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5/a/ne numery:
Ir mokslui turi rūpėti žmogaus
kilnumas.
Nepakanka vien gerai sugyventi
su Dievu.
PEN klubo kongresas Rio de Janeire.
LKMA suvažiavimo paskaita
skerspjūvis: Saulius Sužiedėlis,
V. Gidžiūnas, St. Yla, V. Žukauskas,
St. Goštautas, V. Skrupskelyte.
Bruno Markaičio koncerto proga.
Aleksis Rannitas M. K. Čiurlionio
simpoziume Vakarų Berlyne.

*— -

Gamtoje, kurioje žmogus gy
vena ir praleidžia visą savo gyvefiimą, daug ko jis nesuprato mi
lijonus metu, daug ko nesupran
ta dar ir dabar. Daug ką supran
ta tik nedaugelis. Visi kiti turi
tat'tik priimti. Daug ko nesu
pranta, sakome, ir mokslas, t.y.
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PEN KLUBO KONGRESAS RIO DE JANEIRE
ST.

GOŠTAUTAS

"Draugo" skaitytojai jau kas verstų į pasaulines kalbas, im
met skaito kultūrinio priedo pu tinai ir lietuviškai — "Miestas
slapiuose apie tarptautinio rašy- ir šunys", atsakė, kad "PEN
: tojų sambūrio suvažiavimą. L* klubas yra įsteigtas geriems ra
jeigu kas visa tai akyliau seka, šytojams, vidutiniams rašyto
i tai galėjo pastebėti tam tikrus jams ir blogiems rašytojams".
pasikartojimus, jau anksčiau Bet šitame kongrese buvo ir žy
! matytus P E N klubo kongresų mių rašytojų, pradedant nuo
] aprašymuose. Bet deja, proble paties pirmininko ir baigiant
mos laiko slinktyje irgi vis kar- Joseph Brodsky, Jean Roche,
l tojasi: rašytojai yra persekioja- Gilbert Freyre, Elena Ponia; mi ir uždaromi kalėjimuose, ra- tovska, Julieta Campos ir 1.1.
į šytojai vis bėga iš savo kraštų, Iš egzilų delegacijos gal pats žy
į jieškodami kūrybinės laisvės; miausias buvo Pavel Tigrid.
j rašytojai vis daugiau rašo savo Buvo pasigesta Tomo Venclovos,
^jkalba, kuri kartais būna pasau- Arthur Miller, Eugene Ionesco,
| lio mažumos kalba, ir kurią rei- Leopold Senghor, Morris West,
jkia išversti, kad pasaulis išgirs- Jorge Amado ir Carlos Drran! tų ir suprastų; iškyla ir tautosa- mond de Andrade, kurie turėjo
Ikinė literatūra, neužrašyta lite- kongrese dalyvauti, bet dėl tam
i ratūra, kuri labai sparčiai dings- tikrų priežasčių neatvyko.
»ta ir t t.
Mūsų delegacija (Writers in

44-toji PEN kongreso dar
botvarkė turi vis dėlto šį tą ir
naujo. Susirinkę gražiame Rio
de Janeiro mieste, buvusioj
Brazilijos sostinėj, kur kadaise
veikė ir mūsų pasiuntinybėt tarp
i liepos mėn. 5 ir 21 d. delegatai
ir nariai iš 41 P E N klubo cen
t
r o ir iš visų šešių kontinentų
S/Bj-sk. V. B r i z g i o žodis LKMA suvažiavimo baigminėse pa
j Šešias dienas 'kalbėjo ne tiek apie
maldose 1979. K . 2 d. Chicagoje.
i pačią literatūrą, kiek apie ratoks
žmogus,
kuris
|
šytojo problemas šiandieniniam
.•Manau, kiekvienam yra malo-idar negimė
nu, kad mūsų lietuviu visuomenė Į tai suprastų. O tačiau turime pri į pasaulyje. Jeigu kas ir nusiparodo tiek prielankaus dėmesio įimti ir tuos nesuprantamus dal> I skundė, kad kongrese mažai
mokslui. Mokslas nėra kokiu ap- kus. Kokia daugybė žmonių nau- žymių rašytojų, pats PEN klu
raScštu tiesu rinkinys, o yra žmo-įdojasi, nesuprasdami nė kas, nė bo pirmininkas Mario Vargas
nžį proto darbo vaisius. Žmonių j kaip, nė kodėl turi būti taip, o Leosa (jaunas Peru rašytojas,
p»to, bet ne VISŲ: vieni mokslą
autorius daugelio romanų, išugdo, kiti juo tik naudojasi- Bent
\al- nesugebu trumpu žodžiu iš
reikšti, kaip kiekvienas žmogus
turėtu branginti mokslą. Ką žmo
nija turėtų, jeigu ne mokslas?
Nekalbant jau apie abstrakčias
sritis: filosofiją, teologiją, kurios
tari neribotos reikšmės žmonių ir
pt&ktiškam gyvenimui, be mokslof pagalbos žmonės nepajėgė ir
nepajėgia pasinaudoti net ta gamta^kurioje gyvena. Ne visi ma
tėte ne kokius ten žemės užkam
pius, o iš viso dar didesnę dalį
mūsų žemės ir žmonijos, iabai
senų tautų, kur ne tik abstrak
čios sritys, o ir kasdieninis me
džiaginis gyvenimas yra pasibai
sėtinai skurdus. O ten trūksta tik
vieno dalyko — mokslo. Nesise
ka ir ten, kur menko mokslo as
mens turi galią valdyti visuome
nę. T.okie varžo mokslo laisvę,
kalbant apie praktiškas mokslo
sritis, žmogus, siekdamas pažinti
tą pasaulį, kuriame jis pats yra,
pasigamino visokiu
fantastišku
priemonių: radiją, teleskopus ir
kitokias priemones tirti erdves
Oet'už žmogaus vaizduotės ribų,
mikroskopus tirti žemėje esančius,
bet akimi neįžiūrimus objektus,
laboratorijas suskaldyti ir ištirti
neįžiūrimus elementus ir visus
tuos gautus duomenis panaudoti
fantastiškiausiais būdais.

Ir mokslui turi rūpėti
žmogaus kilnumas

• » K . % 1 C«

ejrile iš JAV) buvo gerai repre
zentuota aštuonių narių ir dvie
jų delegatų, su Clara Gyorgyey Dr. Stasys Goštautas 44-tame tarptautiniame rašytojų PEN klubo kongrese, Rio de Janeiro mieste, Brazilijoj, š.
priešaky, mūsų centro pirmi m. liepos mėn. 5—21 d.
ninke.

Dėka Amerikos Lietuvių Ben nalistas, vienas iš "Amnesty In-; žily, Vakarų Berlyne, JAV, An- j tojų draugija nenorėjo anais
druomenės pastangų, aš repre ternational" steigėjų ir tos or-jglija ir mūsų centras). Jų re- laikais priklausyti tarptautizentavau Lietuvą, šį kartą vie ganizacijos pirmininkas Švedi-' komendacijos, bus svarstomos ' niam PEN klubui. Nepriklaunas, iškritus Tomui Venclovai joje. Nežiūrint, kad jisai y r a ir į sekančiame kongrese Yugosla- j symas buvo didelis nuostolis
dėl vizos problemų Lietuvių vyriausias redaktorius pusmili-; vijoj. Būtina, kad tame kon- i ir yra didelis nuostolis, nes
dalyvavimas tokiuose kongre joninio tiražo laikraščio "Da- i grese kiek galima gausiau daly-' kiekvienas centras klube turi
suose yra būtinas, nes tai reta gens Nyherter", yra taipgi pri- i vautume. Pavel Tigrid, žymus vieną balsą, kurio šiandien mes
proga iškelti mums svarbius! pažintas romanistas ir poetas, j čekų rašytojas ir mūsų centro . neturim, priklausydami benreikalus ir populiarinti Lietuvos j Taip pat Wastberg — yra lai- delegatas reprezentuos mūsų in-> dram JAV egzilų centrui. Buvo
vardą bei jos literatūrą. ALBj komas geriausiu žinovu Afrikos teresus.
!gal ir kitų motyvų, ne vien tik
ir PLB galėtų įsipareigoti fi-l literatūrų, tad ir laukiama, kad
Čia kyla klausimas: kodėl lie- \ m u J " i nerangumas. Daug kienansuoti, nors dalinai, mūsų! jo pirmininkavimo metu bus tuviai nepriklausomybės laikais n o t o k i e inicialai kaip PEN
PEN klubo narių keliones į daug dėmesio skirta Afrikos ir | nepriklausė PEN klubui kaip t> u v o maišomi su YMCA ar
PEN klubo kongresus, kad kiek Azijos tautoms.
| j a m p r įklausė latviai ar estai. į YWCA, kurie, atrodo, irgi Lieviename jų vis būtume atstovau Nemažiau svarbus buvo ir Į Anot Aleksio Rannito, kai 1939; t u v o J neprigijo,
jami.
naujos PEN klubo konstitucijos į metų pavasarį jis buvo išrink- \ Michale Scammel pranešimas
Sunku aptarti lietuvių įnašą į Į priėmimas. Po šešerių metų tas Lietuvių rašytojų draugijos I * J° svarstymas apie persekiošį kongresą, nes tokie dalykai į bandymo kaip nors susidoroti nariu, tuojau pradėjo rūpintis J a i m * rašytoja būklę visame pa
nėra matuojami momento pasie su egzilų PEN klubo centrais; lietuviškuoju PEN klubo įstei-; • " £ užėmė d v i dienas. Kadankimais. Vis dėlto mano pastan-! naujoje konstitucijoje mūsų j gimu. Jis paprašė PEN klubo j BJ kongresas vyko Lotynų Amegų dėka buvo iškeltas Viktoro vieta liko nepažeista, ir faktas,! tarptautinio sekretoriaus pa- j rikoj. nemaža dėmesio buvo
Petkaus reikalas, ir gale kon kad dar vienas egzilų centras i rašyti tokį siūlvmą Lietuvių ' s k i r t a Argentinos, Čilės ir Kugreso buvo išsiųsta jam telegra (Vietnamo) buvo kaip tik pripa- j rašytojų draugijai. Tai buvo, j b o s r*5*"*0Įl situacijai. Buvo
ma, kurią pasirašė P E N klubo žintas šiame kongrese, aiškiai! tvirtina Rannitas, du kartus \ bandyta pravesti
rezoliuciją
pirmininkas (Mario Vargas Leo rodo šių centrų reikalingumą.! padaryta, bet gautas atsaky- j P n e s *U kraštų valdžios kišisa) ir 20 delegatų, nors pačioj Buvo tačiau įsteigta speciali ko- i mas iš Vinco Mykolaičio . Pu-1 n } a s i i rašytojų sąžinę, tatelegramoj figūravo trys pavar- misija egzilų centrų kūrimo i tino buvo labai neaiškus, kitaip j & a u aplenkiant Kubą. Tik olani dės. Taip pat buvo pristatytas
j_ j dų siūlymas nepraėjo, ir Ku
klausimui spręsti, kuri rinksis sakant, nebuvo reaguota pozi
T. Venclovos šiai proga parašyIspanijoj ir metų bėgyje turi su tyviai. Yra tačiau žinoma, kad ba buvo įtraukta į 'papeikĮ tas tekstas (santraukinė lietuvių
: tųjų" sąrašus. Taip pat buvo
tam tikras gaires vienintelis lietuvis, priklausęs,,
,.
.
. . r ^ JTT
I literatūros istorija anglų ir por formuluoti
,,
- ••
J
T>T-X.
I
' 7 . ,
, . ,7T^,|daug dėmesio skirta Rvtų TT
Votugalų kalbomis), o taipgi dau- Komisiją sudaro PEN centraiĮ PEN klubui, buvo vydunas. Tad Į ^ . j Ce koslovakiiai Sovietu
• giau kaip 20 literatūrinių vei S l ! d l J t . B U l g a r i J a ' ° l a n d i j a ' i ^ ^ 2 " * J S f a ? 5 J S ? S r Sąjungai ir kitoms komunisti
kalų, išleistų Manyland leidyk- n ė s rašytojas, g y v e n a t , , . g .<:,.,.K.rti, kodėl Lietimu rasy- n i o b l o k o ^ s t y b e i n a . hirių vai, los. ir pavienių "Lituanus" nudžioms buvo nusiųstos atitin
| merių. Mūsų literatūros veika
kamos telegramos.
Reikėtų
lai, paskleisti plačiam pasauliui
mums surinkti gerai paruoštą
prieinama kalba, turi nemažą,
medžiagą apie lietuvių rašytojų
nors ir greit neapčiuopiamą
būklę okupuotoj Lietuvoj ir
svarbą. Neabejoju, kad kada
visa tai pristatyti M. Scammel
nors matysim ir konkrečių šių
vadovaujamam komitetui dar
pastangų vaisius, čia yra jau
prieš ateinančių metų kongre
mūsų tremties pareiga, tiesiog
są, kuris bus 1980 metais gegu
dovanota galimybė, kurią neišžės mėn. Bledo mieste. Yugo• naudojus, jaustumės kalti. O
sl avi joj.
j kaip tik pasisekė panaudoti ir
Šiemetinio kongreso tema bu
televiziją, kurioje teko turėti pa
vo "Literatūra ir masinė komu
sikalbėjimą su Brazilijos spau
nikacija" ir "Vaikų literatūra".
da. Visa tai kelia Lietuvos
Ir čia neapsiėjo be didesnių
vardą tarp mums prielankių
ginčų. Kalbant apie vaikų li
Lletuvių kataliku mokslo akademijos vienuoliktojo įvažiavimo u/baigos pa
teratūrą, buvo siūlyta neapsiri
maldos Jaunimo centro Didžio ioje salė'e. Chicapoic •'>. v r u ^ j o mėn. 2 d kraštų.
Konceiebracines mišias atnašauja (iš kairės j dešinę): kun. Pr. Račiūnas,
boti Vien tik fantastine ar
Iš svarbesnių PEN klubn kon
LKMA pirmininkas kun. prof. A. Liuima, lietuviu jėzuitu pro\inciola«. kun. L. greso įvykių tenka paminėti
"magiška" tema rašant vai
Zaremba, S-'.. 5v. Kazimiero lietinių Voloftiir* Romnie rektorius prel I
kams,
bet naudotis kasdieninėnaujo
prezidento
išrinkimą.
Tulaba, vyskupas V. Brizgy.% Vatikano valstybės sekretoriato vicesekr. prel.
A. Backis, "Tėviškės Žiburių" redaktorius kun. dr. Pr. Gaida ir istorikas Išrinktasis yra Per Wastberg, Dr. Stasvs Goštautas Ir A. Gaufla PEN klubo knrir<^ V»«b«.«1 wi Rio
' n e * realizmu.
švedas, rašytojas, poetas ir žur- de Ja".mrn burmistru Hr;>oI Klihin ir poni* Klp'.ir ,j.<V , VMI - < <••<• «;
kun. dr. V. Gidžiūnas, O. F. M.
Nuotr. Jono Kuprio
(Nukelta į 4 puat)
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Kertinė paraštė
(Atkelta i i 1 paL).

Į nerio mintis. Per žmogaus (krikštą
įsegamas naujas lapas į paties
ne kitaip naudojama. Tiek labai
Kristaus istorijos knygą ir tas la
bendrai apie žmogaus santykius pas pažymėtas to asmens — jū
su medžiaginėmis gėrybėmis ir sų, mano vardu. Kiekvienam leis
gamta.
ta pačiam prirašyti tą lapą. Sau
Kiek žmogus jau pažino visa skirtą lapą vieni prirašo kilniau
tos, iki Šiol d a r nesurasta nieko, sios dvasinės poezijos, kilniu dar
ką būty galima lyginti su žmo bu. Kiti pripeckioja visokiu nie
gumi. Apreiškimas sako, kad yra ky ar net visai suteršia. Tai tik
būtybės pranašesnės už žmogų, palyginimas. K tikrųjų žmogus
tačiau mūsų jausminė patirtis to išpuošia ar suniekina ne ką ki
pasaulio nepasiekia, ir todėl ne tą, o pats save, tą kilniausią bū
daug ką galime apie tai pasaky tybę iš visu, kokias iki šiol žmo
ti. Mąstantis žmogus jau seniai gus pažino.
stebisi pats savimi Mintis, užra
Laikui bėgant žmogaus protas,
šyta vad. Jobo knygoje (17,17- t.y. mokslas, pasakys apie žmogų
18), buvo kartojama jau seniai daug ką, ko mes dar nežinome
prieš tai Oriento tautose. Žmo patys apie save, tačiau netrukus
gus klausia Dievą, arba tiksliau kiekvienas savo patirtimi sužino
sakant, išreiškia savo nusistebė sime tai, ko mokslas dar ilgai, o
jimą: „Kas yra žmogus, kad ji gal ir niekad nesužinos. Apie
Nepavargstančio Ctaicagos knygnešio K. Rožansko knygų stalas Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo šlovini? Arba kam lenki prie jo žmogų daug kas apreikšta, ko
savo širdį. Lankai jį vos auštant žmogus dar nepasiekė savo pro
dienomis Jaunimo centre, Chicagoje.
Nuotr. V. S laboko
ir nelauktai jį išbandai". Ir šian tu. Ne visi linkę tikėti apreiški
dien net ir mokyčiausiam žmogui mu. Minėjau tačiau, kad daugedar yra aktualus neatsakytas io mažesnių dalyku daugelis žmoklausimas: Kas yra žmogus. Sa niy nesupranta, o tačiau turi ti
lia filosofijos, teologijos, apreiš kėti kitiem žmonėm, jeigu nori
kimo, visi praktiškieji mokslai tais dalykais tinkamai naudotis.
nedaug ką pasako apie žmogų. Apreiškimas moko, o daugelis
Pastaruoju laiku psichologai, su žmonių ir patys jaučia, kaip ar
jais vienas kitas ir medikas, susi ti su žmogumi yra Dievas. Ne
domėjo žmogaus išgyvenimais to tik Eucharistijoje, o visada ir vis- Lietuvių katalikų mokslo akademijos vienuoliktojo suvažiavimo baigminia
je stadijoje, kurią vadiname mirti sur kitais būdais, net taip arti, me plenumo posėdyje rugsėjo mėn. 2 d. Jaunimo centre, Chicagoje, kalba
kad nelengva spręsti, kaip būtų Lietuvos atstovas Washingtone dr. Stasys Bačkis.
mi.
Nuotr. V. Noreikos
Ne tiek apie žmogaus prigim teisingiau pasakius: ar mes esame
Dievuje, ar jis su mumis ir mu
ti ,kiek apie gyvenimą, kuo jis
myse. Šv. Povilas tai išreiškė žo
nėra, savotišką palyginimą yra džiais: „Jame mes gyvename ir rinta su sveika pažanga. Gal Šiandieną mes lietuvių tautai
pasakęs mūsų laiko teologas vo judame ir esame" (Apd.17,28). tarptautinėje plotmėje jaunoji lie esame daug labiau, negu bet ka
kietis Kari Rahner, S.J., (Watch Šv. Teresė Avilietė tai jautė la tuviu krikščioniška šviesuome- da, reikalingi. Atlikime tai, kas
and pray vvith me). Anot jo, bai ypatingu būdu, bet nemokė nė galėtų tą kilnią savo krikš- į reikalinga. Didžiausias gintlas
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
nių rinkti medžiagos tuo klausi
žmogus nepanašus į gatvę, ku jo to išreikšti. Daug kas tai jau čionybės formą ir turinį parody pnes terorą, priespaudą — yra
JUOZAS PRUNSKIS
mu.
ISTORIJA, TAUTYBĖ,
ria praeina daugybės žmonių, tė, tuo gyveno ir visai nesirūpi ti pasauliui, juo labiau, kad ir nugalėti baimę prieš juos, nuga
J. Pabrėža, Vilniaus univ. įta
tėvynėje pogrindinis leidinys Al
TEATRAS VILNIAUS
koje brendęs, buvo vienas iš tų, įvairiausių momentu, bet, jiems no, kaip tai aptarti. Kai skaito ma Mater tai lyg skatina, skelb- lėti tylos sąmokslą prieš pries
UNIVERSITETE
Tėvynėje matome herojiši vien liaudis išlaiko amžinąsias kurie sukėlė lietuviškąjį žemai- iš ten pasišalinus, nelieka nie me Sibiro lietuvaičiu maldakny damas: „Esame maža tauta ir paudą.
k a i kovojančius prieš priespaudą,
ko,
nebent
šiukšlių.
Žmogaus
gygę,
ką
skaitome
apie
vysk.
T.
Ma
Istorijos mokslų sekcijoje prof. j tautos charakteristikas, kai tuo! čių sąjūdį
šiuo metu galime turėti tik mo-j i r t e n p a r odomas
autentiškas
dr. Saulius Sužiedėlis savo pa-' tarpu diduomenė lengviau nuPabrėžą gimė 1771 m. Linki gyvenimą galima daugiau paly tulionį, M. Reinį, V. Borisevičiu,
ralmį ginklą. Jei mes jo neturėsi- j tautiškumas, kuris sklinda Vil
skaitoje iškėlė didelius Vilniaus j tausta.
mų parapijoje. Jo tėvai turėjo 30 ginti su muziejumi ar archyvu, P. Dovydaitį, U. Noviokaitę, N. me, mes žūsime. Krikščioniškoji
niuje slaptu atsišaukimu — „Vie
Sadūnaitės
laiškus,
visa
tai
jų
iš
universiteto nuopelnus Lietuvos į Lelevelis
palinko į lietuvių ha žemės, buvo laisvi valstiečiai. kur visa asmens praeitis yra su
moralė,
patikrinta
2000
metų
pa
istorijai. Istorijos mokslas sklan-; tautos kilmės aiškinimą ir išleš- Vilniaus universitete studijavo dėta labai tvarkingai ir viskas gyventa, parašyta, ne klūpant tirtimi, niekada mūsų neapvylu- nybė — mūsų jėga! Laisvė —
džiai vystėsi universitete. Jei pra- į do veikalą — Žvilgsnis į lietuvių istoriją, botaniką. Studijas n u  įvertinta. Iš ten ne tik kiti, o nėprieš Kristų Eucharistijoje alto si —tegu būna patikimu ginklu! mūšy ateitis!"
riuje, o toli nuo tokių vietų, ne
džioje buvo koncentruojamasi 11 senovę.
traukė, išeidamas į Kosciuškos aš pats nieko nepašalinsiu, nie
prieš visokias negeroves, stumian- į Paminėję 400 metų Vilniaus
tik
tikint,
o
ir
jaučiant,
kad
Die
Sv. Rašto istorines žinias, vėliau j Prie lietuviškų jo darbu pri- sukilimą. Nepavykus sukilimui, ko nepakeisiu, tik galiu praturčias mūšy tautą į tikrą pražūtį". į universiteto sukaktį, galime pa
vas
yra
ne
kažkur
toli
erdvėse,
o
palaipsniui ta mokslo šaka bren- į klauso ir lietuviu mitologijos ty- į stojo į Vamių seminariją, įšven- tint, įdėdamas ką nors naujo, ge
Tad, būdami iš to krašto, kur j svarstyti klausimus ryšium su šio
čia pat.
do prie dabar įprastos padėties.! rinėjimas, kur neišvengė ano lai- j tintas 1796 m. Buvo įvairiose pa- resnio, vertingesnio. Galutinai iš
kova verda už žmogaus teises, ti- įuniversiteto veikla ir Lietuvių tau
U-tas formavo Sim. Daukan- ; ko ir savų klaidų, {domi jo Ka-1 rapijose, vėliau — Kartenos a l  to turinio bus įvertintas kiekvie
Kol esame gyvi, kiekvienam kėjimą, žmoniškumą, žmogaus ta. Prisimename, kad universiteto
tą, Adomą Mickevičių ir kitus.
j ramzino
kritika, išspausdinta i tarijojeno asmeniniškasis mūsų gyveni žmogui ir žmonių mokslui turi orumą, susirūpinkime juo ir jieš-1 rys>'s. s u tauta buvo gyvas htaYpatingų nuopelnų turi čia i žurnale. Neigiamai vertino Ka-I 1816 m. įstojo į pranciškonus, mas, pagal tai teks mums spren rūpėti, daugiau už kitus klausi kokime, kad Vakarų pasaulis su-1 a n f ! n u * s ^ u d z i * I a i k a i s : *• š i r '
prof. Lelevelis, dėstęs trejetą me-1 ramzino kryptį — daugiausia do-- Jį paskyrė Kretingos mokyklos dimas. Kita to paties Kari Rah- mus, žmogaus kilnumas.
prastų už ką ir kaip okupuotojiv>"d?. ~ ™iversiteto g a v i m o
tų. Jo paskaitų klausė 400 stu-1 mėtis politine istorija, kaltino jį'; mokytoju ir kapelionu. Dėstė lomūsų tėvynėje ir visoje Rusijos P ™ ^ * Simono Stanevičiaus
dentų, rodydami didelį susidomė- į šališkumu.
[ tynų kalbą, botaniką, geografiją,
teritorijoje lietuviai kovoja, kad -universiteto gyvavimo p a baijimą jo dėstoma istorija.
Lelevelis smarkiai kritikavo į Parašė pirmą lietuvišką geograSov. Sąjunga vykdytV savo pasi-1 & 0 ^ ? a b a r Vumaus universitePo jo istoriją dėstyti perėmė I Maskvos istoriją, kaltindamas; fijos vadovėlį. Botanikos mokė
žadėjimus, kuriuos yra pasirašiu-j tas ' ?-<uPacips metais, didziuoKokolnikas, kuris dėstė rusiškai, i autokratijos, absoliutizmo idėjo- j ne vien klasėje, o ir gamtoje. Gesi. Lietuviškai katalikiškai inte-i j 3 5 ! ' . <a , d Jis yra Rietuvių kalbos,
Bet jokie rusofilai negalėjo už- j mis.
j ras pamokslininkas, išsilavinęs,
ligentijai yra pareiga ir pasaų- i baltistikos mokslo centras ir gi
liui nuolatos priminti, prieš ko-i" a s i z >™ iais matematikais GBtemdyti Lelevelio įnašo. LeleveLelevelis įžvelgė socialinius. lakios vaizduotės. Buvo paskirkius pavojus jis pats yra. Tai d i - | k a ] s - , B e t okupantas neduoda
lis skelbė, kad istorija nėra vien Į motyvus Lietuvos ekspansijos į I tas vienuolyno pamokslininku,
:
Lietuvos
atstovo,
dr.
S.
A.
B
a
č
k
i
o
žodis,
pasakytas
LKMA
dingas, kilnus ir sunkus uždavi-! m f u letuviams moKslmin<arhs
datų ir faktų rinkinys, o išrys- rytus. Jis jieškojo socialinių pra- Į Plakė nedorus žemaičių paproga.imybių turėti modernių techkinimas vyksmo slinkties ir to j dų ir Liublino unijoj, kuria visų I čius. Visi pamokslai
parašyti XI-me suvažiavime ir Vilniaus universiteto 400 metę sukakties nys, bet garbingas.
priežasčių.
! pirma domėjęsi didieji žemval-! Kretingos žemaičių tarme. Va- minėjime 1979. I X . 2 d., Chicagoje.
Greta minėto uždavinio reikia n olo gIj os pnemomų
kad Vil1 niaus
niaus
universitetas
gale
Didelė Lelevelio įtaka, for- j džiai.
Į lančius rašė, kad žmonės jo pauniversitetas galetv pasauŠis studijinių dienų baigiama-1 Truputį susimąstykime, ką LK, prisiminti, kad mums svarbu y r a !lyje spinduliuoti,
kaip žymiausias
Lelevelis domėjosi ir Lietuvos mokslų noriai klausė. Sudarė 11
muojant studentų pažiūras. Jis
isl lk
sis plenumo posėdis yra nepa-! MA gali padaryti ateityje. Velio-S f ^ ^vijoje
nacionaline lietuvių mokslo židinys. Galvoki
pamokslų
rinkinių.
teisės
istorija,
ypač
Lietuvos
sta
skelbė laisvę, kalbėdamas prieš
Pabrėžos pamokslai apima vi prastas. Baigiame Lietuvių kata- nis vyks. V. Padolskis, uždarant f"** kultūra ir kultūrine veuc- me, ką galima padaryti, kad pa
despotizmą, dėl ko jis ir buvo pa tutu. Jieškojo priešstatutinių tei
liky mokslo akademijos XI-tąjį| 1957 m. spalio 4 d. Romoje LK « krikščioniškame
gyvenime.
dėtume lietuviams tėvynėje, ku
šalintas, o jis turėjo subrendusią sės nuostatų, ruošė leidinį, kurį są žemaičių gyvenimą nuo gimi
iškilmingą
ViiMA
IV-jį
suvažiavimą
pasakė,
Ateizmas
yra
šiandieną
sKieidztamo
iki
mirties,
kreipiant
dėmesį
suvažiavimą
ir
rie prieš prievartinę asimiliaciją
m
a
s
sutrukdė 1831 m. sukilimas, bet
dėstymo metodologiją.
jog „LKMA galėtų pasireikšti ir
mokslo meno, kultūrinio,
niaus
universiteto
400
metų
su
į
tai,
kas
moralės
atžvilgiu
būtų
bei rusinimą mato geriausius
Lelevelis reikalavo, kad istori vėliau sudarytą medžiagą išlei
tarptautinėje plotmėje". Tai p r i-! politinio ir visuomeninio pobu
kakties
minėjimą.
LKMA
taip
pat
kas pažintų laiko dvasią, skatino do 1841 m. Jo išleistas Statutas smerkiama. Tuo būdu Pabrėža greit švęs 25 metų atsikūrimo iš siminę, pagalvokime, prieš k o - | d z i o Priemonėmis. Krikščionybės j| ginklus —religiją, nacionaline
vykdyti kruopštų Šaltinių
pa buvo geriausias leidinys iki pas paliko vaizdą apie ano laiko mo- eivijoje sukaktį. Jos leidinių to kius uždavinius vra atsidūrusi i apgynimas turi reikštis irgi moks-, KajDą »r spauaą jie prašo mus
naudojimą, jungiant juos su filo- kutiniais metais pasirodžiusio | ralinį mentalitetą.
š i a n d i e T ą j S S ^ k S S S k " * « . — < visuomeninio « ^
P«-«H P — P^U, nes
Prelegentas daugiausia susto mai mūsų kultūriniame lobyne
tėvynėje lietuviai
nepamiršta
sofiniu vertinimu. Jis skatino is- i Jablonskio leidinio,
ka
šviesuomenė,
išaugusi
sveika-1
gyvenimo
srityse.
Tikinčiam
žmopaliks, kaip nepaprastai reikš
jo
prie
žemaičiu
vestuvinių
pa
Suslovo
žodžių:
„LIETUVA
— be
1
torikus studijuoti ne vien dideles' Lelevelis skatino lietuvius gemingas istorinis paminklas. No me Nepriklausomos Lietuvos re-j*" nepakanka tikėjimą prakti- LIETUVIŲ".
pročių,
kas
juose
nesiderina
su
kuotI
tautas ir didelius žmones, bet | riau pažinti savo istoriją. Tuo
- NepakanKa vien gerai surėčiau dar pridurti, kad leidinių liginiame klimate. Ji dar alsuoja |
nepaleisti iš akių ir visos visuo-Į klausimu susirašinėjo su D. Poš- krikščionybės dėsniais.
Tad šio didingo momento Chi
srityje labai daug yra nusipelnęs jai įkvėptomis idėjomis profeso-j B™*"* s u D l G V U - Tikintieji tū
Pabrėža buvo ir liaudies gy- kun. prof. dr. A. Liuima, S.J-, rių Pr. Dovydaičio, Pr. Kuraičio,!" pas*rei«šti savo tikėjimu ir cagoje proga, nepamirškime, kad,
menės. Jis įstengė iškelti įvairių ka. Lelevelis įkvėpė ir Daukan
tautų charaktetį, poveikį, jų gy tui pasišventimą istorijai. Leie- j dytojas. Paliko knygeles apie slo- LKMA pirmininkas —sukaktu M. Reinio, S. Šalkauskio bei ki- kultūriniuose baruose, visose sri su ištverme ir ryžtu veikdami,
venamos vietos įtaką į jų būdą, velis atliko pionierišką vaidme- j gas, kosulį. Skaitė veikalus apie vininkas, kuris akademijai pir- ty. Religiniu požiūriu lietuviška tyse, pilnutiniam gyvenime. Gin-; daugiau galėsime padėti tėvynėvaistinius augalus ir parašė vei mininkauja jau 20 metų. Pagar- j šviesuomenė išeivijoje pasižymi i d a m i krikščioniškąją Vakarų ei- j je dirbantiems, kurių Šūkis yra:
pvz. skirtumus tarp šiauriečių ir nį Lietuvos istorijos moksle
Jis
nebuvo
pirmasis
aušrinin
kalą
apie gydymą vaistažolėmis, ba jam, visiems kūrinių auto- sveika ir gilia pagarba krikščio- vilizaciją, kartu patarnausime ir j "Vienybė — mūsų jėga! Laisvė
pietiečių.
Lelevelis ypač buvo palinkęs į kas, bet negalime nevertinti ir kurias Pabrėža aprašo, nuo ko riams ir mecenatams.
niško tikėjimo principams, sųde-1 Lietuvos laisvinimo bylai.
i —mūsų ateitis!"
lyginamuosius bandymus. Pvz., kitataučių įnašo mūsų tautos is- jos yra gyduolės.
Mediciniškų veikalų Pabrėža
jis parašė veikalą, pravesdamas j torijos studijoms.
Lelevelis
savo
biografijoj
payra
parašęs 17, gal dar kas ir
Lenkijos ir Ispanijos istorijos pa
i žymėjo, kad jo tėvas buvo gudų žuvę. Pabrėža buvo pirmasis Lie klausomybės metu ant jo kapo TAUTINIU IDĖJŲ SANKIRTIS vę rusų kalbai ir literatūrai ka
Bogušas. Universitetas buvo pa
nugrimzti į filosofines spekulia- i kil , mes < o motina - lenke. Jis tuvos botanikas, parašęs kelioli pastatyta koplytėlė žmonių gau
UNIVERSITETE
tedrą.
Lenkų
kalbai
nebuvo
to
lankus
lietuvių kalbą puoselėti
cijas. Bet Lelevelis buvo naujo-1 n e b » v o , v o k , e č i ų k , l m e s ' k a i P k a i ka knygų. Viena jų net 1040 pus siai lankoma. Žmonės laiko jį
Prof. Stasys Yla kalbėjo apie numatyta. Pagrindinė kalba bu ir vidurinėse mokyklose.
lapių. Gaila tik, kad daugelis jų Šventuoju. Pabrėža norėjo, kad
šios istorijos pradininkas Vii- j k a s l m k « m a n v t I universiteto rektoriumi tapęs
tautinių idėjų sankirtį Vilniaus vo tradicinė — lotynų, kaip į tai
žuvę. Pabrėža paruošė botanikos . žemaičių tarmė būtų bendrinė.
niaus universitete.
.
!i_
.„„,,..
buvo
linkęs
rektorius
Počobutas
J.
Snececkis savo įžanginę kal
j universitete. Pažymėjo, kad kol
žodyną, susirinkęs iš žemaičių
.,
.
.
JURGIS PABRĖŽA
T ...
T .
Istorinės sekcijos vadovas prof. , universitetui vadovavo jėzuitai, ir kiti profesoriai. Počobutas bu bą pasakė jau lenkiškai, kvietė
pavadinimus.
Isejęs iš universiteto, I^eleve-,
A. Rabikauskas po paskaitos pa jis buvo daugiau tarptautinis. Ki vo tarptautinio masto mokslinin universitetan lenkų profesorius.
lis išleidoir savo
paskaitas. LeleveMoks- ji studentų
Vilniausnarys
universiteto
žemaičiųir Pabrėža
pasižymėjo šventu
liškumu
objektyvumu
Jurgis Pabrėža
brėžė, kad pamokslas yra slidus tokia padėtis susidarė universite kas, Londono ir Paryžiaus moks- Tik 1811 m. buvo įvesta lenkų
lis pralenkė kitus buvusius Vii-J jo įnašas į žemaičių kultūrinį1 gyvenimu, buvo asketas, sielų va!
Tie
poetikos ir retorikos
niaus univ. istorikus, bet jis dar' gyvenimą. Šitokia tema kalbėjo' dovas,
pamokslininkas. Mirė istorinis šaltinis, daugiau iške- tą perėmus savon kontrolėn ru lo draugijų narys. Universitetas ^ b a P
ėmėsi rinkti žinias apie lietuvių katedros. Snedeckis vedė kovą
nebuvo pasiekęs dabarties istori-1 kun. dr. Viktoras Gidžiūnas, ku- 849 m. spalio 30 d. Atrado jį liąs vien neigiamybes, mažiau sams.
Pradžioj rusai pasitenkino ga kalbą. Cia daug dėmesio jai rodė
kv lygio. Vis dėlte skelbė, kad ris neseniai buvo nuvykęs į Vįl- mirusį ant klauptuvėlio. Nepri- atspindįs pozityvius dalykus.
(Nukelta j 3 pusi.)

Lietuvių katalikų mokslo
akademijos dienos Chicagoje

Paskaitų ir kitokios programos skerspjūvis
nuo rugpjūčio 3 / d. iki rugsėjo 2 d.

Nepakanka vien gerai
sugyventi su Dievu
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Tautines idėjos, teatras ir literatūra
Vilniaus universitete
(Atkelta 3 2 psL).

nio - didaktinio pobūdžio.
Pasirodymams scenoje buvo
prieš lotynų kalbą ir ją galuti
nai pašalino, įvesdamas lenkų ruošiamasi mokyklose. Be spe
kalbą, išskyrus teisių (su lotynų cialaus leidimo mokiniai negalė
kalba) ir medicinos fakultetus, jo rodytis kituose teatruose. Vis
kur vyravo prancūzų kalba. Uni dėlto teatruose statomi veikalai
versitetui priklausomose mokyk ne visada atitiko jėzuitų pagei
lose imta drausti lietuvių kalba, davimus. Buvo net perspėjama,
pvz. Vilniaus, Kauno, Troškūnų kodėl vaidinami seni veikalai,
ir kitose mokyklose, kurios buvo nerašomi nauji.
perpildytos ir kur buvc aukštas
Spektaklių žiūrėdavo mokiniai j
valstiečių procentas. Vilniaus ir tėvai. Tai buvo mokymo prie-j
universitetas pasidarė kultūrinė monė. Spektakliuose buvo ir vie
lenkų tvirtovė, iš kurios buvo ve tinių kalbų įtarpų. Moterų roles
dama lenkinimo politika viduri atlikdavo persirengę bernaičiai. į
nėse mokyklose.
Buvo populiarūs vaidinimai iš
Napoleono žygio metu Lie šv. gyvenimo. Buvo ruošiami iri
tuva buvo pasinešusi atsiskirti disputiniai spektakliai, kurie bu
nuo Lenkijos. Ir caro laikais to vo Vilniaus miesto viešuose pa
kių linkimų buvo. Užtat lenkai sirodymuose arba net atvykus Lietuvi;* katalikų mokslo akademijos dienos CMcagoje: Telesforo Valiaus pomirtinės apžvalgines parodos atidaryme, M. K.čiuritaoJo galerijoje, Jamimo centre, kalba Lietuviu dailės
instituto pirmininkas dail. Adolfas Valeška, Pačioje nuotraukos dešinėje — Aldona Valiuvienė ir nuo jos dar dešiniau — A»iHntnki> Valiaus sesuo Valerija Čepaitienė. Nuotr. V. Noreikos
stengėsi perauklėti būsimą Lie- karaliui.
1601 m. Lietuvai buvo suteikta
tuv.os inteligentiją. Lenkai net nu
žudė du Lietuvos vyskupus, pa- privilegija vartoti vietinę kalbą Batoro pagerbimas su vaidinimu Į vadovavo prof. dr. Birutė Cipli- uzuommas
Slavočinskio giessupriešinusius gegužės 3 d. kon-1 Pradžioje vaidinimai buvo grai- įvyko jau 1579 m. Pats pirmasis j auskaitė.
myne.
stitucijai — Masalskį ir Kasa- kų ir lotynų kalba. N u o vidurio kolegijos vaidinimas įvyko 1570 į Dr. Stasys Goštautas kalbėjo
Vadinamas Slavočinskio gies
kauską.
XVIII šimt. ėmė rastis juose ir m., statant pedagoginio turinio j apie Roizijaus kūrybą. Prieš kole- mynas buvo išspausdintas 1646
Bet opozicija atgimė kita for- vietinės kalbos. [ uždarus spek- vaidinimą „Hercules", siekiant į gijos įkūrimą, Vilniuje jau buvo į m. Jame 190 giesmių. Tais meMYKOLAIS
VAIDAS
ma, kaip atoveika lenkinimui. Ji taklius buvo kviečiami bajorai ir mokinius paskatinti mokslui. Šv. J mokyklėlė, kurioje dėstė ir Roizi- ' tais Slavočinskis teturėjo 22 m.
buvo vadovaujama žemaičių. Iš mecenatai Pabaigoj buvo įpras Kazimiero garbei buvo ypač di-jjus. Atidarant kolegiją, buvo te-i Vargu ar jis galėjo būti visų giesį atro spektaklis. Pranešime į Ro- I mių vertėjas. Abejonių kelia ir
SUDUŽO
VARPAS...
jų ypač minėtinas K. Kantrimas, ta komedija. Vaidinimai buvo delė procesija.
Lelevelio draugas, su lenkišku i daugiausia šv. Ignaco šventovėTa jėzuitų teatrų veikla supa- j mą buvo pažymėta, kad net teat- j kalbos nevienodumas. Slavočinsžindino lietuvius su šia kultūri- į rinio meno žinovas Roizijus spėk- kis giesmyną paruošė, bet nebūkultūros pamušalu, bet persisvė-1 i e i r karnavaluose.
Girdėjau kaip sudužo varpas varpinėj tą nokti
taklį pagyrė. Roizijus buvo rome- j tinai viską pats atliko. Giesmės
nes į lietuvių pusę. Jis ypač palai
Ir kaip klaikiai pelėdos ūkavo,
Bažnytinių švenčių proga im nių apraiškų šaka.
nų ir kanonų teisės daktaras. Dės- į verstos iš lotynų ir lenkų kalbų,
kė studentus, kuriems įkūrė šal ta daugiau vartoti vietinę kalbą.
Kažkas žadėjo laisvę alkaniems parnešti,
tė
Krokuvos universitete, vėliau] 1958 m. leidžiant Lietuvoj giespos draugiją. Atsirado filaretų ir
XVI šimtmetyje buvo jau per
Išbraukti iš gyvenimo vergijos ūkanas.
LJTERATŪRA VILNIAUS
pakviestas į Vilnių. Buvo kara-įmyną, kalbininkas Lebedys prifilomatų draugijos. Pirmasis jo šimtą dialogų, kuriuose būdavo
UNIVERSITETE
O štai gyvenimo gaisrai užliejo visą šalį
j liaus, kanclerio patarėjas. Jis bu- : dėjo tikslių pastabų.
užmojis leisti laikraštį. Apie jį ir daugiau negu du dalyviai. Bu
Iki Dubysos, iki žaliųjų Nemuno krantų,
Lyginant su originalais, matysusibūrė „Nenaudėlių" draugija. vo procesijos su vaidinimais prie Šeštadienio popietę didžiojoje į vo parašęs tris veikalus, paliesdaRaudono ryto saulė kraujuie išmaudė mūsų dalią,
Jaunimo centro salėje įvyko lite-1 mas Lietuvos senąją teisę ir prak-; ti, kad versta gana laisvai. LyginDraugijos nariai domėjosi ir bažnyčios.
Suklupo tėviškė po savo kryžiumi arimuose laukų.
lietuvių kalba, istorija, geografi
Didžiojo mecenato Stepono ratūros sekcijos posėdis, kuriam tiką, bet ir jungdamas to meto dama Bretkūno ir Slavočinskio
Lietuvos teisę ir tarptautinius vertimus, prelegentė pastarojo
ja. Kitas Kantrimo uždavinys bu
Baisiau negu griaustinis iš pragaro gelmių,
nuostatus. Pirodė didelį klasiki- vertimuos rado daugiau vaizvo reformuoti masonus, per daug
Baisiau negu mirtie, — prakeikė motina, —
nės literatūros žinojimą. Jis bu-; durno, ritmingumo, su žodžių repasidavusius lenkams. Atsirado
Jie, išdavė, jie kruvini brolio krauju
vo karaliaus tribunolo patarėjas j zonansais, daugiau dėmesio kreiantroji, reformuota, lietuvio va
Ir niekas šitoj iemėj jų jau nepasotina.
ir narys. Reiškėsi kaip romėnų Į piant ritmui. Slavočinskiui rūdovaujama masonų ložė.
Nors žemės saują duokit — numirti bus lengviau.
teisės puoselėtojas Lieravoj. Jis j pėjo versti kūrybingai, įvedant
-Lietuvių reformizmas suerzino
i
O
Viešpatie,
už
ką
mus
taip
baudi!
lygino
teutonų
teisę
su
romėnų
j
daugiau
vaizdumo,
emocingumo,
lenkų masonus. Lietuvių ložė bu
Kodėl Vorkutoj, Uchtoje, kalnuos Altajų
teise tarptautinės teisės veikale, Į Slavočinskio giesmynas — savovo paskelbta priklausanti Varšu
Ne
tėviškėj, mano mažytėj', numirt siunti f
pagrindan
paimdamas
Lietuvoj
į
tiška
būdvardinė
mąstysena,
vos centrui. Tai palenkė Lietuvos
veikusią teisę. Knygoje aptaria) Slavočinskio eilutės rezonuoja
masonus pasidaryt savarankiš
įvairius teisinius kazusus. Roizi- Į kalbos skambumą. Slavočinskio
kais. Rusai pirma uždarė Lenjaus
sprendimai buvo naudojami | jėzuitiškas auklėjimas, turįs šv. IgGirdėjau kaip sudužo varpas varpinėj tą nokti
. Jcijos masonus (gal paveikti ma
iki
devyniolikto
šimtmečio.
Jo
j
naco
kūrybos
elementų,
galėjo
Ir kaip klaikiai pelėdos šūkavo tada,
sonų paruoštos Neapolio revo
veikalai
atskleidžia
mūsų
proteį
atsiliepti
ir
į
jo
vertimus
Jo
psalAr beateis kas, tėviške, tavęs pažadinti,
liucijos).
Kai naujo ryto saulė bus kaip krištolas balta.
vių socialinę pasaulėžiūrą.
mių vertime abstrakčių žodžių
o t s 1822 m. caras atvyko i Vilnių.
Roizijaus
veikalas
nebuvo
pla
banga
kaitaliojasi
su
vaizdžių
po
Studentai demonstravo prieš ca
Audringa Raitija bučiuos tada sesutę Klaipėdą
čiai Lietuvoj paplitęs, nes Lie- sakių pyne. Psalmyne yra nemarą. Netrukus po to buvo užda
ir Vilija pas Nemuną skubės, skubės...
tuvos ponai buvo priešiški rome- \ žai sulietuvinimų. Pvz.
vieton
ryti masonai ir pašalinti kai ku
Pėsti dainuodami pareis iš Sibiro per taigas,
nų teisei, kuri būtų reiškusi pa- į dykumos, kalba apie girią. Dorie profesoriai. Vieton lietuvių
Iš džiaugsmo motinai per veidą ašaros riedės.
vojų jų privilegijoms. Bet Roizi- j mus verčia į dvaras. Vieton ne
kalbos įvestas arabų kalbos kur
jaus veikalas plačiai atstovavo turtingas, vartoja mužikėlis, bet
Atgis pabalę kaulai tremtinių tą rytą
sas. Rusai pradėjo jieškoti slap
Lieiuvos
teisei
užsienyje.
vis
dėlto
psalmių
vertimas
nė
Ir šachtose numirę laisvės paprašys,
tų organizacijų narių. Prasidėjo
Roizijus
rašė
ir
istorinę,
epinę
ra
pilnai
lietuviškų
nuotaikų,
dauO žemė kankinių krauju per naktį nušlakstyta
jų bausmės, kalinimas, trėmimas.
poeziją.
Tai
įdomus
epigramų
kūj
giau
universalus.
Slavočinskis
Vėl laisvės rožėmis tanios vaikų širdy pražys.
Vėliau įvesta net ir persų kalbos
rėjas. Jis parašė iš mažų poezijos j norėjo savo tekstą supoetinti,
katedra... Rusinimo
pastangas
knygučių. Iš jų penkias parašė į įvesdamas pvz. „ir tu žydinti jauuniversitete vykdė ten įvestas
Lietuvoj.
Buvo spausdinamos ! nyste, ir tu karštanti senystė" —
Girdėjau kaip sudužo varpas varpinėj tą naktį
Novoselcovas. Prasiveržė 1831 m.
Krokuvoje.
Tai
poezija, daugiau j vieton lotyniškai — jauni ir seni.
sukilimas, po kurio caras uždarė
Ir kaip pelėdos ūkavo klaikiai,
skinama
liaudžiai.
Kūriniai
dauj
Vienur
vaizdingumas
pareina
universitetą. Perkeliant teologi
Bet ar girdėsiu, tėviške, aš tavo laisvės dainą,
giau buitinio pobūdžio, pvz. Vii- | nuo žodžių, kitur — iš leksikos
jos fakultetą į Petrapilį, ten buvo
Kurią gal greit dainuos tavo laukai f
niaus miestas, plėšikai ir kt. Pa ir sintaksės parinkimo. Jis tarpais
perkeltas ir būsimas
vyskupas
rašė
ir istorinėmis temomis.
19&
nubraukia palyginimus,
prieš
Valančius, kur jis rado ir Sim. Prof. dr. Viktorija Skrupskelytė Lietuvių katalikų mokslo akademijos vie
vienas
kitą
pastato
priešingumus.
Daukantą. Mirė akademinis uni nuoliktame suvažiavime, Jaunimo centre, Chicagoje, skaito paskaitą apie SLAVOČINSKIO GIESMYNAS
Vertėjas puikiai valdo sintaksę.
versitetas, bet gimė slaptas liau stiliaus užuominas Slavočinskio giesmyne. Greta sėdi prof. dr. Birutė CiGYVENIMO PASAKA
Antroji
paskaita
—
dr.
Vikto
plijauskaitė,
suvažiavimo
Literatūros
sekcijos
vadovė.
Slavočinskis linkęs mintį aišdies universitetas, kurį organiza
Nuotr. J. Slaboko
rijos Skrupskelytės apie stiliaus j kinti daug plačiau. Priešingybės
vo buvęs universiteto auklėtinis
Kokia keista, žmogau, tavo kelionės pasaka —
jaučiamos, bet jos sėkmingai išba
vysk. Valančius.
Sudriskęs, alkanas savo dienas neši
lansuotos.
Su viltimi bedūžtančia. žiūrėk, užgeso tavo vakaras,
Stilistinėj plotmėj daug kartų
VILNIAUS UNIVERSITETO
Su vakaru užges būties troškimai alkani.
pakartotas Dievo ir
žmogaus
TEATRAS
'
santykiavimas. Tą santykį Slavo
Kaip gaila man tavęs, bedali,
Prof. Vitalis Žukauskas, rink
činskis interpretuoja
pozityviai.
Tu taip tikėjai savo laimės burtų neįveikiama galia,
damas medžiagą, buvo nuvykęs
Žmogaus ir Dievo dialogas pasi
O
ji su metų virtine prabėgo tau pro šalį
ir į Vilnių. Priminė, kad jėzui
girsta ir rimuose.
Nė spindulio ir nė šešėlio nepalikdama.
tai Lietuvoje buvo įsteigę net 29
Slavočinskio eilėdara sudė
teatrus. Stipriausias — Vilniuje,
Tu aukso stabo pažadais tvirtai tikėjai
tinga, išbaigta, didelis šuolis
įkurtas 1574 m. Tai daugiausia
Ir išėjai garbės jieškoti kruvinais keliais
į priekį. Tai rodo, kad giesmyno
buvo mokykliniai teatrai. Jėzui
Ir sostus griūvančius matei, ir aukso svaiguly
poetiškumas nėra spontaniškas, o
tų kolegijose buvo įvestas moky
paskęsti nesuspėiai,
riša si su retorikos formomis. Yra
mas deklamuoti Jėzuitų gene
Kai karo demonas praėjo mirtį nešančiais šauksmais.
poetiškumas, kurį čia suformavo
rolas 1581 m. įsakė paruošti nuo
universitetas.
status, pagal kuriuos turėtų tvar
Ir vėl kelyje juodo vargo graudulys,
Giesmynas pasirodė po re
kytis jėzuitų mokyklų teatrai. Pa
formacijos, po Tridento susirin
Nebežinai kam rytdiena palaimino,
ruoštoji knyga visą laiką buvo
kimo. Iki jo tebuvo dvi lietuviš
O Dieve, kam širdy beribis laimės troškulys,
papildoma. Sarbievijus savo kny
kos giesmės išspausdintos. Gies
Jei jau nuo lopšio mano kelią lydi aimanos.
goje kėlė teatro technikinius pa
mynas užpildė tą spragą. Nuo
Ir pagaliau nelaukiama viešnia ištiesia grubią ranką,
ruošimus. Jėzuitų teatrų vadovu
stabu, kad religiniame kūriny yra
buvo jėzuitų generolas, kurio di
Sustingsta gyslose jos pabučiavimu apmiręs kraujas.
taip stiprus poetinis momentas.
rektyvas perteikė vizitatoriai.
O laime, laime! Nors paskutinę šio gyvenimo akimirką .
Tai mokslo ir religijos sintezė, bū
Provinciolai vykdė teatrų globą
Ak, jau vėlu... Nieko daugiau, tik balto smėlio sauja.
dinga jėzuitų krypčiai. Giesmy
savo teritorijoje. Mokyklų prefek
ne jungiasi religija, retorika ir lie
Kokia keista, žmogau, tavo kelionės pasaka,
tai buvo atsakingi už mokinių
tuviškos poezijos formos.
Suplyšęs, alkanas savo dienas neši...
paruošimą teatrui, turėjo rūpin
Pro
skausmą, mirtį ir pro juodo vargo ašarą
Publika
gausiu
plojimu
išreištis lėšomis. Teatrai turėjo būti
Į kė susidomėjimą paskaita.
Kažkuo nežemišku, kažkuo nebaigiamu dar vis tiki
auklėjamosios
reikšmės. XVI LKMA vienuoli k J am e suvažl.v'-ne paskal'a ar'c
'atis uiuvn-titeto teatrą RVAI!O aVtoriiK '. ifalis 7nkausV;is
šimt vaidinimai buvo moraliNuotr. V. SUtoko
19*9. VII. S.
(Bus daugiau)
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Pabiros mintys apie muziką
Bruno Markaičio koncerto proga

Šeštadienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 15 d.

tatorius prisispyręs klausinėjo, ar
lengvai pavyko išvengti konflik
to tarp muziko ir vienuolio pa
šaukimų. Ar toks konfliktas yra
vien klausytojo vaizduotės pa
daras?

— Klausimą pastatant aiškioj
perspektyvoj, pažvelkime į Jėzui
Visos didžiosios lietuvių kolo
tų ordino charakteristiką, nes or
nijos išeivijoje šiemet mini Vil
dinas egzistuoja daugiau kaip
niaus universiteto 400 metų su
400 metų ir yra tarptautinis, su
kaktį. Šiai temai buvo skirti net
didele tarptautine tradicija. Nuo
du mūsų pagrindinių akademi
pat pradžios, kadangi ordinas tu- J
nių organizacijų suvažiavimai:
rėjo tam tikra prasme kaip ir reLituanistikos instituto New Yor| voliucinį priėjimą prie vienuoliš
ke ir Lietuvių katalikų mokslo
ko gyvenimo problemų ir tradi
akademijos Chicagoje. Visuose
cijų, visa tai atidarė vartus labai
šiuose minėjimuose dominuoja
plačiai ir, lyginant su kitomis į
studijinės paskaitos ir tik kaip
vienuolijomis, išvadavo jėzuitą, j
kaipp tokį, nuo amžinos priklau
priedas prišliejama vienokia ar
somybės prie vienas vietos ar la
kitokia meninė programa. Los
bai ribotos skalės darbų. Susipa
Angeles tačiau sugalvojo kitaip.
žinę su Jėzuitų ordinu istorijos
Ir, sakytume, gana originaliai.
I
eigoje.matome, kad jėzuitai reišVilniaus universiteto 400 metų
kesi visose įmanomose srityse ^ ^ ^
g ^ p g ^ ^ J o n o D^ydfiao nuotrauka, paimta iš parodos, iki rugs*}o 30 d. vykstančios Chlcaga.
sukakčiai skiriamas visas kon
Buvo
apsčiai
jėzuitų
moKsiinin^
^
muziejaus patalpose (Museum of ContemporaryArt) 237 East Ontarfo St. si speciali Jono Do
M
o
d
e
r
n
l
o
j
o
certas. Jis įvyks š. m. rugsėjo
kų,
Filosofų,
menininkų
tarptauj
y
y
^
^
paroda
yra
sutelkta U nuotraukų, padarytų vykdant American FoDc Life Center etniskaji Chicagos p*©mėn. 23 d. (sekmadienį) 3 vai.
tinę
prasme.
Šitoje
situacijoje
esa|
\ekta.
Paroda
labai
palankiai
buvo recenzuota ir didžiosios Chicago* spaudos mtao kritikų. "Chfcago Sun Times"
popiet didžiajame Wilshire Ebell
teatre. Tai grynai muzikinis ViL
me įpratę žvelgti į situacijas ir į parodos aprašą su nuotraukomis įsidėjo rugpjūčio 26 i , o "Chicago Tribūne" meno kritikas Alan G Artner labai
žmogaus sugebėjimus. Žinome, gerai parodą vertina rugsf <o 9 d. laikraščio kultūriniame priede. Aprašas taipgi iliustruojamas parodos budinga
niaus universiteto minėjimas.
- -r
— kad ir iš biznio pasaulio, — nuotrauka, pažymint Jono Dovydėno išskirtini talentą ir jo lietuviškąją kilme.
Koncerte bus atlikti du naujausi
kad neapsimoka žmogui duoti
kompozitoriaus Bruno Markai
darbą, kuriami jis netikęs. Grįž
čio kūriniai. Pirmoje koncerto
. - ~t
tant prie centrinio klausimo, ma
dalyje pasaulinė premjera "So
ATSIŲSTA PAMINĖTI
nau, kad tikras konfliktas yra
natos ir fugos" (Susitikimas su
• MOTERIS, 1979 m , Nr. 3.
tarp kūrėjo ir visuomenės, nes
M. K Čiurlioniu Vilniuje), žo-į
Lietuvių
moterų žurnualas. Re
menininkas kūrėjas visada turi
džiai paimti iš K. Bradūno poe
sunkenybių- Nesvarbu, kas jis daguoja Nora Kulpavičienė. Ad
zijos knygos "Sonatos ir fugos".
būtu, jėzuitas ar kunigas, vedęs ministruoja Bronė Pabedinskienė.
Atliks kamerinis orkestras ir so
ar viengungis, jis visada susidurs Leidžia Kanados Lietuvių katali
Lietuvių dailės raidoje šiuo Į pakviestas žinomas čiurlionistas
listai: Birutė Dabšienė (sopr),
kių moterų sąpunga. Redakcijos
Kompozitorius
Bruno
Markaitis,
S.
J.
su
konfliktu,
nes
kaip
kūrėjas
jis
Janina Cekanauskienė (mezzometu atkreiptinas dėmesys į ne Aleksis Rannitas- Kaip žinome,
gyvena visiškai skirtingame pa ir administracijos adresas: 1011 paprastą įvykį — į Mikalojaus pokario metais jisai įvairiomis
sopr.) ir Rimtautas Dabšys (bo
College St., Toronto, Ont. M6H
sas). Antroje koncerto dalyje
—-Turiu galvoje dabar ne mu-1 telektualinis procesas. Yra žmo- saulyje nuo visų kity. Jis yra pa iiA8, Canada. Metinė prenume K. Čiurlionio originaliųjtį pa kalbomis y r a paskelbęs apsčiai
— polifoninės Šv. Kazimiero mi zikinį pasaulį, bet autentiškai Į niu, kurie tiki, kad yra toks da- šėlusiai vienišas, niekas į jo pa rata — 12 dol., garbės prenume veikslų parodą Vakarų Berlyne. straipsnių apie Čiurlionį, kaip
šios, skirtos mirusių Vilr aus Jūsų stiliumi susidomėjusį kon lykas, kaip intelektualinė, smege saulį negali įeit, turbūt niekam rata — 10 dol.
Pirmą kartą leista išvežti Čiur pirmąjį abstraktistą ir pan. Pa*v
universiteto profesorių ir stu certo klausytoją. Pradėsiu nuo ninė muzika, bet tokia muzika, ir neprieinamas. Kiekvienas žmo
• LAIŠKAI UETUVIAMS, 1979 lionio paveikslus j Vakarus vi saulinėse dailės enciklopedijose,
gus
gyvena
kontraste
tarp
die
dentų atminimui.
man
atrodo,
daugiau
ekspe
žinomo posakio, kad Markaičio
m. liepos — rugpjūčio mėn., Nr. sos individualios parodos apim meno leksikonuose ir šiaip dai
muzikos, grįždamas iš koncerto, rimentinis dalykas. Jokiu būdu nos ir nakties, tarp sprendimu, 7. Religinės ir tautinės kultūros timi Apie tai mūsų laikraštyje lės istorijos knygose, užsimeKūrybinis momentas amžinu nepašvilpausi. Koks vidinis me ji nepaniekintina. Bet mane, ir, kuriuos jis turi daryti savo ke
žurnalas. Redaguoja Juozas Vaiš- jau buvo užsiminta kmtūrinia- nant Čiurlionį, vis nurodomi
savo paslaptingumu nepaliauja chanizmas vysto JŪSŲ pasąmonės tikiu, daugumą klausytojų, tokia lyje. Kūrėjas, su savo jautrumu,
yra neišvengiamam konflikte — nys, S.J. Administruoja A Likan- me priede rugpjūčio mėn. 18 d.! kaip vieninteliai šaltiniai šie
mai jaudina mūsų vaizduotę. Ar-1 me lodijas, nes jos aiškiai nėra muzika nepatenkina.
tikint Apvaizda ar ne — bet, at derienė. Redakcijos ir administra ir dieninės laidos pirmajame psl. Aleksio Rannito straipsniai. J i s
tėjant komp. Bruno Markaičio' ramios intelektualinės kombina
cijos adresas: 2345 W. 58th St., rugsėjo 11 d Paroda Berlyne yra tapęs pasaulinio dėmesio
kūrinių koncertui Los Angeles c įj O S j 0 g a } t j e procesai į žodžius i —Iškyla man ir drąsos kl-au- gal žiūrint, jau aiškiau matai, Chicago, IL 60636. Metinė pre
atidaryta nuo rugsėjo 3 d. iki j čiurlionistu Tai patvirtina ir
mieste, užkalbinau patį autorių neįrikiuojami? Nesame vacuume, j simas. Išeinant į viešumą kito- Į kad kažkokia ranka tave vedė numerata — 8 dol.
rugsėjo 28 d Kaip neeilinis įvy- į Berlyno simpoziuman pakvietikeliais klausimais.
ir visuose mumyse sukyla asme kiu, negu esam pratę matyti, yra tam tikru keliu, gal tiesiu, o gal
• LIETUVIU DIENOS, 1979 kis, ji pastebėta ir didžiosios vo mo faktas, apmokant visas su
niškos audros, džiaugsmai ir per svarbu įrodyti, kad tai ne manie aplinkiniu, bet išvadoje vis tiek
m., Nr. 5. 2umalą redaguoja Re kiečių spaudos. Apie ją jau iš nuvykimu susidarančias išlai
— Jūsų kūryboje pastebiu dvi gyvenimai. Neturite imuniteto ra, o kūrėjo tikrasis identitetas.
savybes, kurios man, nekvalifi nuo to ir Jūs. Gal praversite ply- Mūsų tarpe, tai ne bailio darbas, matai tą nueitą kelią, kaip savo dakcinė kolegija. Leidžia ir admi anksto rugpjūčio 3 d rašė "Ber- das.
liner Morgenpost" ir rugsėjo 3
kuotai, bet žingeidžiai klausyto- §eų į savo'pasaulį?
nes patogiau plaukti pasroviui. asmenišką liniją. Tad negalvoju, nistruoja A. F. Skirius. Redakci
Šia proga tenka prisiminti,
jai, ypač krinta mintin: tai Jūsų
Mes desperatiškai norime, kad kad konfliktas glūdi, kaip Jūsų jos ir administracijos adresas: d Hamburge leidžiamas "Der
— Kūrybinis momentas
yra mūsų kūrėjas „išplauktų į tarp
kad M. K- Čiurlionio monogra-;;
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Spiegei".
muzikos šventiškumas, sakyčiau,
minimas reporteris tvirtino — CA 90029. Metinė prenumerata
neišvengiama
emocija,
o
ypač
pakili atmosfera, ir dažna hero
tautinius vandenis", bet kitoje
Parodos proga Berlyne vyksta I fi3ai a n S ] l * k a l b a l e i s t i domite-'
muzika,
kuri
žmogų
verkia,
re
rankoje laikome lazdą jam už- gal daugiau jieškodamas savo — 15 dol.
ikos tematika, pabrėžianti istori
ir M. K. Čiurlionio muzikos kon- j t a s
Chicagoje
monografijai
miasi
emocijomis,
kuo
jos
giles
nį, kulminacinį momentą ar as
. _ Į vožti per galvą, jei nebus „lietu- klausytojams kontroversijos —
•
VILTIS,
Vol.
38,
June
Au
certai. Taipgi rengiamas tarp- j tekstą
parašyti yra
anga-,^
j
viskas" ir neliks mūsų rabinų tarp žmogaus pasirinkto pašau gus* 1979. A Magazine of Folk
menybę. Nėra temų, kaip už nės muzikine prasme, f .
tautinis
meno
istorikų
ir
dailės
Į
žavės
Aleksį
Rannitą,
kaip
šių
tinkame pas Čiurlionį — „Jūra", nnys bus patrauklesnis ir dau-1 ^ . ^ . Literatūroje gavo per kimo ir .menininko kelio. Kon lore and Folk Dance. Editor and
kritikų simpoziumas Čiurlionio j dienų meno pasauliui jau žino-~
„Miške", bet Jus, atrodo, trau giau i zmogu prakalbės. Kurybo-1 j Q n z a s fc A l m e n a s > Q paPublisher Vytautas F. Beliajus.
fliktas
yra
pačiame
kūrėjo
pri
je
tunmekehs
elementus
p,r^
veiksliuk
kai
r e i k i a rašyti>
kūrybos temoms
nagrinėti, j mą vardą. Tekstas jau yra pa- «
kia ir žavi išskirtinis pasiekimas,
One Year: $7.00 USA; $8-00
miausia,
įkvėpimas.
Tai
gal:
ateigimties
vienišume.
Brazdžionio žodžiais tariant, Pil
na ryškiai mums nupaišė Ana
Foreign. Viltis, P. O. Bcx 1226, Mums ypač įdomu tai, kad pa-1 rašytas, ir monografijos leidyba
ti iš įvairių šaltinių, bet kuo d
naties tema.
tolijus Kairys. Ar nesusiduriate
čių vokiečių į tą simpoziumą y r a ' pradėta.
Rūta Klevą Vidžiūnienė Denver, CO 80201.
dėsnis talentas, tuo jis pats sa
su
norinčiais
pamokyti
muzikos
— Taip, aš esu girdėjęs iš ki vyje turi daugiau įkvėpimo. Ar
tu muzikų, tiek lietuvių, tiek ame ba, išsireiškiant kitais žodžiais, pasaulyje?
—• Priekaištų yra, nes yra įvairikiečių, kurie mano muziką tuo jis imlesnis ir jautresnis tam,
trukusiame aptarime, apibūdino i pagamintas per 48 valandas
pažįsta pakenčiamai gerai, kad kas vyksta jo aplinkoje- Kartais, riu žmonių ir priėjimų prie pa
poeziją visame pasauly ir viso į Kazimiero ir Antano Gaulių
nepastebima, \ ties lietuviškumo. Tema pasidamano muzika turi net tam tikro kas kitiems yra
suose amžiuos, pabaigoje šaky-, spaustuvėj. Tai liudija lietuvišmajestotiškumo. Geras pavyzdys menininko jautrumas tą pajunta, rė savotiškai aktuali išeivijoje,
padeklamuodamas! ( i a m a s : " P o e z i 3 a pasilieka š v e n - k ą budrumą ir sumanumą
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Gal viena iš įdomiausių sesi
„Vilniaus varpų" finalas, kuris glūdi talente, nes kūrėjas turi už tutinumą ir iš to išplaukiantį
ta' paaštrina klausimą: ar kuri- kanalai veikia, nuo Babicko pas
tikrai yra iškilmingas- Nežiūrint, sidegti. Idealu būtų, kad kūrėjas kūrėj,o varžymą. Liaudies dainos jų buvo pristatymas senos te priimti su ovacijomis, nors ne mas eilėraščio nėra irgi malda? Petraitį, o per Gaulią tiesiog j
kad aš kartais rašau labai kon užsidegęs nejaustų karščio, nes vystymo periodas muzikoje yra mos, bet nauju žvilgsniu: "Po daug kas suprato jo naudojamą Ar negalėtume sakyti, kad ei PEN klubo kongresą.
tas karštis ne vieną sudegina. Pa- j tolima praeitis. Mano paties veik- ezijos apibrėžimo
bejieškant: rusų kalbą. Svarbiausias pre lėraštis yra ne komunikacija,
densuotai, mano muzika yra,
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masių komunikacija ar asmeniš legentas čia buvo mūsų drau bet komunija?" Nežinau, ar
kaip žmonės sako, didelė ta pras jėgumas sureguliuot tą vidinę
temperatūrą yra kūrėjo discipli na ribota, du trečdaliai mano pa kas "mesage?". Brodsky gra gas Aleksis Rannitas, kuris la
Rannitas atsakė į kongreso
me, kad jos skalė ir jos pasinešinos klausimas.
sirodymų yra buvę amerikiečių žiai apibūdino poeziją ir ją pa bai nuosaikiai, dešimt minučių klausimą: kas yra poezija, bet
mas nėra smulkmeniški, ne mi
Dabar prieikim prie kito ele tarpe. Vienu laiku atsirado pro
jeigu į tą klausimą iš viso buvo
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PEN kongreso metu teko pa
Angeles choreografas, pergrojęs
bendrauti ir su Rio lietuviais,
juostelę ir žiūrėdamas į teatro gal užtektų vienos dienos, bet nei biudžeto ir dalyvių prasme. Bet
su Petru Babicku, Jonu Dubaus
sceną sako: „mano scena maža, kantatos, nei operos, nei simfo visados jieškai pasakyti ką nors
ku ir Ernestu Petraičiu. Ypač
o jūsų muzika didelė". Man ge nijos ar piano koncerto nepara naujo, kai dauguma žmonių yra
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eiti
vis
tuo
pačiu
takeliu,
šilumą teko patirti dr. Antano j
riausiai patinka rašyti pilnam or šysi per vieną dieną. 'Kartais ga
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kestrui, kas, deja, yra retai įma li kūrinį pradėti, paskui tam tik
vo kai kuriose PEN klubo iš
noma atlikti. Tenka tada skaity ram taške jausti, kad šiuo mo šytojo ir kompozitoriaus. Kartais
vykose — tokiu būdu mums
naujumas
gali
būti
vien
tik
ma
tis su galimybėmis, o ir tokių mentu neturi ką daugiau pasaky
teko susipažinti su miesto bur
progų nedažnai pasitaiko. Todėl ti ir jį reikia padėti į šalį net da, bet tai bus pereinamas lai
mistru Israjel Klabin (iš Klabi
tenka tą polėkį apkarpyt, ir tos metams, o paskui gali vėl grįžti kotarpis. Kompozitoriui turi rū
nu kaimo), Lietuvos žydu, ku
didžiosios muzikos prasme spar prie jo atgal. Bet išplanavimo pėti parodyti savo veidą, — o tai
ris parodė nepaprastą Širdingu
nai pilnai neissiskleidžia. Daugu procesą reikia išmokti, tai ir pro iš tiesu reikalauja tam tikros drą
mą lietuviams ir prašė informa
ma mano kūrinių gimė, atsira
fesionalas kompozitorius išmoks sos.
cijos apie Lietuvą, kad arčiau
dus tam tikroms progoms, kurios
ta kaip sukurti spontaniškumą,
susipažintų su savo tėvų žeme.
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Jo žmona irgi Lietuvos žydė.
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Babickas (datlntje) m kitais ImiiH** lietuviais - tekstas portugalų kalbtv. reika Janeire gyvenantis Jau kelis deSlmt- "
kulminaciją negyva. Tai jau in- per Los Angeles radiją komen- E. Petraičiu (vidury) ir J. Dubausku — «. m. liepos m*, ftio de Jaueire. lingas šiam suvažiavimui, buvo medus.
progai, ir tam kūriniui.
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