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Šiame numery:
Rūkius pasiūlymas", kalbant apie
literatūrą, cenzūrą ir Stalino laikmetį.
Pokalbis su dail. A« Valeška
Sibiro kankinėm vitražo proga*
Kam turime būti dėkingi
už Vilniaus universitetą?
Ruslanas — sovietinis karžygys.
Uavergtos Lietuvos studentiškos
atu
parodijos ir interpretacijos.
—Br. P. Jonikas apie Kusnerio knygą.
—Telesforo Valiaus apžvalgine paroda.
Nauji leidiniai.

SIBIRO KANKINĖM VITRAŽO PROGA
Pasikalbėjimas „Gulag Archipelago" temomis su dail. A. Valeika
Lietuvių tautos genocido pra
džia 1940 metų birželio mėnesy
je kiekvieną pavasarį siaubingu
krūptelėjimu primena dar vis ne
sibaigiančią tragediją. Visų vie
nas po kito sekusių trėmimų
kankinius nauju savo kūriniu
šiandien mums primena ir daili
ninkas Adolfas Valeška — vitra
žu "Lietuvės — Sibiro kankinės".
Apie šį vitražą ir aplamai apie
sovietinės santvarkos košmarą
kalbamės čia su dailininku Adol
fu Valeška.
— Kas paskatino Jus imtis
žmonijos kankinimo
tematikos
saw kūriniui "Lietuvės — Sibi
ro kankinės", ir kodėl Jūs tai
įvykdei vitražo technika?

Ke^tcWt

jos sukurtų tradicijų, mano tas
darbas pirmiausia yra mūsų epo
chos politinių įvykių
fragmen
tas, bet iš kitos pusės* jeigu tas
I mano vitražas yra meno kūrinys,
j tai kaip toks jau įsijungia ir į
kultūros orbitą. Pasaulio civiliza
cijoj meniniai objektai yra anali
zuojami tik iš kultūrinio ir meį ninio taško, nesvarbu tematika
i ar paskirtis. Politinėj ir sociali
nėj analizėj meno objektų kaip
tik tematika ir paskirtis vyrauja.
Tūkstančių metų slinktyje paį šaulyje kultūra pergyveno įvai
rių politinių, religinių ir sociai linių pasikeitimų. Tuose laiko
tarpiuose pergyventa daug bar
barizmo, bet kad mūsų amžiuje
egzistuotų toks primityvus žmo
gaus poreiškis kaip tarybinėj
santvarkoj, tiesiog
neįtikėtina.^
Rusijoj revoliucijos metu ir vė
liau barbariškai buvo naikinami
architektūros ir meno šedevrai,
bažnyčios ir kiti objektai. Juos
plėšė, tyčiojosi ir profanavo. Ir
daugeliui metų praėjus, vis tiek_
populiarus
bolševikų — rusų
lozungas yra neigti Vakarų kul
tūrą, persekioti menininkus, li
teratus ir muzikus, nustelbiant
jų laisvesnį kūrybinį pasireiški
mą. Štai neseniai sovietai at
šventė šešiasdešimt metų revo
liucijos sukaktį, ir ką mes mato
me? — izoliaciją nuo pasaulio,
meninę ir kultūrinę tuštumą.

— Solženicinas savo veikale
"Gulag Archipelago" pasiskundė,
kad dailininkai savo kūryboje re
tai pavaizduoja didžiuosius žmo
gaus kankinimus. Tai ir buvo ma
no pagrindinė inspiracija. Kanki
IĮ
nių temą vitražui aš pasirinkau,
veikiamas grynai psichologinės si
tuacijos. Kaip dailininko, mano
pagrindinė vaizdavimo sritis yra
tapyba. Vitražas, mozaika ir kiti
vaizdavimo būdai vis vien išplau
kia iš mano tapybinių patyri
mų, bet aš norėjau sukurti ob
Kai aštuonioliktame šimtme Žebriūnas, neseniai lankęsis A jektą daugiau simbolinės nuotai
tyje anglų okupuotą Airiją siau merikoje. "Gimtojo krašto" ^ ko- j j į į " 0 "vitražo" medžiaginė kon
bė badas "Guliverio
kelio respondentui
jis pasipasakojo cepcija labiau atitinka simboliką
nių" autorius Jonathanas Swif- taip švietęs savo tautiečius išei ir siužeto mistifikaciją.
tas išreiškė savo pasipiktinimą vijoje: Jūs be perstojo skundžia
— Jūs sakote, kad sovietinėje
kandžia satyra. Airijos problema tės apie cenzūrą Lietuvoje, o ne— Koks buvo Jūsų kūrybinis
į santvarkoje menas yra stagnaci
lengvai išsispręs, rašė jis, nupe pamėginat suprasti, jog toji cen procesas, kuriant šį vitražą?
joj, bet Vakarus yra pasiekę aps
nint airių kūdikius ir parduodant zūra" iš tikrųjų atlieka "huma
čiai ypatingų literatūrinių
vei
— Vykdant minėtą darbą, aš
juos, kaip skanėstus, turtingiems nistinę" funkciją, saugo "huma
kalų, kaip Solženicino ir kitų ra
anglų smaguriams — tuo būdu nistinę" kultūrą. Kuklus pasiū turėjau du lygiagrečiai pagrindi
šytojų. Ar Jūs nemanote, kad ir
ir airiai pasipinigaus ir sumažės lymas, vertas giliausio dėmesio. nius uždavinius: pirmas — sti
Lietuvoje menas yra
pasiekęs
maitintinų bumų skaičius. Swifto Lietuvoje cenzoriai pluša išsijuo lius, forma ir spalva; antras —
aukšto lygio?
satyra pavadinta "Kuklus pasiū sę, kuria Šviesesnį rytojų, kovoja psichologinis momentas ir kom
— Apie dabartinę
meninę
lymas".
už "humanizmą", o čia juos der pozicinė išraiška. Yra uždavinių,
plėtrą Lietuvoje aš turiu susida
Sis Swifto kūrinys vėl pasibel gia, kaltina meno žalojimu. Pa kuriant vieną ar kitą objektą, kai
ręs vaizdą iš gaunamų leidinių
dė į atminti, besiklausant kai ku siklausius Žebri ūno, panūsta at negali apsiriboti vien tik kompo
zicija,
linijų
ir
spalvų
žaidimu.
ir reprodukcijų. Specifiniai kal
rių Amerikoje apsilankiusių Lie siliepti savu "kukliu pasiūlymu".
Tokiu
atve u
bant apie dailę ir turint omeny
J
bendra meninė
tuvos rašytojų, menininkų bei Ar ne laikas nustot 'slėpus t u o s i
struktūra
turi
būti
inkorporuota
je situaciją Lietuvoje, turėtume
žurnalistų. Štai Vytauto Sirijos cenzorius, nudavus, kad jie ne
į
istorinę
situaciją,
objekto
cha
ją vertinti rimtai ir aukštai. Ma
Giros "kuklus pasiūlymas", per egzistuoja? I dienos šviesą juos,
rakterį,
psichologinį
ir
drama
tot, Lietuvos ir Rusijos būklė yra
nai pasirodęs Amerikos lietuvių ant garbės pjedestalų! Pats laikas
tinį
momentą.
Visi
šitie
elemen
dvi skirtingos situacijos. Tuojau
spaudoje. Užuot kritikavę kultū viešai juos pavadint "humanis
po Rusijos revoliucijos ir kelioli
rini gyvenimą Lietuvoje, kalbėjo tais" ir jų centrinę buveinę — tai negali būti dirbtinai pagaminka metų vėliau, anų laikų me
jis, išeiviai turėtų pažvelgti į jį ob "humanizmo rūmais"!
nininkai ten buvo vertinami pa
jektyviomis akimis ir pamatyti,
Tačiau aukso medalio už rink
lyginti normaliai, nors paties Le
kaip jis klesti komunistinės sant tinius "kuklius pasiūlymus" nu liaupsino Staliną ir savo pečiais
ramstė
jo
konclagerinę
sistemą.
nino pažiūra į meną buvo labai
varkos dėka. O kaip jis klesti? sipelno Vytautas Kazakevičius,
Kiti
prisimins,
kad
pokario
"reiš
naivi. Apie 1922-trus metus parPaimkit kad ir mane, aiškino Si partinis emigrantologas. Brookkinių"
Kazakevičius
ir
jo
bendri
—
tijos pažiūra į intelektualus ir
rijos Gira — nors aš ir nesu vie lyno "Laisvėje" išspausdintame
ninkai
niekad
"kategoriškai"
ne
nas iš stambiųjų lietuvių rašyto straipsnyje jis piktinasi, kad Lie
Ltetuvia — Sibiro kankines (vitražas) i menininkus pasikeitė. Masė Ru
AdotfM Valeika
jų, net ir mane verčia į vokiečių tuvoje ir kitur įvairūs žmonės vis pasmerkė, o teprasitarė puse bur
sijos meno ir kultūros puoselėto
nos,
tiktai
Chruščiovui
davus
kalbą ir leidžia Rytų Vokietijoje. dar perdaug "negatyviai' žiūri į
jų, didelis skaičius jų buvo pa
Pasiūlymas ne tik kuklus, bet tie- Stalino laikmetį, ar, jo žodžiais, į ženklą 1956-ais metais, — ir be
saulinio masto menininkai, ne
matant nutll
siog dramatiškas, ypač atsižvel-! "sunkius sudėtingus pokario m e - !
. ° ' Brežnevui nuro- ti. Kuriant kankinėm paminklą, l stiklą pereinanti šviesa ne tik su navau neramiose linijose, lyg ko-, matė reikalo dalyvauti naujoj po
giant į padėtį Rytų Vokietijoje, i tus". O ką su tais metais daryti. I ^Hus, jog apie Stalino nusikalti- aš panaudojau autentiškos situ kelia mistinę, bet ir magišką nuo !kio slibino, nukirsto medžio ša-!litinėj santvarkoj. Jiems visiems
Tai kas, kad komunistinė cenzu-j Kazakevičius tvirtina, jog t u m e - ! m u s negalima kalbėt,. Bet vi- acijos medžiagą. Man truko tre- j taiką. Šitą vitražą spalviniai su kas, o medis su palenkta šaka, lyg užnerti kilpą ant kaklo butų bura išstūmė į Vakarų Vokietiją j tų "reiškinius" "mes" — t.y. jis! sa tai smulkmenos. Kazake- ji metai, kol susikristalizavo vaiz-! kūriau daugiau tapybiniu prin |arka, dar tebevainikuoja figūras, vę per didelis skandalas. Tuomet
vičiaus
' ^ ^
pasiūlymą lgy- davimo idėją, kadangi reikėjo at-, cipu, pavartodamas keturiasde ,Tai yra mano liudijimas, koks j jiems buvo pasakyta lauk visi iš
Kunzę, Biermaną, ir daug kitų ir jo bendraminčiai — " k a t e g o - j
riškai
pasmerkėme",
jų
"ryžtinvendinus,
apie
nacių nusikalti- sipalaiduoti nuo eilinių iliustra- šimt septynis spalvų niuansus. I siaubingas likimas ištiko šimtus šio krašto", ir čia prasidėjo masigabių rašytojų; nesvarbu, kad
;
mus
Vokietijoje teturės teisę kai cenzūra nepraleidžia naujų Be- gai atsisakėme", ir kalbėti apie |
cinių vaizdavimo būdų. Kom Horizonte saulėleidis — drama tūkstančių mūsų tautiečių, neįnis egzodas. Intelektualai, n r a a
,_ tai "moralinę teisę" turime "mes,; ^ t i Hitlerio partijos nanai ir
kai, dailininkai, baleto viršūnės,
ckerio,, Loesto,, Schneiderio ir Japonuodamas aš vengiau judesio tiškame, rausvai — violetiniame | tik suaugusių, bet ir vaikų, kan
teatralai, rašytojai ir kitų sričių
kobso knygų; nieko nereiškia, tų negerovių pašalintojai, o ne I konclagerių sistemos kūrėjai, o air dinamikos, bet siekiau kompo dangaus fone stovi dvi išdidžios kinamų šėtoniškoj santvarkoj.
kad veteranas partietis rašytojas! visokie socializmo priešai ar 'di-iPk Stalino darbelius — jo iš eskultūros puoselėtojai apleido sa
moterys. Jų galvos apvainikuo
Stefanas Heymas aprauda "prū-1
ridentai"'
! m e s nepasikeitusios sistemos bu- zicijos pastovumo, architektoniš-į
vo kraštą,
įsikūrė
_ ir daugiausia
_
mo. Taip pat reikėjo visus vaiz- tos oranžinės spalvos aureolėmis . — Kaip klasifikuoti šį Jūsų
"Stulbinančiai
kuklus
Kazake-1
^
i
e
j
i
ir^dabartiniai
rėmėjai.
Susišką stalinizmą". Visa tai, kaip
! duojamus objektus palenkti vie — debesėliais. Jų rankose sun i vitražą istorinėje perspektyvoje, Vakaruose. Tad po šitos marksisgrįš
tvarka
ir
ramybė,
žmonės
vičiaus
pasiūlymas!
Tiesa,
jį
ne' pvz. ar tai būtų pagrindinai me- tinės operacijos Rusijoj pasidarė
ir literatūros darkymas ir slopiningam stiliui ir charakteriui,' kūs kirviai, kančios ir prievartos
nusikratys
"neigiamo"
požiūrio
į
nimas
Lietuvoje
nublanksta lengva bus įgyvendinti. Atsiras
no objektas, ar Jūsų socialinių didelė kultūrinė tuštuma. Pasipvz. ritminga linijų kalba suda simboliai. Tų sunkiai dirbančių
prieš faktą, kad Sirijos Gira lei-! priekabių
žmonių, kurie pri- "sudėtingą laikmetį".
pažiūrų išraiška?
[likę visokio plauko amatininkai,
ro rėmus spalviniams niuansams. jų moterų rūbus charakterizavau
mins,
kad
"sunkiais,
su-1
Kokia
gausi
kukliais
pasiūlydžiamas Rytų Vokietijoje!
, , užėmė
išvarytų
kultūrininkų
Spalva vitraže yra dominuo-, linijų pagalba. Pabrėžti siaubin
— Aš manau, jeigu mes laiky-1
Itin grakštų "kuklų
pasiū dėtingais pokario metais' Kaza-! mais brandaus socializmo era!
| jantis elementas. Per spalvotą gumą, figūrų priekyje sukompa- simės aplamai pasaulio civilizaci-'
(Nukelta J 2 p«l.)
P.A.P
lymą" padarė kino režisierius kevičius ir jo bendraminčiai

Kuklūs pasiūlymai", kalbant

apie literatūrą, cenzūrą ir
Stalino laikmetį
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DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

Kam turime būti dėkingi už Vilniaus universitetaiP

Šeštadienis, 1979 m. birželio mėn. 16 d.

'

Įspūdžiai iš prof. P. Rabikausko studijos

kupo Protasevičiaus asmenybė.
Jis šio universiteto idėją ir jo ak
tualumą suvokė ir iškėlė. Jis įvai
riai savo veikla išgavo karaliaus ir
popiežiaus dokumentus. Jis par
kvietė jėzuitus ir juos Čia įkurdimo. Bet taip pat tragiškai išėjo
kad, teisinių formulavimų dėka,
jo atstovaui?ia institucija susi
kryžiavo su jėzuitų atstovauja
ma institucija. Ir tiek vyskupui
Protasevičiui, tiek jėzuitams šis
jų skirtumas išryškėjo pirm ne
gu formaliai buvo įsteigtas univer
sitetas.

Pokalbis su
dail. A . Valeška
• Atkelta iš 1 psl)

pozicijas ir pradėjo kurti vadina
mą socialistinį realizmą. Stalinui
|2emaičų vyskupo įtaka, kiek ma
dar gyvam esant, tas socialisti
Prof. Pauliaus Rabikausko stu- Į
VYT.
BAGDANAV1ČIUS
tyti
iš
šios
studijos,
niekada
univer
dija apie Vilniaus universiteto j
nis realizmas okupuotoj Lietuvoj
sitete nebuvo jaučiama.
įsteigimo bulę yra pilna istori- i
nesuspėjo nustelbti Lietuvos me
Apie jėzuitų reikšmę šiame
nių įvairybių ir įdomybių apie
nininkų, o po Stalino mirties ir
šešiolikto šimtmečio
pabaigos į tis universitetu yra liudijamas ne universitete sunku kalbėti ne dėl
nuvainikavimo atsirado prošvais
kultūrinę, politinę ir religinę situ- l tik tuo, kad jis parkvietė jėzuitus, to, kad ji būtų mažareikšmė, bet
tė ir laisvesnei kūrybai. Lietuviai
aciją Romoje, Varšuvoje ir Vii- kad jis savo turtus užrašė univer-; dėl to, kad ji yra viskas. AnksNereikia daryti išvados, kad jė- menininkai, nors ir buvo nepapniuje. Daug aplinkybių čia yra U'*"tui, bet ir tuo, kad jis įvairio '• čiau, viena proga kalbėdamas vilzuitai buvo dėl'to kalti jei šis a d - 1 r a s t a i Prislėgti, visa siela išHko
rūpestinagi ištirta iš pirmųjų mis priemonėmis nesiliovė judi- niečiams, aš prasitariau, kad jėministracinis konfliktas įvyko. Jis vakarietiški. Taip pat Lietuvos
šaltinių, praturtinant tuo būdu nęs universiteto reikalo. Rabikaus- zuitai faktiškai suformavo lietubuvo ne asmenų, bet to meto is padėtis skiriasi nuo Rusijos tuo,
ano lietuvių tautos istorijos lai- kas praneša, jog vysk Protasevi- viską katalikybę (pal. "Vilniaus
torinių situacijų padarinys Mat, kad didelė dalis mūsų pajėgių
kotarpio pažinimą. Studija yra pa- čius Vilniaus universiteto reika universitetas ir lietuviška krikšnaujai įsisteigęs Jėzuitų ordinas, dailininkų liko Lietuvoj. Kaip
rašyta vokiškai ir pavadinta "Die lui panaudojo Lenkijos ir D. L čionybė", "Draugas" 1978 m. lapkuris išėjo taisyti negerovių, įsi mokytojai, jie išauklėjo naują
Gruendungs Bulle der Universi-'K. vyskupų suvažiavimo Petroka- kričio 11 d.). Ryšium su tuo begalėjusių visuose Bažnyčios sluoks dailininkų kartą su vakarietiš
taet Vilnius". Ji yra išleista Gre- ve nutarimą, kad vyskupai turi veik sukrėtė kun. D. J. Hayes,
niuose, buvo gavęs Šv. Sosto privi ka pažiūra į meną. Čia daug
gorianumo universiteto istorijos remti finansiškai Krokuvos uni- i S. J., Lojolos universiteto vicelegiją savo mokyklose tvarkytis reikšmės turi ir tai, kad vietinė
fakulteto metrašty
"Archivum versitetą. Jis tada rašė popiežiui prezidento žodžiai, kuriuos jis panepriklausomai nuo vietinių vys- i politinė vadovybė savo inteligen
Historiae Pontificiae'^ 1978 m. įrodinėdamas, kad neteisinga yra sakė gegužės 13 d. per Neo Litukupų valdžios. Ir ši teisė yra la cija pralenkia maskvinę.
116
170 psl. šios studijos išlei- reikalauti prisidėti prie išlaikymo anų suruoštą Vilniaus universibai ryškiai išreikšta popiežiaus
Grįžtant prie Solženicino, tai
dimą anglų kalba finansuoja inž. tos mokslo įstaigos, kuria šio teto minėjimą Chicagoje. Jis būbulėje, steigiančioje Vilniaus uni- jį pagimdė ne tarybinė santvarka,
Antanas Rudis.
krašto žmonės negalės naudotis, tent pasakė, kad lietuvių tauta ir
versitetą. Jėzuitai taigi išėjo prieš' bet tarybiniar kalėjimai ir konPerskaičius šią studiją, čia nori- i Vyskupas ProtaseviČius praš^ — jėzuitai turi kažką vidiniai bendnegeroves Bažnyčioje, prieš ku- centracijos stovyklos. Solženicino
ma pasidalyti kai kuriais įspū- piežių jį nuo tos pareigos atleis- ro ir kad lietuviai jam primena
rias ėjo ir reformatai. Bet tos jė- atsiradimą beveik būtų galima
džiais: ir tais, kurie yra reikšmin- u" ir vietoj to primena, kad univer- jėzuitus. Nežinau, kaip kiti reazuitams suteiktos privilegijos iš vadinti Aukščiausiojo lėmimu.
gi, ir tais, kurie yra įdomūs kaip sitetas Lietuvai yra ne mažiau rei- gavo į šį pareiškimą: ar jis jiems
dava buvo savotiškai tragiška, Rašytojas atėjo kaip kūrėjas ir sa
įvairenybės. Viena iš tokių įvai- kalingas kaip Lenkijai.
atrodė keistas ar gal net papiktikai šiuo atveju jėzuitai buvo ap vo kūrybine jėga galėjo efektin
renybių, studijuojant
Vilniaus
Iš tų aplinkybių aiškėja dide- nantis. Tačiau man jis priminė
ginti nuo savo geradario. Tai nė giausiai pasauliui atskleisti sovie
universiteto įsteigimo istoriją, yra lė vyskupo Protasevičiaus asme- mano paties galoviją, tik šiuo atra labai retas reiškinys gyveni tinį barbarizmą ir tenykštį žmo
Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti- nybė įvairiais atžvilgiais. Nekal- veju išreikštą neįprastai ryškioje
me, kad teisinių formalybių dė gaus paniekinimą. Dar ir prieš
jos antspaudo reikšmė. Sio ant- bant apie jo mokslo ir tikėjimo formoje ir labai plačia prasme. Aš,
ka būna perskiriami faktiškai to Solženiciną Vakaruose žurnalis
spaudo buvimas ar nebuvimas vertės supratimą, iškyla ir jo dė- kalbėdamas praėjusiais metais,
paties tikslo siekią asmenys.
^Š&tf&em
tų, politikų ir kitų daug buvo
:
anta karaliaus Batoro privilegi- mesys ekonominei realybei, ką jis pastebėjau tik tiek, kad jėzuitai,
kalbėta
Kaip šis administracinis skirir rašyta apie tą sistemą.
Vilniaus vysknpaM Valerijonas ProtaseviČius (1504-1579)
jos lėmė, kad popiežiaus bulė apie paliudija Vilniaus ekonominio būdami tikrieji Lietuvos apašta
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universiteto steigimą būtų išleis-<pranašumo apibūdinimu, netei- lai, čia atstovavo krikščionybei,,
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atbukusiam pasauliui ne
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Rabikausta ar neišleista. Ir verta nepraleis- singu mokesčių paskirstymo kriti- apvalytai nuo įvairių perdėjimų, į riškai bei religiškai. Tam paiiudy-: Europos kultūros dvasia, kuri ieš-l?" t o lston]0 J e > Prof- ™
J
daug turėjo įtakos. Bet žiaurių
ti iš akių, kad šitaip klausimas kavimu. Vvskupas ProtaseviČius kurių viduramžių pabaigoje kata- Į ti pakanka vienos iliustracijos, j kojo labiau dalykinio krikščio- ^ " S ' S i i J S S ' S f clamas
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dešimt metų nuo Liublino unijos, nas universiteto idėjos Vilniui de. Vienos iš jų buvo perdėtai įversitetų sąrašų tame ir praėju- j nimiško jos praktikavimo. Ir vie-1 *
toliau, atrodo, kad Vii-'
^ 1 ^ kaip iš dan
pažeidusios D. L. K. suverenumą, kūrėjas irtos įdėjos įgyvendinto- mistiškos, kitos skelbė per didelį'šiame šimtmetyje yra surinkta ni ir kiti buvo nusikreipę ne tik m a " s " " T f ^ n . d ? neĘ?~. i g a u s perkūno smūziu pajudino
Dar anksčiau, prieš keturioli-jas. Nedaug mes apie šį žmogų individualizmą. Jėzuitai Lietuvo- Į daugiau kaip 400 pavardžių stu- nuo nesveiko misticizmo, bet ir m u T ? a v o , ? , i ° S 5 5
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T>. ,• T .V". . . M ?_. , metais. Ir šią švente Vilniaus raetų
unHP
jai, iš universitetuose
jos pasnrauKe.išnyko
ma,
Amerikoje,
nuteiktas apsispręsti už universi-į Daug reiškė ir karaliaus Ste studijoje. Ji rišasi su pirmuoju šio ;toro privilegijos, išduotos univer-:tapo katalikybės ramsčiais. P r a - ' ^ e r f l t e ^ s . ^ " ^ t e ™l,
.
žodis "revolution", ir pagaliau
] e z u U a v o a r y t l
teto steigimą Vilniuje, bet prie j pono Batoro privilegijos, išduotos universiteto rektorium
jėzuitu Isitetui, liudininkų tarpe yra ra-; ėjus 40 metų ta pati Valavičių,
savo dokumento pridėjo tik Len- universitetui. Karalius turėjo drą- Stanislovu Varševickiu. Prof. Ra- des 79 procentus nekatalikų. Ka- šeima jau siūlėsi finansuoti teisės Visa tai turint prieš akis, atrodo, net aklieji praregėjo, štai ir mato
kijos karalijos antspaudą, Roma sos kovoti, kad jos taptų gyveni- bikauskas jam priskiria vieną Vii- ralius, savo įtaka, juos pritraukė ir medicinos fakultetų
įsteigi- kad vyskupas ProtaseviČius yra di me, kaip vienas rašytojas, gink
:
nesirįžo steigti Vilniuje univer- mo realybe. Tačiau jis yra gre - niaus miesto religinės prasmės būti šio fakto liudininkais. N e - | m ą universitete,
delis lietuvių tautos geradaris, luotas tik plunksna, padarė tai,
siteto. Lietuvos vicekancleris Eu- čiau vyskupo Protasevičiaus idė- apibūdinimą, kuris yra išlikęs uni- reikia praleisti iš akių, kad tarp!
kuris, kaip daugelis geradarių, ko armijų armijos nežinia ar ka
*.. nepaisant
:—*! Kas labiausiai iškyla šioje stu- yra užmirštas. Jo vieta tačiau tu da sugebėtų.
stachijus Valavičius, kalvinistas, jos vykdytojas, negu jos kūrėjas, versiteto steigimo dokumentuo- jėzuitų ir reformatų,
reikšmingų
teologinių
skirtumų,;
dijoje, tai nepaprastai šviesi, veik- rėtų būti šalia Valančiaus ir ki
buvo atsisakęs pridėti D. L K. Karaliaus paskutinė privilegija ir se. Jis būtent Vilnių laiko dvasi(Su dailininku Adolfu Vateska
antspaudą, nenorėdamas kad kai- savo turiniu skiriasi nuo popie-;ne turgaviete, kuri yra tinkama vyravo ta pati ano meto Vakarų I Ii ir beveik tragiška Vilniaus vys- tų didžiųjų mūsų vyskupų.
kalbėjosi Marija Smilgaitė)
vinistai prarastų čia turimų pri- žiaus bulės. Ir prof. Rabikauskas vieta operuoti krikščioniškomis j
vilegijų. Ir ant 1579 metų karą-.tai pakankamai išryškina. Ei- vertybėmis. T a m tikslui jis pasi-j
liaus dokumento, labai įspūdin- nant popiežiaus bule, universite- naudoja lotynišku žodžiu " e m - '
• FORBIDDEN LAUGHTER.
gos. universitetui išduotos privi--tas yra valdomas jėzuitų; einant porium", o prof. Rabikauskas jį
Russian underground
httmor.
trruAN*STstos (NSTITCTA*
legijos, su daugybe liudininkų, karaliaus privilegiia, jis yra Vii- verčia vokiškai "geistigen UmTHt fNSTITUTJ Of H M R V M P I STUOltS
Compiled and edited by Emil
Valavičius atsisakė uždėti D. L. niaus vyskupo valdžioje ir Žemai- schlagplazes" vardu.
Draitser. Collected and smuggled
Kunigaikštijos antspaudą. Tik kai' čių vyskupo globoje. Tai nema-, Dar vieno faktoriaus negalima
across the Soviet border in falseBatoras pareiškė, kad jei Valavi- žas skirtumas. Ir buvo laikotar-' praleisti iš akių, kalbant apie Vilbottomed
box (known as a
LITUANISTIKOS
INSTI- neišreiškiamybė Jurgio Baltru
čius antspaudo nedės, tai turės ka- piu turtingoje Šio universiteto niaus universitetą, tai jo didžio- -cUTi
977 M F 1 - Y \Ž! \
"skull") and recordęd by Emil
LITUANISTIKOS INSTITUTO
raliui atiduoti antspaudą ir pats istorijoje, kada buvo laikomasi la- jo oponento, reformatų sąjūdžio, v r * ^ n A R R A I C J L J Q ; „ _ ^ šaičio poezijoje", Bronius VaškeDraitser. Illustrated in the best
lis "Nepriklausomybės laikotar
1977 METU SUVA7IAVIMO DARBAI
karalius jį uždės. Tada, po delsi- biau vieno ar labiau kito įstaty- Lietuvoje. Sis sąjūdis šešiolikta-'
' J^ ^^
--tradition
of Socialist realism by
šė Janina K. Rėklaitis (Rėklai pio lietuvių istorinė drama",
mo, Valavičius antspaudą užde-į mo. Bet mes nenorime čia į tai]me šimtmetyje buvo Lietuvoje
Igor. Translated from langoage
leistis. Galima tik pastebėti, kad stiprus tiek politiškai, tiek kultū- tienė), Uni versi ty of Illinois at Rimvydas Šilbajoris "Istorinė dra
Pro<e«iings of the Institute of
of Pushkin to the languague of
jo.
Chicago- Techniniė priežiūra To ma išeivijoje".
Littlu»ni»n Studi«. 1977
Shakespeare by Jon Pariser. PubKas tad įsteigė Vilniaus uni
mo Remeikio, Calumet College,
Kalbotyra: Antanas Klimas "Iš
lished without the consent of the
versitetą? Arba tiksliau sakant,
Whiting, Indiana. Išleido Litua užkampio į sostą (Baltų kalbų
Soviet
censors by The Alraanac
kam mes turime būti dėkingi už
nistikos institutas 1979 m. Chi vieta indoeuropiečių kalbų šei
Publishing House. Los Angeles,
šios institucijos ilgametę veiklą?
cagoje. Leidinys 296 psl.
moje)".
California, 1978.
Cia gali būti kalbos apie popie
Labai pagirtina Lituanistikos- Psichologija: Ina
Užgirienė
žiaus, karaliaus, vyskupo Prota
Taip skamba titulinio pusla
instituto
tradicija
kiekvienam
Insj
"Demonstracijos
įtaka
užduočių
sevičiaus ar jėzuitų reikšmę.
C^"CHJO. (™*0»4
pio
tekstas šio 52 psl. leidinio, ku
1
tituto suvažiavimui išleisti prieš | atlikimui", Algis Norvilas "NuoNėra abejonės, kad popiežiaus
riame
sudėta, linksmai tariant,
jį buvusio suvažiavimo darbų to- į rodų įtaka, prisimenant dviejų
bulė labiausiai prisidėjo prie šio
tikra sovietinių anekdotų klasi
mą. Taip gegužės paskutiniame kalbų žodžius", Justinas Pikūnas
universiteto tarptautinio garso.
ka.
Leidinio kaina nepažymėta,
savaitgalyje New Yorke vykusiam Į "Emocinis mokymas ir mokslo Tautotyra: Liucija Baškauskai
Tai labai ryškiai pramatė ir to
norint
jį įsigyti, kontaktuoti lei
šių metų Lituanistikos institu- • žinių pasisavinimas".
norėjo vyskupas ProtaseviČius sa
tė "Etninių bruožų nustatymo
dyklą šiuo adresu: Almanac Press,
to . suvažiavimo
ir 1977
T?., L ,-.a: Algis
vo prašyme popiežiui. Jis tarp kit
A i • »#• i . išleisti
, , ~»
Filosofi
Mickunas «Dn u. procesas: "Kas yra lietuviškos P. O. Box 480264, Los Angeles,
tlc,
v.
ko rašė, kad Vilnius dėl savo pa
metų suvažiavimo darbai .
lietuvių kilmės filosofai: Eamue- vestuvės?", Vincas Vyčinas "Miti California 90048.
. „,
togių pragyvenimo sąlygų gali
nis lietuvių pasaulis**.
Leidinyje yra
atspausdintos lis Levinas ir Alfonsas Lingis".
tikėtis studentų suplaukimo ne
įvairių sričių ten skaitytų pas
Teologija: Vytautas Bagdana• REARE ANTIQUE MAPS
tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos,
kaitų temos.
vičius, MIC "Pirminė žmonijos * JOURNAL OF B A L T E STU- AND PRINTS. Collectors Orele
Istorija: Jonas Purinas "Basa religinė tradicija pirm negu ji bu- į D I E S » Vokune K , Number 3.
Prūsijos, Livonijos ir net iš Vokie
navičius — lietuvių tautos kil vo užrašyta", Algirdas Jurėnas F a I 1 1 9 7 8 - &&**: Valdis J. Zeps, Ltd. Leidinys— katalogas senųjų
tijos. Ir jie čia plauks juo labiau,
Lietuvos žemėlapių ir geografi
mės tyrinėtojas'*, Vincas Maciū
kai žinos, kad čia įgys n e tik žinių,
Bažnyčk totalitarinėje valsty 1104 Van Hise Hali, University nių piešinių. Katalogas 20 dides
nas "Trys deklaracijos ir trys ge
bet ir plačiai galiojantį pažymė
bėję", Aušrelė Liulevičienė "Teo of Wisconsin, Madison, Wiscon- nio formato puslapių su apta
neracijos — trejopas žvilgsnis į
jimą.
logijos ir literatūros ryšys: religi sin 53706. Aeuninistracijos adre riamų objektų
nuotraukomis,
Basanavičių", Jonas Dainauskas
Siame dokumente verta yra mū
sas: AABS, 366 - 86th Street, nurodytomis kainomis it k t Sia
nės
tradicijos
naudojimas
Tho"Horodlės susitikimo dokumen
sų dėmesio ta šalutinė aplinky
Brcoklyn, New York 11209. Žur sritimi besidomintieji katalogo
tai", Viktoras Gidžiūnas, O. F. mas Mann'o romane "Daktaras
bė, kad Vilnius yra pristatomas
nalą leidžia Association for the reikalu gali kreiptis šiuo adresu:
M. "Albertas Vijūkas Kojalavi- Faustas" *\
kaip ūkiškai patraukli pragyveni
Advansement of Baltic Studies,
Čius — Lietuvos istorikas 1609—
mo vieta ne tik Lietuvos žmo
Menotyra: Aleksandra Kašu- Inc. Šios baltiečių sąjungos na- Collectors Circle Ltd., P. O. Box
95050 — Woodfeld Station,
1677", Saulius Sužiedėlis "Užne bienė "Čiurlionio įvaizdžių žo
nėms, bet ir kitų kraštų žmo
nams žurnalo siuntinėjimas {s- c u
i„
rr A I A I .
V?
. or> J i •
J- Schaumburg, H 60195: telef.
munės miestų fr miestelių social- dynas", Pranas Lapė "Sustoję , -,
nėms. Taigi Vilnius šešiolikto
kaitomas \ 20 dolenų narystes ,«,,-"> 4 3 0 ^ , „ «
ekonominės problemos XIX am laikrodžiai ir socialistinis realiz
Šimtmečio vidury buvo ekono
mokestį, bibliotekoms ir kitoms
žiaus
pirmoje pusėje".
miškai svetingas miestas, o ne
mas: dabartinė tapyba Lietuvo
kokia nekultūringa aplinka, paly
Literatūra: Birutė Ciplijauskai- je", Juozas Pivorūnas "Ties čiur- mstitucijoms prenumerata taip
— Kai pražo, tai sakalo akys,
ginus su kitais Vakarų Europos
tė "Šatrijos Ragana lietuvių pa lionine dailėtvra oo šimtųjų me- gi — 20 dol., studentams — 7
kraštais.
sakoiimo raidos perspektyvoje", tinių", Adolfas Valeška "Lietu dol. 50 centų, šiaip pavieni pre o kai reikia duoti — vanago
Vyskupo Protasevičiaus rūpes- VytauUs KatimiufcM
VUnlnii vnhr*nfe«to bibliotekos «k*UbrlMa į Kazimieras Norkeliūnas "Tyla ir • vių tautos meno charakteris**.
nagai.
l i e t patarlė
numerata — 10 dpL

Nauji leidiniai

Ruslanas — sovietinis karžygys
Palaukitel tars numanus skai-i
tytojas, Ruslanas nėra sovietinis'
karžygys. Ruslanas gali būti ru
sų tautosakos figūra, epo karžy
gys, apdainuotas senose rusų by
linose. Ruslano meilės nuotykius
apdainavo savo poemoje "Rus
lanas ir Liudmila" jaunutis po
etas
Aleksandras
Puškinas.
Kompozitorius Michailas Glinka
sukūrė rusuose populiariausią
poemos pavadinimo operą. Ir da
bar, net Amerikoje, simfonijos
orkestrai mėgsta pagroti tos ope
ros uvertiūrą, garsią pučiamųjų
virtuoziškumu. Karžygys Rusla
nas, tars numanus skaitytojas,
priklauso rusų tautos fantazijai.
Tai gali būti rusų bylinų karžy
gys, be baimės ir be priekaištų.
Taip, riteris be baimės ir be
priekaištų yra sovietinis Rusla
nas, Tas Ruslanas neturi žvil
gančių šarvų, nei švytinčio kar
do. Tas Ruslanas, sovietinis
Ruslanas, jis ... šuval
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politiką ir kartais visą gyvenimą
kaip savo esybės priedėlį...

gulago imtinius į darbą, seka,
kad kuris jų
nepasitrauktų
"žingsnio kairėn, ar žingsnio de
šinėn". Sargybinis gali neskubė
ti į tokį kalinį šaudyti. Rus
lanų ruja puola išėjusį iš kolo
nos žmogų ir drasko. Stambūs
šunys parverčia silpną žmogų iš
kojų, kanda, plėšia, gali mirti
nai sudraskyti; tai rodo romėnų
Koliziejaus žaidynių vaizdai: arenoje krikščionys ir plėšrieji
žvėrys. Gulago apyvokoje plėš
rieji žvėrys arenoje — ruslanai.

tvirtinimui. Žmogus gali ieškoti
naujo, peikti ir palyginti Šiose
žmogaus esmės savybėse slypi
Orvelio, Kafkos ir Lenino sant
varkai tikros bėdos—
Kaip sako autorius: ruslanai
atsisakė nuo bičiulystės įstatymo,
jie absoliučiai pakluso "spyg
liuotos vielos įstatymui". Tas istatymas identifikuojamas su įsakymu. Dar nebuvo atsitikimo,
kad Ruslanas nusikalstų pareigai.
Juo galima aklai pasitikėti. Jis
yra režiminio auklėjimo šedev
ras!

Tad Ruslano pilnybę sukūrė
jo auklėjimas. Metaforos ryšku
mas rodo, kad Ruslanas yra tas
sovietinis žmogus, kurio prigim
ties kūryboje veikia kovojantis
Sovietinio žmogaus kvalifika
ateizmas, klasinės neapykantos
cijos gali būti lyginamos su Rus
teorija, kitaip manančiųjų geno
lano kvalifikacijomis. Jeigu Rus
cidas, nesiskaitymas su veikimo
būdais, komunistinės etinės teo
Susenę ruslanai, kaip sako so lano absoliutaus sovietizmo in
100, to indekso
rijos moralinis vakuumas. Rus vietinis anekdotas, atleidžiami deksas yra
trumpmenomis
gali būti žymimi
lano
prigimtyje
nėra vietos pensijon. Ir štai Maskvoje eina
"meilės" sąvokai. Jo gy/enimo Pirmosios gegužės iškilmių ri pavaldinių sovietizmo nuošim
esmė pagrįsta aklu paklusnumu kiuotės, plevendamos raudono čiai: 50, 75, 80. Bet niekad jie
pareigai. Paklusnumo siautulyje mis vėliavomis. Minia neša nepasieks skaitmens "šimtas",
jis nė nemato savęs. Jis aukojasi, transparentus, kuriuose įrašytos kuo spindi gulaginėje buityje
nebijodamas nukentėti, žūti. Jis padėkos valdžiai už laimingą gy karžygys be baimės ir be prie
yra be priekaišto, gindamas re-1 venimą. O ruslanai pensininkai kaišto, sargybinis šuva Ruslanas.
žimą ir jo institucijas. Tai yra įsi- stebi žygiuojančius, jų kraujuje
Tokios yra išvestinės iš apy
kūnijimas viso to, ko partija rei plaka ištikimybė tvarkai. Staiga sakos "Ištikimasis Ruslanas —
kalauja iš savo nario: šimtapro ruslanai puola žygiuojančius, iš sargybinio šuns istorij?;'. Apysa
. Plati, jautriaširdė yra literatū centinis, besąlyginis atsidavimas lygina minią darnesnėmis kolo
ka kaip apysaka, pasakojimo apie
ra apie kates, apie šunis. Kaip t partijai.
nomis, "sutvarko" kokį narsuolį, šunis žanro; įžvalgi šuns psicho
prakilniai nuteikia mus G. Maukuris
išsimušė iš demons logijos ir ideologijos analizė.
Apysakos siužete veikia keli
passant savo katėmis. Bemaž
trantų gretų, mosikuojančių pla- Ruslanas karštai myli jam pa
pravirkdo Kaštankos ir Kusakos [ šunys ir keli žmonės. Ryški pa kaitais apie laimingą gyvenimą...
tikėtas pareigas. Juk tai teigiamas
— kalyčių — istorijomis A. Če ralelė tarp sargybinių — šunų ir
šuns
būdo bruožas. Jis moka eiti
Taip nusišypso ne kas kitas,
chovas. Amerikiečiai buvo suža sargybinių — žmonių rodo, kad
atsidavimui bet sovietinis rašytojas. Žmogus, pareigas. Juk tai šuns sugebėji
vėti mūsų Jono Biliūno Brisiumi... šuns pareigingam
mas ir sumanumas. Jis vykdo pa
Štai, tamstoms, dar vienas li negali prilygti žmogaus — sar kuris atsisakė gyventi melu.
reigą, nebijodamas nukentėti,
teratūrinis perlas, G. Vadimovo gybinio atsidavimas tokiai pat
Pavojinga pasitikėti žmogumi j n e t p r a r a s t i gyyy,h^ J u k tei § u n s
sukurtas Ruslanas. Tai G. Vadi šuniškajai, genocidinei pareigai. komunistines utopijos statyboje. I
b ū d o p r a kilnumas.
movo apysaka: "Ištikimasis Rus Ruslanas, šuva gulago sargyboje, Žmogus, kad ir kaip įbaugintas,
lanas — sargybinio šuns istorija". yra gulaginės stichijos centras; kad ir kaip nužmogintas ir ištre
Pareigos? Tai pareiga sudras
Ruslanas priklauso koncentraci ! jis karžygys ir, kaip pastebi A. niruotas, nepajėgia visiškai pra kyti gulago imtinį, kuris neju
jos stovyklos sargyboms. Jo aukš ! Tercas, "sovietinės valdžios pa rasti atsargaus svarstymo, sasvi- čiomis nusikalto gulaginio ešetasis mokslas: gulaginio šuns matas".
meilės, egoizmo, kai kurių prisi- į lono tvarkai, padarė "žingsnį į
treningas...
Visas tokių ruslanų būrys lydi rišimų,
nereikalingų
režimo; kairę, ar žingsnį į dešinę".
Žvarbų, vėlų lapkričio vakarą,
pirmosios sovietinės okupacijos
metais, man teko būti Kaunogeležinkelio stotyje. Pirmieji bė
giai buvo užstatyti traukinių sąs
'
..r.
tatais. Aš pralindau pro du ar
tris tokius tamsius sąstatus. Ir
sustojau atokiau,
persmeigtas
netikėtumo ir aklos, paraližiuojančios baimės. Perone buvo bū
Neseniai pasirodė šios knygos;vien ilguose Maž Lietuvos tikri- timo redaktoriaus (faktiškai at
rys žmonių. Ant šaltos žemės
rusiško originalo lietuviškas ver-jnių vardų (vietovardžių) sąrašuo- likusio paskutinį redagavimo dar
buvo sutupdyti bent dvidešimt
timas, atliktas A. Tenisono, iš- se. Šių dviejų skyrių vertimo bą ar jo kaip reikiant neatliku
vyrų. Jie buvo suimtieji. Depor- ]
(mašinraštyje) esu sio prieš vertimą spausdinant),
tuojamieji. Aplink juos, su šau leistas Išeivijos Lietuvių Miškinin rankraštyje
prirašęs
nemaža
pastabų, eilę buvo išspausdintos beveik visai
kų
Sąjungos.
tuvais, parengties pozoj stovė
Šia proga matau reikalą pa pataisų ir daugelį klausimų dėl nesuredaguotos. Todėl pastabos
jo^ bent dešimt kariškųjų palydo
teikti
paaiškinimą dėl tos knygos autoriaus ten duotų iškreiptų daro ne tik chaotišką, bet ir dau
vų. Ir budrioj nuotaikoje, užpa- \
4
ir
11
skyrių, nagrinėjančių Ryt- i kalbinių duomenų ar neįtikina- giur skaitytoją klaidinantį įspū
-fcalmėmis kojomis pritūpę bentj
dį. Nevykusiai suskliaudus žo
trys stambūs, vokiško aviganio! prūsių vietovardžius ir lietuvių mo, neįmanomo tikrinių vardų
džius bei posakius, vertime kai
kalbinę
ribą.
Jų
vertimą,
V.
2e
aiškinimo,
etimologizavimo.
Bet
veislės šunys. Atatupstas ir ne
kurios
knygos autoriaus glosos
maičio
prašomas,
esu
lyginęs
su
tų tikrinių vardų sąrašuose su
pastebėtas, pasitraukiau už pir
(vienos kalbos žodžio aiškinimas
mo sąstato, ir už antro. Aš atsi originalu, taisęs kalbą ir tikri- žymėtų savo pastabų pats nesu
kita) atrodo priskirtos man, nors
nęs
tuose
skyriuose
autoriaus
pasuredagavęs;
net
ne
visus
tikri
dūriau centriniame perone, kur
jos tėra tik mano patikslinti au
judėjo žmonės, kur buvo elektros teiktus kalbinius pavyzdžius, jųjnius vardus tesu spėjęs patikrintoriaus rusiškų žodžių vertimai.
šviesos, platūs stoties pastato etimologizavimą (žodžių kilmės j ti dėl laiko stokos. Vis dėlto
Nevienur skaitytojas negalės aiš
bei
raidos
aiškinimą).
Tie
kai-;anos
mano
pastabos,
tik
juodrašlangai, net šypsniai žmonių lū
kiai matyti, ar nevykusios etimo
pose Tą vakarą man asmeniš biniai duomenys sutelkti veik'tiškai rankraštyje sužymėtos, verlogijos yra pateiktos paties auto
kai teko pamatyti tą naują šuns
riaus ar mano pridėtos. Pavyz
darbo, be baimės ir priekaišto
džiui, autorius Maž Lietuvos vie
sferą: gulaginio šuns pareigas.
tovardį Kirsappen (orig. psl.164)
Tada aš dar nežinojau tų šunų
tesieja su prūsų kalbos žodžiu
vardo. Tai sovietiniai ruslanai.
kirs (autoriaus duota lytis) ir
Tad apie toki vieną rašytojas
šį pastarąjį paaiškina žodžiu
G. Vadimovas dėsto aptariamoje
upė (rus. reka), o vertime (psl.
čia apysakoje
89) tai jau atrodo šitaip: „Kir
sappen — kirs (pr.) („upė"?
B Sarkazmu persunktoji apysaka
P.J.)". Iš taip suskliausto žo
yra tikras madrigalas, pagyrų odžio su šiais inicialais atrodytų,
dė, įžvalgus dėmesys Ruslano
kad aš čia abejodamas (su klaus
pasaulėjautai, jo pareigingumui,
tuku) siūlau upę. O iš tikrųjų
jo" norui tarnauti savo ponui, Jo
tas klaustukas rankraštyje buvo
meilei savo pareigoms. Visa eilė
mano padėtas prie neteisingo au
metaforų ryškina Ruslano, šuns,
toriaus cituojamojo prūsų kalbos
pranašumą,
palyginant Ji su
žodžio ir apskritai viso vietovar
Žmogumi , su paprastu eiliniu,
džio aiškinimo (Kirsappen yra
kuris tiktai šiaip taip plakasi
sudėtas iš dviejų prūsiškų žo
prie gyvenimo eigos, ir su rafi
džių: Idrsa, Idrscha... „per" ir
nuotu tvarkos bei režimo saugo
ape "upė"). Nepagrįstų, klaidin
tuoju, su gulaginiu sargybiniu.
gų aiškinimų yra daugybė tų
Vfsur Ruslanas yra pranešesdviejų skyrių tikrinių vardų sąra
ms. 2mogus, kad ir kaip treni
šuose
ruotas, kad ir kaip nejautrus
Nerūpestingą vertimo korektū
bent minimaliai humanistinei
ros bei redakcijos priežiūrą rodo
moralei, turi kartais virptelti,
ir kiti trūkumai: kai kur praleis
kartais neišdrįsti, kartais nusteb
tas autoriaus duotas vienas kitas
ti dėl iš jo reikalaujamo poelgio.
sakinys ar kalbinis pavyzdys (žo
Šuva Ruslanas veikimo absoliu
dis), autoriaus nevieno kalbinio
tas. Ir kaip aptaria A. Tercas
pavyzdžio pakeista rašyba be ati
(Kontinent) idėjinę Ruslano pil
tinkamų pastabų, palikta daug
nybe, Ruslanas yra: viršūnė tų
spaudos klaidų; o kai kurios pa
idėjinai - auklėjamųjų siekių,
čios vertimo redakcijos įterptos
kurių pilna komunistinė propa
išnašinės pastabos daugiau klai
ganda, vertinanti meną, morale,
dina negu apšviečia skaitytoją.

Dėl P. I. Kušnerio „Pietryčių Pabaltijo etnines praeities
(Chicago, 1979J vertimo

Senieji Vilniau* univantMD •ntąwtol

Tas akmenų švelnumas
Pavergtos Lietuvos studentiškos parodijos ir interpretacijos komunisto Juozo Nekrošiau*
eilėraščių, paimto iš jo knygos "Tas akmenų švelnumas".

TELŠIŲ GIMNAZISTAI
Ar vėjas? Ar šauksmas? Girdi?
Ar laužas kūrenas? Ar švinta?
Tai paslaptį saugom širdy
Ramių miške niucarikintų.

Liekit kalbas, spiaudykit
ugnimi,
Atsiųs Maskva jums arbūzų vagoną,
Kad buvot revoliucijai
ištikimi.
Laisvės ilgesį — saulėtekį
vaiskų,
Nuo žmonių neuždengsite
savimi,
Kaoapų broliai esate aiškūs —
Maskoliams ištikimi.

Kai pakeli vodkos stiklelį,
Lyg degančią laužo žariją,
Akys mato Rainių miškelį —
ir senas skausmas atgyja*..

BALADĖ APIE IŠPROTĖJUSI

Sušaudytos svajos, jauni jų sapnai,
Sudegintos šypsenos, viltys.
Šventi kankinių pelenai —
Ima prakeiksmu kūti:
Prakeikti bukite, prakeikti būkite,
Visi komunistai,
Choru šaukia ir šaukia Telšių gimnazistai.

Ak, koks artimas gausmas!
Ak, koks mielas Maskvos dangus!
Tartum didelis džiaugsmas —
Kiurkso gatvėj Smogus:

Ar giedantį paukštį girdi?
Jau švinta, žiūrėkite, švinta.
Ir skausmą užgniaužiam širdy,
O prakeiksmas krinta ir krinta,
Prakeikti būkite, prakeikti būkite,
Visi komunistai,
Choru šaukia ir Saukia Telšių gimnazistai.
TĖVYNĖ
Ne vien tik žydrynė Išduota Tėvynė:
Ji — Sibire mirštančių skausmas,
Ji — tolimas Baltijos gausmas,
Ji — Vorkutoje mušamo šauksmas,
Ji gimtojo krašto meiles šventumas,
Ji motinos duonos skanumas.
Ne vien tik žydrynė •
Parduota Tėvynė:
Tai protėvių pėdos,
Komunizmo atneštos bėdos,
Užmuštų partizanų
Kapų kauburėlis
Ir stribų sukruvintas smėlis.
Ne vien tik žydrynė Pavergta tėvynė.
REVOLIUCIJAI

IŠTIKIMI

Nesigėdmkit kūt į tribūną,
Komunistai — maskoTberniai seni!
Už Maskvą rėkit pūna burna —
Revoliucijai ištikimi.
Kelkite skarmalus Maskvos raudonus,

Nauji leidiniai
• TREČIASIS MOKSLO IR
KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS.
Griežtieji mokslai, technologija
ir architektūra. Spaudai paruošė
Juozas Rimkevifius. Sis leidinys
yra atspaudai iš „Technikos Žo
džio" 1978 m. 1,2,3,4 ir 1979 m.
1 ir 2 numeriu. Technikiniai lei
dinį tvarkė Alfonsas Pargauskas,

Dar pridėsiu, kad minimuosiuo
se skyriuose įdėtų žemėlapių vie
tovardžių (jų lietuviškųjų vari
antų), prieš knygą spausdinant,
nesu matęs nei tikrines.
P. Jonikas

POETĄ.

Maskvoje mačiau iSprotCįusį poetą ii Kauno,
krūtinę apsikabinėjusį kacapiSkais medaliai*. ••

Akyse jo išduota tėvynė,
Su širdgėla liks tėvai}
Kad sūnus, apspiaudęs gimtinę,
Nuėjo šleivai ir kreivai...

r ..

O palikę Kaune jo draugai —
Visa* pulkas šaukia ir šaukia:
Kvaūy, ruskio batuos dingai,
Visi nuo tavęs
pasitraukia.
Limuzinai nurieda, nušvokščia,
Komisarams gigena katiušos,
Ir su pajuoka rodo Nekrošių,
Lietuviško kaimo Tamošių...
O jis vos lankstytis
suspėja,
Bučiuodams burliokams —
Kam į užpakalį tiesiai,
Kam į batą,
O jie} toliau paėjėję,
"Samoše^ pasako —
Tokio kvailio niekad
neregėję...
Jam, kad niekina brangų
Vardą lietuviškos šėmės šventos,
Maskva kąsnį išmaldos sprangų
Ten, kaip Judui, paduos.
Bet kas žino? Kas žinot
Gal ir jis, kaip tas Judas,
Poetas Juozas Nekrošius,
Už išvežtus į Sibirą savuosius.
Ui atimtą valstiečių žemę
Ir už maskoliams atiduotus grūdus
Ieškos šakos stiprios
Irt tik pakibęs* išsipagirios...

Viktoras Jautokas ir Juozas Rim tūros simpoziume skaitytus pra
kevičius. Leidinys yra 134 dideb'o nešimus ir dalyvių gyvenimo
formato puslapių. Kaip žinome, i apybraižas".
Trečiasis mokslo ir kūrybos sim
poziumas ivyko 1977 m. lap
• PIRMIEJI
ŽINGSNIAI,
kričio mėn. 24-27 d1979 m., Nr. 3. Kristijono Done
laičio
lituanistinių mokyklų ChiLeidėjų žodyje sakoma: „5io lei
cagoje
mokinių laikraštėlis. Iš
dinio tikslas yra plačiau paskleis
ti mūsų mokslininkų, profesiona eina keturis kartus per mokslo
lų mintis, parodyti pasiekimus ir metus. Finansuoja mokyklos Tė
sudominti jų svarstymais, tyrinė vų kom tetas. Spaudai paruošia
jimais artimų specialybių asme mokyt D. Bindokienė. Speciali
nis ir išsaugoti vertingus darbus talkininkė —mokyt. I. Bukavecateičiai, o simpoziumo dalyviams kienė. Leidinys 32 psl., Iliust
turėti po ranka kad ir kuklų, bet ruotas nuotraukomis ir piešiniais.
prasmingą įdėto darbo prisimini Puslapiuose mokinių rašinėliai,
mą.
mokyklų veiklos kronika. Ypač
čia skelbiame vien griežtųjų apstu mokinių kūrybinių mėgi
mokslų, technologijos ir architek nimų, eilėraščių ir kt.
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Nauji leidiniai
• Dr. Juozas Jakštas, DR.
JONAS ŠLIŪPAS. Jo raštai ir tau
tinė veikla. Išleido Akademinės
skautijos leidykla 1979 m. Reda
gavo ir J. Šliūpo bibliografinį są
rašą bei vardyną parengė Jonas
Damauskas. Mecenatai: Vytau
tas, Vanda ir Kęstutis ŠliūpaiSpausdino M. Morkūno spaustu
vė Chicagoje. Knyga didesnio
formato, kietais viršeliais, 384
psl., kaina — 12 dol., gaunama ir
"Drauge".

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA
kryžkelėj, Popiežius —"bebalsis
balsas", Puebla —ar jos balsas
bus išgirstas? Lituanistikos katea- į
ra —didėja idėja ar gryna reto
rika? ir k t

Šeštadienis, 1979 m. birželio rųėn. 16 d.

Dail. Telesforo Valiaus apžvalginė
paroda Chicagoje

Taipgi pats vyr. redakt. rašo
apie krikščionių vienijimosi sąjū-į
dį. Beletristikai atstovauja du i
Jurgio Gliaudos puslapiai, poezi- j
jai — trys puslapiai Teresės Pautieniūtės naujų eilėraščių. Šei
myninius tėvų ir vaikų santykius
liečia Prano Razmino raštas "Su
laužyti tiltai". I klausimą "Ar
viskas, ką mes darome, yra tiks
linga? atsako Paulius Raimun
das Klimas. Kituose puslapiuose
jaunųjų plunksnų kūryba, knygų
recenzijos ir ateitininkiškos veik
los kronika. Žurnalas papuoštas
puikiomis nuotraukomis, taipgi
mūsų dailininkų darbais- Šį kartą
ypač akcentuojama Lietuvoje gy
venančių mūsų grafikų kūryba.

Dailininkas Telesforas Va pavadinimuose vis išnirdavo.
lius buvo vienas i š ryškiausiųjų Kaip žinome, dailininkas Teles
Sigitai Gtda
mūsų grafikų, subrendusių ne foras Valius mirė Toronte, K a 
priklausomybės metais Lietu nadoje, 1977 m. gruodžio mėn.
voje. J a u pirmieji jo darbai — 1 d.
SONGSOF AUTI M N
medžio raižiniai sėmėsi sau te
Šiais metais apžvalginę dai
matiką iš tragiškosios mūsų lininko darbų parodą Chįcagoja
tautos buities. Toks buvo Valių rengia Lietuvių dailės
ryškiai iškėlęs jo raižinių cik tas, taikinant dailininko
las "Tragedija Baltijos pajū liams. Paroda vyks M.
ry". Gal tai ir buvo dailininko lionio galerijoje, Jaintimj£*entTramlated from the Ltfhuaman
nuojauta viso to, kas vėliau at- re, rugpiūčio pabaigoj ir -rųjjB*. sitiko Baltijos pajūry, užplūdus jo pradžioje. J i čia gražiai piŽymaus mūsų istoriko parašy
Chiuaguje,
I jį svetimiesiems ir okupaci- jungs į tuo metu
ta biografija vieno iš ryškiųjų
i joms. Pasirinktoji tema, švie- Jaunimo centre, įvykstantį Lie
mūsų tautinio atgimimo veikėjų
Į sos bei juodų dėmių i r virpu tuvių katalikų mokslo
nėra jau dažnas reiškinys. Todėl
liuojančių linijų kontrastai čia jos suvažiavimą, jį paįN
ir monografijos autorius —dr.
buvo meistriškai sulydyti į ma-!dama išskirtine mūsų gra
Juozas Jakštas ir leidėjas — Aka
Teiesiaras Valius
B ciklo Tragedija Baltijos pajūry" (medžio raižinys) žo, bet savyje didingo raižinio reprezentacija. Žodžiu,
deminė skautija šiuo atveju yra
rėmus. Įdomiame savo raidos \ parodų sezonas ChicagdjS^IJb;
Aplamai šiandieninė "Atei
• Sigitas Geda SONGS O F
verti pagarbos ir padėkos. Paga
kelyje
Valius vėliau nuėjo ir į i pradėtas labai dideliu įnašu —
tis" jau yra jaunosios išeiviškoliau ir pati pateiktoji biografija AUTUMS. Translated from the
lietuvių
muzikos
koncerto
Or-Į
•
EGLUTE,
1979
m.
gegukitas temas ir kitokios formos! pomirtine ir apžvalgine grafiko
sios mūsų kartos vaisius ir didžia
čia toli prašoka įprastinį biografi Lithuanian by Jonas Zdanys.
chestra
Hali
Chicagoje
ir
"Emii
žės
mėn.
Laikraštėlis
vaikams
išieškojimus,
nuėjo net iki savo- \ Telesforo Valiaus darbų parp:
dalimi
jos
tribūna.
Galima
tik
jų turinį. Biografija čia praplėsta Slow Loris Press, 923 Highview
lijos
Platerytės"
spektaklio
Marij
eivijoje.
Leidžia
ir
spausdina
Nepasidžiaugti
žurnalo
idėjų
platu
tiško
abstrakto,
bet visur jis i da, apimančia viso j o gyvenimo
žvilgsniu į Šliūpo raštus. O tai, Street, Pittsburgh, Pennsylvania
jos
mokyklos
auditorijoje,
ChiJ
'kaltai
Pradėtosios
Marijos
seserys,
mu, bet ir principingumu, lietunegalėjo užmiršti gimtosios 2e-1 kūrybą, visą j o ryškiausiąjį pa
turint prieš akis mūsuose šiaip 15206. Slow Loris poetry series.
cagoj.
Cia
pagirtinas
redaktorių;
Redaguoja
ses.
O.
Mikailaitė.
į
viškų
reikalų
neatsiejimu
nuo
malti
jos —ji dailininko darbų i Ūkimą.
. ., \r
ar taip kai kam gerokai ir kontro First Printing, English Translaakylumas,
kad,
Lampsatytei
tik!
Skyrius
tvarko:
gamtos
—
I.
Gripasaulinių
ir
dideliu
dėmesiu
esversinę Šliūpe asmenybę, be ga- tions January 1979.
"c m E
jtetiniam puslapių apipavidalini- j trumpai viešint Chicagoje, su-1 gaitienė, kalbos — R. Račkauskie
lo yra svarbu ir tikslinga. Todėl! Skoningai išleistas Lietuvoje
skubo ją angažuoti šios recenzi- j nė, pasakų
A. Vygantienė.
ir ši dr. J. Jakšto parašytoji, j gyvenančio ir rašančio poeto Si-1mui.
• LIETUVIU DIENOS, 19791 nis žurnalas. Leidžia Marijonu
Administruoja
Danguolė
Sadūjos parašymui.
jo paties įvado, žodžiais tariant,i gito Gedos (gim. 1943) eilėraŠm.
balandžio mėn., Nr. 4. Reda-' vienuolija- Redaguoja kun. J. Vašnaitė. Metinė prenumerata —7
biografija, yra labiau tam tikroje i čių pluoštas. Eilėraščiai duoda-'; • PASAULIO U t 1 U V I S , 1979 Be kita ko, šiane žurnalo nu- dol. Redakcijos ir administraci-1 g u o J a Redakcinė kolegija. Leidžia į kas, MIC. Kaina metams JAV ir
struktūroje dr. Jono Šliūpo mo-į mi greta anglų ir lietuvių kalba, j 0 1 - N r A Leidinys Bendruomenes, meryje dar rašoma apie Rarnin- jos adresas: Eglutė — Immacu- i lT administruoja Antanas F- Ski- į Kanadoje —4 dol, kitur —5 dol.
nografija.
1 Leidinys 32 psl., kaina — 3 dol. : sukčiai ir gyvenimui. Redaguo-i tos Lampsatytės, ?. Odinio ir D.! late Conception Gonvent, Put-; rius. Metinė prenumerata
15 Redakcijos ir administracijos ad
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Rinkinvs
išleistas
Anthony
ir
Pat-\
J
R
?
Kasparas
ir
Romas
Sa-,
Sagemuellerio
muzikinę
viešnadol.
Redakcijos
ir
administraci
resas :4545 West 63rd St., Chica0
0 an p
nam, Conn. 06260.
P etrosk
jos adresas: 4364 Sunset Blvd., go, IL 60629.
- *»** „ " S ^ f u T ^ T ^ ^
'
y s u " X a t i o n a l En-! V o l s k i s . Leidžia Pasaulio Lie-1 g ę Amerikoje (R. Kasparas), duotuvių Bendruomenės
valdyba. ; dama įdomių žinių iš Sūduvos
Puikiais dailininkų piešiniais Hollywood, CA 90029.
;
:
^ ' parama
pą~ taria: "Vienų "jis buvo į pa dowment for •the Arts'
Šio numerio temos: V. Jėzaus į
i Administruoja Daina Kojelytė. | krašto istorijos (V. Krakovskis),; iliustruoti puslapiai. O skaitymui
danges keliamas, o kitų smerkia
Puslapiuose prisimenamas par dangų įžengimas (J. Vaškas),
Kaip žinome, Sigitas Geda yra Redakcijos ir administracijos ad- j Vilniaus universiteto jubiliejaus! ir eilėraščiai, ir apsakymėliai, ir
mas, juodinamas. Toks nuomo vienas ryškiųjų jaunosios kartos resas: "Pasaulio lietuvis", 5620 S.
tizanas Juozas Lukša —Dauman Jiucharistijos bičiuliai (Pr. 2eproga prisimenamas lotyniškai i1
nių skirtumas kilo iš Šliūpo pa rašytojų okupuotoje
Lietuvoje, Claremont Aive., Chlcago, IL; rašęs poetas M. K. Sarbievijus, galvosūkiai, ir darbeliai. Ir ne tas. Vladas Putvinskis —Pūtvis, mėnas), Šventosios Dvasios ątskirų pareiškimų ar darbų, kurie pirmaeilį vardą įgijęs per pasta 60629. Metinė prenumerata —I
(1595-1640), kalbamasi su J a u - | v i e n t i k mažųjų plunksnos, bet Los Angeles šauliai, klasikinio! siuntimas (J. V ) , Pirmoji Popiebuvo įvairūs, o dažnai net kont- ruosius keliolika metų. Pralau 6 dol.
nimo kongreso Ruošos komiteto j ir rašytojo Antano Vaičiulaičio meno muziejus Malibu mieste j žiaus Jono Pauliaus II encikliką
įoversinio turinio. Iš tikrųjų, žęs naujų temų ir naujų išraiš
prie Los Angeles, kanklės ir kt.
(Pr. Garšva), Arkv. Jurgio Matu
pirmininku Andrium Šmitų, re-1 "Andriuko rūpesčiai" ir
ir Laimos
Šliūpas buvo labai šakota asme- kos formų kelius, jis yra daugeApie lietuviškuosius papročius; ce nzuojamos naujos knygos ir in
laičio beatifikacijos bylos žinios
nybė. E pavienių proginių pa-į lį u atžvilgių gana originalus po-j nuo Užgavėnių iki Velykų rašo. f orm ūoj7ma~ "apiTlietuvių" bend-i L a p i m ' c i e n ė s l ė l i ų t e a t r u i l i a u "
• LAIVAS, 1979 m. gegužės ir kt. Plati religinio gyvenimo pa
reiškimų ar atsitiktinių darbų ne-1 etas šiandieninėje lietuvių poezi- Emilija Sakadolskienė- Straipsnis; njomeninę veiklą pasauliniu į,9S' die5 pasaka "Dailidė, Perkūnas — birželio mėn., Nr. 3. Religinio saulinė kronika. 2umalą puošia"
galima susidaryti jo pilno asme-. j 0 s raidoje Su vertėjo Jono Zdanio | atitinkamai iliustruotas n u o t r a u - ! - j ^ y '
ir velnias" ir daug daug rišo kito. i ir tautinio gyvenimo dvimėnesi- dail. seselės Mercedes piešiniai.
nybės vaizdo. Pilnutiniam šliū- pagalba padarytas pirmasis poe- į komis. Puiki profesionalaus lygio j
po asmens pavaizdavimui reikia \ to žingsnis ir anglų kalbon yra Į Ramintos Lampsatytės dviejų
išnagrinėti jo visokeriopą veiklą, sveikintinas reiškinys. Jį turėtume į koncertų recenzija:
simfoninės
'TtCnU
raštus bei kalbas jo gyvento lai- į paremti, užsisakydami šią simpatiliškis
pasityčiodamas
rašo.
Visų
nustebimui,
Katiliškės
ei
Nuomones ir pastabos
ko perspektyvoje ir ištirti, kokios \ tingą knygutę.
~t
guva buvo visai panaikinta, ir jos
dvasinės srovės jį veikė. Tik ry-į
M. Katiliškis savo pokalbyje ir
6 ha centriukas, su visais pasta
šium su jo gyventa aplinka tega• ATEITIS, 1979 m. Nr. 4. Atais ir dideliu žagarinių vyšnių toliau tęsia neteisingą pasaką
lima suprasti kai kuriuos jo veiks- į teitininkų Federacijos leidžiamas
sodu, buvo atiduotas kažkokiam apie mūsų šeimą. Jis ten tvirtina,
mus, pareikštas mintis ir net jas j katalikiškos - lietuviškos orien- \
kad vėliau to girininko sSfljJk^privilegijuotam naujakuriui.
pateisinti". Šiuo keliu tad mono- Į tacijos mėnesinis žurnalas. Vyr.
Įdomu skaityti rašytojų atsi-1 jo jaunystės laikais gyvenantį toNetrukus tas naujakuris pri duktė, gerai pasirengę, Sn$i|ėįgg£
grafijos autoriaus ir einama.
redaktorius — kun- dr. Kęstutis
minimus, kada jie atvirai kalba i je "pilaitėje". Ir šį niekina, kaip sistatė pas Žagarės girininką atsi- zaminus iš keturių klasių ir dinTrimakas, 850 Des Plaines Ave.,į
apie savo gyvenimą ir kūrybą, i išmanydamas: "Dabar pilaitėje! į m t į visiems i jiilf Tll
fclil
? 0 : jl f ls}°i° \ kunigų seminariją,
Didieji knygos skyriai yra šie:
. .
ii —į vienuolyną. Iš tikro, geriau
Apt. 409, Forest Park, IL 60130
4
Tačiau M- Katiliškis savo pokal-! gyveno girininkas Radavičius,
1. Pradinė Šliūpo veikla Europo
duodamos
statybines
medžiagos.!
.
,. . « . . .
Administruoja Juozas Polikaitisį
byje su A. Vaičiulaičiu šių me- j stambus, dar stambesne raudona
je (Iki 1884), II. Šliūpas Aenę
Pasisakė
esąs Vaitkus,
brolis
tuo! P ™
?^
> ™> ke ™ es
. ž ^* te >'
7235 S. Sacramento Ave., Chica-1
tų
"Draugo"'
76,
82,
88
ir
93
nu-!
nosimi,
senis".
Suprask
—
koks
j
laiku
buvusio
Miškų
departa.
T
merikos lietuvybės
žadintojas I
• pradedami
o s k trečiosios
la es
e n pidungo, IL 60629. Metinė prenumera
I meriuose nedaug savęs atskleidžia j nors nevala girtuoklis raudona į rnento direktoriaus Vaitkaus, tė-'
? ? s m o k y k lnuo
J" ,1S
(1884 - 1890), III. Laisvamanis-1
v f "
ta JAV ir Kanadoje — 9 dol.,
Jis ten daugiau kalba apie kitus, j nosimi...
| vas Mariaus Vaitkaus - Katiliš-! ?K1° n i e K u r ag™^j£g*
kas švietėjas (1891-1905), IV. į
jome, nors mokykliniu atžvilgiu
garbės
prenumerata
—15
dol.,
Kodėl vadinti seniu, tą jauna- j kioTautiškos srovės gretose (1905 -Į
Jis ten tantazuoja apie kum
i
susipažinimui
—7
dol.,
kituose
1917), V. Veikla nepriklausomy
medžioklės | mečių vaikų tėvą, geriausio tar-į Pats pilaitės girininkas, tarny- buvome amžininkai. Aš naj&ekugaikščio
Nariškirv>
vusi jokiame vienuolyne,
bės aušroje (1917-1920), VI. į kraštuose —7 dol., išskyrus Pie
pilaitę Žagarės miškuose ir a p i e i n y b i n i o amžiaus, ypatingai geros !bai atkeltas iš toli, karo metu
tų
Ameriką
(
5
dol.).
jusi nuo trečiosios klasės, įpn
l
Šliūpas Lietuvoje (1921-1944),
jos prieškarinius laikus. Iš tikro, sveikatos, kuris ten beveik visą j visko netekęs, sunkiai kuresi
kūrė: nauN'ariŠkino miškų I Lietuvos nepriklausomybės laiko-} joje vietoje. Pradžioje ostmarkė-1 " e t v a f k ? m ^ k l a u s i n e P e t * w į 1 ;
VTL Pasitraukimas ir mirtis. Šie! Šį numerį redagavo ir išdėstė
ten buvo
- '
- •
JJ
i
j - i j - j i- • l dama, kol užbaigiau du unrversf-'
skyriai savo keliu dar skirstomi į Į A. Liulevičius. Vyr. redakt. vedamis mokama alga
, ,
,Tilga del dideles i n - ' .
I administracinis pastatas, su puoš-1 t a r P l sėkmingai ejo pareigas.
teto rfakultetus. Visa tai galiu įro-'":
Esu
bent po kelis mažesnius posky- i mųjų teemos Drąsa tikinčiųjų
į niau įrengtu dviejų kambarių
turėjusi progos Vokietijoj fliacijos buvo labai mažavertė, o
dyti.
..,. , * n
teisėms ginti, Lotynų Amerika
vienetu pačiam Nariškinui (jis susipažinti su labai mielu miš- ir litais pradėtoji buvo ilgai dar
nus.
Mes niekada nebuvome dirigfc
j buvęs be šeimos), jo apsilanky- kininku, buvusiu Lietuvos miškų I nepakankama.
iš Žagarės, nes ta miškų pilaitė
M. Katiliškis aprašinėja, kad
i muį
{referentu Žemės ūkio ministeriyra ilgai buvusi mūsų namais.
e
prie
tos geros girininko algos dar
Vasaros metu ten gyvendavo | i°i ' P- Kiaune, šiuo metu gyve
' lis, vaizduojanti geriančio šei tingam režisieriui A. J. FelgenSugrįžus atostogoms, dirbdavau
, mos traged.ją bei gėrimą nu hauer'iui.
būrys Petrapilio miškų institu-, n a n č i « I A V - I i s t u o i a u e m e P 3 " ir jo sūnus pusėtinai gerą eigulio savo tėvo girininkijos raštinėje, išgalėjusio darbininko ryžtą ir Į
tą baigiančių ar baigusių miš-į sak/>ti > k o k i u s nuostabius prane- algą pasiimdavo, įtaisytas eigu rašinėdavau leidimus įėjimui į
gundymus.
Veikalas
švarus,
daug j kininkų, nes to instituto profe-jsimus
gaudavę ministerijoje liu pas tėvą, "kartą savaitėje pasi valdžios mišką. Jie kainavo tik
a i e a njie
a
° *.--.
. .
duodąs
savostiprus,
turiniu
ir
aukštu
šorius
ar
rektorius
Tilte
(senieji
I
P
Žagarės
girininką Rada rodydavo ant baltos kumelės". Iš
Žiūrovą stebina ypatingi suge,...
. . , , / ,» . Z- | meniniu lygiu. E. Fried, dramos eiguliai tvirtina, jog Tilte ten, in vienų, mano tėvą, apie jo nepap tikro, ta "pusėtinai gera eigulio vieną litą, ir visi teisingi ir tvar
Šiuo laikotarpiu filmų bendro bejimai visų keturių aktorių. Cia' a u t o n u s
kingi žmonės juos išsiimdavo uo
alga" buvo tik 15 litų per mėnesį,
> * • ^ n r b i n i o rašymo stitute, buvęs vyriausias) prižiū rastą darbštumą ir teisingumą.
vės, jausdamos stiprią televizijos vaidina: Ch. Thomas, I. How-į
gavimui ir grybavimui. *»£
M. Katiliškis sakosi matęs tą be eiguvos, nes Katiliškės eiguva
konkurenciją
stengiasi
taiky ard, K. Crost, G. N . Demopou-; pr«esiorius Buffalo, N.Y. univer- rėjo ir pažangiai tvarkė visus Nariskino miškus. Tilte buvęs lat pilaitės poną, girininką Radajvi- jau buvo atiduota naujakuriui
Be to, atostogų metu estftor
tis prie minios skonio ir kino te los, kurie šią dramą meistriš- į sitete, o taip pat meno vadovas
čių,
rūkantį...
naminę
taboką,
Vaitkui...
tui paruošusi egzaminams j įvai
(J. Pr.) vis. Dėl ty> ir eigulių dauguma
atrai pergyvena nemažą nuosmū- kai atkuria, vadovaujant talen- AFL - CIO unijoje.
r
buvo latviai ir nemažai lietuvių, kai tuo tarpu jo tėvas pirkdavęs
Kad kartais pikti liežuviai ne rias gimnazijos klases daugdį vai;ki.
bet nė vieno ruso. Pats Nariški- tik pačią geriausiąją, "Havaną". kalbėtų, kaip M. Katiliškis po kų iš Katiliškio kaimyninio'Ver^-'
Geriau yra su Amerikos dra
nas buvo totorių kilmės. Lietu-1 Kur jis nepirks geriausią... M. Ka tiek daug metų, tas tik ūgiu iš šių kaimo ir iš platesnės apyliit^
mos teatras, ypač tais, kurie turi
vos miškų vadovybei pageidau- į tiliškis pats aprašo, jog jie turė- tįsęs vaikas eigulys, vėliau kun kės. Dar labiau pastebimas' DUryšio su universitetų ir kolegijų
jant, kad būtų smulkiau apraŠy- }ę Gruzdžiuose didelį namą ir dar B. Radavičius, buvo paskirtas prie d a v o i * • * b r o l i i s ' J_ m v e t u s . b ū d a
dramos mokyklomis. Cia pirmiau
ta tos vietos praeitis, jau būdama gavę 17 ha netoli Žagarės, kaip Skaisgirio girininkijos (jo buvęs rnas klieriku, — bažnyčioje ir miš
sia interesuojamas! menu, pasta
studentė, drauge su broliu, pava- naujakuriai. Ta jų naujakurys- girininkas gyvena JAV, netoli M- kuose atostogų metu dirbdamas,
tymai
paruošiami
profesūros
duodami tėvą, esame padarę nuo- tė buvo ypatinga.
Katiliškio, ir galėtų tai patvir nes visą girininko darbą gerajpnopriežiūroje ar bent globoje ir
dugnius
senųjų
eigulių
apklau
Nariškino miško eiguliai gy tinti). Daug kartų jis ten turėda kėjo. Baigęs ir įšventintas ilcunižiūrovui teikia daugiau meninio
sinėjimus.
veno stambiuose ūkiuose. Kai ku vo sunkių dienų, kai vedant miš gus, 2agarėje turėjo labai liškilpasigėrėrjimo.
Ten pat yra buvęs kaip ir zo rie turėjo net 80 ha. Dvarus visus ko biržas, matuojant pievas ar mingas primicijas, nes po.- kun.
To pavyzdžiu gali būti dabar
ologijos
sodas, apie 100 ha aptver išdalinus, norėta ir tuos ūkius — kleimuojant medžius ir kelmus, Skripkaus, vėliau išvykusio į JAV,
Chicagos šiaurėje esantis Proto ploto biredžiams ir kitiems eiguvas išdalinti, paliekant kiek reikėjo anksti iš r/to ateiti 15 km jau buvo praėję 40 metų be ku
duction bendrovės Pary teatras,
žvėrims, su palaipsniui šildomo- vienam eiguliui tik 6 ha žemės ligi Skaisgirio girininkijos rašti nigo, kuris būtų kilęs iš Žagarės
1225 W. Belmont, kuris stato E.
mis patalpomis miško fazanams • Tačiau jie bandė tuos ūkius įsi- nės, iŠ ten su būriu vyrų keliauti apylinkių. Ir vėliau kun. B. Ra
Friedo dramą "The Dodo Bird".
ir kitiems paukščiams atskristi senėjimo teise sau pasilaikyti. į miškus dienos darbui, o vakare davičius dažnai sugrįždavo t Ža
Tai veikaias iš darbininkijos gy
Šaltai žiemos nakčiai.
Turtingai įsigyvenę, jie samdė sugrįžus, vėl 15 km į namus... garę, būdamas jau kunigu.
venimo, pavaizduojąs jų sutin
Šarvo pokalbyje plačiai aprašęs geriausius Kauno advokatus ir il Pėsčias, nes atjojus nebuvo kur
kamus rūpesčius ir problemas.
M. Katiliškis to viso nematė.ir
lėbaujantį Nariškiną (kaip ki gai bylinėjosi su nepriklausomos palikti arklį, o gal ir prisibijodavo, negirdėjo ir laikė abu dingusiais, n
šiame veikale —trys plieno lieLietuvos vyriausybe. Pagaliau ir kad tas arklys neatsidurtų pas M.
jyicbs darbininkai ir smuklinin
ii EmanaeTb FriMfo "The Dodo Bird"' dramo<; <p«-ktaklio Chicagoje. toks jis gali būti M. KatiliŠkiui,
Dr. Jadvyga Radavicifcte "_
jei jis yra kunigaikštis...), toliau i tas eiguvas iŠpaiceliavo 6 ha Katiliškio minimą Eizikį. Baltos
kas.
14 Itairfes \ de<inę "V-o^r; r>»m.>poui<*> Charles Thomas
ir Ira Koward.
kumelės
neturėjome,
kaip
M.
Ka
Maziliaaskicnė
.Vuotr Diane Henry pereina pasakoti apie "įpėdinį",' sklypais.
Ypač intriguojanti dramos da-

Pokalbio su M. Katiliškiu pasiklausius

Meninis laimėjimas
teatre

