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Šiame numery: 
Problemos, susijusios su Vilniaus 
universiteto minėjimu. 
Pultinevičine istoriją baigus, 

E tt: apie ją rašo Jurgis Gliaudą 
ir Kazimieras Barenas* 
šimto metui gyvenimas: 
dailininkas Adomas Varnas pasakoja. 

'J. Savojo apybraiža "Nėra 
vietos užeigoje". 
A. Radžiaus lietuviškieji haiku. 
Saules užtemimo belaukiant. 
Vilniaus kamerinis Amerikoje. 

Du autoriai apie trečiąjį 
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Emblemos, susijusios su 
'aus universiteto minėjimu 

s 
Vilnh • • 

I Vilniaus universiteto sukaktis | išaugusių Vilniaus universiteto 
kelia mums didesnių problemų, 
r#gu mes šiandien įstengiame jas 
Spręsti. Vilniaus universitetas 
jOfa tarptautinio susidomėjimo ob
jektas, o mes į jį žiūrime kaip į 
lįęveik vien tik mums priklausan-
% lietuvišką reikalą. Tai nereiš
kia, kad šis mūsų požiūris būtų 
neteisėtas. Neseniai ir Lenkijoje 
otrvo suorganizuotas Vilniaus 
universiteto minėjimas. Girdėti 
taipgi, kad kai kurie jėzuitų uni
versitetai net Amerikoje domisi 
Vjlniaus Universiteto 400 metų 
sukaktimi, kaip jų universiteti
nės veiklos pradininku. Taigi, do
mėjimasis Vilniaus universite
tą yra/didelis Vakaruose Bet dar 
labiau pagrįstas tas dėmesys bū
to rytuose: Gudijoje ir Ukraino-
jev jei šios tautos galėtų laisvai sa
vo nuotaikas ir pretenzijas pa
reikšti. 
'„•Tačiau kitą Vilniaus univer

siteto problemos pusę iškėlė Ham
burgo laikraštis Die Welt, apie 
kurią mus painformavo "Dirvo
je? Meškauskas gruodžio 14 ir 21 
djįTJh'e Welt iškėlė lenkams klau
simą, ko jie kišasi į Vilniaus uni
versiteto įsteigimo minėjimą, nes, 
kai universitetas Vilniuje buvo 
steigiamas, ten nė vieno lenko ne-
bjnvo. Šis vokiečių žurnalo reaga
vimas užmena patį jautriausią 
šids problemos bruožą. Tiksliau 
išsireiškiant, jis iškelia skirtumą 
tarp tautiškumo ir tarptautišku-
mo. kalbant apie Vilniaus univer
sitetą. Aišku, kad vokiečių laik
raštis Die Welt yra teisingas, 
perspėdamas lenkus, kad jie ne
laikyti? Vilniaus universiteto sa
vo nuosavybe. Tačiau problems 
čia nesibaigia. 

rKyla klausimas, kokia prasme 
Vilniaus universitetas yra lietu
viškas. Vilniaus universitetas, bū
damas Lietuvos širdyje, buvo pa
sidaręs, (jeijro kas nesipiktintų 
tokiu išsireiškimu) tarptautinio 
lietuviškumo ugdytoju. Užtenka 
tik prisiminti apsčiai rašytojų, 
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įtakoje, kurie, nors ne lietuviškai, 
rašė apie lietuviškumą taip šil
tai ir net entuziastingai, kaip tik 
būtų galima pageidauti. Tik pri
siminkim Adomą Mickevičių, 
Kraševskį, Slovackį, Sirokomlią ir 
kitus. Ir to fakto mes, ryšium su 
šiuo minėjimu, negalime pra
leisti iš akių. Mums reikia jį 
kaip nors apdoroti. Tačiau jo ap
dorojimas nėra lengvas. 

Teisūs yra lietuvių literatūros 
kritikai, kad jie nuo šių rašyto
jų arsiribojo, kaip nuo nepriklau
sančių lietuviškai literatūrai. 
Tačiau negalima nuo jų atsiri
boti kaip nuo nepriklausančių 
Vilniaus universitetui ir Didžio
sios Lietuvos kunigaikštijos pali
kimui. 

Turint tai prieš akis, iškyla 
bent dvejopo lietuviškumo sąvo
kos klausimas. Viena lietuvišku
mo sąvoka yra tokia, kuri susikū
rė ant lietuvių kalbos saugojimo 
ir puoselėjimo pagrindo, ir kita, 
kuri rymo ant Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos pagrindo. Sią 
problemą gerai suprato prof. Z. 
Ivinskis, sakydamas, kad nepri 
klausomoji Lietuva yra visai skir
tinga sąvoka nuo Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos. Tai yra tei
singas klausimo išryškinimas, 
bet nėra atsakymas į jį. Tačiau šis 
atsakymas, ar greičiau išsiaiškini
mas, yra reikalingas. Jo nesant, 
mes ne kartą klaidiname patys sa
ve. Taip pvz., mes dažnai kalba
me apie Didžiąją Lietuvos kuni
gaikštiją, bet įdedame jon ne
priklausomos Lietuvos sampratą. 
Ir, antra vertus, kalbėdami apie 
nepriklausomą Lietuvą, jai nori
me panaudoti Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos nuopelnus. 

Negalima sakyti, kad tarp šių 
sąvokų nėra ryšio, bet taip pat 
negalima sakyti, kad jos yra ta-
patiškos. Gal būt ryškiausiai šių 
sąvokų skirtumą išgyveno Mai
ronis savo poemoje T a r p skaus
mų į garbę", šitaip išsitardamas 

JURGIS GLIAUDĄ 

Albinas Baranauskas, RUDENYS 
1B PAVASARIAI arba Užplynhj 
Pultinevičius namie ir svetur. 
Romanas, TU dalis. Išleido Lietu
viškos knygos klubas 1978 nu Chi-
cagoje. Vlršelia dail. V. O. Virkau. 
Leidinys 390 psL, kaina — 8 doL, 
gaunamas "Drauge". 

* 
Puošniu epopėjos vardu šaukia

me eilę žymių įvykių, susijusių 
su didvyriškais žygiais. 

Taip Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas stengiasi nusakyti 
epopėjos prigimtį. Vadiname Al
bino Baranausko trijų dalių ro
maną "Rudenys ir pavasariai" 
epopėja. Išsamus ir dalykiškas to 
tritomio apibūdinimas. Veikalo 
masyvumas — 1088 puslapių — 
pastato tą romaną už mums eili
nio ir įprasto romano formatą 
Per 1000 puslapių! Tai jau erd
vė užsimoti 1 Tai jau platus lau
kas sėjai ir... derliuil 

Nuotykių čiurkšlės, kuklaus 
minoro ir saikingo mažoro okta
voje, čiurlena kas mielas žings
nis, kas pasūkis plačiausiame tri
tomio plotyje Tiesa, tie nuotykiai 
nėra plakatiniai didvyriški, jie 
nėra vadovėliškai istoriniai. Tai 
"comedie humaine" sfera, pati ar
timiausia žmogaus dvasiai, aštun-
kojo čiulptukais apsupusi žmo
gaus širdį. Tie nuotykiai, labai 
vingiuotų takų, barokiškai įman
trios išvaizdos, pagauna savo ne
sibaigiančiais bangavimais. Tai 
eilinio žmogaus gyvenimo odisė
ja, gyvas jo gyslų pulsas, auto
riaus šyptelėjimai ir melancho
lija, stebint savo nelabai jau di
namiškus, kūnu ir siela, herojus. 
Ir, nedrąsu tarti, pagaunamai sa
vo herojų identifikuojant su sa
vo psichės potekste. 

Toks, tikrai toks Albinas Bara
nauskas atėjo j literatūrinę areną 
1958 metais su savo "Sniego pla 
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Lietuvos keliais Nuotrauka K. Daugėtos 

nio, lyrinio, filosofiškai — buiti--dina jį giedriu ir spalvingu realis-įbi savo veikėjus, kiaurai juos per-
nio ir juvelyriškai realaus pasako-1 tu. Vertindamas jo "Karklupė-! mato ir, juos stebėdamas, nere-
jimo meistro vardas — švytintis Į nus" (Draugas, 1965. IV. 10) va-'tai, čia švelnumo, ten nostalgijos, 

tumomis". Tada pavadinau savo!vardas! Ar neužims jis dailioje lie-idinau veikalą pastorale. Vadinau1, ten ir prakilnaus gailesčio paveik-
recenziją, skirtą "Sniego platu- j tuvių raštijoje autonomišką, į į romano gyvavietę Arkadija (ne- į tas, nejučiomis nubraukia ašarą, 
moms", aliuziniai į autorių: ruzu-1 Gogolio poziciją panašią vietą? (ribotos laimės šalimi). Tikrai, Al—Tada vaizdo nuotaikos sujaudin
tos ir švytintis vardas. Taip Kazys Bradūnas enciklopedi-
Albino Baranausko vardas, epi-1 niame Baranausko aptarime va-

binas Baranauskas turėjo ir tebe-įtas nusibraukia ašarą ir skaityto-
turi savo permanentinę Arkadi-ijas. Toks stambus žingsnis čia 
ją su jos bekintančiais peizažais.; pirmyn nuo karklupėniškos Ar-

' į Savo kūrybinės prigimties gelmė-1 kadijos... 
apie lietuvius, nekalbančius lietu
viškai: 

Ir gėda pamislyti, savo liežuvio 
Senai jau vaitot nevartoja! 
Ir tarsi ant juoko tik vardą 

lietuvio 
Lig šiolei nešiot nenustoja 

(V giesmė). 
Nedaug Maironis turi pagar

bos ir unijinei valstybei. Jis tik 
juokiasi iš tų, kuriems "sapnavos 
tos valstybės liuosybė". 

Maironio nusiteikimus ir mes 
didžia dalimi esame pasisavinę, j 
Me nesuvokiame lietuvio, kal
bančio nelietuviškai. O apie uni
jinės valstybės seimus esame įpra
tę kalbėti trk su pajuoka. 

Tos pajuokos butų šiek tiek 
mažiau, jeigu mes patyrinėtume, 
kokiais keliais ir iš kokių Salti-

rūmuose Prancūzijoje, persimetė1 mis jis išlieka prarastų ir atrastų j "Rudenys ir pavasariai' 

nių mes kai kurias dabartines są
vokas gavome. Pajuoka būtų ma
žesnė, jei mes išsistudijuotume, 
kad panieka unijinei respublikai Į tesne prasme, ne 
kilo absoliutistiniuose karalių i kalbos prasme. 

į seimų bijančias Austrijos ir Prū
sijos sostines ir, su jų pritarimu, 
ta "įtartina sąranga" buvo leista 
sunaikinti Maskvos carui. Mes čia 
jokiu būdu nenorime atstatyti nei 
unijinės valstybės, nei jos seimų, 
bet manome, kad yra atėjęs lai
kas ją kritikuoti, atsižvelgiant tik 
į visas aplinkybes. 

Vilniaus universiteto sukaktis 
toms studijoms sudaro ne tik pro
gą, bet ir neapeinamą uždavinį. 
Prof. dr. P. Rabikauskas kaip tik 
yra susidomėjęs šio klausimo stu
dijavimu. Jis Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos š. m. rugsėjo 
pradžioje Chicagoje įvykstančia-
me suvažiavime ir Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakties mi
nėjime kalbės tema: "Lietuvišku
mo apraiškos; Vilniaus akademi
joje'. panaudodamas naują, dar 
neskelbtą archyvų medžiagą. Lie
tuviškumą, tačiau, jis paims pla-

vien lietuvių 

Arkadijų kolumnistas. Meist-jkart prisidengė mįslingu 
ro mostais autorius paverčia jo 
Arkadiją supančias jūras ežerė
liais, ežerėlius gi geba paversti au
dringomis jūromis. Čia sugauna-
me Pulgio Andriušio metodą: jo 
nuotykingiausią kelionę į Berža-
tiltį "Anoj pusėj ežero" rinkinė
lyje. Palyginti "Rudenys ir pava
sariai", tomas III, psl. 170 - 171. 

Lietuviškojo Gogolio vakansi-
ja lietuviškame Parnase tuo tar
pu atvira. Sarkazmo taiklumu ir 
atlaidos švelnumu Albinas Bara
nauskas viena ranka, lyg ir tingė
damas, demaskuoja j pusinteli
genčių luomą prasiveržusių tau
tiečių lėkštumą, kita ranka jis 
nuglosto to demaskavimo įdrėski
mą. Autorius nenori neužlygin
to disonanso. Ir ta.s geraširdiškas 
metodas nenuveda veikalo į so
cialinio kovingumo rubriką. Au-

toliau epizodų ir protagonistų 
invazijomis. Galima tr nukirsti 
perpus. Skaitytojas to nė nepajus. 
Epizodai neturi pareinamumo. 
Nėra laiko ašies, nei geografinio 
tikrumo elementų. Taip Andre 
Malraux, įdomios literatūrinės 
mokyklos pradininkas, kaleidos-
kopiškai keitė prsonažus ir geo
grafinius elementus savo "Anti-
memuaruose ,\ 

Itin drasko tas vaizdavimo me
todas skaitytojo dėmesį, gniuždo 
jo pastabumą, neleidžia jam re
gistruoti įvykių pareinamumo 
ašies, kurią taip įnoringai visaip 
lanksto autorius. Prisimename J. 
L. Proust'o "A la recherche du 
temps perdu", kurį kritika sutiko 
su priekaištais dėl juvelyrinės įvy
kių reinkarnacijos mozaikos. Prie
kaištai yra naujovės šlovė. Mū
sų autorius, mobilizavęs tuzinus 
herojų h* aibes jų nuotykių, 
plukdo tą medžiagą pakaitomis 
atkuriamoje praeityje, pro nuo
lankaus sarkazmo šydą apgyven
dina juos dabartyje. Jungdamas 
du elementus: gogoliškąjį irv 
Prousfo, jis užtikrintu žingsniu 
priėjo prie prarasto laiko reinkar
nacijos dabartyje, prie tos visad 
reikalaujančios didelio talento 
prarasto laiko gaivinimo alche
mijos. 

Net keista, kad matome polin
kį į herojų pavardžių hibridiza
ciją. Tai gal sarkazmo, pašaipos, 
dalis. Lietuvių pavardes autorius 
praleidžia pro lenkinimo hibridi
zacijos malūną. I tritomio pusla
pius, į visą jų tūkstantį, įsiver
žia Putinevičiai, Makrickai, Siau-
rusevičiai, Mezlaveckai, Zubavi-
čiai, Karunkevičiai, Šulinskai, I i -
tinskai, Kalasauskai, Kvietinskai, 
Mazurkevičiai, Zagrabskai, Ka-
rapavičiai, Burinskai, Taradavi-
viČiai ir kiti. Netgi RimvydavičiaL 
Tų hibridų pavardžių invazi
joje paskęsta reti romano herojų 
lietuviškų pavardžių nešiotojai 
"Rudenys ir pavasariai" turbūt 
pirmas mūsų romanas, kuriame 
tiek veikėjų su hibridizuotomis 
iš lietuviško kamieno pavardė
mis. Ar tai buvo viena iš pastan
gų sugauti pašaipūnišką kolori
tą didingai epopėjai? Ar tai buvo 
besąlyginis atsidavimas realybei, 
nes (turime gi taip galvoti) tie 
Užplyniai, kurie yra pagrindas 
romanui, buvo paskendę savo gy
ventojų pavardžių abraką dabro-
je? 

Ir toks beviltiškas Užplynių 
vardas reikšmingai susišaukia su 
Petro Cvirkos beviltiško skam
besio "Saulėlydžiu Nykos vals
čiuje". Plynė yra vieta, kur dyka, 
tuščia, kur gamtovaizdis nykus. 

V. Bgd. i torius olimpietiškai atlaidžiai ste-

tris-
daili-

ninko V. O. Virkau viršeliu. Ro
manas ir savo pavadinimu mįs
lingas, lyg laikydamas tą pavadi
nimą kauke, be jo realaus ryšio 
su siužetu, su idėja. Faktiškai tai 
donelaitiškų "Metų" apimties 
veikalas. Romane kaupas simbo
liškų bei alegoriškų žiemų ir 
vasarų. "Rudenys ir pavasariai", 
konfrontacinės sąvokos nenusako 
didžiulės fabulos sudėties. 

Veikalas neturi laiko ašies, nė
ra įprastinio siužeto. Tuo auto
rius ir nesisieloja. Jis pateikia skai
tytojui uždavinį su keliais neži
nomaisiais ir, siužetiškai jo nesu
sumavęs logiško pareinamumo j tykius su savo herojumi. Jis pa-
koordinatėse, stato reikšmingą | rinko, galima tarti, tipą, kurį per 
sprendimams užkardą: pabaiga. 
Epizodai visaip kunkuliuoja tūks
tantyje su viršum puslapių. Nė-

Albinas Baranauskas parinko 
savo herojumi vyrą "ne tokį kaip 
kiti" (tomas I, psl. 159). Toks pa
rinkimas palengvino autoriui san-

ra čia tradicinės idėjinės evoliu
cijos. Nėra čia tragedijos ar ko
medijos zenitų. Ir tas tūkstantis 
puslapių lengvai galima plėsti 

tris storus tomus visaip ryškino 
čia vos pagaunamu štrichu, ten 
gi stambiu teptuko patepimu. 
Nors Pultinevičius veikalo slink-

nesikeitė, neevoliucionavo, tyje 
(Nukelta \ 2 j»L) 

• » 

• • « 
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Pu/tinevianę epopėją baigus 
(Atkelta iš 1 psl.) 

bet vis labiau apaugo jo defini
cijomis, j,o analize, pointilistišku 
jo būdo portretavimu. Tai ir pa
darė Pultinevičių (ir daugelį ki
tų) gyvais asmenimis. Dar dau
giau — būdingais personažais. 
Literatūrinis tipas ateina gata
vas — susipažinkite: esu toks! 

Kada nors laiko turintis eseis-
tas gal turės pagundą paimti Al
bino Baranausko Pultinevičių 
kaip išbaigtą literatūrinį tipą. To
dėl, tenka galvoti, taip galvoju
si ir premijavimo komisija, no
vatoriškai išdrįsusi atlikti unika
lų premijavimo dirvonuose triu
ką: premijuoti pirmąjį trilogijos 
tomą, kada viršelyje pažymėta: 
Pirmoji dalis. Tada antroji dalis 
tik artėjo į tipografijos presus. 
Tada tretysis tomas dar buvo ra
šomas. 

Galbūt premijavimo komisija 
gebėjo telepatiškai pramatyti an
trojo ir trečiojo tomų vertę, tas 
epizodų niagaras, tuos veikėjų 
karavanus, kurie pripildys sekan
čius tomus. 

Gindami tokią premijavimo 
ekstravaganciją, tarkime, kad ko
misija buvo pajutusi, jog veika
las ryškina literatūrinio tipo kon

tūrus, kas mūsuose dar retenybė, 
prabanga. 

Keistąjį tritomio siužeto kam
puotumą pastebėjo ir leidykla. 
Trečiojo tomo aplanke skaityto
jas įspėtas: kas neišsigalėtų įsigy
ti visų trijų dalių, patariame 
pirkti vien trečiąją. 

Antroji trilogijos dalis buvo ge
raširdiškai eliminuota iš eventu
alaus skaitytojo finansinio inves
tavimo. Tuo pat būdu buvo eli
minuotas ir antrojo tomo turi
nys. 

"Iš viso, tai viena knyga, ku
rios skaitomos, kramtant chalvą, 
razinkas, figas, Šv. Jono duoną, 
džiovintas slyvas, lietuvišką kie
tąjį sūrį, turkiška medų, žagarė-
lius, bulvių skiedreles ar namų 
darbo irisus", sarkastiškai, pasiti
kint skaitytojo žiaunomis ir jo 
gurmaniška selekcija, gundo mus, 
skaitytojus, Albino Baranausko 
knygos aplankas, įkandin sekąs 
dailininko V. O. Virkau ant kny
gos viršelio pasodintą peteliškę 
ant kopūsto galvos. 

Ar tai Užplynių drugelis? Lie- pje |g m u m s collaspaleno druge- Į monotoniją, kurių nemėgsta šei 
tuvoje yra per 1000 peteliškių j u> a r e u c h l o s c a r d a mmes poru- mininkės... 
rūšių. Rusuose rašytojas Nabo- j š į ? DahgiT v a d i n a m e t ą g,.ažų d r u . Tūkstantpuslapinę pultineviči-
kovas ("Lolitos" autorius) ne-:gelį Užplynių kopustine, kurios j nę epopėją sutinkame su išskės-
I sunkiai nustatytų, ar Virkau nu- Į grakščiai gaivina kopūstų lysvės •• tais glėbiais. 

Nauji leidiniai 
• Juozas Balčikoni*, RINK

TINIAI RAŠTAI. I tomas. Iš
leido "Mokslas" 1978 m. Vilniu
je. Redakcinė komisija: Anta-

PULTlNEVlClAUS ISTORIJOS PABAIGA 
Va, jau ir paskutinis, trečiasis, 

Albino Baranausko didžiojo kū
rinio "Rudenys ir pavasariai ar
ba Užplynių Pultinevičius na
mie ir svetur" stambus tomas. 
Šįkart su šiokiu tokiu palengvė
jimu galės atsidusti tie pirmųjų 
tomu skaitytojai, kuriems atrodė, 
kad rašytojas leidžia savo vy
riausiajam herojui per daug nu
krypti į kitus —vis pasakoti a-
pie įnamius, kaimynus ir pažįs
tamus, o pusiau užmiršti save. 
Bent du trečdaliai šio tomo skir
ti Pultinevičiui. 

Ligi šiol tą herojų susitikda
vom vis pusiau priebėgiais. Čia 
jis, būdavo, sueis su kuo nors, 
prasidės kalba apie šį ar tą, ir 
viskas nukrypsta į kokį nors Ka-
lasauską, Kukį, Jankeliūną ar 
Jankeliūnienę, viršininką Dami-
davičių, Rašimus, vienų gyveni
mas išgvildenamas iki pat pana
gių, kitiems pavaizduoti pasi
tenkinimą mžesniu puslapių 
skaičium, o pagrindiniam hero
jui atitenka beveik tiktai tiek, 
kiek nuo kitų atlieka. Iš tų pasa
kojimų apie kitus vis tiek galima 
pasidaryti vieną svarią išvadą ir 
apie Pultinevičių: kad jis nepap
rastai geras pasakorius. Dar, ži
noma, ir šį tą daugiau būtų ga
lima pridėti: darbštus jis, tvar-
kinga3; bičiuliškas, neturįs jokių 
atšakių būdo savybių, dėl to 
taip sutariąs su visais, kad, anot 
to priežodžio, nors ir prie žaiz
dos dėk. Žodžiu, geras žmogus. 

B pirmųjų dviejų tomų ne ka
žin k<« tesužinojome apie jį ir 
kaip ūkininką - apie jo apsukru
mą namie, Užplyniuose. Paskuti
niajame tome nuo pat pradžios 
susitinkame su nauju veikėju — 
Makricku, į kurio rankas maž
daug ir pereina dabar visos pasa
kojimo vadelės. To Makricko pa
dedami, mes, svarbiausia, suži
nome, kad Pultinavičiaus 
Lietuvoje būta šiek tiek pana
šaus į Vaižganto "Pragiedrulių" 
Sešiavilkį. Be abejo, atsimenate, 
kaip jis, trokšdamas ekonomiš
kai šiek tiek pakilti, vienais me
tais net prieš savųjų valią prisi
sodino neįprastai daug bulvių. 
Baigėsi jam ta rizika labai gerai. 
Žinoma, jeigu Pultinevičius jį 
užkrėtusį savo ŠeiavilkiŠką entu
ziazmą būtų pagal Vaižganto pa
vyzdį vykdęs, gal būtų cukrinius 
runkelius sodinęs, nes turbūt 
Marijampolėje jau buvo pastaty
tas fabrikas, kai jį apsėdo šišas. 
Kad tokia kryptimi jis pasuktų 

K. BARfiNAS 

savo entuziazmą, lyg ir lauktum 
iš ūkininko, kuris iš žemelės 
pragyvena. Tačiau toks Pultine-
vičiau:- ėjimas Albinui Baranaus
kui gal pasirodytų lyg ir at
skambąs į Vaižgantą, taigi nebe 
naujas, tik vykstąs naujes
niais laikais. Jo herojus lai
mėjo varžytines pristatyti Karal
krėslio pieno perdirbimo bend
rovei šimtą tūkstančių durpių. 
Ne tik nuvežti, bet ir prikasti ir 
dar, aišku, su (visokiomis tokių 
sutarčių netesėjimo atveju nu
matomomis baudomis. Dar jį už
valdžiusi aistra laimėti parangą 
taip numušė kainą, kad ligi tol 
vyro sumanymą rėmusi grįžu
siam iš varžytinių žmona šūkte
lėjo: "Pultinevičiau, tu tiem žu-
likam apsiėmei visai už dyką!" 
Jam ir neišėjo taip gerai, kaip Se-
čiavilkiui su bulvėmis, bet, -pa
kankamai privargęs ir prisirūpi
nęs, prikišti iš savo kišenės ir 
neturėjo. 

Kur kas daugiau vietos kūri
nyje skirta kitam Pultinevičiaus 
"dvasios vaikui", kurio vykdy
mui net žmona priešinosi, 
tai norui įsitaisyti malūną. Pir
ko jis gimas, turbiną, ruošė 
tvenkinį, susirado net duris su 
ypatingu užraktu. Oi, vargo jis 
turėjo iki valios su tuo malūnu 
ir pagaliau net apsijuokino prieš 
visą apylinkę, kai iš tvenkinio 
ištrauktas žąsinas prarijo rakčiu
ką ir malūnininkas buvo paso
dintas laukti, kol paukštis ati
duos. Gal pagrįstai, o gal ir be 
reikalo žąsinas buvo apkaltintas, 
bet rakčiukas tuo tarpu nebuvo 
surastas, teko laužti duris, ir taip 
baigėsi Pultinevičiui nelaimin
gai, o iš šalies žiūrint juokingai 
naujas pajamų šaltinis. Bet tok
sai komiškų situacijų sudarymas, 
kaip kad šitas herojaus sodini
mas prie pripenėto žąsino ir žiū
rėjimai į jo uodegą, nebe naujas 
"Rudenyse ir pavasariuose". Jų 
buvc ir pirmuose tomuose. 

O laimėjo Pultinevičiaus dau
giausia iš tokio darbo, kuris jam 
buvo primestas, būtent, nusau
sindamas liūną, kuris lietingu 
metu vieškelį paversdavo "pra
garo vartais", kaip tvirtina au
torius. Apžiūrėjęs ties ta vieta 
vieškelį ir išklausęs skundų tų, 
kuriems reikia jį taisyti, viršaitis 

pagrasino: arba sausink, arba su-
sulauksi baudos. Dar ir visas bū
rys viršaitį apstojusių vieškelio 
taisytojų, matė jis, buvo prieš jį, 
ir Pultinevičius, nepatenkintas 
ir salpstydamasis nuo žmonos 
atliko, kas buvo įsakyta, ir susi
laukė, ko nesitikėjo: žmonos di
džiulės padėkos. 

Tie trys dalykai turbūt galėtų 
labiausiai išryškinti Pultinevi
čiaus charakterį. Jie tokie neeili
niai to žmogaus gyvenime ir kaž- j 
kaip išskiria jį iš kitų, bet reikė
tų stipriai pagalvoti dėl to, ar bū-
dmg. jam, ar tik atsitiktiniai. 
Juk toliau, kiek dar mes iš kny
gos apie jį sužinome, kokių nors 
ypatingų projektų jis nebevykdo. 
O svarbiausia, kad net ir nebe-
užsimoja kur nors suplasnoti ere
lio sparnais. Patekęs į pabėgėlių 
stovyklą Vokietijoje, jis yra dau
giau kitų traukiamas ar stumia
mas, toks, kuris klausosi, kai kiti 
kalba, ir atlieka uždėtą pareigą. 
Kai iškyla subruzdimas, ar tei
singi tie, kurie reikalauja sau 
daugiau privilegijų, prisklausęs 
kalbu, ir tų, kurie reikalauja, ir 
tų, kurie nepripažįsta nelygybės, 
jis gi pagaliau numoja ranka ir 
sumurma: "Ne mano kiaulės, ne 
man pupos". Kad jis Amerikos 
Skvireltaune nusipirko namelius, 
taip pat nebuvo kažkoks rizikin
gas žygis —juk daug lietuvių vi
suose kampuose neatsispyrė pa
gundai turėti savą, nepriklauso
mą pastogę. O kas iš tiesų jį 
simpatiškai charakterizuoja, tai 
tie šykštūs keli puslapiai, vaiz
duojantieji, kaip jis verčiasi nete
kęs darbo. Durpių kasimas ar 
malūnininkavimas rodė jį kaip 
žmogų, kuris nepasitenkina kas
dienybe ir nori pasiekti šį tą 
daugiau, rizikuoti, bet netūnoti 
vietoje. Tačiau kai sunkumų už
kluptas žmogus nepasiduoda ir 
sugeba visuose savo gyvenimo 
frontuose parodyti išradingumą, 
kažkaip dar mielesnis atrodo jo 
sugebėjimas už anas rizikas, ku
rių buvo imtasi,be kita ko, ne iš 
būtino reikalo. 

Šio paskutiniojo tomo pirma
sis trečdalis skirtas papasakoti 
dviejų gimnazistų nuotykiams. 
Makrickas, tas naujasis kūrinio 
veikėjas, lyg ir atstovaująs pa
čiam rašytojui, su Pultinevičium 
Lietuvoje tebuvo susitikęs tik po-

Kaimo pakluonės (aliejus) 

jo sukurtasis Pultinevičius, bet ir 
tikrasis istoriškas Alb. Baranaus
kas, kuriam anas lygumas ir kal
vas dabar turi atstoti Šitas mies
tas ir kuris gal jautė neatsispi-
riamą pagundą viso savo gyveni
mo kelio aplinką palikti įamžin
tą knygoje. Pirmajame tome su
sidūrėme su Sūduvos ir Skvirel-
tauno vaizdais, o šiame trečia
me, be ano amerikietiško miesto, 
dar ir su Bavarijos kalnais ir tar
pukalnėmis. Kur gyveno, kur ė-
jo pats rašytojas, ten ir vietos 
pėdsakus paliko. 

Laikas apskritai yra mūsiškis 
nikliai ir pasipyksta, ir padrau- į su nepriklausomybės metais, o-
gauja, ir dėl mergaičių pasivar-: kupacijomis, gaudymais, trėmi-
žo. Tačiau tiems gimnazistiš- j mais ir bėgimais. Susitinkame su 
kiems nuotykiams skirtų esama į Ūkininkais, su valdininkais (Da-
nemaža ir gimnazistiškų pusla- i midavičius), valsčiaus darbuoto-
pių. Skaitai, gražiai skamba Al-Į tojais (Jankeliūnas, Brokas), ama-
bino Baranausko sakiniai, niekur! tininkais (Kukis), kariuomenės 
rašytojas nepritrūksta žodžio, j atstovais (Mingėla), prekybinin-
bet sunku įžiūrėti viso to gra- kajs> gimnazistais, net ir su bū

rą kartų, o dažniau jų keliai su
siduria Vokietijoje ir ypač Ame
rikoje. Lietuvoje jam teko iš to
liau ir iš labai arti stebėti Pulti
nevičiaus sūnų Alfonsą. Abu jau-1 

suprasti ir pateisinti tuos palai
dus epizodus. Juk ir Vaižgantas 
"Pragiedruliuose" pakankamai 
palaidai pavaizdavo kovą dėl 
Lietuvos, dėl ūkinio pakilimo, 
lūžį tam tikrų žmonių galvose. 
Ten taip pat toli gražu ne visi 
epizodai susilydo į vienumą. Kas I nas Lyberis, Vytautas Mažiuii» 
Vaižganto kūrinyje viską jungia, (pirm.). Kazys Ulvydas. Suda

rė Aldonas Pupkis. Leidinys 
408 psl-

Šiuo metu Lietuvoje, reda
guojant ir leidžiant žymaus lie
tuvio mūsų kalbininko Juozo 
Balčikonio (1885-1969) raštus, 
atliekamas didelės reikšmės 
darbas. Pirmojo tomo pratar
mėje, be kita ko, sakoma: 

'% pirmąjį 'Rinktinių raštų' 

tai idėja. Alb. Baranauskas ko
kios nors idėjos neiškelia. Lietu
va, žmonės ir jų gyvenimas, tiei 
patys žmonės svetur, ir viskas pa- į 
vaizduota dažnai lengva ranka, 
kaip sakoma, iš linksmosios pu
sės. 

Nėra ko čia besikartoti, kad 
Alb. Baranauskas moka pasako
ti, kad jo kalba graži ir turtin
ga ir taisyklinga. Tačiau sunku Į Xxno3k chronologiškai sudėti 
iškęsti dar neužsiminus ypač jo \ svarbiausi mokslininko lietuvių 
to sugebėjimo nutapyti žmogaus Į į a i ^ straipsniai iš leksikogra-
išvaizdą, jam būdingus judesius.; fij<JB> akcentologijos, gramati-
Štai kad ir, pavyzdžiui viršaitis | k o s > ^d*m kultūros, mokslo 
Brokas, kuris, įsisėdęs bričkuten, j v e i k a l ų fc ^ . Į ^ Į Į , recenzi-
"važiavo žingine vienu arkliu,;. - r a f i t u s n e į e i n a ^ „ n ^ 
įskores laukan koją, su papirosu,; ^ ^ ^ lingvistinės pasta-
kurj laike burnoje tiesų, ne1 

įžnybtą, o tokį, kaip iš pakelio, 
vadžias užnėręs ant priekio, bo
tagą įstatęs makštin stačią, kaip 
vėliavą, vėjo kraipomą ir kiloja
mą, vienplaukis (tada pas mus 
dar negirdėtas dalykas!), apsi
kirpęs trumpai, kaip Voldema
ras, storu kaklu ir žema kakta, 
su karpa po dešine akimi ir lenk- j spausdinamas įžanginis straips-
tais apačion ūseliais (Lietuvoje j nis, kuriame aprašomas Balči-

bos, taip pat dalis leksikogra
fijos populiarinamųjų straips
nių. Iš disertacijų recenzijų at
rinktos tos, kurios turi daugiau 
mokslinės vertės. Daug Balči
konio darbų skelbiama pirmą 
kartą iš rankraščių. 

'Rinktinių raštų' I tome 

žaus rašymo aiškesnę prasmę. 
Galėtum, žinoma, sakyti, kad jei 

[rašytojas paskiria vietos dauge
liui visokių luomų ir profesijų ats
tovams, tai kodėl turėtų pagai
lėti šimtelio su priedu puslapių 
gimnazistams? Juk tokios jau
nuomenės Lietuvoje nemaža bu
vo, ji gyveno savo gyvenimu, kai 
kuo panašiu į kito jaunimo, o 
kai kuo iš jo skirdamasi. Taigi, 
kodėl? O jeigu iškyla tie "kodėl", 
tai dėl to, kad skaitydamas pa
sigendi bent šiokios tokios idė
jos, kuri būtų juntama tuose gim
nazistams skirtuose puslapiuose. 

Jos pasigendi, žinoma, ir visa
me veikale, kuris yra vietomis 
stipriau ar ir labai plonais siū
lais susiūtų epizodų rinkinys. 
Pultinavičius, nors jį norėtum 
ar turėtum laikyti pagrindiniu 
veikėju, yra daugiau gal siūlas, 
kuriuo susiūta, kad šiaip taip lai
kytųsi ir nesubyrėtų viskas atski
romis istorijomis. Deja, šio to
mo kad ir ta gimnazistų istorija 
su visu kūriniu tik tiek bendra 
teturi, kad Alfonsas yra Pultine
vičiaus sūnus, o Makrickas pažįs
ta ne tik sūnų, bet ir tėvą. Tiek 
lyg ir mažoka būtų 

Kai jau visas veikalas baigtas, 
galutinai aiškėja, kad tai ne ro
manas. Be abejo, ir ne atsimini
mai, o šiaip daugiausia gražūs, 
talentingo žmogaus parašyti pa
sakojimai, kuriuos vienija ne 
Pultinevičius, o greičiau laikas, 
vieta ir žmonės. Vieta kadaise 
buvo Lietuva, paties rašytojo tė
vynė su lygumomis, kalvomis ir 
miškeliais ir sodybomis, su mies
teliais ir miestais. Vėliau daliai 
ten gyvenusių žmonių teko pa
sukti į Vakarus, praeiti lagerių e-
tapą Vokietijoje ir nusėsti Ameri
koje. Kai taip į veikalą žiūri, pri
imtinesnis darosi ir tasai skyrius, 
kuriame rašytojas platokai supa
žindina skaitytojus su amerikie-
tiŠkuoju Skvireltaunu. Juk ten 
ilgam nusėdo gal ne tik rašyto-

vusių seimų atstovais ir Lt Sa
kytum, visa Lietuva susirinko į 
Alb. Baranausko kūrinį. Na, ne 
visa Lietuva, tik nemažas Sūdu
vos kampas, kurio keletas atsto
vų po karo dar stabteli Bavarijo
je, o paskui kuriasi Skvireltaune, 
ten sudarydami lyg ir savo res
publiką, kurioje dažnas įprastą
jį darbą pakeitė kitokiu. Šitaip į 

nešiojo, dabar seniai nusiskutęs), 
apsivilkęs tamsiai mėlynos nami
nės — vilna į medvilnę — me
džiagos prenčium, gražiai pasiū
tu ir gerai išlygintu, su permai
nomu baltos drobės pamušalu 
po stačia apikakle ir į krūtinės ki
šenės dangtelio sagos skylutę 
įkabinta sidabrine laikrodžio 
grandinėle, apsiavęs šviežiai su
laidytomis šaulių uniformos kel
nėmis (tais laikais dar pilkomis, 
su balta siūle) ir nublizgintais 
juodais auliniais batais. Iš tolo 
kvepėjo valdžia, naftalinu ir 
"Fuma". Pravažiuodamas pro 
Pultinavičių, atidžiai į jį pasižiū
rėjo". 

Iš to aprašymo išnyra ne tik 
viršaitis, bet ir šiek tiek istorijos 
(Voldemaras su jo ežiuku pa
kirptais plaukais; šaulių unifor
mos spalva), ir papročių nuo
trupa (tas pasikeitimas, kai žmo
nės ir be kepurės išdrįso pradėti. CATHOLIC CHURCH IN U-
vaikščioti), ^r truputic pašaipos THUANIA, No. 23. 

konio gyvenimas ir mokslinė 
veikla, apibūdinami jo darbai. 
Redakcijos Pastabose tomo ga
le pateikta bibliografinių nuo
rodų ir redakcinės komisijos 
nuomonė dėl atskirų Balčikonio 
teiginių. Tomas iliustruotas 
nuotraukomis". 

• CHRONICLE OF THE C A. 
THOLIC CHURCH IN LITHU-
ANIA, No. 22. A Translation of 
the Complete Lithuanian Origi-
nal, "Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika" Nr. 22. Documen-
ting the Struggle for Human 
Rights in Soviet-Occupied Li-
thuania Today. Translation 
Editor: Rev. Casimir Pugevi-
čius. Published by the Lithua
nian Roman Catholic Priests' 
League of America, 351 High-
land Blvd., Brooklyn. N. Y. 
11207. 

• CHRONICLE OF THE 

valdžiai, kuri kvepia Jar ir naf
talinu ir "Fuma" papirosais! 
Puiki charakteristika, kuri išduo-

veikalą žiūrint, labiau įmanoma' da rašytojo talentą! 

* VILTIS, Vol. 37, No. } . De~ 
cember 1978. Adresas: Viltis, P.O. 
Box 1226, Denver, CO 80201. Pre
numerata — 8 dol. 

V 

Šimto metq 
gyvenimas 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Dailininkas Adomas Varnas pasakoja 

JUOZAS PRUNSKIS 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 
Pažiūros. į meną 

— Kokios Jūsų pažiūros į meną? 
— Visą laiką daugiau galvoju apie lie

tuvišką meną. Noriu tautiečius įtikinti, kad 
turi gražią, spindulingą ateitį. Kaip prof. M. 
Biržiška pasakė, mūsų tauta — karalių tau
ta, individualistai, o individualumas menui 
labai reikalingas. Gi to individualumo turi
me gilias šaknis — tai mūsų kryžiai, nuo 
krikščionybės laikų; juose yra net ir prieš 

krikščionybę susidariusių elementų. Mūsų 
kryžiai — unikalus dalykas visoje krikščio
niškoje šeimoje. 

Be mūsų praeities laimėjimų negali bū
ti ateities didelių pasiekimų. Praeitis nuro
do kelią mūsų ateičiai. 

Dėl moderniojo meno — manau, kad tas 
sroves, kurios nuo impresionizmo iškilo ir 
kurios vystosi toliau, įskaitant ir abstrak-
tizmą, reikia priimti teigiamai. Tos formos 
neišsilaikys, bet iš jų išdygs forma, kuri il
gesnį laiką pasiliks. 
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Nėra vietos užeigoje 
j . SAVASIS 

Po Kalėdų apsilankė mūsų para
pijos vikaras. Jis mėgo vakarais 
pasikalbėti, kartais pasiginčyti, 
aktualiais religiniais klausimais. 
Kažkaip kalba nukrypo į jo Kalė
dų naktį pasakytą pamokslą. 

— Kunige, gražiai pakalbėjo
te apie Kristaus gimimą Betlie
jaus tvarte dėl to, kad Juozapui 
ir Marijai, laukiančiai kūdikio, 
nebuvo vietos užeigoje. Bet toliau 
dėstymas man nepatiko, tei
singiau, sukėlė abejonių, kai sa
kėte, kad per 2000 metų krikš
čionybė suminkštino žmonių šir
dis, jog šiandien yra tiek gailes
tingų žmonių, tiek labdaros į-
staigų. Tad jei šiandien gimtų 
Kristus, jam nereiktų glaustis gy
vulių tvarte... Aš tuo netikiu, nes 
žmogus, koks buvo egoistas, toks 
ir liko. 

— Bet iš kur tu žinai, kad taip 
yra? 

— Gerai, jei nori, kunige, pa
bandykime. Aš apsimesiu gele
žinkelio stoties tarnautoju, kuris 
jieško iš nežinia kur atvažiavu-
siem dviem pabėgėliam vietos 
pernakvoti. Juodu neturi pinigų, 
o be to moteris jau laukia kūdi
kio. Gal jau tik valandų klausi
mas... 

Paimu telefono ragelį: "Alio, 
ar čia Hilton viešbutis? Taip. 
Kalba iš geležinkelio stoties. Štai 
koks reikalas: čia yra du vargšai, 

"Ar negalėtumėt juodu priimti? 

norite?" — "Noriu informacijos. 
Ar negalėtumėte priimti nakvy
nei dviejų vargšų... ir Lt.". — 
Valandėlę tyla, paskui griežtas 
"Ne!" — "Tai gal žinote, kur to-

ikiu atveju kreiptis?" — "Bet, 
1 žmogau, kas juos priims veltui?" 
—"Tai gal nurodytumėte kur 

kurie jieško nakvynės, bet juodu kreiptis, gal žinote kokią nakvynės 
neturi pinigų. O be to moteris..." 
— "Ne, ne"„ nutraukė mano 
kalbą griežtas balsas. "Tokių, ku
rie neturi pinigų, mes nepriima
m e " — "Net vienai nakčiai?" — 
"Apie tai nėra net kalbos", — 
"Suprantu, ačiū". 

— Bet Tu ir pradėjai — nuo 
Hiltono, pabarė Tiane kunigas. 
Suprantama, kad ten vi ta tik 
turtuoliams, o ne vargšams. Yra 
daug paprastesnių viešbučių — 
trečios ar ketvirtos kateg .Įjos... 

vietą, kur veltui galima pernak
voti?" — "Gal kur ir yra tokių, 
bet aš nežinau. Pasiklauskite po
licijos..." — "Ačiū" ir padedu ra
gelį. 

— Palauk, nušvito kunigas. Y-
ra "Salvation Army" nakvynių 
namai. Skambink ten. Tikrai 
priims be atlyginimo. 

pat kitoje gatvėje Jos tikrai pri
ims". Davė ir telefono numerį-

Vėl skambinu: "Labas vakaras, 
sesele. Čia iš geležinkelio stoties. 
Yra du vargšai..." — išdėstau vi
są reikalą. "Palaukite, paklausiu 
viršininkės. Na, manau, jau lai
mėjau. Bet balsas: "Labai gaila, 
bet priimti negalime. Dabar pas 
mus remontas. Dalis kamba
rių remontuojama, o likusieji visi 
pilni". — "Tai gal žinote, kur 
tuodu vargšus būtų galima pa
siųsti?" — "Nežinau, gal klauski
te policijos..." 

— Skambink į seminariją, — 
patarė kunigas. Dabar atsotogos, 
klierikai išvažinėje, tad vietos 
tikrai bus". Jis padiktavo ir semi
narijos numerį-

"Labas vakaras. Čia geležinke
lio stotis. Yra du vargšai..." ir t.t. 
"Palaukite, aš jus sujungsiu su 
rektorium, jei dar nemiega" — 
"Klausau, čia kalba rektorius. 
Koks reikalas?" — "Yra du varg
šai... "— vienu atsikvėpimu iš
pyliau visą vargšų istoriją. "Mes 
kartais vargšus priimame... Ži
noma, tik vienai nakčiai. Bet 
dviem... Nežinau. Jau turiu prak
tikos. Kaip tik įsileidžiam, tai pas
kui sunku išvaryti. Be to, sakote, 
moteris laukiasi kūdikio. Argi se
minarija yra vieta nėščiom mo
terim? Patys spręskite". — "Su
pratau, labanakt". — "Laba
nakt" ir padėjau ragelį. 

Mano svečias kunigas sėdėjo 
nustebęs ir susirūpinęs, tarsi tik-

mingus gelbstime, bet šiandien; raį ] e ž i n ] c e l i o „ ^ l a u k t u d u 
visos vietos užimtos. Galima ta- • 
čiau bandyti. Teateina rytoj ly- * * £ « , jieškantys prieglaudos, 
tą. Gal kas iš esančių išeis, tada j Tada jam sakau: 
bus vietos dviem. Negaliu garan
tuoti" — "Supratau, ačiū už pa-

— Gerai, pabandysime ir ten. 
Pavartęs telefonų adresų knygą, 
surandu vieną tokių. Paimu ra-

Surandu "Salvation Army" te
lefono numerį ir pradedu: "Alio, 
xia kslba iš geležinkelio stoties. 
Reikalas toks: čia yra du va \ii 
be pinigų, be pažįstamų. Moteris 
laukiasi kūdikio. Ar negalėtumėt 
juodu porai nakčių priimti į jūsų 

aiškinimą..." 
Kunigas jau rimtai susidomėjo , 

•mano pastangomis rasti nakvy
nę dviem vargšam. Jis sako: 

— Yra seserų vienuolių, kurios 
turi pensijonus ir priima vargšus. 
Bandyk ten skambinti. 

Susirandu telefono numerį ir 
skambinu: "Čia iš geležinkelio 
stoties"... ir išdėstau visą ist.oriją. 
Atsiliepia plonas sesers balsas: 
"Labai gaila, bet dabar r>as mus 
pilna, visi kambariai užimti. Be 
to, mes visiškai veltui nepriima
me, turi BŽsira ^kėti uz nakvyne 
bent minimumą. Labai gaila tų 
vargšelių, bet padėti negalime". 

— "Tai 

— O gal paskambinti tavo 
klebonui? Klebonija didelė, vie
tos tikrai yra. 

— Dėl Dievo meilės! Net ne
bandyk. Pažįstu kleboną. Jis nie
kad jokių pašalinių nepriima, 
juo labiau nepažįstamų vargšų. 
Sako, klebonija — ne prieglauda. 

— Tai gal žinai kitą kurią kle
boniją, kur būtų galima kreiptis? 

— Jos visos panašios. Veltui bū
tų jieskojimas... Bet..., žinai, pa
bandyk paskambinti į vyskupijos 
Caritas ištaigą. Ten gal tikrai pri
ims. 

cJLietuviškieii nctih f 
ALEKSANDRAS KADŽIUS 

Rytas traukia 
gyvą saulę 
iš vandens. 

• • • 

Žuvėdros sukapojo 
ryto mėnulį. 
Verkia žuvėdros mėnulio. 

• • • 

Žaliažolė 
žydriam danguj 
palaidojo mėnulio kaulus 

• • • 

Medis ištiesė 
žalią ranką — 
pasisveikinom.. 

Z. AflUys 2kma (ofortas) 

• • 

Zenito karštis 
apkabino horizontą, 
miestas pilnas žarijų. 

• • 

Plaukiu Maine*o vandenuos 
staiga apsupo 
Nemuno krantai. 

• • 

Šiandie ieškau Šatrijos. 
"Šatrija, tu senutė meūi...' 
Kur tu esi? 

• • 

Trakų pūy 
aš niekad nebuvau, 
bet visada esu. 

• • # 

Žaibas 
vienos sekundės tuštuma 
erdvėj. 

Griaustinio žodžių 
juodas aidas: 
artėja toluma. 

Vasara nusišypsojo 
gražuoliui rudeniui 
ir nuėjo ruošti vakarienės. 

Saulę palaidojom vakaruose 
ir užsimerkę 
parėjom namo. 

Naktis atskrido 
ant šikšnosparnio 
juodų sparnų. 

Aštrios strėlės žvaigždžių 
susmigo 
į žemės kūną. 

» n 

Skambinu į vyskupijos Caritas 
gal nurodytumėte kur j centrą. Atsiliepia sargas. Kai jis 

gelį: "Alio. Labas vakaras, ar čia nakvynių namus?" — "Mielu j kreiptis". — "Skambinkite Varg-! išklausė visą mano papasakotą 
Floridos viešbutis?" — "Taip, ko'noru. Mes kaip tik tokius nelai-idienėms Seserims. Jos gyvena čia i istoriją, sako: "2inote, mūsų į- 'du vargšai. Bus priimti 

staiga priima visokius vargšus,; kur juodu turi dėtis šią naktį? — Į sakęs: "Man jau laikas namo, ir 
bet dabar naktis. Įstaiga uždary- "To tai aš nežinau" — "Ačiū už taip jau vėlu" tyliai išėjo į naktį, 

i ta. Esu tik aš vienas. Rytoj bus 
Į atidaryta 8 vai. Tegul ateina tuo-

- "Bet 

pažadą ir labanakt..." 
Jieskojimas prieglaudos pasi

baigė. Mano svečias pakilo ir pa- ' žinkelio stotyje. 

manau, galvodamas, kur dėti 
tuodu vargšu, laukiančiu gele-

— Kas Jūsų pačių kūryboje labiausiai 
prie širdies?, 

— Tas, kas jungia žmogaus sielą su kū
nu, daugiausia — portretai Peizažai mažiau 
traukia. 

Prof. Varnas apie religiją-
— Būtų įdomu patirti Jūsų pažiūras j re

ligiją? 
— Apie Dievulį aš manau, kad tai visur 

esanti Būtybė, ypatingai pasireiškianti žmo
gaus prote. Mano supratimu, yra didelė 
jungtis tarp kūno ir dvasios. Aš esu prak
tikuojantis katalikas, negaliu kitaip pasakyt. 
Bet man Dievas yra taip artimas, Jis yra 
žmoguje. Inteligentas turi Dievą giliau su
vokti. 

Kultūros sąvokon įeina meilė. Meilės pa
grindais atsiranda žmogus, ir meilė turi ly
dėt visą gyvenimą. Mano gyvenime religija 
turėjo didelę reikšmę. Juk būdamas penkto
je klasėje pats, ne tėvų patariamas, važia
vau į kunigų seminariją, norėdamas rasti 
ramumą ir dvasinį pasitenkinimą. Stebiu sa
vo gyvenimo kryptį ir pats darau sau įsipa
reigojimus. Kas gera, aš noriu priimti ne 
vien iš katalikybės, bet ir iš kitų krikščio
nybės formų. Esu ekumenistas, žaviuosi tuo 
sąjūdžiu, Jono X X m idėjomis. 

Kaip dail. Adomas Varnas laikosi dabar, 
tapęs šimtamečiu? Tos minties vedamas, 
vėl pasibeldžiau į duris namų 3721 W. 65 
St.. Chicagoje, kur dabar dailininkas su 
žmona Marija gyvena. Duris atidarė dabar 
su jais būnanti ir juos rūpestingai globojan
t i Dome Petrutytė, Varnienės auklėtinė, 

montesorininkė, dabar jau pati išėjusi j pen
siją. 

Varną radau salone, kur sienos apka
bintos jo kūriniais, kur švytėjo pora daili
ninko gerbėjų atgabentų kalėdinių gėlių. 
Dailininkas ilsėjosi gulimoje kėdėje, šilčiau 
apsiklojęs. Atrodė lyg kiek sulysęs, lyg tru
putį pavargęs, bet dar pajėgus tęsti kalbą 

su ateiviu. 
— Kada gi, dailininke, iš tikrųjų Jūsų 

šimtasis gimtadienis: sausio 1 ar sausio 2 
d.? Net ir enciklopedijose šios abi datos 
maišomos? — paklausiau. 

— Sausio antrą. 
Ir įrodymui D. Petrutytė atnešė regist

racijos kortelę, rodančią, kad gimęs 1879 
m. sausio 2 d. 

— Kaip jaučiatės savo šimtojo gimta
dienio išvakarėse? 

— Nesijaučiu, kad būsiu pasiekęs šimtą. 
Rodos, dar ta sukaktis kada toliau ateis. 

— Kaip dabar dieną praleidžiate? 
— Ot, šlepinėju iš kertės į kertę, o daž

nai dar sau ir padainuoju. 
— Daugiausia Maironio: "Ten, kur Ne

munas banguoja... Ten užaugau iškentėjau 
aš kančias visas". Antrą mėgstu tai tą jo
niškiečių: "Valio, dalgele". Labai mėgstu. 

Dailininkas valandėlei nutilo, atsiduso ir 
čia pat uždainavo: "Valio, dalgele..." Bal
sas ne stipriausias, bet dar aiškus. Padai
navęs posmelį, sustojo ir vėl ėmė pasakoti: 

— Čiurlioniui šią dainą padainavau. Jis 
man tada pasakė, kad čia lygumų dvasia... 
Tai man giliai įsiminė... 

Netoliese buvusi Aldona Kasparienė. ku
ri rytais ateina Varnams padėti, pratarė: 

— Kai dailininkas rengiasi, jis mėgsta 
dainuoti "Kur lygūs laukai, snaudžia tam
sūs miškai..." 

— Bet aš tik sau dainuoju, — įsiterpia 
Varnas. 

D. Petrutytė papildo: 
— Kai tik Varnas nusiminęs, Varnienė 

prieina prie jo ir prašo padainuoti... J is at
sigauna... 

Dabar dailininkas pradeda rimuoti: 
— Akmuo be kraujo, vanduo be spar

nų, papartis be žiedelių, taip aš jaunas ber
nužėlis be jaunos mergelės... 

Ir toliau deklamavo kitus posmus. Atsi
mena įvairius poezijos gabalėlius ir sau kar
tais padeklamuoja. 

— Apie ką dabar, dailininke, daugiausia 
galvojate? 

Mano darbas dabar tai tik atneštus raš
tus pasirašyti. O galvoju apie daug ką. Net 
negalėčiau visko susakyti... Mano rūpestis 
daugiausia sukasi apie Lietuvą. Visą laiką 
galvoju, kad kaip nors ta Lietuvėlė atsista
tytų... Ateity mūsų Lietuva bus laisva Gal 
per kančias, bet turės būt laisva... 

— Kokie malonesni prisimininiai iš pra
eities? 

— Iš atsiminimų man maloniausias, nu, 
nežinau kaip pasakyt, kad aš savo darbu šį 
tą iš lietuvių dailės išnešiau į platųjį pa
saulį. 

— Kokios jūsų mintys apie savo ateitį? 

Adomu V 

— Gerų prietelių, ypaš Domės Petruty-
tės, padedami, su žmona dar pagyvensime, 
kol Dievas leis dar tuo gy-venimu naudotis. 
Kaip Dievas duos... 

— Kaip aiškinate, kad tokio ilgo am
žiaus sulaukėte? 

— Susilaikymas nuo gėrimų, nuo rūky
mo, nuo neraminančių įtampų. Gerų priete
lių pagalba, gera globa, aptarnavimas, 
draugų, pažįstamų, žmonos prielankumas 
taip ir palaiko sveikatą. 

— Kokį savo kūrinį labiausiai vertina
te? 

— Mindaugo vainikavimas. Tai mano 
labai kruopštus darbas. Jam kurti pašven
čiau trejus metus, susirašinėjau net su Pa
ryžiaus ir kitų vietų muziejais bei atitinka
mais specialistais, iš kurių gavau žinias 
apie ano laiko drabužius. 

— Ką dar norėtumėte pasakyti lietu
vi ams " 

— Aš manau, kad Lietuvai yra skir
tas kelias atsikelti savo ribose. Visa dar
buotė užsienyje — surasti kelią Lietuvai 
atsistatyti. Tai mano didžiausias pageida
vimą*. Tai viskas, ką galiu pasakyti. O ke
liai t am įvairūs. Gailiuos, kad negaliu dau
giau ko nušviesti. Mano atmintis jau šlu
buoja... 

Pakrutėjau išeiti. Varnas atsistojo visu 
ūgiu, apsikabino, pabučiavo ir pratarė: 

— Ačiū. 

Palydėjęs iki durų, dar sutrepsėjo, pa
rodydamas, kad jis mankštinasi ir šimto 
metų amžiaus naštai dar nenori pasiduoti... 

(Pabaiga) 
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Saulės užtemimo 
belaukiant 

Vienas iŠ įdomiausių dangaus! landijos salą, jau vakare, saulei 
skliauto reiškinių — saulės ūžte- leidžiantis, pakils aukštyn į erd-
mirnas — įvyks dar šį mėnesį, vę, kur ilgai ir kantriai iauks, ka-
23-čią dieną. Tai bus totalinis už
temimas. Mėnulio šešėlis palies 
žemės paviršių anksti rytą Ra
miajame vandenyne tolokai nuo 
Šiaurės Amerikos krantų. Perbė
gęs vandenyno bangas, šešėlis 
įšoka į JAV teritoriją Oregono 
valstijoje, Columbus upės žioty
se. Tuoj pat saulė užtems Port 

da ir vėl galės pabraukti žemei 
per nosį: 

Paties šešėlio plotis nedides
nis kaip 314 kilometrų (195 my
lios) . Tačiau plačiuose plotuose! 
į abi puses nuo šešėlio įvyks dali
nis saulės užtemimas. Visa Šiau- ! 
rės Amerika, išskyrus šiaurinę! 
Aliaskos dalį su Aleutais, Vidurio j 

lando ir Salem, miestuose taip I ^ ^ d i d e l i R a m i o j o fc A t k n . 
pat ir Olimpijos mieste VVashing-
tono valstijoje. 2 Seattle miestas 
liks kiek į šiaurę nuo totalumo ri
bos. Šešėlis jo neužgaus, bet sau
lė ten bus beveik visai užtemdyta, 
tik mažas jos kraštelis teišliks. 
Toliau mėnulio šešėlis užguls 
Walla Walla Washingtone ir 

to vandenynų plotai su visa Is
panija, didele D. Britanijos salų 
dalimi, Portugalija, na ir trupu
tis Prancūzijos regės tik dalinai 
pritemdytą saulę. Juo arčiau še
šėlio tako, juo didesnė dalis sau
lės bus pridengta. Pavyzdžiui, 

| Bismarck'e, N. D., ir Eugene, Ore. 
perbėgs i Idaho ties Lewiston u, T - i A* . i v i vietovėse net 99 procentai saules perbrauks per Montaną, kur uz- I ,. , 
temdys saulę Helena, Great Falls 
ir kt vietovėse, užkliudys gerą 
North Dakotos kampą ir ties Es-
tevan'u, Saskatchewan'o provin
cijoje, peržengs Kanados sieną ir 
patrauks tiesiai į Manitobos pro
vinciją. Jos 600.000 gyventojų 

disko bus uždengta, o Nikaraguos 
sostinėj Managua vos 7 procen
tai. Puerto Rico saloje dar ge
riau — 1 procentas. Ten, tikriau
siai, mažai kas ir pastebės, kad 
"slibinas" saulės gabalą iškando. 

Nauji eidiniai 

Mikalojus K. Čiurlionis (1875-1811) 

min. iki 1 vai. 26 min., Bostone, 
Mass., nuo 11 vai. 6 min. iki 1 vai. 
36 min., Detroite, Mich., nuo 10 
vai. 44 min. iki 1 vai. 19 min., 
New Yorke nuo 11 valandos, iki 
1 vai. 31 min., Clevelande, Ohio, Los Angeles mieste dalinis sau 

sostinė Winnipeg turės progos pa- i lės užtemimas prasidės 6 vai. 56 I nuo 10 vai. 46 min. iki 1 vai. 21 
tirti pilno saulės užtemimo grožį, i min. ryto ir baigsis 9 vai. 9 min. i min., Philadelphijoj, Pa., nuo 10 

gėles — 78 procentai. Toliau pro
centais: Detroitas — 75, Toron
tas — 74, Clevelandas — 72, po 
61 procentą saulė bus pritemdy- j nuosavus akinius. Nei per aprū-

Juodosios saulės pasaka (1909) 

to daugiau neberegės, bet nežiū
rėkime tą dieną į saulę nuoga 
akimi ar, neduok Dieve, per savo 

• VYDŪNO LAIŠKAI SKAU
TAMS. Redaktorius Vytautas Mi-
kūnas. Dailininkė Zita Sodeikie-
nė. Išleido Akademinės skautijos 
leidykla 1978 m. Leidyklos adre
sas: 8913 S. Leavitt St , Chicago 
IL 60620. Kleista Vydūno Jauni
mo fondo lėšomis. Tiražas 700 egz. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
3001 West 59th St , Chicago, IL 
60629. Knyga puošnaus didelio 
formato, iliustruota puslapiniais 
dail. Zitos Sodeikienės piešiniais, 
kietais viršeliais ir aplanku, 72 psl., 
kaina — 3 doL, gaunama ir 
"Drauge". 

Š. m. vasario 20 d sueina 25 me
tai nuo žymiojo Mažosios Lietu
vos rašytojo ir filosofo Vydūn 
mirties ir kovo 22 d — 110 metų 
nuo jo gimimo. Abidvi sukaktis 
bene prasmingiausiai bus pami
nėję akademikai skautai, išleisda
mi gražų leidinį "Vydūno laiš
kai skautams". Surinkti vienoje 

kalniškio plunksna jau pažįsta
ma iš ankstesnių jo atsiminimų 
knygų ir iš etnografinių Žemai
tijos (savo gimtųjų apylinkių) 
aprašų. Visa ta etnografinė me~ 

knygoje, dabar jie sudaro taipgi | džiaga, tas lengvas ir nostalgiš-

Užtemimas ten tęsis 2 minutes ir 
16 sekundžių. 

Toliau šešėlis skris per Kana
dos miškus, ežerus ir lygumas į 
šiaurės rytus, užkliudydamas 
Ontario ir Quebeco provinci
jas, kirs Hudsono įlanką, Buffino 
salą ir, įsiveržęs į didžiulę Gren-

ryto; New Haven, Conn., ūžte- I vai. 57 min. iki 1 vai. 29 min., 
mimas tęsis nuo 11 vai. 2 min»; Providence, R. L, nuo 11 vai. 5 
ryto iki 1 va!. 33 min. p. p., Wa- | m į n . iki 1 vai. 35 min. ir Toronte, 
shingtone, D C , nuo 10 vai. 52 i K a n a d o j e j n u o i 0 vai. 52 min. iki 
min. iki 1 vai. 25 min., Miami, , . nc . . „. . , ., 
M iA i oo - -T- i o 1 vai. 26 min. vietiniu laiku. 
Fla., nuo 10 vai. 38 mm. iki 

ta Baltimorėje, Bostone, New 
Yorke ir New Havene, po 60 — 
VVashingtone, Philadelphijoje ir 
Providence, na, o Miami lieka tik 
32 procentai, vos trečdalis. 

Po šio užtemimo dar 27 įvairių 
rūšių saulės užtemimų iki šio 

kytą stiklą. Akys, vis dėlto, svar
biau, kaip saulė. Geriausia ir sau
giausia, jei yra kokie nors žiūro
nai, nuprojektuoti per juos saulės 
diską ant popieriaus lapo, pri
segto prie kartono, kad stamant
riau būtų. Tada ant tokio ekra
nėlio gražiai matyti, kiek saulės ! šimtmečio pabaigos įvyks. Bet vis . , , . -

Į * .. - l J pridengta, kaip užtemimas pro 
, kitoj žemės vietoj. Siaurės Ameri-1 g re suo}a ir, jei žiūronas kiek stip-

val. 59 min., Chicagoje, 111., nuo I Daugiausia saulės disko bus i kai šis užtemimas bent šiame am- Į resnis, gali pasitaikyti pamatyti 
9 vai. 37 min. iki 12 vai. 12 min., i pridengta Chicagoje — 79 pro- j žiuje bus paskutinis. Nors ir pas- į i r garsiąsias saulės dėmes. 
Baltimorėje, Md., nuo 10 vai. 53 ' centai. Nedaug atsilieka Los An- kutinis, nors daugelis iŠ mūsų ki- A. Rodžius 

įdomų indėlį bendrajame Vydū 
no plunksnos palikime. O tie laiš
kai iš tikrųjų yra straipsniai ir pa-
skait.os, įvairiomis progomis skai
tytos skautams arba spausdintos 
skautų leidiniuose Atskirų ga
balų antraštės yra tokios: Žmo
gaus pašaukimas, Pagrindinė są
lyga tautos laisvei įsigyti, Vienas 
žymus skautų uždavinys, Kas aš, 

kas pasiskaitymas apie "senus 
gerus laikus" išeiviui buvo pa
teikti kaip neblogas skanėstas. 

Nauja savo knyga "Studento 
dienoraščiu" A. Pakalniškis 
daugelį nukels į jų pačių studi
jų dienas Kaune 1936-193© me, 
tais. Dažnai mūsų rašomuos at_ 
siminimuos maišosi vis žymūs 

Pirmosios Vilniaus kamerinio orkestro gastrolės Amerikoje Domisi sukaktuvininku 
Adomu Varnu 

: asmenys, sakytume, tautos va-Garbės troškimas ir garbės lai-! , . • , . . * A . . 
mėjimas, Budiu, Kuo nori būti, į ̂  g r e t a i ir pats autorius 
Jauno žmogaus augimas, Žmonių j * * ^ * " * £ ? ^ ***** 
pasisveikinimas, Žmogus ir laikas,i f** s a v o P ™ * * dienoraj-
Kaip tapti saulėtu žmogumi. ; ty* elgiasi kitaip Aprašo tą 

i pilkąją ir visai neherojišką stu_ 
Knygos redaktorius Vytautas j dento kasdienybę, mažus jo 

Mikūnas savo redakcinėse pasta- i džiaugsmus bei rūpesčius ir 
bose, be kita ko, rašo: "Vydūno j nuotaikas ne kokiu nors vate-
asmenybė nepraranda gigantiš- • tybiniu, o grynai buitiniu savo 
kų dimensijų dabar ir dar išliks l a p u o s m a s tu . Ir kažin ar ttą 
ilgus, ilgus laikus. Taurus Vydū- j n ė r a vaXa autentiškiausias anų. 

dienų gyvenimo paveikslas? ,<:i 

Pagaliau norintys pasigirti lie-, ziazmo, Toulouse kamerinio or-! žytinėse. Kiekvienos grupės sąs-1 tė didelį žaismingumą ir kiaušy- į Chicagoje leidžiamas laikraš-
tuvių pasiektu aukštu lygiu ka-lkestro spontaniškumo bei ugnies,; kambis toks darnus, jog beveik į tojus riste pririšo prie kėdžių, j t is "Southtown Economist" pa-
merinėje muzikoje dabar turi Į ar Saint Martin-in-the Fields sod-| neįmanoma kalbėti apie paskirus j prašant bisų, kurių ir susilaukė: j skyrė visą puslapį prof A. Var-
tvirtą pagrindą ir jokių dvejo- rūmo. Jie parodo betgi didesnį sub- instrumentus. Kol groja ansambly i Mozart ir Gluck. Orkestrui pade- i no 100 metų sukakčiai paminė-
nių nekeliantį įrodymą: pirmieji tilumą, negu Prahos kamerinis j je, jie, atrodo, rūpinasi tik pilnu- kotą visai salei sukylant ant ko-įti. Įdėjo platų aprašymą, prof. 
Amerikoje Vilniaus kamerinio or-1 orkestras, o prilygdami Maskvos \ tiniu akordo darnumu ir besąly-

Ead Pakalniškio plunksna 
I pakankamai mikli ir šiam au_ 
jtcriaus užmojui labai tinka, nė-
jra abejonės. Kai kurios dieno
raščio detalės, net grynai lite-

kestro pasirodymai tiesiog stebina 
savo preciziškumu, subtilumu, 
originalia kiekvieno veikalo inter
pretacija. Po 25 koncertų, pradė
tų Tennessee ir leidusių orkestrą 
išgirsti pietuose, vidurio vakaruo
se ir rytinėje pakrantėje, jo vardas 
nebebus tik klaustuku. Gastrolės 
Europoje orkestrą išgarsino jau 
prieš 10 metų. Lauktina ir jau 
yra labai teigiamų atsiliepimų ir 
Amerikos spaudoje Jo išpopulia
rinimą gali pristabdyti tik tai, kad 
daug čia tų jų koncertų vyksta 
nedideliuose, tikrai pajėgių mu
zikos kritikų nepriglaudžiančiuo-
se miestukuose. Nors orkestras yra 
įgrojęs apie 60 plokštelių, šiame 
kontinente jos nėra užtektinai 
pasklidę. Įkurtas 1960 metais, iki 
šiol aukščiausio pripažinimo jis 
susilaukė 1976 m. tarptautinėse 
von Karajan vardo "Young Ar
tiste Orchestras" varžybose, ga
vęs aukso medalį. Juos išklausęs, 
didysis von Karajan pasakė: "Kai 
išgirstu taip grojančius jaunus 
žmones, man nebereikia sielotis 
muzikos ateitimi". 

Lacrosse, Wic , 30 sausio an
samblis pasirodė koncertų se
rijoje kaip "Litbuanian Chamber 
Orchestra of Vilnius". Jo paklau
syti prigužėjo pilnutelaitė nemaža 
auditorija. Vos keliems pirmojo 
veikalo taktams nuskambėjus, bu
vo galima suvokti, kad tai ne ma
žų miestelių kategorijos kolekty
vas. Dvidešimt du jauni vilnie
čiai stygininkai, vadovaujami Sau
liaus Sondeckio, iš karto užka
riavo visos salės dėmesį. Besibai
giant pirmajai koncerto daliai, 
buvo aišku, kad vilniečių orkest
ras gali lygintis su pačiais žino
miausiais karrrreinės muzikos an
sambliais. Gal jie neturi pirmai
siais I Musici metais iš visų f-ykš-
te trvškusio nesutramdomo entu-

kamerinio ansamblio beveik neį-1 giniai seka maestro sugestijas, 
tikimai tobulam sąskambiui, kar- Itin tobulai per visą vakarą, nę-
tais išgauna gyvesnį, o kartu ir j įveliant nė mažiausio nešvaru-
originalesnį toną negu šie. Vii- \ mo, skambėjo violončelės ir vie
niečių skalė plati: retas daugiau • los. (Nenoromis peršasi mintis, 
20 asmenų ansamblis sugeba pa- \ kad Sondeckis, buvęs Markevich 
siekti tokių pianissimo, kaip jų; į mokinys, ar nebus pralenkęs savo 
kai prieina prie fortissimo, pilnas' mokytoją tiek interpretacijos sub-
vargonų efektas nevirsta triukš-; tilume, tiek sąlytyje su savo or-
mu. Sondeckis, atrodo, linkęs į į kestru). 
kiek romantišką dramatinę inter-; 
pretaciją: išnaudoja visus gali-

n- Tikrai turime kuo didžiuotis. 
B. C. 

Pasaulines vertybes 
Kauno galerijoje 

Dideli dailės lobiai yra su
kaupti ir dar vis kaupiami nau
juosiuose Paveikslų galerijos 

Lacrosse duoto koncerto pro-
, gramon buvo įjungti ir du trum-mus niuansus, momentais ne t i & . ,. . , . . , . . 

, . , i •*• «. i J •' P' lietuvių kompozitorių kun-
kiek pakeičia tempą, kad išgautų 
kuo spalvingesni kontrastą. Tai 

A.A. Kopf leidykla išspausdi
no rinkinį Sovietų disidento, a-
tominės bombos "tėvo" Andrei 

rūmuose, Kaune. Renkasi ne j Sacharovo kalbų, interview ir ki-
vien lietuvių dailininkų darbai, į tų pasisakymų. Knyg.os pavadi 

no humanizmas labai artimas 
skautams, todėl nenuostabu, kad 
su jais labai artimai bendradar
biavo ir ypatingai suartėjo gy
venimo saulėlydyje. Pamilo jau
nimas Vydūną ir klausėsi jo gy
vo pranašiško žodžio. Ateitinin
kai, Romuvos korporacija, Jauno-! ratūrine verte, yra labai vyku. 
ji Lietuva, šviesiečiai, Mažosios Bios. Pavyzdžiui, ta autoriaus 
Lietuvos taryba, Lietuvių rašy- ; nuotaikt, bevaikštinėjant po 
tojų draugija, Lietuvos Atgimi- j "Zaburskio pastauninko kai
mo sąjūdis, studentai Vokieti- ; nus" (60-61 psl.). 

, joje, latviai ir daug kitų organi- j „ . . . . 
cųas apie sukaktuvininką per- ^ r b ė v ^ fr ] a i k ė į Viena, ką autorius gena* ga-
teikė knn. J. Prunskis. | ^ * T S f c « tegul jiems kai- e ] < \ S * ^ 1 ' * " a t l d z į a u

v
s u -

SACHAROVO LAISV6S KOVA * * -šytinis palikimas. Kas | « - 9 * *»** * * « « ? » * 
yra taikytina skautams, yra leng
vai suprantama ir kitų". 

Išskirtinai pabrėžtinos knygos 
iliustracijos. Prieš kiekvieną temą 

Varno nuotrauką ir dar keturių 
jo paveikslų spalvotas repro-

i dukcijas. Laikraščio korespon
dentui Bon Longsdon informa-

problemą. Nesistebim, kad ji
sai, ne lituanistas ir dar žemai. 
tis. bendrinėje mūsų kalboje nė
ra tvirtas. Tačiau knygai būtų 
išėję tikrai "į sveikatą", jeigu 

i niai: Sondeckio harmonizuotos 

kartais beveik sukelia ieškoto sti
lizavimo įspūdį, niekad betgi ne
peržengia ribos. Sumaniai parink
ta programa įrodo sugebėjimą 
pagauti skirtingų šimtmečių dva
sią. 1977 m. Berlyne orkestras ga
vo kritikos premiją už geriausią 
moderniosios muzikos atlikimą. 

bet ir kitų tautų iškilioji kūry
ba. I r ne vien šiandieninė, bet 

Čiurlionio "Variacijos liaudies j ir daugelio praeities šimtmečių. 
dainos tema" ir ugningai pra- Į Vakarų Europos tapybos salėje 
skambėjusi F. Bajoro "Toccata". Į dominuoja XVII ir XVIII amž. j siekimai 
Repertuaras buvo nuo Purcell iki 
Šostokovičiaus, kurio "Kamerinė 

duodama viso puslapio dail. Zitos j j ą p r i e š atiduodant spaudai 
Sodeikienės grafika. Pastaruoju ; r a š y b o g ^ ^ 1 ^ p r f t s m e 

bia: "Taika, 
teisės yra neatskiriamai sujungti 

nimas "Akrai and Hope" (200. 
psl. 8.95 dol.) Sacharovas s-kel- metu dailininke aplamai yra l S i - : b a t ų dar peržvelgęs jautrus šių 

pažanga, žmogaus s m a S i n u s l l savotiškas; filosofinių, „ ^ npBfMigtBamm Ypač f aki* 
, užuominų temas, reiškiamas £ - fafata veiksmažodžio, kur r*L 
YįS^SSSTSJSi iVa-Z-Wa l r »nr nereikia, nukėlimas ; džiais. Todėl ir Vydūno žodis jai! . _M_i^ ,—»-•*-•• IT^ • i-

ium ir Nider!andų darbaL Cia į W T E U T A S E N E R G I ) A ] Į buvo prie širdies. Vydūną ji savo; * £ % £ £ % £ % £ % £ 
yra ir viemntelis Pabaltyje P. ; pjegjnįuose interpretavo įdomiai i f ^ n e ? a J i m a atsikratyti volds. 

simfonija stygų orkestrui" sulau- Rubenso (1577-1646) kūrinys i JAV-se svarstoma sukurti sate- kūrybingai k U U ° k o n s t r u k c i i 0 8 J 3 ^ * 
I kė itin šilto publikos pripažini- J "Nukryžiuotasis". Netrūksta ir j litą, Manhattan salos didumo, 
! mo tikrai originalioj interpretaci- kitų dailės mokyklų atstovų: į kainuosiantį apie 12 bil. dol., ku-
I joj. Vivaldi, ypač jo C-Dur Con-1 yra įj- didelės vertes ispano Ch.' ris tūkstančių mylių atstume nuo 

žemės telktų saulės spindulius ir 
laserio būdu galėtų persiųsti tiek 
energijos, kad užtektų elekt
ros visam New Yorkui. 

Kolektyvo nariai — daugumas; certo, gal galima buvo pasigesti | Riberos (1588-1653) paveiks-
Sondeckio mokiniai — neužsikrė- į didesnio skaidrumo perėjimuose, | įaa "Diogenas su žibintu". Ri
tę solistų manija, nors ne vienas j švelnesnio gracingumo. Tiek Boc- j kiuojasi ir vėlybojo Renesanso 
jų yra laimėjęs pirmas vietas so- Į cherini, tiek Rossinio C-Dur so-' 
vietinėse ar net tarptautinėse var- natoj srygininkams orkestras išvys-

•A 

&**» 
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kūryba. 
Net penkios sales yra skir

tos svetur gyvenančio Mykolo I 
2ilinsko dovanotai kolekcijai. 
Kolekcijoje daug pasaulinių 
garsenybių, tarp kurių: italo 
Rafaelio (1483-1520) "Šventoji 
seimaw; ispanų-Murillo (1617-
1682) "Šventoji Cecūija". F. 
Goya (1746-1828) "Natiurmor
tas" ir Ch. RiberoB "Gailestin-

, gasis samarietis"; flamandų 
rinkinyje — A. van Dyck'o 

\ "Dailininkų gildijos sargo port-
I retas", Rubenso "Mažojo tėvo 
! Andrė portretas" ir kt. Ne-

trūksta taipgi XDC ir XX am-
, žiaus impresionistų, postimpre-
! sionistų ir fovistų tapybų. Cia 
j eksponuoti P. Picasso, V. Kan-
; dinskio, A. Deralno, M. Cha-
(rallo. E. Noldės ir k t darbai. 

18 MIL. DOL. RADIJAI IR 
TELEVIZIJAI 

JAV Sveikatos, švietimo ir ge
rovės departamento Švietimo į-
staiga suteikė 124 radijo ir televi
zijos stotims paramos, viso 18 
mil. sumą, kad jos galėtų pato
bulinti savo įtaisus ir programą. 
Pirmenybė skirta švietimui tar
naujančioms ir universitetų sto
tims. 

• LIETUVIŲ MISIJOS DE
ŠIMTMETIS ARIZONOJE. Me
džiagą surinko kun. Antanas 
Valiu&ka. Viršelį nupiešė Jonas 
Pilipauskas, Tuscon, Arizona. 
Darbus atliko lietuvių pranciš
konų spaustuvė Brooklyne, N. 
Y. 1978 m. Leidinys didesnio 

• formato, gausiai iliustruotas 
1 nuotraukomis 100 nsl. 

džlo su tais visais "haben ge-
we8en sein" sakinio gale. Jeigu 
net toks mūsų literatūros klasi
kas Vincas Krėvė, prieš knygą 
spausdindamas, jos rankraštį 
duodavo dar peržiūrėti kalbi. 
ninkamą juo labiau šitai būtų 
pravertę Aleksandrui Pakalniš
kiui. 

• PASAULIO LIETUVIU 
1978 m. gruodžio mėn., Nr. 46/ 
110, Leidinys Bendruomenės 
minčiai ir gyvenimui. Leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba. Redaguoja Romas 
Kasparas ir Romas Sakadolskis. 

• Alek*»ulr** Pakalniu**, Tech"iWrus redaktorius - Cle-
STUDENTO DIENORAŠTIS. m e n t a S D e d e , a - K a I b ą i r **&* 
Viršelis Mykolo Morkūno. B- taiso Pranas Razminas. Korek-
leista Jankaus ir Pakalniškio torė — Vakarė Valaitienė. Ad-
fondo lėšomis 1978 m. Chicago- ministruoja Stasys Džiugas. Re-
je. Spaudė M. Morkūno spaus-: dakcijos ir administracijos ad-
tuvė, 3001 West 59th Street, j resa»: "Pasaulio lietuvis", 5620 
Chicago, I L 60629. Leidinys S. Claremont Ave., Chicago, IL 
284 psl., b r i s t 5 4N, ^ " " a . ^ 0 6 3 6 . Žurnalo metinė 

VYDŪNO LAIŠKAI 
SKAUTAMS 

mas ir "Drauge". prenu-
1 merata - 6 dol. Spausdina 

Skaitytojams Aleksandro Pa- "Draueo" snaustuvė, 
• • 
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