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LITUANISTIKOS INSTITUTO VADOVYBEI KEIČIANTIS • 

Pokalbis su inž. dr. Jurgiu Gimbutu, 
perduodant Lituanistikos instituto 
vadovavimą naujam pirmininkui 

Kente ont. 

Vilniaus universiteto m e t e pradedant 
Mačiau Vilnių iaunų miestą, 
Seną mokslų gyvenimą, 
Nuo žemaičių beapsėstą 
Ir jų tikrą sutarimą. 
Šlovė visus sujudino 
Gera tėviškei daryti, 
Ir, ką amžiai pagadino, 
Cesas yra sutaisyti 

Simonas Stanevičius 

Pradedami Vilniaus universi
teto 400-tuoius metus, grįžkime 
į tuos laikus, kai Vilniaus uni
versitetas gyveno tragišku laikų 
išvakares. Įdomus yra to laiko
tarpio liudininkas, vieno šio uni
versiteto studento eilėraštis "šlo
vė žemaičių"". Jo autorius yra Si
monas Stanevičius (1799-184S). 
šiame eilėrašty krinta i akis tai, 
kad jame nėra jokio liūdesio ar 
rezignacijos. Eilėraštis alsuoja 
veiklos polėkiu, o ne nusivylimo 
dvasia. Jis ne elegija, bet odė. 

M* s savo mastymą apie Vil
niaus universitetą dažnai prade
dame praradimo dvasioje: šis u-
niversitetas buvo svetimųjų, ne 
mūsų; jis buvo atšlijęs nuo lietu
vių tautos; jo mokslai buvo ne 
mūsiški; jo lotynų ir vėliau 
lenkų kalba darė ši mokslo židi
nį mums nesavu. Ne tokios yra 
Simono Stanevičiaus nuotaikos. 
Jis, kaip ir mes, džiaugiasi sena 
Vilniaus universiteto garbe, ap
tardamas jį kaip "seną mokslų 
gyvenimą", tačiau tokį gyve
nimą, kuris yra "žemaičių apsės
tas". Ir reikia manyti, kad šį že
maičių "apsėdima" poetas su
pranta ne vien tik kaip jo laiko
tarpio reiškinį, bet kaip visų 
šimtmečių reiškinį. 

šalia savo entuziazmo poetas 
žino, kad amžiai šiame universi
tete daug dalykų yra pagadinę. 
Tačiau pasitikėdamas savo veik
lia dvasia, jis kviečia taisyti "ką 
amžiai pagadino." Jis žino, kad 
pasaulis jau buvo susitaikęs su 
mintimi, jog lietuvių tauta yra 
praradusi save, užsimiršusi, kas 
ji yra. 

Sis eilėraštis buvo parašytas 
1823 metais, išleistas Vilniuje 
1829 metais. Tai buvo išvakarės 

-

Kai šiuo metu išeiviškoje mū
sų visuomenėje bauginančiai pra
siveržia įvairūs nesutarimai, kai 
grumiasi tarpusavyje dėl tuščio 
nieko arba tik dėl įsivaizduotos 
garbes bei pirmavimo, tai litua
nistinių mokslų žmonės savo or
ganizacijoje tvarkosi kultūringai 
ir demokratiškai, vienas kita su
prasdami, vienas kitą respektuo
dami, kūrybinėmis nuotaikomis 
ir savo darbu galbūt labiausiai 
įprasmindami šiandieninę išeivi
ją. Čia turima minty Lituanisti
kos instituto veikla ir jo narių 
pozityvus kūrybinis, bet ne ar
domasis nusiteikimas. 

Su naujais metais pasikeitė ir 
Lituanistikos instituto vadovybė. 
Šia proga užkalbiname daug šir
dies Institutan įdėjusį buvusį jo 
pirmininką inz. dr. Jurgį Gim
butą, teiraudamiesi aplamai apie 
Lituanistikos instituto struktūrą, 
veiklą ir ateities, planus. 

1831 metų sukilimo, kuris pakir
to ir Vilniaus universiteto egzis
tenciją. Eilėraštis tačiau prana
šauja ne grėsmę, bet prisikėlimą. 
Jis žino, žemaičių garbė ir kalba 
atgijo, ir kad ta garbė "visus su
judino gera tėviškei daryti". 
Tarp lietuvių pasklido tarpusa
vio meilė, ir lietuvis pasijuto lie
tuviu esąs. Trumpais žodžiais pa
minėjęs keletą didžiųjų kuni
gaikščių, poetas palaipsniui ug
do savo veiklos polėkį, pradedant 
išsivadavimu iš priešų ir bai
giant nepaprastu įvykiu šiaurėje, 
sušvitimu tokios šviesos, ku
ri nuplieskė visus Lietuvos paša
lius. Deja, kaip daugelio pra
našysčių išsipildymui, taip ir 
šios, reikėjo kur kas daugiau lai
k a Ir pats poetas geresnių laikų 
jau nesulaukė. Jam teko išgyven
ti tik nepasisekusio sukilimo pa
sekmes. Bet jo pranašauta šviesa 
nušvito, nepraėjus nė šimtui 
metų, Lietuvos nepriklausomy
be. Teisus dėl to yra Maironis, 
kai jis savo poemoje "Tarp skaus
mų į garbę rašo: "Idėjos, jei di
džios, nemiršta kaip žmonės, jos 
tveria per amžius ilgus..." Ta- i 
čiau vien laiko slinkties idėjų gy-! 
vybei išlaikyti nepakanka. Joms 
reikia žmonių pastangų. Dėl to 
Maironis savo posmą baigia: "Bet 
(idėjos) neina kaip saulė, ra
miai be karionės; tai audra, ką 
mėto žaibus" (5 giesmės pra
džia). 

Simonas Stanevičius buvo ne 
tik pranašas, bet ir aktyvus vei
kėjas. Šiame jo eilėrašty yra 
užuominų, kad Vilniaus univer
sitete buvo ir žemaičių studentų 
organizacija, o ne vien filo
matai ir filaretai, kalbėję lenkiu
kai. Viena šių organizacijų yra 
išugdžiusi didįjį Lietuvos kuni
gaikštijos entuziastą, rašiusį len
kiškai, Adomą Mickevičių. Kai 
kuriuos šio Simono Stanevičiaus 
eilėraščio pasakymus, sudėjus 
juos greta ir paėmus veikliame 
šio kūrinio fone, galima įtarti, 
kad autorius čia kalba apie bu
vusią žemaičių studentu organi-
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— Dėl ko dabar keičiama U 
vadovybė? 

— Pasibaigė trejų metų statu
tinis laikas. Buvau išrinktas pir
mininku 1972 metų gruodžio 
mėn. ir vėl perrinktas po trejų 
metų. Vicepirmininkas Simas Su
žiedėlis ištesėjo taip pat šešerius 
metus. Kiti prezidiumo nariai 1973 
-75 metais buvo: Vladas Kulbo
kas, dr. Tomas Remeikis ir dr. 
Aleksandras Plateris, o 1976-78 
metais: dr. Ina Užgirienė, dr. Ro
mas Misiūnas ir Vincas Trumpa. 
Skyrių vedėjai renkami ir kartais 

perrenkami trejiems metams, tik 
jų kadencija nesutampa su pre
zidiumo. 

— Kas bus naujajame Institu
to prezidiume? 

—Pirmininku išrinktas Rimvy
das Šilbajoris iš Columbus, Ohio. j 
Kiti keturi dar nepasiskirstė pa
reigomis: Ilona Maziliauskienė iš 
Montrealio, Janina Rėklaitienė iš Į 
Chicagos, Julius Slavėnas iš Bu-
fallo, N.Y. ir iš dabartinio prezi
diumo R. Misiūnas iš Williams-
town, Mass. Jie visi daktarai, 
universitetų ar kolegijų profeso
riai. Rinkimai atlikti korespon-
denciniu būdu. Balsavo 65 proc. 
visų LI narių. Naujasis prezidiu
mas perėmė pareigas nuo sausio 
pradžios. 

—- Girdėti, kad išrinkta nau
jų Instituto narių. Kas jie? 

— Taip, gruodžio mėnesį In
stituto taryba atliko narių rinki
mus, balsavo visi 13-ka. Naujieji 
nariai yra: istorikai dr. David 
Fainhauz, dr. Saulius Sužiedėlis 
ir kun. Vincas Valkavičius; litera
tai Violeta Kelertienė, Tomas 
Venclova ir dr. Jonas Zdanys: 
psichologai daktarai Vytautas J. 
Bieliauskas ir Romualdas Kriau
čiūnas, įrašytas į sąrašus praė
jusiais metais išrinktas psicholo
gas dr. Algis Norvilas. 

Pagal statutą ir 28 metų prak
tiką, LI nariai renkami slaptu 
balsavimu, dviem trečdaliais tei-

Inž. dr. Jurgis Gimbutas, pirmininkavęs Lituanistikos Institutui 1972-1978 
,-netų laikotarpyje. 

*iamų balsų. Ne visi kandidatai j čiuika ir J. Rėklaitienė. Penkerių 
surenka tiek balsų, bet šį kartą Į metų išeivijos bibliografijos 300 

Rimvydas Mbatorls, naujasis Lltuanistiko* Tistituto pirmMnka*. 

praėjo visi. Kandidatus parenka 
ir pristato Instituto skyrių vedė
jai. Tvarkomės kitoniškai, kaip 
kitos draugijos: negalime priimti 
pasisiūlančių įstoti ar įsirašyti 
nariais, o tik pakviečiam išrink
tuosius. 

— Kaip Idto Instituto narių 
sudėtis per pastaruosius 6 metus? 

— 1973 metais buvo 68 na
riai, iš jų 56 proc. jaunesni, kaip 
65 metų, moką nario mokestį. 
Dabar turim 120 narių, iš jų 69 
proc jaunesni kaip 65 metų. Siek 
tiek atjaunėjome, bet brangia kai
na: mirtis pasiėmė net 12 vyres
nio amžiaus narių. Jų tarpe nu
stojome žymių lituanistų, buvu
sių Lietuvos universitetų profeso
rių: Antano Vasio, Prano Skar-
Ižiaus, Leonardo Dambriūno, Alf
redo Senn'o ir taip neseniai Jo
no Puzino. 

—Kas reikšmingesnio atlikta 
Jūsų kadencijoje? 

— Instituto veikla reiškėsi 
dvejopai: suvažiavimais ir litua
nistinėmis knygomis. Instituto 
suvažiavimų buvo trys, kas dve
ji metai, visada lietuvių visuome
ninėse patalpose, su paskaitomis 
lietuvių kalba. Tuose trijuose su
važiavimuose 50 LI narių skaitė 
69 paskaitas ir dar turėjome ke
lis svečius prelegentus. Suvažia
vimuose dalyvaudavo apie vie
nas trečdalis Instituto narių. Su
važiavimai būna atviri lietuvių 
visuomenei. 

Išleidome 6 knygas. Lituanisti
kos Darbų II tomą redagavo dr. 
Vincas Maciūnas, o tris suvažia
vimų darbų tomus redagavo iš 
eilės dr-ai R, Šilbajoris, B. Ma-

puslapių tomą parašė Povilas 
Gaučys, redagavo Jonas Damaus
kas ir T. Remeikis. Vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus šimtmetinę 
sukaktį atžymėjome, išleisdami 
jau nebegaunamos kun. Antano 
Aleknos 1923 metais Klaipėdoje 
išleistos knygos antrą laidą su 
V. Trumpos įvadu ir J. Damaus
ko dokumentų priedais. Tos kny
gos mecenatas buvo dr. Myko
las Morkūnas. Jo spaustuvėje 

Lituanistikos Darbų IV-sis tomas, 
redaguotas to paties Vinco Ma
ciūno. Rašomos keturios svarbios 
knygos, kurias išleis Lituanisti
kos instituas. Tris finansuoja Lie
tuvių fondas: tai akademinė Lie
tuvos istorija, rašoma aštuonių 
istorikų; Lietuvių literatuos isto
rija anglų kalba, rašoma A. Vai
čiulaičio ir V. Maciūno; išeivijos 
bibliografiją nuo 1975 metų — 
rašo P. Gaučys. Dar neturim 
mecenato kitai prof. Vaclovo Bir
žiškos knygai: lietuvių išeivių 
spaudos bibliografijai anglų kal
ba, "American—Lithuanian Press, 
1875-1910". Tą komplikuotą 
rankraštį tikrina ir redaguoja 
Stasė Vaškelienė 

— Kodėi Lituanistikos Institu
tas nepasireiškia Amerikos imi- -
versitetuose ir angliškai kalban- _>y 
čioje visuomenėje? 

— Dėl to, kad tą jau sėk
mingai atlieka AABS — Baltų. ; 
mokslinių studijų draugija, o jo
je dirba ir lituanistai — tie pa
tys LI nariai. Būtų nereikalingas 
dublikavimas, jei ir LI vykdytų 
savo suvažiavimus universitetuo
se anglų kalba. AABS yra gau
sesnė ir turtingesnė tokiai veik
lai, o LI yra reikalingas lietuvių 
visuomenei, ką įrodo gausus at
silankymas į mūsų suvažiavimų 
paskaitas ir pusėtinai gausus Ins
tituto leidinių pirkimas. Jei jau 
LI tikslas yra ugdyti lituanisti
kos mokslus išeivijoje, tai dalis 
to uždavinio yra perdutoti to 
ugdymo ir kūrybos rezultatus sa
va lietuvių kalba. Tatai labai ak
tualu jaunesniesiems mokslinin
kams, kurie gal ir neturėtų kito
kių progų paskaityti savo specia
lybės paskaitų lietuviškai. To pa- . 
ties siekia ir mūsų Mokslo ir kū-
tybos simpoziumai, kurių dalį su
darydavo LI suvažiavimai. 

Chicagoie spausdinome visas 
knygas, išskyrus Lit Darbų UI to
mą. 

— Is kur gavote lėšų tiek 
knygų išleisti? 

— Ne iš 10 dolerių metinio 

— Ar tai neturite jokio ryšio 
su kitataučiais mokslininkais-? 

— Kaipgi — juk ir mūsų na
rių yra nelietuvių bent šeši, o 
galėtų jų būti ir daugiau. LI lei
diniai parduodami ar dovanoja
mi mokslinėms bibliotekoms šia
me ir kituose kontinentuose. Ins-
institutas įregistruotas keliuose 
mokslinių organizacijų kataloguo
se. Pirmininko arba Illinois įga-

nario mokesčio. Nebuvom pavel- \ lietinio adresais gauname laiškų 
dėję kapitalo iš praeities. Gelbė- i B kitataučių mokslininkų ir šiaip , 
jo daugiausia Lietuvių fondas, | Jau žmonių, jieškančių bibliogra

finių ar kitokių informacijų. šiek tiek Liet Bendr. Kultūros 
taryba (tada pirm. buvo Anato
lijus Kairys), Devenių fondas 
(prof. Vacį. Biržiškos knygai), 
— reikėjo nemaža tūkstančių do
lerių, kurių dalis grįžta, parduo
dant knygas. Tad suvažiavimų 
darbus išleidome be subsidijų. 
Dar gavome tūkstantinę iš Vy
dūno Jaunimo fondo Lietuvos isto
rijai rašyti, šia proga ačiū vi
siems mecenatams ir kun. dr. 
Prunskiui už pirmąją tūkstanti
nę lituanistikos premiją, kuri te
ko dr. V. Maciūnui 1977 metais. 

— Minėjote Biržiškos knygą, 
o jos dar nematėm? Kas dar 
rengiama spaudai? 

— Vaclovo Biržiškos knyga 
apie studentus iš Lietuvos užsie
nių universitetuose XIV - XVIII 
amžiuje jau renkama spaustuvė
je. Be to, spaustuvėje baigiamas 

Man teko atsakyti, arba nukreip
ti skyrių vedėjams gal po dešim
tį tokių laiškų kasmet. Ke?i 
tarptautiniai knygynai užsisako 
mūsų leidinių. Amerikos ir Eu
ropos. Žinoma, šitokius ryšius 
reikia plėsti. 

— Skaitėme apie sekantį LI 
suvažiavimą New Yorke. Kokia 
jo programa? 

— Vll-sis Instituto suvažiavi
mas įvyks 1979 metų gegužės m. 
26-28 d. Brooklyne, N.Y. lietu
vių Kultūros židinyje Paminėsim 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktį. Jau susitarta su šiais 
paskaitininkais: Simu Sužiedėliu, 
Vincu Trumpa, Stase Vaškelie
nė; dr-ais St. Goštautu, Juozu 
Jakštu, Ramūnu Kondratu, Vin
cu Maciūnu, Jonu Račkausku. 

(Nukelta į 2 p*L) 
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Palikęs neišdildomą įspūdį 
A. RUBIKAS 

I 
Kai po Pauliaus VI mirties kar- \ 

dinolai susirinko naujo po
piežiaus rinkti, jie buvo atsidūrę 
pieš nelengvą uždavinį: koks as
muo turėtu Bažnyčiai vadovauti 
šiuo metu? 

Jie išrinko popiežių, kuris ne
sutiko sėsti į sostą. Jie išrinko po
piežių, kuris nešė naują sti
lių Bažnyčion: nebūti Viešpačiu, 
o kitų tarnu. Tai buvo anot italų: 
uno stile di servizio. Jie išrinko 
popiežių, kuris atsisakė "ka
rūnuotis" ir į iškilmes atėjo pės
čias. Jis nesidavė nešamas Egip
to faraonų pavyzdžiu. Tik vėliau, 
sužinojęs, kad žmonės jį nori ir 
iš tolo matyti, popiežius nusi
leisdavo ir lipdavo ant nesamos 
kėdės. O pati didžiausia sensaci
ja: jie išrinko popiežių, kuris su
gebėjo šypsotis, — nežiūrint taip 
mėgiamų kalbų apie Bažnyčios 
"griuvimą". Jie išrinko popiežių 
su besišypsančiu veidu. 

Tas šypsnys pagavo milijonus. 
Tas šypsnys davė naujos vilties 
ir drąsos. Pasirodė, kad žmones 
ilgisi žmonių, kurie ne tik apie 
Evangeliją kalbėtų, bet ir Evan
gelijos dvasią apie save skleistų, 

—Evangelijos, kuri vis dėlto 
reiškia Linksmąją Naujieną! — 
žmonėms, nuolatinių katastrofų 
varginamiems. 

Šypsnys žavi, — kai jis nėra 
nuduotas, kai jis nėra suvaidin
tas, kai jis nėra kaukė, o besišyp
sančios širdies ženklas. Žmo
nių su faraonų ir su sfinksų vei
dais žmonės šiaip jau turi gana. 
Žmonės ilgisi veido, kuris jiems 
sakytų, kad, nežiūrint tiekos prie-
spaudų, karų, neteisybių, apgau
lių, melų ir smurtų pasauly, 
krikščionys vis dėlto gali šypso
tis, nes Evangelija, nes Linksmo
ji Naujiena yra jų pergalės 
garantas. 

Kodėl žmonės popiežiaus šyps
niui parodė tiek dėmesio? Gal to
dėl, kad nuoširdaus šypsnio 
šiandien reikia su žiburiu jieško-
tL 

Po popiežiaus mirties laikraš
čiuose pasirodė žinia, kad jis mi
ręs, skaitydamas (visiems žino
mą) dvasinės literatūros knygą 
apie Kristaus sekimą. Taigi po
piežius būtų miręs ramiai, vaka

re, dienos rūpesčius į šalį pastū
męs, dvasiniam skaitymui susi
kaupęs, medituodamas. Taip jį 
rytą užtikęs jo kapelionas su kny
ga "Kristaus sekimas" rankoje. 
Kas nors tą žinią laikraščiams 
padavė. 

Tačiau antroji, vėl laikraš
čiuose pasklidusi žinia jau sakė, 
kad jį užtiko visai ne jo kapelio
nas, o jo šeimininkė, nesulaukusi 
popiežiaus anksti rytą įprastinė
je vietoje, ir kad miręs popiežius 
rankoje laikė visai ne aną mal
dingą knygą, o eilę svarbių do
kumentų, protokolų, ir kad po
piežiaus bendradarbiai dėl Pau
liaus VI ilgos ligos uždelstose by
lose reikalavę greito sprendimo, 
kurį Jonui Pauliui I, į darbą dar 
neįsitraukusiam, buvę nelengva 
daryti (tuo jis jau buvo skundę
sis), — ir kad kai kam nepatiku
si net naujoji popiežiaus laikyse
na. 

Laikraščiai, aišku, dės visas 
žinias. Jų ir pareiga išsamiai, abi
pusiai informuoti savo skaityto
jus. Bet ką tur daryti eiliniai ti
kintieji? Kuriomis žiniomis jie 
gali pasitikėti? Juk popiežius yra 
ir jų popiežius. Popiežius jiems 
nėra koks pašalinis asmuo, kurio 
likimas ir sąlygos, kuriose dirba, 
galėtų būti ir nesvarbios, ypač 
popiežiaus, kuris buvo juos pra
šęs jam padėti bent malda. 

Kad įtampų gali būti ir pačiose 
aukščiausiose viršūnėse, tai nie
ko nuostabaus, nes jų yra buvę 
jau net ir Viešpaties laikais. Štai 
evangelijos pasakoja, kaip kartą 
Viešpačiui su savo mokiniais ke
liaujant į Kafarnaumą, pastarie
ji susiginčijo, "kuris iš jų di
džiausias" (Morkaus 9,34), ir 
kaip kitą kartą Zebediejaus sūnų 

į motina, norėdama jų vieną pa
sodinti Viešpaties kairėje, o kitą 
dešinėje, bandė klausimą spręsti 
protekcijos būdu, aišku, iššauk
dama kitų dešimties mokinių 
pyktį (Mato, 20,24). Šių faktų e-
vangelistai visai nesistengė užtu
šuoti, laikydamiesi paties Vieš
paties duotos direktyvos: "Jūs sa
kykite: Taip', jei taip. 'Ne', jei 
ne. (Mato, 5,37). Tiesa yra gerb
tina visada, —ir tada, kai ji yra 
rašoma mažąja raide; kai tiek 
netiesos yra skelbiama pasaulyje. 

Dailininkui 
Adomui Varnui 

100 metų 

Dailininkui Adomui Varnui, gyvenančiam Chicagoje. 
i. m. sausio mSn. 1 d. suSjo 100 metų. Gerbiamas ju
biliatas yra, galima sakyti, M. K. Čiurlionio mūsų dai
lininkų kartas amžininkas ir individualiosios naujųjų 
laikų lietuvių dalės veteranas. Sukaktes proga čia pa
teikiame dailininko Adomo Varno portretą, pieštą sim-
tametinės sukakties išvakarėse. Portretą nupiešė dail. 

Vladas Meškėnas, gyvenantis Australijoje Ir ten 
janris portretistai Šiuo zuciu dailininkas yra atvykęs 
Amerikon. Svečiuodamasis Chicagoje, pabuvojo ir pas 
Adomą Varną, kur turėjo progos padaryti šj portretą, 
vaizduojanti dail Adomą Varną, glustelėjus} popiečio 
poilsiui. Greta jo žmona — Marija Kuraitytė-Varnienė. 

Nuotr. V. Noreikos 

Kalbėdamas kardinolams, po

piežius labai aiškiai nusakė baž
nytinių uždavinių pirmenybes. 
Svarbiausiu jų jis laikė evangeli
zaciją, tai yra Evangelijos skel
bimą, jos aiškinimą, jos įgyven
dinimą. Daug energijos suvarto
ja asmeniški reikalai ir nesantai
kos, kaip savų interesų gynimas, 
kovos dėl pirmų vietų, kovos įvai
rių grupių vienų su kitomis. Ta
da nukenčia pats svarbiausias 
uždavinys: tikėjimą stiprinti, ti
kėjimu gyventi. Todėl galimas 
daiktas, kad tada kardinolai dėl 
to ir rinko popiežiumi Albi
ną Luciani, ateinantį iš praktiš
kos sielovados: katachetą, teolo
gijos docentą ir vyskupą, besirū
pinusį vyskupijos tikinčiaisiais ir 
buvusį glaudžiam kontakte su 
jais. Šiandien paradais, žibučiais 
bei jėgos —valdžios pademons
travimu vargu ar būtų galima 
žmones patraukti. Laikai yra la
bai pasikeitę. Jonas Paulius I ne 
tik nežengė į sostą, kad pasi
rodytų, kas esąs, bet net vie
šai prisipažino, jog neturįs nei 
savo pirmtako Jono XXIII išmin
ties, nei Pauliaus VI erudicijos, 
ir kartu tikinčiuosius prašė: Ti-

Pokalbis su inž. dr. J. Gimbutu 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Temas paskelbsime kitą kartą. 
Būsimasis suvažiavimas, kaip ir 

ankstesnieji, remiamas L.B. kraš
to valdybos. Dalį programos su-
organizuosim kartu su L.B. Kul
tūros taryba (pirm. Al. Radžius). 
Jau buvo rašyta apie suvažiavi
mo talkos komitetą. 

— Jei turėtumėt dar metus ki
tus laiko, ką norėtumėt atlikti 
Institute? 

— Kas nespėta ar nepajėgta at
likti per 6 metus, kažin ar be-

kiu, kad man padėsite savo mal
da. Tai buvo popiežius, kuris sa
vo kuklumu, savo nuolankumu, 
savo nuoširdžiu paprastumu su
žavėjo (per tokį trumpą laiką!) 
net ir nuo Bažnyčios atokiau sto
vinčius žmones. Tai buvo popie
žius, sušvitęs meteoru. Tegu to
kie žmonės istorijos zenite ir la
bai trumpai pasirodo, jie palieka 
neišdildomą įspūdį. 

mą. Jūs, daktare, kalbėjote apie 
reikalą parengti specialų rteika-
lą, liečiant lituanistiką iseivijo-

pagelbėtų dar metai kiti. R e i k a - į ^ A te non P^oryta **> « * 
linga atlikti štai kas: į 

a) Paspartinti ir išplėsti jau 
išspausdintų knygų platinimą 
bibliotekoms ir publikai. Reikia 
daugiau pagalbos LI leidyklos 
direktoriui dr. Remeikiui. 

b) Rūpestingiau pasižvalgyti 
priaugančių lituanistų ir išrinkti 
juos nariais — kandidatais, o vė
liau jau tikraisiais nariais. 

c) Kartu su Lietuvių Bendruo
mene realizuoti centrinio lietu
vių archyvo sumanymą. Pagrin
dą turim: C. Grincevičiaus vado
vaujamą PLB archyvą Chicago
je, tik reikia daugiau patalpų ir 
lėšų viską sukataloguoti. 

d) Padėti P.L.B. valdybai įkur
ti lituanistinių mokslų centrą 
universitete, kaip buvo dr. Šilba-
jorio pasiūlyta Toronto suvažia
vime LI nesutelks kapitalo, bet 
galėtų sutelkti mokslinį persona
lą ir studentų. 

— Prieš metus, užbaigiant III-
-jį Mokslo ir kūrybos simpoziu-

kalu? 
— Nieko nepadaryta, tik pa

siteirauta kitų 25 lituanistų nuo
monės. Į tuos laiškus atsakė tik 
14. Iš jų sumanymui pritarė ir 
sutinka talkininkauti šeši, nepri
tarė trys ir abejoja, ar iš to kas 
gera išeitų — penki. Tai tik pra
džia. Aš manau, kad veikalas, 
susumuojąs lituanistikos mokslų 
darbus išeivijoje po II pas. karo 
yra reikalingas. Enciklopedijose 
tie dalykai yra išbarstyti ir ne
siekia paskutiniųjų metų. Tereikia 
suregistruoti ir pačius jaunuosius 
lituanistus su jų pradiniais dar
bais. Tarybinėje Lietuvoje mūsų 
darbai oficialiai ignoruojami, o 
iš tikrųjų rimtai vertinami. Tu
riu viltį, kad dėl to darbo bus 
susitarta su naujuoju, prezidiu
mu ir bus rastas kvalifikuotas re
daktorius autoriams sukviesti ir 
viską suderinti. Norėčiau suriš
ti tokio leidinio parengimą su Vil
niaus universiteto 4013 metų su
kaktimi. Nors darbą pradėti. 

Kertine parašte 
(Atkelta ii 1 paL) 

zaciją Vilniaus universitete. Štai 
jis sako, kad žemaičių šlovė prisi
kėlė viename jų surinkime. Ir ta 
"Šlovė visus sujudino gera tėvH-
kei daryti". 

literatūros kritikas dr. V. Ma
ciūnas šį Stanevičiaus eilė
raštį yra pavadinęs "entu
ziastinga tautos gyvatos giesme'*. 
(Pal. Pr. Naujokaitis "Lietuvių 
literatūros istorija" L, 207 psL). 
Pradedant Vilniaus universiteto 
sukaktuvinius metus, šis eilėraJ-
tis yra skatinimas ir mums pa
klausti savęs jo žodžiais: ar mes 
esame pajėgūs taisyti tai, ką am
žiai pagadino? Ar sena Vilniaus 
universiteto garbė neįstengs 
mūsų pabudinti veiklai, kaip Ji 
pabudino' Simoną Stanevičių ir 
jo draugus? Vilniaus universite
to garbė yra didelė. Bet labai di
delė garbė reikalauja ir labai di
delio tos garbės nešėjo. Kartais 
labai didelė garbė žmogui būna 
per didelėj ir jis neįstengia jos pa
kelti, palikdamas ją kitiems. 

Ar mes įstengsime būti verti 3 
Vilniaus universiteto garbės, tai 
yra klausimas, kuris kyla, Stane
vičiaus žodžiais betariant, vi- -
soms senoms lietuvių giminėms, 
kurios "pražuvime sveikos liko". 
Lietuvių Katalikų mokslo akade
mija, šių metų rudenį, Darbo die
nos savaitgalyje, ruošia Chica
goje Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties minėjimą, kvies
dama kalbėtojus net iš tolimų 
kraštų. Ji yra susirūpinusi, ar lie
tuviška visuomenė parems šį mi
nėjimą savo domesiu ir aukomis. 
Ar šimtabalsis garsas, lėkdamas 
ir skelbdamas apie lietuvių tau
tos pajėgumą "gera tėviškei da
ryti", bus pateisintas? V. Bgd. 

P. S. Čia komentuojamos Si
mono Stanevičiaus odės "šlovės 
žemaičių" visas tekstas spausdina
mas įprastinėje poezijos "kertėje 
3-čiame puslapyje. 

i 
— Jūsų baigiamasis žodis? 
— Ačiū Instituto pareigūnams 

ir nariams už puikų kooperavi-
mą, be kurio nieko nebūtume 
nuveikę. Ačiū lietuviškajai spau
dai, visada skyrusiai pakankamai 
dėmesio Lituanistikos institutui. 
Ypač redaktoriui Bradūrrui, ke
liais atvejais užleidusiam ištisus 
kultūrinio "Draugo" puslapiui 
Instituto pareigūnų pasisaky
mams. 

Sėkmės naujajam pirmininkui 
profesoriui Silbajoriui ir jo pre
zidiumo nariams. 

Šimto metu 
gyvenimas 

Vytauto Maželio 

Dailininkas Adomas Varnas pasakoja 
JUOZAS FBUNSDB 

(Tęsinys i i praėjusio šeštadienio) 
Susidarė daugiau paveikslų, pridėjus 

Žmuidzinavičiaus. Šimonio, Dubeneckienės, 
Varno. Šileikos ir kitų darbus. Tada buvo 
paskirtas dail. Ign. šlapelis Čiurlionio galeri
jai direktoriumi. Antrasis direktorius buvo 
Šklėrius, o pagaliau, P. Galaunei esant direk
torium, pastačius rūmus, paveikslai buvo 
perkelti j Čiurlionio vardo galeriją; iki to 
laiko paveikslai gulėjo Meno kūrėjų draugi

jos patalpoje. Ten kambarys buvo drėgnokas. 
Bijojome, kad nepakenktų paveikslams, tai 
stengdavomės patalpą apkūrenti. Direkto
riaus pareiga buvo prižiūrėti, kad sargas rei
kiamai kambarį apšildytų. Įdomu, kad sar
gas buvo iš Amerikos grįžęs lietuvis Banė-
nas. Direktorius pristatydavo sąskaitas ry
šium su paveikslų tvarkymu, o lėšas gavome 
ii švietimo ministerijos. 

Apie himną, trispalvę, Vytį 
Dar 1898 meais dr. Vincas Kudirka "Var

po" 6 n-ry pirmą kartą išspausdino dabarti
nį Lietuvos himną "Lietuva, tėvyne mūsų". 

Šis kūrinys pirmą kartą buvo viešai cho
ro sugiedotas 1905 ra. birželio 6 d. Vilniaus 
miesto teatre, vadovaujant muz. M. Petraus
kui. Bet dar turėjo praeiti apsčiai metų, kol 
šis kūrinys tapo apšauktas tautos himnu. 

Tų laikų žmogus prof. Adomas Varnas pa
sakojo, kad visi gana greit pripažino, 
jog šios giesmės žodžiai yra labai svarūs, gi
liai prasmingi, tinkami himnui. Tik buvo 
balsų, pageidavimų spaudoje ir pasitarimuo
se, kad reiktų nors posmą to kūrinio kaip 
nors sujungti su Dievu. Tačiau tie pageidavi
mai tebuvo tik tokio noro, ilgėjimosi pareiš
kimai, nors ir labai platūs. Norėta arba kurį 
posmą pakeisti, ar aują pridėti, bet nebuvo 
konkrečių teksto pasiūlymų. Pagaliau neno
rėta keisti nė dr. V. Kurdirkos redakcijos, 
tai taip ir įsiteisėjo dabartinis himno tekstas. 

— Man atrodo, kad Lietuvos himną pirmą 
kartą išgirdau Petrapily, kai gyvenau kartu 
su K. Būga ir A. Voldemaru, — pasakojo Ad. 
Varnas. — Tada mes rūpinomės visokiais 
vaidinimais ir sekdavome naujus tekstus, 
naujas dainas. Pats "Varpas" irgi ateidavo į 
Petrapilį. 

— Su Petru Rimša, su dail. Adalbertu 
Staneika visi trys mes, — pasakojo prof. 
Adomas Varnas, — 1905 m. perėjome Lietuvą 
nuo Suvalkų per Jurbarką, Tilžę ir Palangą; 
per Žemaitiją, Joniškį, Panevėžį pasiekėme 
Vilnių. Keliavome norėdami pažinti Lietuvą 
ir patirti, kiek yra palankumo kurti lietu

vių dailės draugiją. Pasiekę Naumiestį, nuėjo--

me prie V. Kudirkos kapo*ir matėme, kaip 
rusų buvo sunaikintas jo antkapyje iškaltas 
Lietuvos himno posmas "Tegul saulė Lietu
vos..." 

— Rusų persekiojamas 1903 m. turėjau 
bėgti j užsienj, — pasakojo prof. A. Varnas. 
Kai 1913 m. pabaigoj vėl gyvenau Vilniuje, 
lietuvių parengimuose jau gana plačiai bu
vo giedama "Lietuva, tėvyne mūsų..." Pet
rapily 1916-1917 metais jau mes giedodavo
me šią giesmę kaip himną 

Voroneže teko pergyventi revoliucinį lai
kotarpį. Reikėjo būti atsargiam ir baimintis. 
Bet jau tenai himnas buvo taipgi giedamas. 

Bet gal įspūdingiausiai man himnas skam
bėjo tai karo muziejuje, vakarais nuleidžiant 
vėliavas. Verkiau tada ne kartą ,— pasa
kojo Ad. Varnas. — Ir kai mūsų pirmąją ope
rą Kaune statė, buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Buvo tada atvykęs ir J. Jablonskis. 
Kaip šiandien girdžiu jo pro ašaras ištartus 
žodžius: 

— Ar aš galėjau tikėtis kada, kad susi
lauksiu lietuvių kalba dainuojamos operos. 

Valstybės taryba 1918 m. galutinai prie-

mė Lietuvos vėliavą: geltona, žalia, raudona. 
Su vėliavos spalvų problemomis Ad. Varnui 
neteko susidurti. Jis. tik atsimena klaipė
diečių pageidavimą, kad Did. Lietuvos vėlia
va nebūtų tų pačių spalvų, kaip tradicin* 
Mažosios Lietuvos, ir tada vieton kurį laiką 
vartotos baltos spalvos įvesta geltona, 

A±t Varnas tik Petrapilio seimui buvo su
daręs vėliavą: žalios, violetinės ir raudonos 
spalvos fone mūsų herbas. Tik ant balto 
žirgo jojo ne vytis —j raitelis, Lietuvos kai
mo bernelis — piemenėlis, atitrūkęs nuo 
bandos ar nuo arklo, užšokęs ant arklio ir 
iškėlęs ne kardą, o žibintą, kaip simboli Švie
sos, kultūros nešimo po visą Lietuvą. 

Kai pagal šį projektą apie 1923 m. buvo 
išleistas mažas pašto ženklas, tai Adomas 
Jakštas pavadino tai ragana, užsisėdusią ant 
žirgo, su šluota rankoje. Suprantama, pa
veikslas, suspaustas į'pašto ženklo miniatiū
rą, nebuvo jau taip aiškus. 

Prof. Adomui Varnui teko stilizuoti Lie
tuvos herbą. Užsienio reikalų ministerija pa* 
vedė A d Varnui paruosti projektą pasto
vaus valstybės herbo, norint įvairias varia- . 
rijas suvienodinti, nes nebuvo patogus priei . 
užsienio atstovus anuo metu buvęs nevieno- • 
durnas. Tai buvo 1924 ar 1925 m. DalL A. 
Varnas dėl heraldikos kreipėsi į gen. Nagevi
čių, kuris patarė du svarbesnius dalykus: 
raitelio su arkliu aukštis ir plotis turėtų bū
ti vienodi, sudaryti kvadratą, antra — kad 
raitelis kardą laikytų ne stačią iškėlęs, o pa
lenkės gulsčiai, ir kompoziciniu atžvilgiu tai, 
atrodė, dailiau. Kardo makšties padėtis pa
rinku na paimkusi nuo sirgo bėgimo, o štai* 
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Vertingas tautosakos ir 
senosios literatūros vadovėlis 

Vida Augulyte, Juozas Hasffio-
ais, LIETUVIŲ LITERATŪRA. 
Trumpas tautosakos ir lietuvių li
teratūros kursas su chrestomatija 
ir literatūros teorijos pagrindais 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos penktajai klasei. Išleido 
Ohicagos Aukštesn. lit. mokykla, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
Illinois 60635. Spausdino "Draugo" 
spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629. Vadovėlis 
416 psl., kietais viršeliais, kaina — 
7 dol., gaunamas rašant ir pinigus 
siunčiant: Juozas Masilionis, 4632 
S. Eeating Ave., Chicago, Ulinois 
60632. 

• 

Bevartant, beskaitant ir besi
gilinant į šiame vadovėly su 
kauptą lietuvių tautosakos ir 
ankstesnės, jau rašytinės groži
nės literatūros kūrybos lobyną, 
kyla daug klausimų, į kuriuos 
sunku rasti tinkamų atsakymų. 
Pirmiausia reikia pasidžiaugti, 
kad Vidos Augulytės ir Juozo Ma-
silionio darbas tikrai kruopščiai 
atliktas ir kokių nors priekabių 
rodyti būtų neišmintinga. Ta
čiau vykusiai kokybiškai atlik
tas darbas laukia ir kokybiškai 
nusiteikusio skaitytojo, šiuo at
veju gero mokinio, kuriam litu
anistinė mokykla nėra prakeiki
mas, bet savo asmenybės bran
dinimas ir vilčių pateisinimas. 
Kaip miela matyti jaunuolius, 
besirengiančius paveldėti savo 
tautos sukrautus lobius, kad pas
kui pajėgtų juos perduoti po jų 
ateinančiai generacijai. Pakarto
tinai esu minėjęs, kad lit. mo
kykloms reikia jieškoti laiko, o 
ne pasitenkinti vien tik šeštadie
niais. Jeigu pačios lit mokyklos 
nėra pajėgios ta kryptimi veikti, 
tai turi talkon ateiti bendruo
menė ir lit. mokyklų tėvų komi-

PRANAS RAZMINAS 

tetai. Kitaip, ir šis puikiai ir kon
centruotai atliktas darbas liks 
beveik užkastu turtu, išsamiai 
nepanaudotu tam reikalui, ku
riam jis skirtas. Tad būtina jieško
ti laiko, kad galėtumėm perteik
ti kultūrines vertybes jaunajai 
kartai. Su turimu tam reikalui 
laiku galima kursas "išeiti", bet 
neįmanoma išmokti, pasisavinti 
taip, kad jis mūsų jaunimo atei
čiai būtų naudingas. Tad ir ky
la klausimas, kaip perteikti to
kią išsamią medžiagą mokiniui, 
kurio lituanistinis pajėgumas 
(daugumos) toks apgailėtinas, 
kurio skurdus žodingumas ir jo 
rašto kultūra tokia primityvi. 
Ir jeigu dar kas nors bando su 
tuo nesutikti, tai toks parodo sa
vo atitrūkimą nuo mokyklinio 
gyvenimo realybės. 

Mūsų iki šiol proteguojamos 
ir nuolatos minimos kiekybinės 
mokyklos (kad tik daugiau į jas 
suvaryti mokinių) atstovai su 
manim bandys nesutikti. Jie mė
gina savo nuomonę pateisinti. 
Jie galbūt sąmoningai užsimerks 
prieš tą gigantišką kovą, kuri 
vyksta lit. klasėse tarp mokyto
jų ir mokinių: pirmieji iš širdies 
stengiasi reikalingas žinias per
teikti, o antrieji, dairydamiesi į, 
jų manymu, per lėtai slenkan
čias minutes, rangosi suoluose ir 
baisiai nerimauja, nesulaukdami 
skambučio. Mokytojų žodžiai daž
nai nuskamba tik sienoms, lu
boms ir savo širdžių grauduliui. 
Žinoma, pavasarį mes visuome
nei pranešam, kad kursas "išei
tas". 

Teks rungtis penktosios klasės 
mokytojams ir dėl šiame vado
vėlyje sutelktų žinių perteikimo 
penktosios klasės klausytojams, 
kurių daugumas nebus kokybi
nės mokyklos reikalavimais su
žavėti. Tad didžiai varginantis 
darbas laukia tų mokytojų, kurie 
bus užsimoję šį kursą ne tik "iš
eiti", bet ir įsąmoninti mokinius, 
kad jie brangvertį turtą pavel
dėtų. Kalbėkime konkrečiai. Va
dovėliui "išeiti" turime dvide
šimt pamokų. Tai maždaug tek
tų vienai pamokai dvidešimt 
puslapių, nes keliolika pamokų j 
reikia skirti rašomiesiems dar
bams ir jų aiškinimams. Dvide
šimt puslapių vienai pamokai — 
ne mūsų mokinių skaitymo pa
jėgumui bei jų įgudimui skaity
ti. Knyga puiki, bet tik gerai 
kalbantiems ir įgudusiems skaity
ti mokiniams. O tokių mūsų lit. 
mokyklose tėra tik labai skurdi 
dalis. Savo mieliems mokiniams 
autoriai nepagailėjo darbo, kad 
pateikiama medžiaga būtų kaip 
nuluptas kiaušinis. Tai darbas 
dviejų ir tai vienintelių direkto
rių, kurie vadovauja dvylikmetės 
sistemos mokykloms. Kitos visos 

—tai dešimtmetės, aštuonme
tės, besistengiančios kursą tik "iš
eiti", tačiau be didesnių preten
zijų išmokyti. Viešai priekaištau
ti neverta, bet lituanistiniais 
mokslais vis dėlto nereikėtų pre
kiauti bet kuriomis mokyklinio 
darbo sąlygomis bei aplinkybė
mis. 

Rašant pastabėles apie šį nau
ją leidinį, teko palyginti su se
nuoju Domo Veličkos darbu, skir
tu tam pačiam reikalui. Tai jo 
Lietuvių literatūra, tautosaka 
(I dalis), be rašytinės lietuvių 
literatūros istorijos kurso, kuris 

ove žemaičių 
SIMONAS STANEVIČIUS 

Mačiau Vilnių, šaunų miestą, 
Seną mokslų gyvenimą, 

Nuo žemaičių beapsėstą 
Ir jų tikrą sutarimą. 

Daugel metų sviets rokavo, 
Mūsų žemė kaip pražuvo, 

Kaip užmiršo kalbą savo 
Ir užmiršo, kuomi buvo. 

Tarp žemaičių vis atgijo 
Garbė tėvų ir liežuvis, 

Meilė tarp jų išsiliejo, 
Prasidžiugo ir lietuvis. 

Sveiks, Ringaude, mūsų tėve! 
Sveiks, Mindauge, karaliūnai! 

Garbę jūsų skelbdink, Dieve, 
Kuri linksmin mumis nūnai. 

Sveiks būk, senas Gediminas! 
Sveiks, Algirde galingiausias! 

Sveiks, Kęstuti minėtinas, 
Iš žemaičių ko stipriausias! 

Buvot lig šiol užmiršime 
Dėl daugumo neprietelių, 

Štai žemaičių surinkime 
Šlovė jūsų prisikėlė. 

Prasidžiugo Lietų šalys 
Ir geruma sūnų savo, 

Nesang greitai iš nevalios 
Pražuvimo išvadavo. 

• 

Antanas Kučas Simono Stanevičiaus "Stovės žemaičių" iliustracija 

Šviesi saulė užtekėjo, 
Lietų nušvito pašaliai, 

Rankas ant akių uždėję, 
Išsisklaidė neprieteliai. 

Šimtabalsis garsas lėkė, 
Ilgus sparnus plasnodamas, 

Nepaliaudams šaukė, rėkė, 
Po pasaulį skrajodamas. 

''Veizdėk, sviete nusiminęs! 
Kas ten šiaurėj atsitiko, — 

Lietuvos senos giminės 
Pražuvime sveikos liko." 

1823. Vm. 3 

-

čia apima net didesnę vadovėlio, 
dalį. Reikia galvoti, kad vadovė
lio autoriai tai padarė sąmonin
gai, nes lietuvių klasikinė tauto
saka šiandien kaip ir nebekuria-
ma, o mūsų rašytinė grožinė li
teratūra yra jau keliais dešimt
mečiais pasistūmėjusi ir tuo bū
du daugiau reikalaujanti sau vie
tos naujai ruošiamuose vadovė
lių puslapiuose. Tačiau, atidžiau 
pavartę abu leidinius, pastebė
sime, kad, be tautosakininkų sky
relio, pati tautosaka ne ką trum
piau nagrinėta, negu ir senesnia-
me vadovėlyje. Truputį mažiau 
knygon sudėta pačios tautosakos 
ištraukų, o ir pats šriftas parink
tas smulkesnis. Tad ir su tauto
saka mokinys bus pakankamai 
supažindintas, kaip ir naudoda
masis D. Veličkos leidiniu. 

Tiesa, vadovėly nėra Švietimo 
tarybos rekomendacijos, bet tai 
rodo, kad ten nebėra labiau nu
sivokiančių asmenų, kurie pajėg
tų autoriams duoti patarimų ir 
jų darbą recenzuotų. Tai mūsų 

švietimo darbo ironija, kurią rei
kia nuryti kaip karčią piliulę. 
Tada Domo Veličkos darbas bu
vo vertingas ir geras tuometinei 
lituanistinei mokyklai, bet, lai
kui slenkant, keitėsi mūsų visas 
gyvenimas, kitėjo ir lit. mokyk
la. Autorius tuomet ribojosi tik 
tautosaka ir tautosakininkais. 
Jau tuomet jis sugalvojo ir sura
šė klausimus ir uždavinius, kny
gos pabaigoje pridėjo trumpą žo
dynėlį bei nurodė žinioms pagi
linti literatūrą. Tačiau kaip 
anam vadovėliui, taip ir šiam 
išmokti reikia laiko, o jo litu
anistinė mokykla pakankamai 
niekados neturėjo — vis prabė
gom. Visas mokyklinis darbas at
liekamas jeigu ne šuoliais, tai 
risčia, kur kliuvo, kur nekliuvo. 
Juk reikia kursas "išeiti". Galbūt 
būtų neblogai prie tautosakinių 
skaitinių ir prie individualios kū
rybos ištraukėlių pridėti ir neiš

plėstus planelius. Tai padėtų la- Į 
biau įsijausti į perskaitytą kūry
bos nuotrupą, o, be to, būtų 
naudinga mokiniui ir jo ateities 
darbams. 

Mokyklų darbininkai spaudoj 
prašydavo vadovėlių autorių po 
skaitiniu parengti rečiau naudo
jamų žodžių paaiškinimą. Ga
vom. Jų surinkta apsčiai. Pagei
davome klausimų ir uždavinių — 
su kaupu jų surašyta. Tad au
toriai mūsų viltis patenkino. Da
bar mūsų pareiga Šį lituanistinių 
telkinių lobyną perteikti lit. 
mokslus einančiai Jaunuomenei. 
O jei skųsimės neturėję pakan
kamai laiko, tai mes tuo pačiu 
kelsime didžiulę problemą, ku
riai išspręsti reikia, kaip esu mi
nėjęs, sutelktinių jėgų — bend
ruomenės, tėvų komitetų ir pačių 
mokyklų. 

Jeigu kas galvotų apie tam 
tikras premijas už naujai pasiro

džiusius mokyklinius vadovėlius, 
tai vargu, ar kuris kitas pirmas 
lenktynes laimėtų, negu šiedu 
autoriai. Mūsų visuomeninės įsJai?-
gos turėtų apie tai rimtai pagal
voti ir rašančiuosius paskatinti. 
Labai gerai autoriai padarė, kad 
prie tautosakos prijungė ir senes
niąja mūsų rašytinę literatūrą. 
Tai kaip ir žymus įvadas į mū
sų rašytinės literatūros lobyną, 
artimai susijusį su mūsų tauto
saka. Bevartant vadovėlį, kyla ir 
liūdesys. Juk į šį didžiulį praei
ties rūmą įžengs (dažnai ne vi
sai savo valia) ir tokie jaunuo
liai, kurių pirmieji žodžiai bus 

—nesuprantam, nesuprantam... 
Jie nelaikys juos savais namais, 
savu pasauliu, kurį turi paveldė
ti. O kokie puikūs šie rūmai, pa
statyti išimtinai penktajai klasei, 
t.y. jaunimui, kuris savo pirmą
ja jaunyste turėtų būti toks ža
vus, toks daug žadantis. 

mena su žeme, kas reikštų pastovumą, tvir
tumą. 

Susitikimai su dr. Jonu Basanavičium 
Prof. A. Varnui teko bendrauti su pačiais 

pagrindiniais Lietuvos laisvės kūrėjais. 
—Kai 1913 metais grįžau iš Zakopanės 

į Vilnių, tekdavo dažnai susitikti su dr. Jo
nu Basanavičiumi, — pasakojo Ad. Varnas. 
— Eidavau tada į lietuvių mokslo draugi
jos knygyną, kurį tvarkė dr. J. Basanavi
čius, ir ten teko tapyti jo portretą. Rasdavau 
jį tiek įsigilinusį į lietuviškas knygas, kad 
nedrąsu būdavo nė trukdyti. Patalpos vėsios, 
oras nelabai smagus, gal nelabai vėdinamas, 
drėgnokas. Basanavičius sėdėdavo ir skaity
davo. Tokį jį ir nupiešiau. Daugiausia jis ta
da kalbėjo apie pasakų rinkinius. Su Basana
vičiumi kalbėdavome apie A. Jaroševičiaus 
tuo laikotarpiu išleistą Lietuvos kryžių al
bumą, kuriam Basanavičius buvo parašęs į-
žangą. Basanavičius pasakodavo apie kryžių 
puošmenyse esančius simbolius, jų ryšį su 
graikų kūryba. 

Basanavičius niekada ir niekuo nenusis-
kųadavo. Atrodo, vis buvo viskuo patenkin
tas, lietuvių kalba iš jo burnos man atrodė 
tokia kilni "Va, kaip reikėtų lietuviškai kal
bėti", pamanydavau, — sakė Varnas. — 
Taip jis aiškiai tardvo kiekvieną skiemenį. 
Nebūvu girdėjęs tokio lietuvių kalbos kil
numo. Nupieštasis portretas pateko į karo 
muziejų Kaune. 

Teko dalyvauti keliuose l ie t . Mokslo dr-
-jo8 metiniuose susirinkimuose, kur buvo ir 
dr. Jonas Basanavičius Laikydavosi la
bai oriai buvo santūrus, bet ten, kur jam 

svarbu, atsiliepdavo ryžtingai. Atrodė, kad 
jis kalba vis iš lėto, viską apmąstęs — pa
sakojo A. Varnas. 

Vėl su dr. J. Basanavičium teko Ad. 
Varnui arčiau susitikti 1926 m. rudenį, kada 
jis buvo atvykęs į Kauną ir kada dailininkai P. 
Kalpokas, A. Galdikas, VI. Didžiokas ir A. 
Varnas kūrė jo portretus. Dr. Basanavi
čius ateidavo į Meno mokyklą, ir dailininkai 
jį piešė. 

Vieno seanso proga dr. Basanavičius pap
rašė paskubinti portreto tapybą, nes artėja 
šalčiai, o jis neturįs šiltesnio drabužio, todėl 
norėtų greičiau grįžti į Vilnių. Tada mūsų 
dailininkai įtaisė jam kailinukus, ir Basanavi
čius pasiliko, kol dailininkai darbą užbaigė. 
Patalpa, kur buvo paskelbta Lietuvos laisvė 

Dail. Adomui Varnui, grįžus iš Rusijos į 
Vilnių, teko aplankyti kambarį, kuriame bu
vo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės 
aktas. Dailininkas jau tada planavo tapyti 
nepriklausomybės akto signatarų didesnį pa
veikslą. A. Varną į tą kambarį nuvedė Jdv. 
Chodakauskaitė (vėliau Tūbelienė), kuri 
buvo Lietuvos Tarybos sekretorė. Tas kam
barys tai lietuvių draugijos nukentėjusiems 
nuo karo šelpti būstinė, Didžioji g-vė Nr. 2. 

Kambarys toks lyg saloniukas, ne taip 
erdvus, bet ir nemažytis. Kuklus minkštas 
suolas pasieny, keletas kėdžių, stalas pa
langėj. Kambarys ne žemas, senesnės sta
tybos — gana aukštokas. Durys, berods, su 
langu. { lauką berods tik vienas langas- Sie
nose buvo matyti kažkokia viena kita foto
grafija. Viskas atrodė gana kukliai. Ant sta
lo lyg buvo keletas knygų, berods, ir rašo

mosios priemonės, bet be jokių spintų. Tai 
posėdžiams naudojama kukli patalpa. 

Būdamas tame kambary, prof. Varnas 
planavo, kurioj vietoj kurį signatarą, kokioj 
padėty nutapyti. Planavo nupiešti pirmi
ninkaujantį Basanavičių stovintį, prie stalo 
— Klimą sekretoriaujanti. Kitus — sustoju
sius ir klausančius Basanavičiaus, skaitan
čio nepriklausomybės paskelbimo tekstą. 

Tie tapybos planai įgavo konkrečią iš
raišką 1937 metais, kada buvo ruošiamas 
sukaktims pašto ženklas, skirtas paminėti 
Nepriklausomybės paskelbimo 20 metų jubi-
jus. To dail. Varno sukurto ženklo viršuje 
įrašas "1918. Lietuva. 1938". Apačioje: 
"1918.LT.16. Lietuvos taryba skelbia nepri
klausomą Lietuvą". Apačioje kampuose — 
ženklo vertė centais. Viduryje — paveikslas 
visų nepriklausomybės akto signatarų. Pa
čiame paveikslo centre — dr. Basanavičius, 
šalia Ant. Smetona ir dr. J. šaulys, aplinkui 
visi kiti nepriklausomybės akto signatarai. 

Šis ženklas buvo pirmas iš Lietuvos 
pašto ženklų, spausdintų giliaspauda Lon
done. Ženklas buvo įvairių kainų ir kelių 
spalvų. 

Varno pMtt neprlklnBomns Uetuvo* p«S-
to 

Scenos uždanga Aluntoje 

Vaclovas Prūsas A. Varnui atsiuntė 
laiškutį su tokiu prisiminimų pluošteliu: 

"Prisimenu, vieną vėlaus rudenio ar žie
mos dieną, Jūs atvažiavote su adv. Jonu Vi
leišiu, buvusiu Kauno miesto burmistru, į ma
no tėviškę, Meilelės vienkiemį, esantį Alun 
tos valsčiuje, Utenos apskrityje, pas mano 
tėvą Joną Prūsą. Atvažiavote iš Girsteitiškių 
dvaro, kuris tuomet buvo adv. J. Vileišio 
nuosavybė ir kur Jūs svečiavotės. Kelionė 
Jums buvo neilga, vos keletas kilometrų, bet 
turėjote važiuoti per didelį Klobinių — A-
luntos mišką, daugiausia eglėmis apaugusį 
ir kalnuotais laukais. Vietos gražios. Pats 
Girsteitiškių dvaras stovėjo aukštumoje, at
sirėmęs ežero, didelio sodo prieglobstyje. Pa
vasarį jis skendėjo žiedų jūroje, lygiai kaip 
ir mano tėviškė, apjuosta gražaus pušyno ir 
prisiglaudusi prie nemažo Šaltupio tvenki
nio, kurio vanduo suko malūno ratus. Tven
kinį pripildydavo Aluntėlės upelis, kuris iš
bėgdavo iš Girsteitiškio ežero. 

Jūsų lankymosi tikslas, kiek primenu, 
nes aš tada turėjau vos 10 metų, o gal ir to 
nebuvo, galbūt buvo pažinti vietos sąlygas 
ir galutinai susitarti Aluntos mėgėjų teatro 
scenos uždangai nupiešti. 

Iš kur tokia mintis buvo kilusi — neži
nau, tik spėju, kad galėjo būti kilusi mano 
tėvo Jono Prūso galvoje, išsikalbėjus su adv. 
Vileišiu, o gal, kartais, tėvo broliui Adomui 
Prūsui pasiūlius, kuris tuo metu jau buvo 
pabėgęs iš Petrapilio ir gyveno Vilniuje su 
būsimuoju Lietuvos prezidentu Antanu Sme
tona vienuose namuose. 

Minėtoje scenos uždangoje buvo vaiz
duojama didelė, balta dviejų bokštų bažny
čia, tokia pat kaip ir Aluntos, o prie bažny
čios, šventoriuje, didelis šakotas klevas, ka
rio šešėlyje velnias lošia kauliukais su Alun
tos valstiečiu. Greičiausiai velnias buvo susi
lažinęs su valstiečiu dėl dūšios". 

Naujos Jūsų, p. Profiesoriau, sukurtos 
scenai uždangos pašventinimas Aluntos 
miestelyje ir visoje apylinkėje buvo didelis 
įvykis". 

• •• 
Lietuvos pašto ženklus kuriant 

• 
Vienu svarbiųjų Lietuvos pašto ženklų 

kūrėjų buvo prof. Adomas Varnas. Apie tai 
dail. Varnas pasakojo: 

Pačius pirmuosius —skatikinius ir auk
sinų — pašto ženklus spausdino spaustuvė 
Vilniuje, sudariusi iš tuo metu buvusių rai
džių rinkinyje ženklų. Vėliau buvo sudaryti 
projektai archeologo T. Daugirdo. Toliau 
buvo pradėti skelbti konkursai kurti Lietu
vos pašto ženklams. Pirmas konkursas, ku
riame aš dalyvavau, buvo Steigiamojo seimo 
garbei iškidžiamų pašto ženklų. Laimėtojais 
išėjome du: dail. Bučas ir aš. Piešiau nak
timis. Turėjau sudaryti veidus didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių. Gedimino, Kęstučio, Vy
tauto. Gedimino veidą pate su vūriau. Nors ir~-
buvo senuose leidiniuose Gedimino paveikslų', 
bet žinojau, kad jie sudaryti iš slavų kuni
gaikščių veidų, tai norėjau sukurti savitą pa
veikslą, artimesnį lietuviams Kęstučio a t 
vaizdą paėmiau tradicinį iš mūsų istorinių 
veikalų. 

(Bu* daugiau) 
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AUKA GYVENIMO GROŽIUI 
Pokalbis su pianistu Manigudu Motekaičiu 

Pianisto Manigirdo Motekaičio 
pasirodymai Chicagos parengi
mų programose, jo soliniai for
tepijono koncertai Amerikoj ir už 
jos ribų, taip pat ir su amerikie
čių simfoniniais orkestrais muzi
kos kritikų yra teigiamai vertina
mi, šiuo metu pianistas inten
syviai ruošiasi naujam fortepijo
no kūrinių koncertui i m . sausio 
14 d., sekmadieni, 3 vai. popiet 
Jaunimo centre, Chicagoje. Suti
kę j{ kone šio koncerto išvakarė
se, pabėrėm keletą klausimų. 

— Kodėl rengiate šį koncertą? 

— Kiekvienas kūrybinis veiks
nys įneša grožio į kasdieninį gy
venimą ir kelia mūsų kultūrą. 
Jaučiu pareigą ir aš tam atiduo
ti savo duoklę. 

— Ar nekliudo jūsų entuziaz
mui faktas, kad instrumentinės 
muzikos renginiai yra mūsų vi-
suomenės dažnai negailestingai 
ignoruojami, kaip pvz. neseniai 
Vjyįke pianisto A Smetonos, 
smuikininko ir pianisto Vasyliū-
no ir A. Kuprevičiaus koncertai 
Jaunimo centre, nepritraukę di
desnio huno publikos? 

— Gaila, taip buvo... Tačiau 
tai nepalaužia mano tikėjimo 
muzikos gėrio ir grožio misija. 

Visuomenės mažas dėmesys 
aniems koncertams tik liudija, 
kad reikia dar daugiau ir daž
niau rengti tokius koncertus, kad 
būtų daugiau progų klausyto
jams išgirsti ir gėrėtis muzikos 
grožiu ir pažinti jos lobynus, su
kurtus didžiųjų pasaulio kompo
zitorių, ir kurių nemirtingumą 
per amžius yra užtikrinusi pati 
tų kūrinių vertė. 

— Kokias konkrečias priemo
nes čia siūlytumėt mūsų kultū
rinės veiklos rėmuose? 

— Manau, kad labai padėtų, 
jei mūsų kultūrininkų iniciatyva 
būtų bent kartą per mėnesį ren
giami mūsų išeivijos sostinėje, 
Chicagoje, Jaunimo centre, inst
rumentinės muzikos koncertai, 
pakviečiant net ir iš toliau gy
venančius programos atlikėjus lie
tuvius, kurių jau apsčiai turime. 

— Ką pasirinkote šio koncerto 
programai? 

— Rinkausi iš įvairių epochų 
efektingesnius, ne per ilgus kūri
nius, įtraukdamas savo mėgiamą 
visų kompozitorių "Tėvą" J. S. 
Bachą, toliau Beethoveną; ro
mantikus —Chopiną, Brahmsą; 
neoromantikus — Scriabiną,: 
Rachmaninovą; impresionistus į 

Mntglttbe Motetams 
1878 m. rugpjOčio mfen. 9 d. 

Debussy, Ravel ir mūsų laikų — 
Lee Hoiby bei Giedrą Gudaus
kienę. 

— Kodėl taip mažai savų kom
pozitorių? 

— Pagal pasaulinių kompozi
torių proporciją, manau, pakan
ka. Kita priežastis — už poros 
mėnesių dalyvausiu pianistų var
žybose Chicagoj, kur reikia pa
ruošti labai didelę ir nelengvą 
pasaulinių kūrinių programą. 

— Kas lauktų Jūsų. laimėjus 
varžybas? 

ambasadoje, Varšuvoje, Lenkijoje, 

-

— Sekančiais metais Amerikos 
Muzikų draugija surengtų mano 
koncertą Chicagos Orchestra 
Hali. 

* 
Baigdami pasikalbėjimą su 

šiuo muziku, pagalvojom, ar 
skambėtų žemės rutulio kultūrin
gose tautcso Schuberto, Mozarto, 
Chopino ir kitų muzikos genijų 
kūriniai, jei tie kompozitoriai ir 
instrumentalistai virtuozai būtų 
nukreipę savo gyvenimus į prak
tiškas, pelningas profesijas ir so
tų materialinį gyvenimą? Būti 
ir išlikti muziku — tai didelė 
auka gyvenimo grožiui. 

kalais galima rašyti tokiais ad
resais: Baltiška Institute, Box 
16273, S-103 25 Stockholm 16, 
Sweden; telef. 21 75 72 arba 
vykdomajam direktoriui Mr. 
Imant Rebane, Arsenalgatan 1, 
3tr., 111 47 Stockholm, Sweden; 
telef. 20 77 27. 

Konferencijos kalbos — anglų 
ir vokiečių. 

įsidėmėtinos 1979 
metų sukaktys 

JAV LB Kultūros taryba sa
vo aplinkraštyje N r. 5 infor
muoja ir atkreipia dėmesį į šias 
mūsų kultūros istorijai reikš
mingas sukaktis 1978 metais. 

1979 metais visų pirma mi
nėtina Vūraaus universiteto ĄO0 
metų įsteigimo sukaktis. Kultū
ros taryba prašo apylinkių val
dybų paminėti šią svarbią su
kaktį kaip galima platesniu 
mastu ir iškilmingiau pagal 
vietos sąlygas. 

Taip pat 1979 metais minė
tina ir Konstantino Sirvydo Ą00 
metą gimimo sukaktis. Jo gi
mimo data tiksliai nežinoma. 
Manoma, kad jis gimęs apie 
1579 ar 1580 metus. Tad jo su-
sukaktį galima minėti ir 1980 
metų bėgyje. Konstantinas Sir
vydas buvo Vilniaus jėzuitų 
akademijos profesorius, pa-

- Dr. Stasio Goštauto studija apie 
miestiečių romano atnaujintoją 

Lotynų Amerikoje 
Tuo tarpu kai mūsų literatūra 

susilaukia palyginti labai kuk
laus naujų tyrinėtojų prieauglio 
išeivijoje, svetimos literatūros: 
anglų, ispanų, prancūzų, vokie
čių ir rusų daug dažniau pa
traukia mūsų jaunus akademi
kus, kurie, profesoriaudami JAV 
ir Kanados universitetuose ir ko
legijose, parašo iš savo srities 
stambesnių ar mažesnių studijų, 

Vienas tokių yra ir dr. Stasys 
Goštautas, Bostono universiteto 
ispanų literatūros profesorius, 
neseniai parašęs stambų veikalą 
apie argentinietį rašytoją Rober
to Arlt ir Buenos Aires (Buenos 
Aires y Arlt, Dostoievsky, Mar-
tinez Estrada y Escalabrini Or-
tiz. Insula, Madrid, 1977. 328 p.) 

Dr. S. Goštautas nesitenkina 
vien mokymo bei dėstymo darbu, 
jis bendradarbiauja ispaniškoje 
akademinėje spaudoje, o taip pat 
yra įsitraukęs ir į lietuvių kultū
rinę veiklą. Jis yra Lituanistikos 
institute menotyrininkų sekcijos 
vadovas, Draugo kult priedo, Ai
dų ir Metmenų bendradarbis. Il
gesnį laiką gyvenęs Kolumbijoje, 
persikėlė į JAV, baigė Fordhamo 
universitetą ir 1971 m. New Yor-
ko universitete gavo filosofijos 
daktaro laipsni Su Fordo ir Hu-
bero fondų parama specializavo
si JAV ir užsienyje. Pradėjo dėsty
ti ispanų literatūrą VVellesley 

COIVĮB, kur ilgus metus profeso
riavo žymus ispanų poetas Jorge 
Guillen'as. Jam pasitraukus, VVel
lesley College, pagerbdama jį 85 
m. sukakties proga, išleido stam
bų sutelktinį veikalą, kurio vyr. 
redaktorium buvo S. Goštautas 
ir kuriam 32 ispanistai atsiuntė 
savo straipsnius. Begyvendamas 
Kolumbijoje, 1959 m. jis paruo
šė ir išleido ispanų kalba knygą, 
vienintelę tokio pobūdžio, apie 
lietuvių meną "Antologia de la 
arte lituano", kuri išpopuliarino 
mūsų dailę ispaniškoje Ameriko
j e 

Anot "The Šautinei", Bosto
no universiteto moderniųjų kalbų 
draugijos leidžiamo žurnalo, St 
Goštautas, pradėjęs dėstyti ispa
nų Amerikos literatūrą, "atsine
ši su savim ne vien tik mums ne

įprastą pavardę", bet jis ruošia 
įvairius papildomus kursus, pa
skaitas ir dalyvauja tarptautinė
se konferencijose Amerikoje ir 
užsienyje. 

Pastaroji St Goštauto studija 
apie argentiniečių miestiečių ro
mano ispaniškoje Amerikoje at
naujintoją A Arltą (1900-1942) 
analizuoja jo gyvenamojo laiko
tarpio socialines ir kultūrines są
lygas bei jo kūrybą, susijusią su 
šelmišku romanu, išryškina 
Dostojevskio įtaką jo romanuose. 
Būdinga, kad, kaip ir daugelis 
Lotynų Amerikos šių dienų rašy
tojų, A Arlt, neišvengė susi
žavėjimo komunizmu, kurį jie 
vertino atsietu nuo tikrovės, ide
aliu požiūriu. Mūsų dienų ar-
gentiniškoji tikrovė rašytojui 
taipgi buvo griežtai priešinga. 
Todėl gal nelabai nuostabu, kad 
St Goštauto studija apie R. Arl
tą, leidžiamą Buenos Aires uni
versiteto leidyklos ir spaustuvėje 
surinktą, karinės diktatūros cen
zoriaus spaustuvėje buvo sunai
kinta, o jos autoriui kapitonas 
cenzorius parašė laišką, apgai
lestaudamas, kad, jam gyvenant 

Baltų instituto 
dienos Švedijoje 
skirtos mažumų 

temai 
Švedijoje veikiančio "Baltiška 

Institutet" (The Baltic Scienti-
fic Institute in Scandinavia) šau
kiamos mokslo konferencijos jau 
tapo plataus tarptautinio pobū
džio mokslininku suvažiavimais. 

užsienyje, negalįs jo patrauk
ti teisman. Visos R. Arlto kny
gos išimtos iš bibliotekų. Pačioje 
studijoje nieko nėra komunistiš
ko, nes ji ribojasi tik literatūrine 

kritika. 

Faktas, kad plačiai žinoma 
Madrido leidykla "Insula", besis-
pecializuojanti poezijos ir litera
tūrinės kritikos raštų leidimu, iš
leido šią S t Goštauto studiją, 
liudija jai teikiamą vertę. 

St Goštauto veiklai apimant 
plačius horizontus, pageidautu
me, kad jis ryžtųsi parašyti pla
tesnio užmojo darbą ir lietuviš
ka tema ispanų ar anglų kalba, 
kaip tai jau pradeda daryti ir 
vienas kitas mūsų akademikas. 

P. Gaucys 

Šiais metais penktoji Šio skandi
naviškojo Baltų instituto konfe
rencija įvyks Stockholme birželio 
mėn. 14-tl7 d. Konferenciją or
ganizuoja "Baltiška Institutet", 
bendradarbiaudamas su Stock-
holmo universitetu. Švedijos Švie
timo ministerija ir Stockholmo 
miestas finansiškai šį mokslinin
kų suvažiavimą remia. Konferen
cijos atidarymas įvyks birželio 
14 d. Karališkoje Švedijos aka
demijoje. 

Pagrindinė keturių dienų kon
ferencijos tsma šį kartą suksis 
apie mažumas baltų kraštuose ir 
apie baltų mažumas kituose kraš
tuose. Tema apima istoriją, lin-
gvist.ką, švietimą, ekonomiją, po-
litiniu^ mokslus, literatūrą, folk
lorą, tautinius šokius muziką, 
mėn.*, bibliografiją ir baltų ar
chyvus. 

Tikimasi , kad ir lietuviai 
mokslininkai šioje mums gana 
svarbioje konferencijoje gausiai 
ir aktyviai dalyvaus. O turint 
mintyje konferencijon įrašytą 
tautinių šokių temą, kodėl nebū
tų galima bandyti tokioje tarp
tautinėje mokslo konferencijoje 
jos dalyviams akivaizdžiai pade
monstruoti ir mūsų tautinius šo
kius, pasiunčiant į Stockholmą 
Clevelando "Grandinėlę" ar kurį 
kitą vienetą. Tai būtų labai pras
minga reprezentacija pasaulio 
rinktinės publikos aplinkoje. 

Šiais ir kitais konferencijos rei-

P»"»—* * » 

mokslininkas, vienas i š pirmųjų 
lietuviškų knygų autorių. Jis 
parašė garsųjį 'Tunktay saky
mų", *TJfctionarium Trium Lin-
gvarum" ir kitus veikalus. Mirė 
1631 m. rugpjūčio 23 d. 

. 
1979 metais minime bent 

tris šimtmetines sukaktis. Visų 
pirma dniUniplM"* Adomas Juo
zas Varnas sulaukė 100 metų 
amžiaus, sausio 1 d. Tai vie
nas iš populiariausių ir labiau
siai mėgiamų dailininkų. Savo 
teptuku plačiai reiškėsi prieš 
nepriklausomybės atgavimą, ne
priklausomybės laikotarpyje ir 
išeivijoje. Be gausių portretų, 
gamtos vaizdų, Adomas Var
nas mėgo ir šaržus, kurių da
lis 1924 metais buvo išleista at
skiru leidiniu "Ant politikos 
laktų. Taip pat važinėjo po Lie
tuvos kaimus ir fotografavo lie
tuviškus kryžius, sudarydamas 

Nauji leidiniai , 

• Henrikas Radauskas, EILĖ
RAŠČIAI. (1965 - 1970). Pomir
tinė poezijos knyga. Išleido Vy
tautas Saulius 1978 m. Chicago
je. Spaudai paruošė ir pastabo
mis palydėjo Jurgis Šlekaitis. 
Įvadą parašė Alfonsas Nyka-
Niliūnas. Tiražas 350 egz. Kny
gos pradžioje puslapinis Henri
ko Radausko portretas, pieštas 
Albino Elskaus. Rinkinys 100 
psL, kietais viršeliais, kaina — 
6 dol. Tekstą rinko ViVi Prin-
ting. Spaudė Progresą Printing 
Company, Chicagoje 1978 m. 
Sukrauta: Ldtho Art Studio, 
3143 South Lowe Ave., Chica
go, Illinois 60616. Library of 
CongresB Card Number: 78-
089816. 

š ioje pomirtinėje, gražiai i š 
leistoje Henriko Radausko poe
zijos knygoje randame 34 eilė
raščius. Tik labai maža dalis jų 
buvo spausdinta anksčiau pe
riodinėje spaudoje. Knyga yra 
maloni naujiena visiems litera
tūros, ypač poezijos bičiuliams. 
Juo labiau, kai jos taip ilgai rei
kėjo laukti — net aštuonerius 
metus po poetos mirties. 

Kaimyniškai šiltas atsimi
nimais ir įžvalgus asmenybės ir 

Alsia NonrttM 

gausų ir vertingą kryžių foto
grafijų rinkinį. Išeivijoje irgi 
sukūrė daug tapybos darbų, 
kurių tarpe monumentalųjį 
"Mindaugo vainikavimą''. Kul
tūros taryba il978 metų dailės 
premiją, kurios mecenatas yra 
Lietuvių fondas, paskyrė daili
ninkui Adomui Varnui. Premija 
įteikta rugsėjo 21 d. -

Antra sukaktis, tai šimtas 
metų nuo rašytojo Jono Būm-
no gimimo. Jis gimė 1879 m. 
kovo 3 d- ir mirė 1907 m. gruo
džio 8 d. Per savo trumpą gy
venimą J. Biliūnas pasižymėjo 
beletristiniais kuriniais, kurių 
žymiausi yra "Liūdna pasaka", 
"Kliudžiau, "Brisiaus galas, 
''Laimės žiburys" ir kiti. 

Taip pat 1979 metais sukan
ka šimtas metų, kai gimė didis 
mūsų kalbininkus Kazimieras 
Būga. Jo gyvenimo siūlas tesė
si nuo 1979 m. lapkričio 6 d. 
iki 1924m. gruodžio 1 d. Profe
sūros kelią pradėjo Petrapily 
privatdocentu. Atgavus nepri-
Kia-iaomybe. profesoriavo Lie-
VUVOB universitete. Tai buvo la
bai kruopštus mokslininkas, 
rn£es didjjį lietuvių kalbos žo
dyną ir aplamai daug nusipel
nęs ne tik lietuvių ir baltų kal
botyrai, bet ir lyginamajam in
doeuropiečių kalbų mokami. 

1979-aisiais taipgi sueina 75 
metai nuo spaudos atgavimo. 40 
melų besiteses lietuvių spaudos 
draudimas ypač pabrėžtinas, kai 
laisvos minties draudimas spau 
doje tebeegzistuoja Lietuvoje ir 
šiandien. 

kūrybos analize yra 18 pusla 
pių Nykos-Niliūno įvadas "Žo
dis pomirtinei Henriko Radaus
ko knygai". Nemažiau įdomios 
ir š io rinkinio paruošėjo Jurgio 
Blekaieio net 21 puslapio pasta
bos "Prie poeto rankraščių". 

Pat i Heenriko Radausko poe
zija ir šiame rinkinyje geruo
sius savo bruožus galbūt yra 
paryškinusi net dar kondensuo
čiau. Visur griežta klasikinė ei
lėraščio struktūra, nors vienur 
kitur pirmu įspūdžiu poetas ir 
gali atrodyti šiuolaikiškai mo
dernus. Visur pažįstamas ir 
įprastas Radausko tai kamava-
lifckas, tai elegiškas šypsnys 
temose bei žodžių magikoje. 

'Viso to iliustracijai ir apla
mai knygos charakteristikai 
tiktų kad ir šitoks posmas: 

čia baltas medis tyliai ganosi 
Šaltiniai Šneka mandagiai, 
Ir, kaip senoviniuos 

romanuose, 
Ant rožių nutupia drugiai. 
Augina džiną kadugiai. 

(41psL) 

! 

Barimtrtrai 
Piešinys Alb. Elskaus 

Autumn 1978. A. Literary Quar-
terly of The University of Okfa- r 
homc. Editor: Ivar Ivask, 638* 
Parrington Ovai, Room 110;' 
Norman, Oklahoma 73019. Cir-: 
culation Manager, 1005 AspN" 
Ave., Norman, OK 73019; ind? 
vidual subscriptions — 13.50 doL-

Anglų kalba leidžiamas žurna^ 
las, savo straipsniais ir nanjų--
knygų recenzijomis apimąs visąj 
šiandieninę pasaulio literatūrų.^ 
Žurnalo redakciniam kolektyvui 
priklauso ir prof. dr. Rimvydas 
Šilbajoris. Šiame numeryje recen
zuojama: Juozo Apučio "Su^ 
grįžimas vakarėjančiais laukais-' 
(Violeta Kelertas), Kazio Sajos 
"Mediniai balandžiai" (Rimvy-• 
das Šilbajoris) ir Stasio Santvaro 
"Dainos ir sapnai" ( A T . Ant*"' 
naitis). r>vc> 

ATSIŲSTA PAMINĖTI i ov 

— Giedra Gudauskas, VARIA* 
TIONS FOR PIANO. On Lithu-
anian Folk Theme. Highland Mu-
sic Company, 1349 North Highland 
Ave., Hoilysvood, CA 90028. Kai
na nepažymėta. 

— Vilius Bražėnas, SĄMOKS
LAS PRIEŠ ŽMONIJĄ- Informaci
nė apžvalga. Išleido "Laisvosios Lie
tuvos" knygų leidykla 1978 m. Lei
dinys 110 psL, kaina nepažvmėta.ii 

— Sesuo Ona Mikaflaitė, ESA
ME DIEVO ŠEIMA Religiniai pra
timai 7-11 m. vaikams. Išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo' 
taryba Chicagoje 1978 m. Leidinys 
62 psL, kaina 1 dol. 50 centu. Gau
nama: A Kareiva, 7030 S. Rockwe!T 
St, Chicago. IL 60629. 

L I N K U V A 
• 

• LINKUVA šiaurės Lietu
vos švietimo židinys. Redagavo 

dr. Alf. ŠesplauJas. Išleido Lin
kuvos monografijai leisti komi
tetas Chicagoje 1978 m. Linku
vos gimnazijos 60 metų įsteigi 

— Sesuo Ona MikailaU* ir An
tanas Saulaitis, PRATIMAI RELI
GINIAIS KLAUSIMAIS. 12 - 18 
metų jaunimui Išleido JAV Lietu
vių Bendruomenės švietimo taryba 
Chicagoje 1978 m. Leidinys 104 psl, 
kaina 2 doL Gaunama: A Kareiva, 
7030 S. Rockweil St , Chicago, ĮL 
60629. 

— TECHNIKOS ŽODIS, 1978-— 
m., Nr. 3. Adresas: Antanas Braz
džiūnas, 7980 W. 127 St^ Pafcs. 
Park, IL 60464. Prenumeratos katę 
na nepažymėta, Je8 

— ŠVIETIMO GAIRĖS, 1978 m. 
lapkritis, Nr. 6. Adresas: Jonas Bag
donas, 6449 S. Trpy Ave, Chicago, 
tt. 60629. Prenumerata — 3 dol 

— MUZIKOS ŽINIOS, 1978 s * 
Nr. 1-2. Adresas: 63-23 Wetherole 
SL, Rego Park, N.Y. 11374. Prenu
merata — 5 dol. 

— Vytautas Kerbeus, UETU-
mo sukakčiai paminėti. Spaudė į VIŠKOS MIŠIOS CHORUI U ž * 
M. Morkūno spaustuvė Chica
goje. Leidinys kietais virše
liais,, 336 psL, iliustruotas nuo
traukomis, kaina 15 dol. gau
namas ir "Drauge". 

Knygoje pateiktoji medžiaga 
suskirstoma į tokios didžiuo
sius skyrius: L Ift Linkuvos 
praeities ir buities, n Linkuvos 
gimnazijos istorija, I H I i atsi
minimų apie Linkuvą ir jos 
gimnaziją, IV K Linkuvos rašy
tojų kūrybos, V. Bibliografija 
ir santrauka anglų kalba. 

• VVORLD L i l b K A i U n E 
TODAY, VoJume 52, Number 4 

sakyti šiuo adresu: Vytautas Kerbe
us, 63-23 Wetherole St., Rego Parį, 

N.Y. 11374. Kaina —IdoL 

— Filatelistų draugijos "Lietu
va" BIULETENIS, 1978 m., Nr„4. 
Adresas: K.".zys Rožanskas, 3450 
62nd St, Chicago, IL 60629. Brs-
numerata — 5 doL **. 

— Gerumas yra dMHniaji 
jėga pasaulyje. I 

G V M O « 
— Garbė yra pareigos f*s» 
zi ja- A. De Vlgsy 
— Tinginiui ir malda nepa

deda. 

• 
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