaičio 
muzika paliko žymiai kuklesnio 
įspūdžio, kaip operos scenoje ar 
net ir su orkestru įgrotoje plokš
telėje. Solistėms muzikaliai ir ne- 
prasikišančiai tiksliai akompo- 
navo Aloyzas Jurgutis.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus Chicagos lietuviams neten
ka pristatinėti. Jis čia jau seniai 
pažįstamas ir mėgiamas. Lapkri
čio 12 d., Lietuviai televizijoje 
pakviestas, Kuprevičius ir vėl pa
sirodė Jaunimo centre su nauja

programa. Pianistai, kaip smui
kininkai, dirigentai ir kompozi
toriai, laimingi tuo, kad savo 
profesijose meniniai nesensta. 
Priešingai, daugelis jų, laikui 
slenkant, sugeba nuosekliai savo 
mene tobulėti. Ir Kuprevičius, 
per paskutinius trejus metus, ne
žiūrint jo jau senokai pasiekto 
aukšto skambinimo lygio, yra 
pastebimai dar pažengęs ir su
brendęs. Pirmoje eilėje tai matyti 
jo įspūdingai išvystytoje užgavi- 
mo jėgoje ir, kas svarbiausia, vis 
daugiau klausytojų patraukian
čioje impresionistinės bei roman
tinės muzikos interpretacijoje.

Rečitalis pradėtas stilingai ir 
preciziškai atliktu J.S. Bacho Ita
liškuoju koncertu. Po to sekė di
dingoji Beethoveno Sonata op. 
58 (La Appassionata), kurioje, 
sakoma, apkurstantis kompozi
torius išreiškęs savo ryžtingą ko
vą su jam skirtu likimu. Kupre-i 
vičius šį klasikinio periodo apo
gėjaus veikalą atliko su pridera
mu ryžtu ir aiškumu, nors vieto
mis gal kiek ir aptemdydamas 
subtilesnes šio gilaus kompozi
toriaus užuominas. Antrojoje da
lyje, po trijų M.K. Čiurlionio pre
liudų, paskambintas J. Gruodžio 
“Rytiečių šokis” nuskambėjo vi
siškai pažangios muzikos garsais. 
Šio talentingo, mūsuose vardu 
dažnai minimo, bet kūryba ne
daug pažįstamo kompozitoriaus 
darbai lengvai prilygsta patiems 
iškiliausiems 20-jo amžiaus po- 
iromantinės srovės atstovų kūri
niams. Ypač neišdylančio įspū
džio pianistas paliko su keturiais 
nekonvencionalaus prancūzų

Nauji leidiniai
• AIDAI, 1978 m. spalio 

mėn., Nr. 8. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Julijette St., Boston, 
Mass. 02122. Literatūros, ap
žvalgų ir techninis redaktorius 
dr. Leonardas Andriekus, OFM, 
Kennebunkport, Maine 04046. 
Žurnalą leidžia lietuviai pran
ciškonai. Administruoja Ben- 
venutas Ramanauskas, OFM, 
361 Highland Blvd-, Brooklyn, 
N. Y. 11207. Metinė prenume
rata — 15 dol.

Numeris pradedamas Viktoro 
Rimšelio, MIC, šiai dienai gana 
aktualiu straipsniu “Antrojo 
Vatikano Bažnyčia be valsty
binės religijos”. Puslapine nuo
trauka ir atitinkamu parašu ak
centuojamas naujai išrinktasis 
popiežius Jonas Paulius n. 
Naujiems Leonardo Andriekaus 
eilėraščiams skirti du žurnalo 
puslapiai- Bene patraukliausias 
šio “Aidų” numerio skaitinys 
yra Antano Maceinos raštas 
“Filosofijos keliu” (Biografinė 
nuotrupa pokalbiui su jaunes
niaisiais). Tai labai atviras mū
sų filosofo išsisakymas, liečian
tis teologijos ir filosofijos są
lyčius, o taipgi asmeniškajam 
savo gyvenimo kely ir veikloje 
sutiktus tam tikrus aštrumus. 
Beletristikos puslapiams skirta 
Jurgio Bradūno literatūrinė 
apybraiža “Po prerijų dan
gum”. Baigiamas Vytauto Var- 
džio įžvalgus straipsnis “Ka
talikiškoji rezistencija ir tau
tos likimas”. Labai įsidėmėti
nos šio straipsnio išvados: 1. 
“Atsisakyti katalikybės ir jos 
teisių Lietuvoje reiškia ne tik 
silpninti tikėjimą, bet taip pat 
pakirsti lietuvių tautos savitu
mą”; 2. "Katalikiškoji rezisten
cija turi didelės įtakos visuo
meninės minties raidai Lietuvo-

je. Kova už tikėjimo teises, ve
dama visuotinių žmogaus teisių 
ir laisvių plotmėje, palaiko gy
vą demokratinės idėjos švieselę 
komunistų partijos užgožtoj vi
suomenėje- (...) Nebus per daug 
pasakyta pabrėžiant, kad Baž
nyčia Lietuvoje yra tapusi pro
gresyviųjų žmogaus teisių gy
nėja, vakarietiškai kalbant ‘li
beralus’ istorinis veiksnys”; 3 
“Lietuvos katalikiškasis elitas 
yra pergalėjęs mūsų tautišku
mui dažnai charakteringą etninį 
siaurumą, kuris dar ir dabar 
pasireiškia tam tikra socialine 
izoliacija, nepasitikėjimu nelie
tuviais, ‘veiklos savybėje’ ak
centavimu, menkavertiškumo 
kompleksu ir t. t.”

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
pabrėžiamas Toronto lietuviš
kosios Prisikėlimo parapijos 25 
metų jubiliejus (L Andriekus). 
Šia proga ir visas spalio mėne
sio “Aidų” numeris iliustruotas 
atitinkamomis nuotraukomis. 
Aprašoma Penktoji dainų šven
tė Toronte (V. Verikaitis) ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas (A. Kalnius). Pra
ėjusios vasaros Mokytojų dienų 
vaizdą išsamiai nupiešia Br. 
Juodelis. Recenzuojamos kny
gos: Jurgio Jankaus “Ir nebe- 
pasimatėm” (Vytautas Dyvas), 
Jurgio Jašinsko "Julius Jano
nis. Poetas ir revoliucionierius” 
(VI. Kulbokas), Br- Kaslo 
“The Baltic Nations — The 
QueBt for Regionai Integration 
and Political Liberty” (A. 
Stikliorius).

• Mirga Gimiuvienė, SENO
JO BOKŠTO PASLAPTIS. Išlei
do JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba Chicagoje 1978 
m. Iliustravo Mirga Gimiuvienė. 
Išleista su Lietuvių fondo pini
gine parama. Techninis redakto

Dabartine JAV LB Kultūros taryba. Iš kaires: Elena Okienė, Roma Žilionienė, pirm. Aleksandras Kadžius, Rūta 
Penkiūnienė, Antanas Vaičiulaitis ir Cezaris Surdokas. Trūksta Elenos Bradūnaitės, negalėjusios posėdyje daly
vauti. Nuotrauka Lino Surdoko

kompozitoriaus C. Debussy kūri
niais. Sį kompozitorių vienas jo 
gerbėjų yra pavadinęs “ūka
nų bei fontanų, debesų ir lietaus 
lašų poetu; žmogumi, klajojan
čiu pasaulyje po žvaigždėmis nu
sėtu dangumi”.

Koncertas baigtas Chopino 
Balade Nr. 1, jo šešiais preliu
dais ir Polonezu op. 22. Savo pa
mėgto kompozitoriaus muzika 
Kuprevičius klausytojų ir šį kar
tą neapvylė. Chopino kūriniuo
se parodytas jaudinantis, sunkiai 
pasiekiamas paprastumas, kartu 
su neeiliniu poetiniu įkvėpimu, 
nenupingintas per dideliu jaus
mingumu, dar ilgai skambės at
minty, nors baigiamajame Polo
neze ir buvo kiek jaučiamas il
gokos programos sukeltas pianis
to nuovargis. Klausytojai nuo
širdžiai svečiui pianistui plojo, 
dėkodami už mūsuose vis rečiau 
pasitaikančią iškilaus lygio, gai
vinančiai grynos ir taurios muzi
kos popietę.

rius Aleksadras Pakalniškis Jr. 
Tiražas 1000 egz. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicago
je. Leidinys 150 psl., kaina — 
4 dol., gaunamas ir “Drauge”.

Kai Kalėdų šventės jau artėja, 
kai vyresnieji suka galvas, svars
tydami ką reikės padovanoti jau
nimėliui, taip maždaug apie 
dešimt ir kiek daugiau metų am
žiaus, tai piršte peršasi atsaky
mas: dovanokite jiems tik ką iš
leistą ir čia minimą knygelę. Tiek 
piešiniais, tiek tekstu knygu
tė patrauks jaunąjį skaitytoja. Ir 
patrauks lietuviškoji knygelė ne
mažiau kaip angliškoji. Apysako
je vaizduojamas čionykštis, mies
tietiškas paties jauniausio lietu
viškojo atžalyno gyvenimas, ku
pinas paslaptingų nuotykių ir 
kvapą užimančių situacijų. Auto
rės šios srities debiutas visais at
žvilgiais yra pasisekęs.
• MŪSŲ ŽINIOS, 1978 m. spa

lio mėn. 29 d., Nr. 11. Lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro Chica
gos biuletenis. Redaguoja Anta
nas Saulaitis, S.J. Administruoja 
Petras Kleinotas, S.J. Atskiras eg
zempliorius —25 centai, siun
čiant leidinį paštu, bent 5 dol.' 
metams. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chiicago, IL 60636.

Turinyje: Br. Markaičio kūri
nių koncertas, Jaunimo centro 
taryba, Aniceto Tamošaičio ke
lionės motociklu, jėzuitų veiklos 
kronika ir kt.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1978 m. 
lapkričio mėn., 15 d., Nr. 12.

Puslapiuose randame madų pa
rodą, skautus akademikus, Da
riaus ir Girėno lituanistinę mo
kyklą, jaunimo veiklos kroniką, 
lituanistines studijas Chicagoje 
ir kt.

• EGLUTE, 1978 m. spalio 
mėn. Vaikų mėnesinis laikraštėlis

| išeivijoje. Leidžia ir spausdina 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys. Vyr. redaktorė — sės. Ona 
Mikailaitė. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Eglutė — 
Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260. Me
tinė prenumerata — 7 dol.

Tai mažajam skaitytojui įdo
mūs skaitiniai apie raganėles, 
apie miško knygą, apie Purpliu- 
ko laisvę, daug darbelių, galvo
sūkių, piešinių ir šypsniukų.

Kultūrinė kronika
B JAV LB Kultūros

tarybos veiklos
— Spalio 6 d. Kultūros tary

ba paskelbė aplinkraštį, _ 5 nr., 
kuriuo primena apygardų ir apy
linkių valdyboms svarbias sukak
tis, minėtinas dar šiais ir atei
nančiais metais. Šiais metais pra
šoma prisiminti 100 metų gimi
mo sukaktį žymaus mūsų politi
ko, nepriklausomybės akto signa
taro inž. Stepono Kairio ir Lietu
vos teisės istoriko, vertėjo prof. 
Augustino Janulaičio. 1979 me
tais raginama plačiai paminėti 
Vilniaus universiteto įsteigimo 
400 metų sukaktis. Taip pat 400 
metų sukanka ir nuo Konstantino 
Sirvydo gimimo.

1979 metais sausio 1 d. 100 
metų amžiaus susilauks garbin
gas mūsų dailininkas Adomas J. 
Varnas. Tais pačiais metais su
kaks ilOO metų nuo rašytojo Jo
no Biliūno ir kalbininko Kazimie
ro Būgos gimimo.

Spalio 11 d. aplinkrašty, 6 nr., 
Kultūros taryba ragina remti kny
gų leidimą prenumeratomis, pla
tinimu ir aukomis. Ragina to
liau jieškoti naujų knygnešių ir 
kreipia ypatingą dėmesį į JAV 
LB Krašto valdybos paskelbtą 
spaudos platinimo vajų.

— Kultūros taryba finansavo 
Stasio Goštauto kelionę į tarp
tautinį PEN klubų suvažiavimą, 
įvykusį spalio 12-14 d. Barcelo- 
noj, Ispanijoj. Be St. Goštauto 
lietuviams suvažiavime atstova
vo ir Tomas Venclova.

— Spalio 29 d. C. ir S. Sur- 
dokų namuose Baltimorėje įvyko 
Kultūros tarybos posėdis, kuria
me dalyvavo Elena Okienė, Rū
ta Penkiūnienė, Aleksandras Ra- 
džius, Cezaris Surdokas, Antanas 
Vaičiulaitis ir Roma Žilionienė. 
Elena Bradūnaitė buvo išvyku
si tarnybos reikalais, tad posėdy 
dalyvauti negalėjo.

Nutarta skelbti dramos kon
kursą, kad pagausėtų mūsų te
atrinė literatūra. Konkurso pre
mijai nutarta skirti 1500 dolerių. 
Šiam reikalui 1000 dol. jau yra 
paskyręs Lietuvių fondas, o liku
sią sumą pridėjo Kultūros tary
ba. Rankraščiams įteikti nusta
tyta 1979 m. lapkričio 15 d. da
ta. Vertintojų komisija ir kitos 
konkurso detalės būsiančios pa
skelbtos vėliau.

JAV ir Kanados V teatro fes
tivaliui suorganizuoti ir praves
ti buvęs Kultūros tarybos pirmi
ninkas Juozas Gaila buvo pa
kvietęs Anatolijų Kairį. Kultūros 
taryba tam pilnai pritarė ir įga
liojo Anatolijų Kairį imtis orga
nizavimo darbo. Festivalis įvyks 
1980 metų Padėkos dienos sa
vaitgalį.

Toliau svarstyti Vilniaus uni
versiteto sukakties minėjimo klau
simai, Pasaulio lietuvių archyvo 
ir lietuviškųjų enciklopedijų už
baigimo minėjimų reikalai.

LB Inf.-R.

Kultūrine premija
pagerbtas istorikas
dr. Juozas Jakštas

Ohio Lietuvių gydytojų drau
gija, istorijon save įrašiusi jau 
dvidešimt antrosios kasmetinės 
kultūrinės premijos paskyrimu, 
šiemet šią savo premiją (1000 
dol.) paskyrė istorikui dr. Juo
zui Jakštui. Tai ant pat dvi
dešimtojo amžiaus . slenksčio 
(1900 m.) gimęs mūsų istorikas, 
labiausiai savo veikalais ir gau
siais raštais istorijos mokslo 
leidinių puslapiuos pagrindinį 
savo dėmesį kreipiąs į Vidur
amžius, kuriuose išskirtinis 
-vaidmuo tenka ir ano meto išsi
plėtusiai Lietuvos valstybei.

Nežiūrint vyresnio amžiaus, 
mokslininkas laureatas dr. Juo
zas Jakštas tebėra tikras darbš
tumo ir kūrybingumo pavyz
dys: jis ir nepamainomas enci- 
klopedistas, įvairių mokslinių 
suvažiavimų dalyvis ir paskai
tininkas, uolus kultūrinių žur
nalų ir laikraščių bendradarbis 
istorijos mokslų puslapiuose, gy
vai sekąs istorijos mokslo nau
jienas ir į jas reaguojąs savuo
ju įnašu, kantrus pasėdėti prie 
rašomojo stalo, bet nevengiąs 
ir viešumos, bendruomeninio ir 
bičiuliško pabendravimo su 
žmonėmis.

Premija dr. Juozui Jakštui 
iškilmingai buvo įteikta lapkri
čio 4 d., Clevelande.

Rašytojas Vytautas Alantas

Noveles konkursą
laimėjo Vyt. Alantas
Jau dešimtmečius gyvuojanti 

tradicija ir tuo pačiu gana reikš
mingas indėlis išeivijos litera- 
tūrinin gyveniman yra “Drau
go” romanų ir “Dirvos” novelių 
konkursai. Geresni ar prastes
ni būna jų kasmetiniai rezulta
tai, bet kiekvienu atveju jie 
liudija mūsų literatūrinio inte
reso gyvastingumą ir bendras 
pastangas tą interesą išlaikyti 
kiek galima ilgiau.

Abiejų konkursus organizuo
jančių laikraščių tikslas yra 
panašus. Tik organizaciniai jų 
vingiai kiek skiriasi. Sakysim, 
“Draugo” konkurso mecenatai 
kasmet vis būna kiti, tuo tarpu 
kai “Dirvos” mecenetas visada 
tas pats — čikagietis Simas 
Kašelionis. “Draugo” romanų 
konkurso suma jau nuo “neat
menamų laikų” yra 1000 dolerių. 
Tuo tarpu kai Simas Kašelionis 
savo asmeniškąją ir nuolatinę 
mecenatystę šimtinė po šimti
nės vis didina. Turint minty 
dolerio vertės mažėjimą, ir visi 
kiti galėtų pasekti šiuo Simo 
Kašelionio pavyzdžiu. Šiemet 
S. Kašelionis novelės konkursui 
paklojo 600 dolerių, ir “Dirvos” 
premija paskirta rašytojui Vy
tautui Alantui už konkursan 
atsiųstą novelę “Šachmatų par
tija su giltine”. Tai naujas pro- 
duktingo mūsų romanisto, dra
maturgo ir novelisto laimėjimas. 
Premijuotoji novelė netrukus 
bus pradėta spausdinti “Dir
voje”. ,

Dr. Juozas Jakštas

Vilniaus universitetas
Lituanistikos instituto

suvažiavime
Lituanistikos instituto VII- 

me suvažiavime 1979 metų ge
gužės mėn. 26 —28 dienomis 
bus šios paskaitos, skiriamos Vil
niaus universiteto 400 metų su
kakčiai pažymėti:

Dr. Stasys Goštautas — Ispa
nijos humanistas Petras Roizijus 
Vilniuje 1551 — 1571 metais;

Dr. Vincas Maciūnas — Vil
niaus studentų tautiška giesmė 
1823 metais;

Simas Sužiedėlis — Vilniaus 
universiteto istorijos apžvalga;

Vincas Trumpa — XIX am
žiaus pradžios Vilnius pagal Sta
nislovo Moravskio atsiminimus;

Stasė Vaškelienė — Vilniaus 
universiteto biblioteka pokario 
metais.

Čia tik pusė programos, neš'' 
yra pakviesti dar penki prelegen
tai. Suvažiavimas įvyks New 
Yorko Brooklyne, lietuvių Kultu- ■ 
ros židinyje. Šį kartą nebus ly
giagrečių sesijų, tad svečiai ga
lės klausytis visų paskaitų iš ei-i> 
lės. Detalus tvarkaraštis ir pa-' 
skaitų tvarka bus paskelbta vė
liau.

Mokslinę programą organizuo
ja Lituanistikos instituto prezi
diumas, o kita suvažiavimo progra
mą ir techniškus reikalus tvarkys., 
talkos komitetas, kurio pirminin
kas yra Aleksandras Vakselis. 
Suvažiavimą remia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros taryba.

PATIKSLINIMAS
“'Naujų leidinių” skiltyje lap

kričio 4 d., aprašant naują “Ai
dų” žurnalo numerį, paliktas ne
tikslumas: ten turėtų būti mini
ma matematiko K. F. Gauss’o 
gimimo 200 metų sukaktis.

Enciklopedijų 
leidėjo istorija

(Atkelta iš 3 psl.)

jai. Svarbiausia, ką padarei, o su ta 
enciklopedija padarei stebuklą...

Spalio 22-rą vėl atvyko j Put- 
namą. Sako, turįs keletą reikalų. Pa
klausiau,, kaip jaučiasi.

— Kaip išgręžta mazgotė — ir pa
rodo atvežtą pundą. — Pažiūrėk, jei 
įdomu. Jau sulaužėm pagaliau, at
mušėm ir pasiuntėm ofsetinei ame
rikiečių spaustuvei. Čia antras eg
zempliorius...

— Kaip ilgai užtruks spaustuvėj 
ir rišykloj.

— Tris ar keturias savaites.
Žiūrėjau į tą "išgręžtos mazgo

tės” veidą. Pastebėjau lyg atoleidį ir, 
sakyčiau, džiaugsmo prošvaistę. Ką 
gi, visos įtampos ir baisus nuovar
gis prieina ribos, kurią tenka vadin
ti laiminga užbaiga. Darbas užtruko 
25 metus, o tai buvo nebe jaunystės 
metai... Tada prisimihiau vieną jo 
prasitarimą:

— Aš daug kuo ir daug kur rizi
kavau. Visur rizikavau, net pačiu 
savo gyvenimu... Didžiausia rizika 
buvo enciklopedija — jai užstačiaU 
viską. Ačiū Dievui, kad laimingai

(Pabaiga)
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