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Šiame numery:
Unija, Vilniaus valstybingumas ir 
popiežius Jonas Paulius H.
Naujoji Liudo Dovydėno knyga.
Eilėraštis iš Lietuvos pogrindinio 
leidinio.
Išskirtinis Vilniaus universiteto 
minėjimas Detroite.
Sutelktinė Henri Toulouse-Lautrec’o 
paroda Chicagoje.
V. Kudirkos ir K. Būgos sukaktys. 
Toronto volungių čiulbėjimas 
Chicagoje.

Pom&Z,
Unija, Vilniaus valstybingumas 

ir popiežius Jonas Paulius II
^„įspūdingas Švento Tėvo pasi
reiškimas Chicagoje ir nesitikė- 
taj geras jo supratimas amerikie- 
tįškos tautybių mozaikos vertas 
rję tik religinio bet ir visuomeni- 
nio susidomėjimo. Jo ilgiausias 
Žędis lieeuviškai Grand Parko 
Mišiose, skatinantis lietuviams 
įtaikyti savo garbingą tradiciją, 
^Įjaudino mūsų visuomenę.

Ta aplinkybė, 'kad popiežius 
yta lenkas ir turbūt su lietuviškos 
kilmės pavarde, gyvai primena 
tnums susipainiojusius lietuvių 
tautos santykius su lenkais. Nuo 
tų santykių mes buvome atsiri
boję nepriklausomoje Lietuvoje. 
Bent tie iš mūsų, kurie esame iš
augę nepriklausomos Lietuvos 
mokykloje, jokių pozityvių ry- 
Iių su lenkiškumu neturime. Tai 

uvo galbūt tiksli politinė takti- 
a, norint atsispirti lenkiškam 
įilitarizmui, tačiau tai nebuvo 
įtorinės realybės išraiška.

i -Lenko išrinkimą popiežiumi iš
gyvenome labai abipusiais jaus
mais, kurie buvo džiaugsmo, nuo- 
sta'bos ir susirūpinimo mišinys, 
šio popiežiaus išrinkimas, nori- 
mę ar nenorime, verčia mus per
žiūrėti kai kurias mūsų pažiu
rs, liečiančias mūsų santykius 
Su lenkiškumu. Baigdamas savo 
pamokslą Grand Parke, popie
žius jjazityviai kvietė stengtis de
rinti įvairius skirtingumus dialo
go būdu. Jis kvietė statyti tiltus 
©antiems skirtingumams išlygin
ti, Iš to, kad popiežius j tautiš- 
tiimus nežiūri kaip į nesveiką 
reiškinį žmonijoje (/) jis nesivar
žė suminėti ir perspėti dėl įvai
rių nesveikų reiškinių dabarti
nėje visuomenėje), galime ma- 
hyti, kad tas kvietimas derinti 
(irtingumus liečia ir tuos konf- 

rtus, kuriuos kelia tautiniai ir 
siniai skirtingumai.

Nėra proginio straipsnio užda- 
nys bandyti išnagrinėti susipai- 
ojusius lietuvių ir lenkų šan
kius. šio straipsnio uždavinys 
a tik pradėti mąstymą šia te

ma, iškeliant kai kuriuos daly
kus.

Lietuvių lenkų konflikto cen
trinė viršūnė yra Liublino unija. 
Lietuviai iki šios dienos žiūri į ją, 
kaip į prievartinį reiškinį, neuž
mirštamą ir gyvą netgi dabarty
je. Lenkijos pastangos karine in
tervencija prisijungti Lietuvą šio 
šimtmečio pradžioje yra akivaiz
dus šios priverstinės vienybės 
reiškinys.

Antra vertus, ir uniją turime 
stengtis suprasti plačiau. Tada, 
kai ji buvo daroma, Paryžiuje, 
Berlyne ir Vienoje kilo valstybi
nis absoliutizmas, stengdamasis 
visą valstybinį gyvenimą sutelkti 
valdžios rankose. Lietuvos — 
Lenkijos respublika tuo tarpu bu
vo viduramžinės demokratijos li
kutis, panašus kaip Florencijos ir 
Venecijos respublikos. Savo lais
vėmis ji buvo akibrokštas abso
liutinėms sostinėms. Varšuvos 
valdantys sluoksniai, matydami 
savo tariamą atsilikimą ir gre
siančius pavojus, bandė ką nors 
daryti valdžios sustiprinimui. Jie 
pasirinko atsisakyti dvilypės res
publikos prigimties, sujungdami 
ją vieningais ryšiais. Tai buvo 
unija, nors ir be Lietuvos pritari
mo.

Unija, užuot valstybę sustipri
nus, sugriovė natūralų Vilniaus 
valstybingumo centrą, kuris savo 
geografine ir istorine prigimtimi 
buvo natūrali atsvara Maskvos 
absoliutizmui. Kalbant apie Vil
niaus valstybingumą, kurį myli
me romantine, tautine meile, 
tačiau, reikia prisipažinti, kad ne 
tik lenkai, bet ir mes nesame su
vokę šio valstybingumo paties 
vertingojo branduolio. Mes nesa
me įsigilinę į tai, kad šis valsty
binis centras, net savo kilme ne
būdamas krikščioniškas, sugebė
jo, be ypatingos prievartos, 
valdyti plačiausius krikščioniš
kus kraštus. Šis valstybingumas

(Nukelta J 2 pal.)
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VYTAUTAS A. JONYNAS

Liudas Dovydėnas, VASAROS VI
DUDIENIS. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų leidimo fondas, 1979 m. 
Aplanko nuotrauka Jono Dovydėno. 
Tiražas 800 egz. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Kongreso biblio
tekos katalogo numeris: 79-52429. 
Knyga kietais viršeliais, 242 psl., kaina 
— 6 dol., gaunama ir “Drauge”.

•

Yra tokia ilgesinga prancūziš
ka (gal kvebekietiška) dainelė: 
“Si tu savais comme je reviens 
de loin” (Jei tu žinotum iš ko
kių tolių aš pareinu). Kažkodėl 
prisiminė man tas priedainis, 
pravėrus L. Dovydėno naująji 
novelių rinkinį — "Vasaros vi
dudienį”. Liūdnoką savo viršeliu 
leidinį, nes kėpso jame nuotrau
ka, vaizduojanti kažkokią dyky
nę. Tikriausiai Pennsyvanijos, 
tos angliakasių Lietuvos, kam
pelį.

Patrauklią savo dvasia knygą, 
nes girdi joj primirštą balsą žmo
gaus, kuris pareina, kaip toj dai
noj, apsukęs didelį gyvenimo ra
tą, pasipasakot, ką matęs ir gir
dėjęs. Skaitytojui Dovydėnas bu
vo dingęs. Užsikasęs vaikų lite- 
tatūroj. Juk ir paskutinioji jo kny
ga, tarp kitko pavadinta neįma
nomu pavadinimu “Karaliai ir 
bulvės", buvo dar vienu forma
listiniu bandymu stilizuoti liau
dies pasakas. O tokie dalykai, 
versk nevertęs, vis vien pritaiko
moji literatūra, sintetinis pluoš
tas.

Dvi bendro pobūdžio pastabios 
prašosi, prieš aptariant “Vasa
ros vidudienį”. Pirmąja būtų, 
kad tai novelių rinkinys. Ne koks 
traškantis — braškantis roma
nas, sudrėbtas konkursui. Ne ko
kio jantsekianginio ilgio Pultine- 
vičiada, su kirbyne personažų ir 
galybe peripetijų. O antrąja, kad 
autorius, kurį likimas paženklino 
skaitytojų atmintyje kaipo kai
mo buities šlovintoją, po to kai 
nusiskynė valstybinę premiją už 
“Brolius Domeikas”, anaiptol 
nesigūžia tolimos praeities vaiz
davime. Priešingai, bando turtin
ti siužetinę medžiagą nūdienio 
gyvenimo vaizdais. Nėra tačiau 
tai palaida gyvenimo kronika, 
palydima daugiau mažiau verks
mingų autoriaus komentarų, 
kaip kad atsitiko K. Barėno “Ki
logramo cukraus” atveju. L. Do
vydėnas lygiai laisvai jaučiasi se
nosios emigrantų kartos buities 
terene (Admirolas gieda, Tele
fonas), kaip ir pokario išeivių 
džiaugsmų — vargelių aprašy
muos (Kardinolo pati miršta, 
Varnėnų kondominijum). Žo
džiu, knyga nenuobodi. Ji pasižy
mi siužetiniu įvairumu, spalvin
gais charakteriais ir pusėtinai sra
viu pasakojimu.

Prisidėtų dar viena, trečioji, 
tokio pobūdžio pastaba. įdėmiau 
pažvelgus, nesama L. Dovydėno 
knygoj kažin ko nelaukto. Nei 
kompozicinių naujovių, nei ko
kio išskirtinesnio stiliaus ar žo
džio puošnumo. Pagaliau net 
siužetine prasme nėra nieko to
kio, ko nebūtų bandę vaizduot

rašytojai. Didesnę apsaky- 
dalį sudaro lietuvių išeivių

kiti 
mų 
buities JAV pavaizdavimui. Kitą 
—šuoliai j tolimą vaikystės va

sarvidi. Likuti —bandymai per
prasti turtuolių pasaulį, na ir ge
rokai iškrentanti iš rinkinio vi
sumos, propagandinė groteską 
„Uu — ūl“.

Visa tai labai gimininga tema
tikai, kurią aptinkam paskuti
niam dešimtmetyje rašiusių vy
resnės kartos* rašytojų prozoj — 
A. Barono, V. Alanto, J. Jankaus 
ir kitų. Bendri jiems visiems tie 
patys bemoliniai akordai —ne 
jėga integruotis, įleisti šaknis i 
ši/) kontinento gyvenimą, netgi 
jo baimė, nuklydimai mintimis i 
vaikystės rojaus pasaulį. Bet jei ir 
esama tematinio bei nuotaikų 
panašumo, jei Dovydėnas, kaip 
ir kiti, nepagijęs nuo ’traumati- 
nių tremties pergyvenimų, ten
ka pripažinti, kad visumoj jam 
pavyksta pergalėti savo minori
nes nuotaikas, bent orkestruoti 
jas niuansuočiau, subtiliau, neį- 
klimpstant (išskyrus tą nelemtą 
„Uu — ū“) i didaktiką ar mora
lizavimą. Savo dvasia Dovydėno 
novelės labiau primena jaunes
nės rašytojų kartos —K. Alme
no (Bėgliai) ir M. Katiliškio 
(Apsakymai) — braižą. Skaity
tojas jaučia, kad autorius yra per- 
kandęs kietą Amerikos riešutą ir 
nelinkęs j persaldinimus bei ki
tokį retušavimą. Gal ypačiai tai

Povilas Kaupai (1898-1978) Kalnų peizažas (1982)
H pomirtines dailininko paradas, vykstančios M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje

metasi į akis pirmojoj apysakai
tėj — “Admirolas gieda”, kur 
mus pasitinka anaiptol nebe Nor- 
man Rockwell’inė, sacharini- 
nė šventadienybė, kuri sumirga, 
sakysim, J. Jankaus pasakaitėse 
apie senųjų ateivių buitį, bet 
tikroviška, amžinai skendėjanti 
smurte ir sauvalėj šio kontinento 
(This Guilty Land) panorama. 
Nors šis apsakymas pernelyg iš
tęstas, prikamšaliotas visai ne
reikalingų scenų (sakysim, visas 
tas nesibaigiantis tąsymasis su 
gaidžio galva), nors jo persona
žai neišryškinti ir net gerokai 
schematiški, vis dėlto autoriui 
pavyko perteikti depresijos siau
tėjimo atmosferą, parodyti socia
linius santykius. Tai bene pirmas 
kūrinėlis, kuriame senosios kar
kos išeiviai, marmaliuoją už
teršta svetimžodžiais kalba, ne
pavaizduoti absoliučiais kalau- 
šais ir kur pagautas laiko ir vie
tos koloritas. Dar gyvesnė, vaiz- 
dingesnė yra kita novelė, taip 
pat kalbanti apie antrąją dolerio 
pusę, pavadinta “Telefonu”. Joje 
nupasakojama vienišo tėvo tra
gedija. Tiesa, ji pradedama ne
vykusiai, nuvalkiotu feljetoni- 
niu stilium. Kažkada taip rašė 
Gricius-Pivoša, Liūne Janušytė, 
na ir šimtai pamėgdžiotojų, ir 
jei tektų rasti tai “mokyklai” 
vardą, bene reiktų ją praminti 
Petrašiūnų Baroku ar kaip nors 
panašiai. Laimei L. Dovydėnas 

Povilas Kaupas (1898-1978) Beverly Shores, Indiana (1980, akvarelė, U” X 5”)
U pomirtinės dailininko parodos, vykstančios M. K. Čiurlionio gatartj"1-, a—, centre. Chicagoje

pamažu atsikrato tos dirbtinės, 
kojūkinės šnekos, ir apysaka išsi
vysto ilgainiui i jautrią, pagau
nančią savo tikroviškumu, gyve
nimo drobę. Niekais nuėjusio an
gliakasio gyvenimo dalia atsis
kleidžia skaitytojui visame nuo
gume. Jo vienatvė ir sielvartas. 
Yra joje apsčiai puikių scenelių, 
epizodėlių. Nestinga protarpiais 
ir visai lakaus humoro:

“Taip mane aprūpino nume
riais. Ir skamba, jei kas pašaukia. 
Iš pradžių Burkutis Džio pa
šaukdavo vakare. Ale, ėmė žmo
gutis ir numirė. Vienoj šachtoj 
dirbom, anglis kasėm, sakyt, al
kūnė prie alkūnės. Paėmė ir nu
mirė. Sėdžiu vakare tamsoje — 
elektra brangsta kas pusdienis — 
o regis, suskambės, kad ir patam
sy.

Būdavo, net pašoku, griebiu 
tą juodą samtį, o anam gale ir 
atsiliepia: “Alio, ar tai tu, smir
date, Povilail Čia — Burkutis”. 
Ir apsakys, kad jam kojas —daž
ninsią dešinę — artritis kirmi- 
minu graužia, kad šuo, toks pat 
nusenęs, be niekur nieko ima 
naktį loti vaiduoklius, kad alų, 
pusę butelio nugėręs, užmiršo 
užkišti, kad...”. Ir taip gražiai iš
sikalbam. Rūpindavausi, jei pęr 
ilgai užsiplepam. Sūnus nurami
no: “Tau nekaštuoja, kai kitas 
pašaukia. O tam pačiam mieste 
gali kalbėtis su draugais iki sūd- 
nos dienos. Mokestis nepakils”.

| Visa novelė parašyta pirmu 
asmeniu. Tai tarsi ilga išpažin
tis, jaudinanti savo paprastumu 
ir tiesa:

"Mat tais depresijos metais vis
ko atsirado; nešiojo žmonės mal
dos knygas, žoleles nuo gumbo, 
kreivas storas adatas apavui su
siūti, tokius geltonus milteliu* 
boboms, kad anos nepastotųu 
Tie patys nešiojo ir mečius to
kiose didelėse dėžutėse, ar kaip 
tai pavadinsi. Tie degtukai buvo 
didelėmis galvomis, šnypšdami, 
rūkdami užsidegdavo didele ug
nim, jeigu neužgesdavo pašnypš- 
tęs, parūkęs.

Tai, va, tokių žižalų dėžutę 
suradusi, matyt, ėmė kramtyt 
galvutes. Prisikramtė vargšė. Trt- 
čią dieną pačiam vidurdieny už
geso.

Grabą pats sukaliau. Mykolu 
tada jau ėjo nebeatsimenu kelin
tus ir padavinėjo vinis. Atsime
nu kaip šiandien, laiko Mykoliu
kas vinj burnoj, tai ir man leng“ 
viau įkalti seilėtą. Kartais jau ir 
nematau, drėgmei akis apvilkus, 
o Mykoliukas parodo, kur kalti 
vinį, ir kartą pamokė: "Stipriai 
sukalk, Alvinutė kad neiškristų. 
Tai, va, tu man jauno žiogo gal
vai“

Mykoliukas pateisins tėvo duo
tą vardą, nes kaip žiogas —dai-, 
nininkas nuvėžlios blogais keliais, 
pridaręs tėvui šunybių, paskui 
kažin kur dingęs. Kas jį pastūmė
jo ta linkme, taip ir nepaaiški. 
Dovydėnas dialogų vengia. Re
tai kada jo novelėse pasitaiko 
kaktomušų, konfliktų scenoj, 
nebent kokie šeimyniniai vaidai. 
Viskas dažniausiai atpasakojama 
“ex post”.

Bet ši novelė įdomi dar ir kit
kuo. Aiškiai jaučiama, kad Do
vydėnas buvo galėjęs ją užbaigt 
efektingu tašku 159 psl., tai yra 
tuoj po telefono kompanijos 
sunkvežimuko atvažiavimo. Taip 
bent būtų pasielgęs rašytojas, 
ištikimas klasikinės novelės tra
dicijai. Dovydėnas ta menine 
konvencija nepasinaudoja, išsa
kydamas istoriją iki galo, šiuo at
veju, atrodytų pagrįstai, nes, 
įterpdamas vykusiai epizodėlius, 
vaizduojančius angliakasio praei
ties fragmentus, ir kitus bevar
džius žmones —rektrūtą, puikų . 
charakterį Charly Brown, Mai- 
nerį — jis išryškina savo pagrin
dinio. veikėjo dramą. Alsuoja šis 
kūrinėlis didele meile prisijaukin
tai, vienaaukštei Amerikai, ir gal 
nebe pagrindo prisimena Tho 
mas Wolfe’o svajonė sukurti 
Amerikos mitą. Tik Wolfe’ui Die
vas davė draugą ir patarėją Max- 
well Perkins asmenyje kultūrin
gą leidėją kaip reta, kuris braukė, 
pertvarkinėjo, suslėgė jo rankraš
čius. Tokip suglaudinimo, kon
densavimo, Dovydėno novelėse 
dažnai pasigendi.

. Bet ten, kur L. Dovydėnas jį 
pabando, rezultatai efektingi. To
kia yra novelė “Kardinolo pati 
miršta”. Gyvenimo iškarpėte, 
vaizduojanti įtampą namuose, 
kai motina niekaip nesusitaiko 
su mintimi, kad jos sūnus yra ta
pęs Vietnamo karo auka. Auto
rius taupiom priemonėm sukuria 
gūdžią atmosferą parodydamas

(Nukelta į 2 pal.).
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Liudo Dovydėno novelių knyga
(Atkelta iš 1 psl.).

mažo žmogaus gyvenimo trapu
mą. Vėl Amerikos tikrovė pasi
mato be grimo ir dažų.

- Kur kas dirbtiniau skamba Do
vydėno žodis, kai jis bando vaiz
duot jam mažiau pažįstamą 
aukštesnių visuomenės sferų 
buitį. “Mes visi Jo vaikai” atpa
sakoja nutikimą, kaip sukti sek
tantai manevruoja, telkdami lė
šas. Nelaimei, visa istorijėlė ne
įtikinanti, sudaigstyta baltais siū
lais, ir primena bulvarines “True 
Life Stories”.

Žurnalistiniu braižu parašyta, 
nežiūrint simpatingo rabino por
treto, ir novelė “Paskutinis maz
gas”, šiuokart nukaukuojanti biz- 
nięrių manevrus, daktarų lupi
kavimą, žodžiu, visokį “vertimąsi 
per galvą”. Daug visokių faktų, 
fąktelių, bet personažai, deja, 
neįsimena.

JSIemažiau apybraižinio pobū
džio, gal net manieringesnė už 
kitas, yra apysakaitė, pavadinta 
„Varnėnų kondominijum“. Pasa
kotojas nelauktai susipažįsta su 
gražuole Emily Rozenbush, ku
ri^ patyrusi, kad jo esama rašyto
jo, paveda jam parašyti jos me
muarus. To dienoraščio tačiau 
Dovydėnas necituoja. Išskyrus 
tai, kad užsimena vienoj vietoj 
turčių ištvirkavimus, kažkokias 
group sex pratybas, “bernelių 
vąįsą”. Užtat visas rašinėlis pa
mpintas paties autoriaus afo
rizmais a la “Laikrodį ir kalen
dorių išrado didelis sukčius ar
fa^ bailys“, „Kas galėtų būti la- 
biąu juokingai tragiška? Tai 
—- žmogus, prikaltas vinimi prie 
raugęs”. Nepagaili jis taip pat ir 
šiąip samprotavimų apie raupsų 
ėdamą Ameriką bei jos civilizaci
ją “nuo Biblijos ligi Playboy nu
keliavusią žmoniją ir sukūrusią 
pąęjurgalizmą”. Pamaišoma ir 
okųltistlhio elemento. Kokteilis 
įmantrus, bet nežiūrint visų prie
maišų, Emily Rozenbush port
retas lieka skaitytojui mįsle. 
Kam ji parašė raštelyje “Sude- 
ginkit mane kaip raganą”, lieka 
neaišku.

‘^Vasaros vidudienyje” yra ir 
žvilgterėjimo per petį į Sovietijos 
buitį. Tai trumpa apybraiža, dar 
trumjoesniu pavadinimu: „Uu — 
ūl” Sakykim, kad tai Lehrstueck, 
primityvoka, istęriško tono saty
ra, aiškinanti, kaip reikia tenai 
laikyti liežuvį už dantų. Net gi
rioj šūkaut nevalia. Pasinaudo
damas dialogo priedanga, auto
rius išpyškina viską, ką tik žino 
apie tarybinių generolų rokiškė
nų — Uborevičiaus, Šmuškevi- 
čiaus, V. Putnos likimą. Po to pa
vaizduoja kaip už šūkaliojimą 
miške Jefim Solomovič Goluben- 
ski (žydas disidentas?) atsiduria 
beprotnamyje. Dovydėnas degu
to nepagaili, bet kaip meninis kū
rinys „Uu — ūl“ yra visiškas fi- 
asco, ir jo patekimas rinkinin lai
kytinas nesusipratimu.

Kaip sakėm, likusią knygos da
lį sudaro apsakymai, kurių siu
žetai paimti iš tolimos vaikystės 
bei jaunystės dienų. “Žalmargė 
grįžta” pasakoja apie nelaimin
gai ištekėjusios už šlėktos Uršu
lės — melsvalūpės dalią. Nove
lė pradedama dramatišku vaiz
du, kai staiga jos tėvų sodyboj 
pasirodo vainiku papuošta paso- 
ginė žalmargė. Priešingai kitoms 
novelėms, kuriose paprastai Do
vydėnas vysto pasakojimą chro
nologine tvarka, čia esama epi
zodų sklaidos, maišymo, pasibė- 
gėjimo priekin, kad geriau būtų 
grįžti atgal... To kaleidoskopiš- 
kumo , dėka Nepriklausomybės 
laikų kaimo buitis parodoma 
spalvingai ir įdomiai. Visumoj 
charaketriai pakenčiamai ryškiai 
užbrėžti. Bent nėra schemiški, 
kaip kad būna tais atvejais, kai 
prozoj rodomi kaimo ir dvaro 
santykiai. Naujovė yra ir tai, kad 
scenoj pasirodo degtindaris, gal 
ne per dažniausiai vaizduotas 
anų laikų visuomenės šulas..

Maždaug į tą patį laikmetį nu
kelia skaitytoją ir šmaikšti nove- i

liūkštė “Mano velnias’’. Auto
rius vėl pasakoja pirmu asme
niu ūkininkaičių nuotykius, nak- 
vinėjant klėtelėse. Tenka pripa
žinti, kad viskas išlaikyta vienoj 
tonacijoj, kiek saldokų spalvų 
gamoj. Gal ne visai skaitytoją įti
kina, kad bernelis nerimsta kai- 
lyj dėl Pinčiuko kuždesių ir vi
sokių mėnesienos žalių spindu
lių,. bet novelė nuotaikinga, la
ki, turinti puikią atomazgą. Kom
poziciniu atžvilgiu ji artimiausia 
klasikinės novelės struktūrai.

Gal vertėtų pabrėžti ir jos pa
žintinę vertę. Kaip bebūtų, nela
bai rasi mūsų prozos puslapiuos 
scenų, kur būtų atviriau vaiz
duojamas anų dorų dienų jau
nimo “kultūrinis bendradarbia
vimas”. Dovydėnas tų dalykų 
nepabūgo, ir užtat jo novelė šel
miška ir gaivi.

Titulinė novelė “Vasaros vi
dudienis” ir likusios dvi — “Su
sitikimas prie upės” ir “Karalius 
vieversys“ ataustos vaikystės die
nų prisiminimais. Ir čia Dovy
dėnas, kaip pasakotojas ir stilis
tas, sužėri visu savo talentu. Tai 
proga autoriui sodriai pavaizduo
ti dirmavonėn einančio sąmy- 

' šius, ar tvirtais teptuko pabrau- 
I kimais užfiksuoti sutiktų kadai- 
' se žmonių portretus — Dėdės 
| Julijono, to “seno vaisko”, nuos
tabą keliančio savo vikrumu, za
kristijono, pagaliau elgetos Kara
liaus. Tai proga taip pat prisi
mint, ką tie seniai pasakoriai jam
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Povilas Kaupas Erdvėlaivių stotis (34” X 23”, aliejus
U dailininko pomirtinės parodos, šiuo metu vykstančios M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagtįe

Kertine parašte

buvo kalbėję. Savaip pagražinda
mi, savaip nuspalvindami kad ir 
tokią M. Gorkio novelę „Žmo
gus“, kuri čia atpasakojama „Su
sitikime prie upės“.

Brandžiausia ir patraukliausia 
iš šių novelių yra “Karalius ir 
vieversys”. Dovydėnas vėl grįžta 
prie ubago Karaliaus, to laukų 
ir šilų valdovo, ir vaizduoja jo 
paskutines dienas, jei ne valan
das. “Mano dūdos sudūduotos, 
švilpynės prašvilptos”, nujaus-

damas, kad ateina paskutinioji, mų”, rašo Dovydėnas toj nove- 
taria Karalius berniukui, kuriam lėj. Ir iš tikrųjų Karaliaus — 
pavesta juo rūpintis. O jam tas poeto žingsnius aptinkant net ir 
perkaręs, plepus senis vien įkyri 
našta, nes jį vilioja pasprukt pas 
kepančius bulves piemenis. Žais
damas tuo kontrastu tarp vaiko 
psichologijos ir skubančio išsa
kyt savo gyvenimo patirtį senu
ko, Dovydėnas sukuria itin pa
kilų, lyrišką apsakymą.

“Aš gerai žinau. Karalius eina 
vienas per svietą ir neturi na-

tose novelėse, kuriose autorius 
vaizduoja Amerikos išeivių bui
tį. Jo profilis šmėkšteli visur, nes 
ir Shakalys, ir Charly Brown, ir 
Levonas Pipčius, sprunką iš Vir
džinijos, kur paliko sėdinčią prie 
stalo Dipresiją, visi jie benamiai, 
jo broliai. Ir todėl, nežiūrint iš
keltų trūkumų, novelių rinki
nys “Vasaros vidudienis” yra pa
traukli, savita ir šilta knyga.

Sutelktinė Henri Toulouse-Lautrec o paroda Chicagoj
Šių metų spalio 4 d. Chicagos 

Meno institute buvo atidaryta 
prancūzo dailininko Henri Tou
louse — Lautrec (1864—1901) 
meno kūrinių paroda, kuri čia tę
sis iki gruodžio 2 dienos.

Dailininkas Henri Toulouse — 
Lauįrec 'gimė Albi, Prancūzijoje. 
Jo tėvas buvo kilmingas, savo 
praeities šaknis atkasęs net iki 
paties Karolio Didžiojo laikų, ro
dančių Tulflzos grafų giminę. 
Jaunuolis Henri užaugo labai 
pasiturinčioje aplinkoje. Kadan
gi jo tėvas niekia kitu neužsiė
mė kaip tiktai medžioklinėmis 
pramogomis, todėl norėjo, kad ir 
sūnus pasektų jo pėdomis. Bet 
likimas buvo kitoks. Henri, būda
mas trylikos metų, nukrito nuo 
arklio ir susilaužė abi kojas. Po 
šito nelaimingo atsitikimo susto
jo normalus kojų vystymasis, kai 
tuo tarpu jo visas kūnas augo nor-

SAULĖ JAUTOKAITĖ

maliai. Užaugęs, Toulouse — 
Lautrec paliko visam gyvenimui 
deformuotas, su neproporcingai 
trumpomis vaiko kojomis. Po ši
to nelaimingo įvykio tėvas ne
bekreipė daug dėmesio į savo sū
nų, kadangi jis nebetiko jodinė
jimui ir sportui. Nusivylęs sūnu
mi, tėvas jį laikė gyvenime nie
kam tikusiu. Tik motina buvo ta 
geroji slaugė, kuri prižiūrėjo ir rū
pinosi sūnumi ligoje. Ji pati moki
no jį kalbų, padrąsino jį mene. 
Dar vaikas būdamas, busimasis 
dailininkas labai gerai piešė gy
vulius, kadangi jo pirmasis mo
kytojas buvo kaip tik gyvulių pie
šėjas. Henri Toulouse — Lautrec 
mirė vos 36 metų, o motina dar 
gyveno visą ketvirtadalį šimt-

Henri de Toulouse-Lautrec (prancūzas, 1864-1901) Divan Japonais
U sutelktinės dailininko paradas Chicagos Meno Institute
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mečio ir sulaukė savo sūnaus gar
bei įsteigto meno muziejaus jo 
gimtinėje Albi.

Dailininko Henri Toulouse — 
Lautrec meno kūriniuose svar
biausią vietą užima žmogus. Pra
dėjęs savo pirmuosiuos kūriniuos 

tapyti žmones, ir baigė ta pačia 
tema. Skirtumas tik toks, kad pir
mieji yra pozuotojai, o vėlesnieji 
yra pačiupti įvairiose gyvenimo 
situacijose. Dailininkas labiau
siai yra pagarsėjęs kaip teatro 
scenos ir teatro. publikos portre
tistas. Kadangi pats menininkas 
beveik visą gyvenimą praleido 
naktiniuose klubuose ir teatruo
se, todėl ir matome jo kūriniuose 
scenos žmones: šokėjas, daininin
kes bei jų gerbėjus. Nors pats 
dailininkas buvo gamtos nu
skriaustas, tačiau jo atvaizduo
tiems žmonėms jis nerodo jokios 
neapykantos ar pagiežos. Jis mė
go gyvenimą ir linksmybes ir tai 
labai stipriai perduoda savo kūri
niuose, nors toks gyvenimas ir ne 
visiems yra patrauklus. Savo kū
riniuose jis nekritikuoja ir ne
teisia atvaizduoto gyvenimo. Jis 
tik matė nemalonius gyvenimo 
faktus ir juos užfiksavo. Pasirin
kęs šitą nerūpestingą gyvenimą, 
jis niekada ko nors kito nedirbo, 
visai nesirūpino kasdieniniu gy
venimu, jam visada buvo šven
tė.

Kavinės, cirkas, arklių lenkty
nės ir teatras buvo Toulouse — 
Lautrec mėgiamiausios pramo
gos. Savo kūriniuose jis pagauna 
ne tik ano meto kabąretinio nak
tinio gyvenimo garsenybes: dai
nininkes, šokėjas ir artistes, bet 
taip pat ir žiūrovus tokiame ju
desio momente, kuris labiausiai 
atskleidžia tų žmonių charakte
rį. Toulouse — Lautrec pasisavi
no iš savo mėgiamo dailininko 
Degas staigius, netikėtus figūrų 
nukirtumus. Scenos žmones pa
veiksluose matome iš žiūrovo 
perspektyvos taip, kad kartais jie 
mums atrodo kreivi, nenatūralūs.

Dailininkas Toulouse — Lau
trec taip pat labai buvo veikia
mas japoniškojo meno. Ši įtaka

ypač jaučiama jo plakatuose, ku
riuos sukūrė garsiajam Paryžiaus 
Moulin Rouge. Šie plakatai yrh 
dviejų dimensija, be perspekty
vos, nesimetriški, dekoratyvūs, 
žmonių figūros plakato kraštuos 
nukirstos. Visur platūs, ryškiai 
apibrėžti, plokščių spalvų lopai. 
Garsus yra jo meno kūrinys “Šo
kis Moulin Rouge”. Labai išraiš
kūs yra šokėjos perdėti judesiai, 
kuriais dailininkas išgauna ne
paprastą judrumą ir gyvumą.

Toulouse — Lautrec nebuvo 
poetiškas dailininkas kaip kiti 
impresionistai menininkai. Jis bu
vo realistas. Jis netapė gąmto- 
vaizdžių gražiomis, turtingomė 
spalvomis, bet tapė realų, nak(i 
nį gyvenimą. Prancūzų meno is 
torijoje Toulouse — Lautrec yra 
tur būt geriausias šio Paryžiau* 
naktinio gyvenimo užfiksuoto- 
jas. Palikti piešiniai, plakatai, 
spalvotos litografijos, aliejai vir
tuoziškame jų atlikime liudija 
Henri Toulouse — Lautrec’ą 
kaip vieną iš talentingiausių de
vynioliktojo šimtmečio prancū
zų dailininkų. Iš viso pasaulio 
sutelktine jo kūryba dabar turi 
progos pasigrožėti ir Amerika 
Chicagos Meno instituto parodo
je.

(Atkelta ifi 1 psl.).

turėjo tiek pagarbos įvairioms 
tautinėms kultūroms, kad jos 
natūraliai gra ,avo į Vilnių.

Norint įsitiKinti, kad Rusijos 
tautos natūraliai linko į Vilnių, 
užtenka paskaityti nors ir Rusi
jos bylinas. Iš jų matyti, su ko
kia pagarba jos kalba apie “Lie
tuvos karalių”.

Štai kaip viena bylina (liau
dies poema) apdainuoja rusų 
kunigaikščio Dunojaus Ivanovi- 
čiaus pasidavimą Lietuvos kara
liui.

Jisai nueina pas lietuviškąjį 
karalių,

Nuėjęs žino karališkuosius 
papročius:

Neteik žegnotis, nereikia 
melstis, 

. Tik iki žemės reik pasilenkti —
"Sveikas, tėveli, drąsiosios

Lietuvos Karaliau“.

(Cit. iš Lietuviškasis karalius 
jo giminė, išvertė Jonas Jony- 

la Žilius, Klaipėda, 1928 m., 39 
— 40 psl.).

Toliau baladė pasakoja, kaip 
Lietuvos karalius jį svetingai pri
ima. Atkreipkime dėmesį ne į tai, 
kad Šiuose politiniuose santykiuo
se nėra religinio momento, bet į 
tai, kad čia nėra krikščioniškos 
kultūros, nors vienas iš partnerių 
jau yra krikščionis. Nepaisant to, 
santykiai yra giliai žmogiški. Ne
pasakyta, kad šis susitikimas bu
vo Vilniuje. Greičiausiai šis epi
zodas yra dar iš prieš gedimini- 
nės eros laikų. Mintis, į kurią čia 
norime atkreipti dėmesį, yrą ta, 
kad Lietuvos valdovas turėjo po
zityvią tarptautinio valstybingu
mo idėją, kuri rusų žmonėms 
buvo priimtina ir kuri savo vir
šūnę pasiekė gediminaičių val
stybingume. (Kokia yra šio vals
tybingumo kilmė, yra klausimas, 
prie kurio norėtųsi sustoti atski
rai).

Šio valstybingumo šaknys bu
vo pakirstos Liublino unijos. Ir 
to pasekmės buvo žalingos ne 
tik Lietuvai, bet ir Lenkijai.

Bet ką bendro su visu tuo turi 
mūsų popiežius Jonas Paulius 
II? Jis turi į tai pozityvų atsaky
mą. Popiežius nėra dirbtinio cen
tralizmo šalininkas. Tai jis yra 
paliudijęs savo studijoje apie 
‘Veikiantį asmenį”, kuri buvo 
lenkiškai išleista pirma negu jis 
buvo išrinktas popiežiumi ir ku
rios angliškas vertimas išėjo jau

ir

Nauji leidiniai
• LIETUVIŠKOJI TARYBINĖ 

ENCIKLOPEDIJA. Ketvirtas to
mas. Gariga-Jančas. Vyr. redak
torius - filolog. kand. doc. J. 
Zinkus, redaktoriaus pavad. V. 
Kvietkauskas ir A. Trakymas. At
sakingasis sekret. — B. Kurku- 
lis. Naujasis tomas 640 ipsl., gau
siai iliustruotas, vietomis ir spal
votomis iliustracijo mis. Ameri
koje už tomą reikia mokėti 23

Henri de Toulouse-Lautrec (prancūzas, 1864-1901) Moline Rouge
Iš sutelktinės dailininko parodos Chicagos Meno institute. Nuo paveikslo 
centro kiek dešiniau profiliu matyti ir paties Toulouse-Lautrec autoportretas.

po jo išrinkimo. Vienoje šios 
knygos vietoje jis kalbą apie 

’ kaip reikia stengtis palaikyti*&R-*- 
tykius ir bendradarbiauti su to
kiais veiksniais, su kuriais ben
dradarbiavimas nėra lengvas. į 

Kalbėdamas apie solidarumo 
principą visuomeniniame gyveni-.' 
me, popiežius rašo: "Solidaru
mas apsaugoja, kad nebūtų pa? 
žeistos kitų žmonių teisės ir pa
reigos, pagrobiant tai, kas prti 
klauso kitiems” (The Acting Per- 
son, 285 psl.). Dar aiškiau mū
sų ir lenkų santykių problemą 
užmena šitoks jo sakinys: "tlį- 
imti dalį pareigų ir uždaviniu, 
tų, kurie nėra mano, yra vidi
niai priešinga bendruomenės es
mei” (285 psl.).

Šie pareiškimai, paimti lietu-1 
vių ir lenkų istorinių konfliktų? 
fone, atrodo ne tik kaip teisingas* 
visuomeninio principo formula-1 
vimas, bet ir kaip mums priimti-4 
na bazė mūsų santykiams šu 
lenkų tauta išlyginti.

Būtų galima cituoti apsčiai 
vietų iš popiežiaus knygos, kų-. 
rioje jis kalba apie tai, kad nė, 
nuomonių skirtumai neturi pa-, 
naikinti visuomeninio 
no, ir visuomeniniuose santykiup- 
se 1 .,
rybė iŠ esmės yra solidarumo ap-^ 
raiška, kuri yra toli nuo io, kėd 
nepripažintų bendro gėrio . pr 
reikalo jame dalyvauti, priešin-j 
gai, ji reiškia jo teigimą’* (281?, 
P51-)- , , n<»

Tiesa, kad Vilniaus valstybini 
gumas sudarė opoziciją Lenkijos 
valstybingumui ne vienu atžril- 
giu. Tačiau, nepaisant viso 
patogumo, pozityvią opoziciją, 
pasak popiežiaus, reikia pakęsti. 
“Nėra abejonės, kad opoziciją ga
li žmonių bendradarbiavimą pa
daryti,ne tokį lengvą ir jį apsun- 
kipti,: tačiau niekada neregu tos 
naikinti ar apsieiti be jos** (28( 
psl.). Savo knygos skyrių apie 
objektyvų visuomeninį dalyvavi
mą popiežius užbaigia šituo saki
niu: “Atrodo, kad konstruktyvia^ 
me bendruomeniniame gyveri}-’ r 
me dialogo principas turi butl r 
išlaikytas, nepaisant kliūčių ir 
sunkenybių, kurių gali pasitai
kyti šiame kelyje” (287 psl.),. j

Popiežius su Šitokiais visuome
niniais principais gali būti prit 
imtinas tarpininkas išlyginti. Su
sipainiojusiems santykiams tarp'/ 
lietuvių ir lenkų tautų.

V. Bg^ 
-------------------------------- f——17.

' *ii i 
dol. 60 centų. -

Žiūrint į tome apžvelgiamas”* 
griežtųjų mokslų sritis, duome- i 
nys pateikiami, kiek ten sugeba*— 
ma, tiksliai. Tačiau humanitari**' 
nių mokslų sritys visos yra tempai 
te tempiamos ant marksistinio ir1? 
rusiško kurpalio. Chronologine 
kryptimi einant vis arčiau į da
bartį, toji tendencija labiau ir taimf 
biau viską darkp. 3uq

Tome yra ir viena kita pozicM”1 
ja, liečianti mūsų šiandieninę*Į 
išeiviją ir išeivius. Bent trumpai ' 
tome yra paminėti: Juozas GirT3 
nius, Jonas Grinius, Kazys Grpr' 
nius (buv. prezidentas), kttn-.’* 
Stasys Yla, dail. Vytautas Ignai"1 
(įdėta spalvota jo darbo nuotraų^ 
ka "Gyvybės medis”). Prie daz- J 
no Vakaruos gyvenančio vis pri
dedama frazė "dalyvauja antita^ 
rybinėje veikloje”; jų nuotrauką'"’ 
neduodama. ' . ®

Kiek aplamai visa ši lietuvi^- į 

kąja pasivadinusi enciklopedija1 
yra sunkte persunkta grynai ru
siška medžiaga, iliustracijai tė1!iJ* 
būna suminėtas vienas šio numei,- 
rio faktas. Imkime žodžius Iv*-į 

nas ir Ivanovas. Išeivijoje išleis
toje “Lietuvių enciklopedijoje" ! 
tiems žodžiams tąnka 16 poziėi- ‘ } 
jų. Pasaulinė “Encyclopaedia B r iri't 
tannica” tiems žodžiams skiri* q 
tik 7 pozicijas. Gi “Lietuviškoji . 
tarybinė enciklopedija” skaityto-, 
jui Ivano ir Ivanovo pakiša net* 
40 .pozicijų.

solidar^ 
ir visuomeniniuose santykiu^; 
besireiškianti opozicijų įvaį-r;

/
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Tur būt jau. laikas mums su 
V. Mykolaičiu — Putinu pagirin
gai'šnibždėti: “Užgeso žiburiai. 
Nutilo mūsų puota...”? Turiu 
galvoj Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktuves. Kad jau puo- 
tavdmi Apskritus metus, jei ne 
ilgiau. Ir okupuotoj Lietuvoj, ir, 
išeivijoj. Kurį tik Lietuvos žur
nalą tepaimsi, vis — Vilniaus 
universitetas. Kurį tik mūsų žur
nalą ar padoresnį laikraštį Va- 
kąjuose — Vilniaus universitetas, 
universitetas, universitetas. Pri
rašė mokslininkai, istorikai, pro
pagandininkai, rašytojai, buvę 
studentai, žurnalistai. Apie visus 
įkūrėjus ir “atkūrėjus”, nuo Ste
pono Batoro, iki Lenino, iki Kap- 
sū^jo, ily Pilsudskio ir Hitlerio. 
/jj?ie‘ rektorius, nuo Petro Skar
gos, iki Jono Kubiliaus. Paskui 
tehajos praūžė minėjimų mitin
gi' o Čia, Vakaruose— simpoziu
mai ir akademijos. Su spaliu, re- 
gfš, viskas užsibaigė, ar bent tu
rėto užsibaigti. Belieka reporte- 
porterių ataskaitos, o po savai- 
čiii ar mėnesių visiškos ramy
bes tegu pasiraitoja rankoves bib- 
l^įjrafai.

‘‘Detroite sukaktis paminėta du 
lemtus. Pirmasis minėjimas Dievo 
Apvaizdos parapijos kultūros 
centre įvyko 1979 m. spalio 13 — 
14’ dienomis. Tai buvo renginys 
mūšų visuomenei. Ir jis šiame 
dienrašty jau aprašytas. Antrasis 
tfifė pat vietoje surengtas už pus
antros' Savaitės, spalio 25-tosios 
vėkare. Nors į jį irgi visi galėjo 
patekti, bet tik su pakvietimais. 
Jėt^kanT mano reportažo antraš
tė pasirodė pagyrūniška, tai' gal 

'pakeis, rašinį perskaitę 
iki galo.

X*."h. ?
Planudta pakviesti apie 50 ame

rikiečių ir apie 100 mūsų tautie
čių, o fei pirmųjų skaičius kiek 
keistųsi, tai bet kuriuo atveju iš
laikyti dviejų trečdalių lietuvių 
p?6pbtčtją. Kodėl? Amenkiečiai 
— 'svečiui tik už ačiū; lietuviai, 
kiekvienas atnešęs po 15 dolerių 
—Jtj Vaišintojai. Amerikiečiai — 
pldčios apylinkės mokslo židinių 
vadovai,1 profesoriai, šiaip kultū- 
riUlhkal ir medios atstovai; lie
tuviai — gerų norų žmonės iš 
įvairių visuomenės sluoksnių. 
Šitaip kviesta. Amerikiečiai susi
rinko visi, išskyrus medios žmo
nes, viso apie 40. Lietuviai, išlai
kę dviejų trečdalių proporciją, 
buvo daugiausia iš viduriniosios 
kartos ir vietinius universitetus 
baigę, bet dalyvavo ir vyresnių
jų, ir tautiniais rūbais pasipuošu
sių žydinčių studenčių.

Pbbųvis prasidėjo planuotu 
kokteilių pusvalandžiu, bet tas 
pusvalandis padvigubėjo. Ne to
dėl,, kad nuo baro negalė
ję.,/atsiplėšti. Nei Kavinės sienos, 
išpuoštos meniškai spalvotos 
grafikos paveikslais, traukė kiek
vienų akį. Tarp baltai dengtų 
stajų • nardydami, vaišintojai 
męzgė pažintis su amerikiečiais 
svečiais (ant krūtinių visi turė
jo. įępftęles su vardu ir pavarde). 
Kokjęiliųs į rankas paėmę, dau- 
gurpąs suko į salės pusę. Kad 
tūkstančio vietų kultūros centro 
salėj neprapultume, tik jos dalis 
šviesiais stendais buvo atitverta 
Ir prie kavinės prijungta. Prie sten
dų ' išdėstyti stalai. Kairėje — 
gintarai ir kitokie lietuviški puoš
menys. I dešinę — Broniaus 
Kviklio neįkainojami turtai — 
tiesiogiai su Vilniaus universite
tu,, ar aplamai su Lietuvos kul
tūra 4mžių slinktyje surišti eks
ponatai. Rengėjai ir jų talkinin
kės’ — tautiniais rūbais studentės, 
svečiams teikė informacijas. Ne 
po'stiklais tos visos 16-to, 17-to ir

ALFONSAS NAKAS

vėlesnių amžių knygos. Buvo 
leista jas paliesti, net paskaityti. 
Susidomėjimas nepaprastas. Stik
luose tirpo kokteilių ledas. Prie 
baro jokios kamšaties. Vis žiūri
nėta, sklaidyta, stebėtasi. Mažuo
se būreliuose šnekučiuotasi.

Sėdant vaišėms, rengėjų pasi
rūpinta, kad prie stalų vėl būtų 
pradžioje minėta proporcija. 
Programos vadovas dr. Kęst. Keb
lys nepagailėjo humoro visiems 
gerai nuteikti. Po kun. Viktoro 
Kriščiūnevičiaus maldos turėjo 
prasidėti vakarienė, bet vienas 
garbingas svečias, skubėdamas ki
tur, panoro pasveikinti. Tąi buvo 
šimtamečio Detroito vokiečių sa
vaitraščio “Die Abendpost” lei
dėjas, Wayne valstybinio univer
siteto valdytojų tarybos narys 
Kurt Kydel. Džiaugdamasis Vil
niaus universiteto sukaktimi, jis 
nepamiršo lietuvius pagirti ir už 
puikų reprezentacinį 
kambarį Wayno un-te.

lietuviu

Vakarienės metu, tarp kitų 
karštų patiekalų, kvepėjo ir So
fijos Dryžienės baltutėliai ce
pelinai. Tuštėją raudono vyno 
grafinai vėl ir vėl buvo papildo
mi. Iš kažkurios “strateginės” 
vietos salės gilumoje liejosi lietu
viškų plokštelių muzika. Imlūs 
amerikiečiai akademikai domėjo
si viskuo, nuo lietuviškų 
ročių iki valgių pavadinimų.

pap-

kavą

pirmininkas; ir Algis Rugienius, 
LB Detroito apyl. pirmininkas.

Vakarienę užbaigus,. dar 
gurkšnojant, dr. K. Keblys grįžo 
prie mikrofono. Pakviestas dr. Le-

onardas Gerulaitis, Oakland uni
versiteto istorijos profesorius, trum
pai nušvietė Vilniaus un-to stei
gimo aplinkybes. Sekė susipažini
mas su pačiais iškiliausiais sve
čiais. Jie K. Keblio pašaukti maž
daug tokia tvarka: prof. Wade 
EIlis, Marygrove kolegijos prezi
dentas; lietuvių kilmės Ron Jur- 
sa, Executive Director — Michi
gan Highcr Education Assistan- 
ce Authority (atsiprašau, bet ši
tokio titulo neišdrįsau versti); 
prof. Vainutis Vaitkevičius, Way- 
ne valstybinio un-to onkologijos 
departamento direktorius, tarp
tautinio garso onkologas, Vil
niaus un-to svečias paskaitinin- 
1 1970 metais; dr. Leonas Ba
jorūnas, buvęs Vilniaus un-to dės
tytojas; dr. Andreiv Ehrenkreutz, 
University of Michigan istorijos 
profesorius, buvusio Vilniaus un- 
to profesoriaus ir vėliau rek
toriaus lenkų valdymo laikais sū
nus. (Čia supažindinimas minu
tei nutrūksta Dr. Ehrenkreutz 
ateina prie mikrofono ir taria žo
dį. Prisipažinęs, kad jis — lenkų 
kilmės amerikietis, kad vaikystę 
praleidęs "in Vilnius”, ne Wilno, 
apgailėjo pavergtųjų kančias ir 
karštai šaukė, linkėdamas, kad 
išsivadavusi iš bolševikinio jun
go laisva Lietuva galėtų džiaug
tis laisvu Vilniaus universitetu. 
Žinoma, toks jo siurprizinis pa
reiškimas sukėlė plojimų audrą). 
Toliau: tėvas Malcolm Carron, 
S. J., Detroito un-to kancleris, 
buvęs un-to prezidentas; kun. dr. 
Leonard Chorbat, St. Mary’s ko
legijos prezidentas (jaunutis, gal 
puskapio metų, puikiausiai kal
bąs lenkiškai); prof. Guy Stearn, 
Wayne valstyb. ųn-to rektorius; 
James Collins, Southfieldo mies
to tarybos prezidentas; Vytautas 
Kutkus, JAV LB krašto valdybos

Su pačiu svarbiausiu svečiu, 
minėjimo pagrindiniu kalbėtoju, 
Detroito un-to prezidentu, tėvu 
dr. Robertu A. Mitchell, S. J. su
pažindino to paties un-to psicho
logijos departamento direktorius, 
prof. dr. Justinas Pikūnas, dr, Mit
chell užtruko apie 12 minučių, 
iš dalies kalbą spartokai, bet aiš
kiai skaitydamas. Prie jo kalbos 
grįšime, reportažą užbaigus.

Kad amerikiečiams nepasirody- 
tūme kokiais molio motiejais, 
minėjimą užsklendėm visai ne
blogai sugiedodami “Gaudeamus 
igitur” pirmąjį ir trečiąjį posmą. 
Žinoma, gal nebūtų taip gerai 
sekęsi, jei visas “Gaudeamus” ne
būtų puošęs paskutinio progra
mos puslapio.

Dabar jau galiu atskleisti, kad 
minėjimą surengė LB Detroito 
apylinkės valdyba ir išsijuosę dir
bo, alfabeto tvarka, šia jos na
riai: Violeta Abariūtė, Antanas 
Janušis, dr. Kęstutis Keblys, Dan- j 
guolė Majauskaitė — Houston, I 
dr. Vytautas Majauskas, Liuda I 
Rugienienė, Algis Rugienius (pir-| 
mininkas) ir Narimantas Udrys. ' 
Patalpas tikrai meniškai išpuošė 
ne valdybos narė, dailininkė Sta
sė Smalinskienė. Be abejo, buvo 
daugiau talkininkų, bet visus 
įvardyti neįmanoma. Daugiausia 
rizikavo (ateis — neateis?) dr. 
V. Majauskas, vicepirmininkas — 
parengimų vadovas.

Nors didžioji spauda šiam ren
giniui liko akla ir kurčia, bet tai 
nelaikyta dideliu nuostoliu, 
matė ir išgirdo tie, kuriems 
blausiai rūpi — akademikai.

Pa
la

Grįžkime prie University of 
Detroit prezidento, dr. Roberto 
A. Mitchell, S. J. kalbos. Ji pava
dinta: KATALIKŲ UNIVERSI
TETAI: GYVOJI TRADICIJA. 
Čia pateiksiu tik jos metmenis.

1$ Vllniuus univeriiteto minėjimo Detroite. Nuotraukoje matyti Detroito uni
versiteto profesoriai: dr. Justinas Pikūnas, Detroito universiteto prezidentas 
kun. dr. Robert A. Mitchell, S.J., ir Malcolm Carron, S.J. Nuotr. J. Urbono

Pastebėjęs, kad ir Vilniaus ir 
Detroito universitetai turi daug 
ką bendro, nes abu įsteigti jėzui
tų, pažadėjo mesti žvilgsnį į tris 
diskretiškus istorijos momentus.

Viskas prasidėję Sicilijos mies
te, Mesinoje, 1547 metais. Ignacas 
Lojolą, tuomet mažo, tik ką įkur
to jėzuitų ordino generolas, bu
vęs paprašytas steigti kolegiją 
jaunų vyrų pasauliečių auklėji
mui. Sutikęs ir darbą pradėjęs. 
Pasisekimas buvęs toks nepapras
tas, kad laike 50-ties metų jėzui
tai jau vadovavę 245 mokyk
loms ne vien Europoje, bet ir 
Indijoj, ir Japonijoj, ir Kuboj, 
Meksikoj bei Filipinuose. Viena 
iš tokių institucijų buvusi 1570 
metais Vilniuje įsteigta kolegija, 
kuriai popiežius Grigalius XIII 
1570 m. spalio 30 suteikęs univer-

Ii Vilniaus universiteto 400 metų sukakties minėjimo, surengto Detroite spalio 25 d. Nuotraukoje iš kairės j dešinę 
matyti: dr. Kęstutis Keblys, prof. dr. Leonas Gerulaitis, adv. Algirdas Ambrosė, Detroito universiteto prezidentas 
kun. dr. Robert A. Mitchell, S.J., Liuda Rugienienė, lietuvių Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Viktoras Kriš- 
Ciūnevičius ir JAV LB Detroito apylinkės pirm. Algis Rugienius. Nuotr. Jono Urbono

Skulpt. G. Jokfiboni* Pirčiupio motina — Lietuva
Nuotr. N. Sakalausko

LIETUVA
J. PA PI EV IS

Čia mano tėviškė — palaidota tėvynė,
Jos pilkapiai, milžinkapiai, kapai.
Čia mano tėviškė — palaiminta tėvynė
Su laisvės prošvaistėm, žydėjusiom trumpai.

Čia mano tėviškė — šviesioji mano, 
Su knygnešių, sukilėlių šviesa.
Čia mano žemė — žemė partizanų, 
Atgimstanti gentainių šviesoje.

Čia mano tėviškė — be prieglaudos žaltvykstė, 
Sušvintanti ir dingstanti ilgam.
Čia mano žemė — mano išdavystė, 
Tarp kryžkelių begėdiškai nuoga.

kta plauna smuklėj savo prakeikimą
Krauju pakrikštyti stribų vaikai,
Čia tavo tėviškė,
Jos trapųjį likimą
Tu akyse kaip ašarą laikai.

(Eilėraštis iš Lietuvos pogrindžio leidinio —
“Varpa s"., 1979m.^r.7)

siteto vardą ir lotyniškai pavadi
nęs “Alma Academia et Univer- 
sitas Vilnensis Societatis Jesu”.

Daug jaunesnė šios tradicijos 
tęsėja buvusi tik beveik po 300 
metų, 1877-siais, jėzuitų įsteig
ta Detroito kolegija, 1911 m. Mi- 
chigano valstijos patvirtinta 
“Detroito universiteto” vardu.

Ignacas į vieną unikalų kelią 
suvedęs tris takus, kurie visada 
randami katalikų aukštojo 
mokslo tradicijoj. Pirmasis iš vi
sų trijų tai pagarba mintijimui 
(respect for the mind). Vadovau
damasis asmeniška patirtimi, jis 
paakstinęs intelektualinio gyve
nimo vystymą per senųjų klasi
kų literatūros studijas, per filo
sofiją, visų pirma formuotą Aris
totelio, per teologiją, kurioje pir
mavo Šv. Tomas. Antra, jis (Ig
nacas) tvirtai tikėjęs, kad realy
bei priklauso vienybės pradmuo 
ir suprantamumo pradžia, kuriais 
jam buvę ne kas kita, o krikš
čioniškasis tikėjimas. Ir trečia, 
Ignaco švietimo sistema reikala
vusi studento asmeniško paruo
šimo išgyventi tikėjimą ne kaip 
prieštaraujantį intelektualiniam 
aktyvumui, bet kaip širdį ir sielą, 
kuri akademiniam pasauliui tei
kia vidinę šilumą.

Antrasis istorijos momentas — 
1851-ji metai. Airijos katalikų 
universiteto rektorium tampa 
konvertitas iš anglikonų, kardi
nolas John Henry Newman. Jo 
skelbiamos mintys apie akademi
nį auklėjimą buvę irgi labai pa
našios į Ignaco Lojolos. Paskaiti
ninkas jį gausiai cituoja arba at
pasakoja, bet čia viso to nebekar- 
tosim. Trečiasis momentas — 
1979-ji metai. Washingtone, D.C. 
Amerikos katalikų universitetų 
prezidentams kalba Jonas Pau
lius II. Ir jo kalboje buvę tos pa
čios trys temos, kurias skelbė Ig
nacas ir Newmanas. Čia vėl pa
skaitininkas teikia kelias citatas.

Pabaigoje kalbėtojas vėl grįžo 
prie Mesinos kolegijos, Vilniaus 
ir Detroito universitetų. “Mes 
matėme nuostabių dalykų, kai 
jėzuitų švietimo (education) 
srautas įsijungė į didelę upę, ku
ri vadinasi katalikų universiteto 
auklėjimo tradicija. (...). Aš taip 
pat viliuosi, kad religijos studijų 
laisvė ir krikščioniškos bendruo
menės gyvenimas vėl sugrįš j pui
kųjį Vilniaus universitetą taip, 
kad jis vėl galės džiaugtis gyvąja 
tradicija, kuri įgalino jo įkūrimą 
prieš keturis šimtus metų”. 
Cituotu sakiniu dr. R. A. Mitchell, 
S. J. kalbą baigė.

Nauji leidiniai A
• KRAŠTOTYRA, IX knyga, 

II dalis, Vilnius, “Minties” lei
dykla, 1979 m. Lietuvos pamink
lų apsaugos ir Kraštotyros drau
gijos parengtas straipsnių rin-* 
kinys. Knyga 144 psl. Ats. redak
torius Konstantinas Surblys; 
Spaudai parengė: R. Batūra, J. 
Jarmalavičius, Pr. Jokimaitienė, 
V. Morkūnas, K. Račkauskas, 
Stankus, M. Tamošiūnas, A. Va*f 
nagas ir G. Arlauskienė (ats. sek-1’ 
retorė).

Salia visai bolševikinių, tie1’ 
siog tempte tempiamų raštų lei
dinyje yra apsčiai ir tokių, ktP 
rių interesas yra grynai krašto
tyrinis, turintis mokslinės, išlie
kančios vertės. Štai viena kita te- ’ 
ma: Knygnešių veikla Šiluvoje* 
(Alf. Vaišvila); Kapinynas Žūs
tančiuose (L. Kučikienė) ;Darbi- 
nės rogės (J. Laniauskaitė); Se
noji ir dabartinė Aukštadvario 
apylinkių bitininkystė (L. Piški- 
naitė); Žvejyba Sylio ežere (J. 
Andriusevičius); Žylakių kaimo 
sodyba (A. Jonušas); Kultūros 
veikėjas, kalbininkas Jurgis Šlape* •; 
lis (K. Umbražiūnas); Pauliui'’ 
Galaunė ir Šiaulių “Aušros” mu
ziejus (V. Vaitiekūnas). Ypač 
daug vietos skirta Varduvai (Že
maičių Kalvarijai) ir jos apylin
kėms. Straipsniuose paliesta Var-11 
duvos ir apylinkių priešistorinė,’ 
istorinė ir dabartinė buitis įvai
riais aspektais. Ir štai viena, bet 
dabarčiai būdinga detalė. Česlo
vas Kudaba, rašydamas apie Var-' 
duvos apylinkių gamtovaizdį, už1' 
simena ir tenykščius peizažus ap
dainavusį, iš ten pat kilusį poetą 
Vytautą Mačernį. Net pacituoja 
pusantros eilutės iš jo “Vizijų", 
kalbėdamas apie suartus laukus, 
"... rytmečio tyloj paskendusius / 
Kai jie, prieš saulę tekančią su
klupę, rymojo tylūs”. Čia eilutė 
grubiai falsifikuojama tiek min
ties, tiek eiliavimo prasme. Poeto 
originalo eilutė yra tokia: “Kai 
jie, prieš saulę tekančią suklupę, 
meldės tyliai”.Taigi rašantis žmo
gus net bijo cituojamam tekste 
palikti žodį "meldės”, o turėjo 
klastoti poeto tekstą visiškai šiuo 
atveju nieko nesakančiu ir eilia
vimą griaunančiu "rymojo”.

• WORLD LITERATURE 
TODAY, Volume 53, Number 3, 
Summer 1979. A. Literary Quar- 
terly of The University of Okla- 
homa. Editor: Ivar Ivask, 630 Pa-' 
rington Ovai, Room 110, Nor- w 
man, OK 73019.

Sis pasaulinės literatūros te
moms ir apžvalgoms skirtas žur
nalas yra tiesiog nepamainomas' 
tam, kuris domisi grožine literatu- . 
ra rr nori pasekti šiandieninę jos 
raidą.

Puošnaus ir didelio formato , 
žurnalo numeriai turi apie 200 
psl. Metinė prenumerata — 13 
dol. 50 centų. Užsisakant dve- ; 
jiems metams —25 dol. Pavienio 
numerio kaina —5 dpl. Žuma- 
lo administracijos adresas: 1005 
Asp Avė., Norman, OK 73019.

Didžioji naujo numerio dalis 
yra skirta prancūzų poetui Yves 
Bonnefoy. įvairūs autoriai rašo 
apie jį ir jo kūrybą. Naujų kny- T 
gų puslapiuose recenzuojamos 
šios mūsų knygos: Vladas šlai
tas “Nesu vėjo malo nėję” (R. 
Šilbajoris) ir Alberto Zalatoriaus 
Vilniuje redaguota ir išleista 
“lietuvių ikitarybinės novelės” * 
antalogija, pavadinta Juozo Gru
šo vienos novelės vardu — “Už 
saulę gražesnis” (Violeta Keler
tas).

• Milda Kvietytė, PETELIŠ
KIŲ SALA. Pasakos ir vaizdeliai 
vaikams. Iliustravo dail. Ada 
Korsakaitė - Sutkuvienė. Išleido 
Pasakų fondas, 6540 S. Camp- 
bell Avė. Chicago, IL 60629. 
Spausdino VI. Vijeikio spaustuvė 
Chicagoje. Leidinys didesnio for-.- 
mato, 64 psl., Knygelėje yra aš- » 
tuoni sklandžiai ir gyvai skaito- ? 
mi apsakymėliai vaikams. Jų te- - 
mos šiandieninės, bet ir vietomis 
gražiai supintos su lietuviškuoju 
aspektu. Knygelės kaina —4 dol.
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Dr. Vincas Kudirka po 80 metų
Vienas didžiųjų 19-tojo šimt

mečio mūsų tautos žadintojų ir 
kelio jai į nepriklausomybę grin
dėjų, be jokios abejonės, buvo dr. 
Vincas Kudirka, miręs prie pat 
dvidešimtojo amžiaus slenksčio 
1899 metais lapkričio mėn. 16 d. 
Taigi šiemet minime šio mūsų 
tautos milžino mirties 80 metų 
sukaktį.

Vincas Kudirka visame ano 
meto mūsų tautinio gyvenimo 
kontekste buvo be galo drama
tiška asmenybė ne vien tik rezis
tencinėje visuomeninėje bei kul
tūrinėje veikloje, bet grynai ir as
meniško savo apsisprendimo žmo
giškoje įtampoje. Tačiau labai 
trumpu laiku, būdamas fizine 
prasme nestipruolis, padarė neįsi
vaizduojamai daug, kone degte 
degdamas visuomeninio, publicis
tinio ir literatūrinio darbo ugny
je. Jo buvimo pėdsakai tautoje 
taip giliai yra įsirėžę, kad net per
ėjūnai okupantai jau nedrįsta jo 
vardo ir jo darbų ištrinti žmo
nių sielose ir paminklinėje isto
rijos lentoje. Tiesa, Kudirkos 
parašytasis Tautos himnas šian
dien viešai giedoti Lietuvoj drau
džiamas, bet ir “Lietuvių poezi
jos” antalogijoje (1967) palieka
mas kaip “Tautiška giesmė". Ku
dirkos darbo ir mirties miestas, 
nepriklausomybės metais pavadin
tas Kudirkos Naumiesčiu, ir šian
dien oficialiai tebeturi savo ku- 
dirkinį vardą. Nepriklausomybės 
laikais ten miesto aikštėje pasta
tytas skulptūrinis Grybo Kudir
ka tebestovi ir dabar.

Vincas Kudirka buvo daugelio 
talentų žmogus: medicinos dak
taras, visuomeninis veikėjas, laik
raštininkas, poezijos ir prozos kū
rėjas, vertėjas, net muzikas. Ir vi
sas šias sritis užgriebęs ne tik

šiaip sau, bet labai giliai ir le
miamai. Vargu ar be Vinco Ku
dirkos būtų atsiradęs mūsų spau
dos istorijoje “Varpas”. Tuo la
biau be Kudirkos šis leidinys var
gu ar būtų išvaręs mūsų tauto
je tokią plačią ir gilią vagą. O po
zityvaus nusiteikimo bei huma
nistinės mūsų poezijos puslapiuo
se iki šiol kažin ar ką gražesnio 
beturime kaip anie žinomieji 
V. Kudirkos eilėraščiai: “Varpas”, 
‘Tabora”, “Gražu, gražiau ir 
gražiausia”, “Ne tas yra didis, 
“Maniesiems”. Į tikrovę atremtos, 
labai talentingai parašytos ir 

skaudžiai linksmos jo satyros:“Lie- 
tuvos tilto atsiminimai”, “Cen
zūros klausimas”, “Vilkai”. Jos 
net šiandien nėra praradusios sa
vo literatūrinio šmaikštumo bei 
tikrovinio aktualumo, ne vienu 
atveju tapdamos tikra analogija 
ir dabartinės Lietuvos okupaci
jos.

Poztyviu idealizmu persunk
tas, trumpas ir tragiškas dr. Vin
co Kudirkos gyvenimas (mirė 
40 metų) buvo ir yra ne vieno 
vėlesnio mūsų rašytojo užgrieb
ta tema. Nepriklausomybės lai
kotarpyje Kazys Inčiūra parašė 
nuo scenos beveik nenuėjusią pje
sę “Vincas Kudirka”. Išeivijoje 
Vinco Kudirkos gyvenimas at
siskleidžia J. Švaisto romane “Jo 
sužadėtinė”. Pati naujausioji sa
votiška kudirkinė tema yra Kosto 
Ostrausko mikrodrama “Šaltkal
vis” — žmogaus, iškirtusio iš Ku
dirkos kapo paminklo Lietuvos 
himno žodžius, susikirtimas su 
sąžine.

Tačiau dr. Vinco Kudirkos iš
kirsti iš tautos ir iš pavienio lie
tuvio atminties bei širdies jau nie
kas negali. Tai liudija ir Kudirkos 
idėjų tęsėjo “Varpo” pasirody-

DRAUGAS — MOKSLAS, ME 
-----------------------------------------r

Skulptoriaus Vinco Grybo (nacių sušaudytas IMI m.) sukurtas Ir neprlklau-
somyMs metais pastatytas dr. Vincui Kudirkai paminklas Naumiestyje, tuo 
pačiu miestą pavadinant Kudirkos Naumiesčiu. (Nuotrauka ii Broniaus Kvik
lio archyvo)

paradoksiška, bet teisinga: kuo 
fortepijonas geriau suderintas, 
tuo daugiau jis yra ne tone. Tai 
ypač jaučiama, kai fortepijonas 
naudojamas su styginiais instru
mentais ar su capella švariai 
intonuojančiu choru. O kiek daug 
geros muzikos yra parašyta a ca
pella lygiabalsiams chorams. 
Žvilgterėkite tik į išradingąjį re
nesanso laikotarpį, į visus mote
tus, madrigalus ir kitas to laiko
tarpio populiarias formas. Kitas 
moterų balsams neišsemiamas 
moterų repertuaro Šaltinis (žino
ma, su akomponimentu) taigi 
operos. Kiek gi ten dag gražių, 
žavingų moterų chorų.

Pirma programos dalis buvo 
skirta lietuvių liaudies dainoms. 
Tai yra labai sveikintinas daly
kas. Kad lietuvių liaudies dainos 
yra išradingos savo melodika, 
ritmu, bei harmoniniais sąsam- 
biais, yra mūsų seniai žinoma 
tiesa. Kas mažiau žinoma — tai■ 
faktas, ką visi tie autoriai — au- ■ 
torėliai, prisidengę kukliu žodeliui 
— harmonizuota, pridarę1 
anoms archaiškoms liaudies dai-1 
noms, bandydami jas apipavida-Į 
linti savo vargingo, verkšlenan
čiai romantiško pasaulėlio rė
muose. Čia vadovė Dalia Viskon
tienė turėtų ateityje parodyti 
daugiau muzikalinės disciplinos, 
atrinkdama tas liaudies dainų 
harmonizacijas. Gi galų gale ga
lėtų ir pati pabandyti ką nors 
suharmonizuoti, gerai pažinda
ma savo vokalinį ansamblį — 
blogiau tikrai neišeitų už kai ku
rias koncerte atliktas dainas. Da-
lia! — reikia tik atidžiai, nesava-
naudiškai pasižiūrėti į lietuvių | 
liaudies dainos melodiją. Jei1 
kruopščiai peržiūrėsi, atrasi jo
je viską: ir harmoniją, ir kontra-

Prof. Kazimiero Būgos sukaktys

mas šiandieniniame Lietuvos po
grindyje; leidinį kaip tik mini
me šios dienos “Naujuos leidi

niuos”, o naujame “Varpe” 
spausdintą eilėraštį pateikiame 
mūsų skaitytojams 3 psl. k. brd.

punktines galimybes, ir ritminę 
akompanavimo slinktį.

Baigdamas norėčiau palinkėti

-T- ln.’ .

Toronto volungių čiulbėjimas Chicagoje
Dailios merginos dailiai daina

vo dalinai dailias dainas. Dalia 
Viskontienė jas dailiai paruošė ir 
dailiai dirigavo Jaunimo centro 
didžiojoje salėje Chicagoje, pra
eito sekmadienio (XI. 11) popie
tėje. Koncertą rengė PLJS Ryšių 
centras — Mindaugas Pleškys, 
kuris, kaip koks vandenų ok- 
topas, viena ranka prie įėjimo 
bilietus tikrino, kita žmonėms ro
dė vietas, trečia scenos užuolai
dą traukė, ketvirta dainavu- 
siom merginom gėles dalino. Gi 
visi kiti valdybos nariai turbūt 
dar vis posėdžiavo, spręsdami, ar 
prasminga iš viso tokius koncer
tus rengti, kai baliai atneša daug 
didesnį pelną, reikalingą nusiųs
ti mūsų jaunimui į sekantį Jau
nimo kongresą, taip sustiprinant 
jų "good time” supratimą. Tik 
taip išauginsim iš jų taurius, su
sipratusius lietuvius, o ne siųs
dami juos kokių ten koncertų 
klausyti. Į juos jaunimo nė su py
ragu nepriviliosi, ką paliudijo ir 
čia aprašomas koncertas.

Reikia sveikinti Dalią Viskon- 
tienę ir jos “Volunges”, kad pa
šventė daug laiko, besiruošda- 
mos šiam koncertui, kad paauko
tas darbas atnešė gražių rezulta
tų: gerai išlyginti balsai; dėme
sys muzikinėms detalėms, užmirš
tant vieną kitą nukrypimą — 
gan švari intonacija ir geras 
tempų pajutimas, nesibijant jų 
pertraukti, paįvairinti vykusiu 
rubato naudojimu. Turint tokius 
pozityvius muzikinius duomenis, 
ansamblis turėtų atsikratyti kai 
kurių elementų, publikai truk
dančių gėrėtis muzikiniu atliki
mu. Nereikėjo juoką iššaukian
čių dirbtinių scenos judesių, sė
dėjimo ant tokių bjauriai nuo
gų scenos laiptų (negi jau pa
vargo? —o kad tik vinis nesu
draskytų kurios suknelės! — ar 
negalima buvo tuos laiptus su kuo 
pridengti?). Gi atsikračiusios vi
so to, kitą kartą volungės turėtų 
atsivežti ir savo apšvietimo spe

cialistą, kad neįvyktų tas pat 
kaip šiame koncerte — kokios 
šviesos buvo likę nuo praeito pa
statymo, tas ir uždegė. O kaip bū
tų buvę galima nuotaikingai, 
ypač antroje dalyje, apšviesti bal
tas merginų sukneles, sukuriant 
ir nuotaiką, ir net sceninį judesį 
vien tik šviesų pagalba.

Na ir paskutinė, bet ne pati 
menkiausia koncerto rakštis — 
tai repertuaras, arba klausimas: 
koncertas čia, ar balius. Pusė pro
gramos — estradinės dainos. Nie

ko blogo nėra su estradinėmis dai
nomis, jeigu jos sudaro baliaus 
vakaro programą — begurkšno
jant taurelę, paraudę veideliai, 
jaukiai prigesintos švieselės. Ta
čiau kai tai atliekama koncerto 
rėmuose, tai truputį lyg nepato
gu nei sėdėti, nei klausytis, — 
ypač kad visos tos dainos, nežiū
rint autorių pavardžių įvairumo, 
pasiūtos ant to paties kurpaliaus: 
paimtas sentimentalus, patosais 
persūdytas tekstas, pasivogtos ži-

nomų populiariu* muzikos auto
rių melodijos, o darant jas lietu
viškomis estradinėmis dainomis, 
pridedama tik sava lietuviška pa
vardė. Gal nuoširdžiau jau būtų 
dainuoti originalių autorių dai
nas lietuviškam vertime.

Sakykite, ar nemaloni atvan
ga buvo po tų visų tralalaikų 
išgirsti a capella dainuojamos St 
Šimkaus “Vakarinės dainos”? 
Tai buvo vakaro kulminacinis 
punktas. Merginos — Volungės, 
kadangi jūs sugebate a capella 
švariai, su gera intonacija dai
nuoti, kas mūsų tarpe yra labai 
retas dalykas,’ dainuokite daž
niau be fortepijono palydos. Yra

šiam dailių merginų dailiai dai
nuojančiam būriui: dainuokite 
ne tai publikos daliai, kuri, Išgir
dus šimtą kartų dainuotą daly
kėlį, kaukia, rėkia, šaukia, kojo
mis trypia... bet ne jums — jie 
nori atkreipti kitų dėmesį į sa
ve, į savo muzikinį išsilavinimą 
(aha, šitą dainelę ir aš žinau!) 
Dainuokite tai publikos daliai, 
kuri po žavingai, subtiliai, padai
nuotos Stasio Šimkaus “Vakari
nės dainos” vieną akimirką tyli, 
bijodama pertraukti savo ploji
mais tą nuostabiai sukurtą nuo
taiką, ir tik tada, giliai atsidusus, 
išreiškia plojimais dvasinį ben
dravimą su jumis, kurį jūs tikriau
siai jautėte bedainuodamos.

Darius Lapinskas

Lietuvių kalba, kaip išlaikiu
si pačias seniausias indoeuropie
čių kalbų formas, jau seniai krei
pė į save kalbotyros mokslo dė
mesį. Ją studijavo ir tikru kalbos 
mokslų brangakmeniu laikė Eu- 
:opos tautų didieji kalbininkai: 
vokietis A. Pott (1802 — 1887), 
vok. F. Bopp (1791 — 1867), vok. 
A. Schleicher (1821 — 1868), 
vok. A. Leskien (1840 — 1916), 
vok. A. Bezzenberger (1851 — 
1922), vok. F. Brugmann (1848 
— 1919) ir kt.? lenkas J. Rozwa- 
dowski (1867 — 1935), čekas L. 
Geitler (1847 — 1885), rusas F. 
Fortunatpvas ('1848 — 1914), šve
das T. Torbiornsson (1864 — 
1948), prancūzas E de Saussure 
(1857 — 1913), danai H. Peder- 
sen (1868 — 1953), suomis J. 
Mikkola (1866 — 1946) ir dau
gelis daugelis kitų. Visi jie domė
josi lietuvių kalba, ją nagrinėjo, 
rašė apie ją mokslo veikalus.

Tačiau pačių lietuvių šios 
srities mokslininkų gausumu, ša
lia anų minėtųjų, negalėjome 
labai girtis. Jonas Jablonskis (Ry- 
giščių Jonas, 1860 — 1930), 
spręsdamas praktiškąsias kasdie
ninės kaltos vartosenos proble
mas, įsigijo mūsuose lietuvių 
bendrinės kalbos kūrėjo vardą, 
bet dėl to ir liko daugiau ar ma
žiau savuotės uždarumoje.

Pirmasis jau tikrai tarptauti
nio garso lietuvis kalbininkas bu
vo Kazimieras Būga, šiemet lap- 
ričio mėn. 6 d. suėjo šimtas 
metų nuo jo gimimo, o gruodžio 
2 d. sueis 55 metai nuo kalbinin
ko mirties. Mirė 1924 m. Kara
liaučiuje, kur buvo nuvažiavęs 
gydytis. K. Būgos palyginti ga
na ankstyva mirtis buvo pačių 
lietuvių kuriamai kalbotyrai be
galinis nuostolis. Lemtis čia 
mums yra tikrai negailestinga. 
Net iki pat šių dienų. Kai po 
pastarojo karo Lietuvoje vėl atsi
gavo naujausioji mūsų kalbinin
kų karta, ir kai jų tarpe tarptau
tinį garsą ėmė įsigyti jaunas kal
bininkas Jonas Kazlauskas, oku
pantų jis 1970 m. buvo likviduo- į 
tas, tesulaukęs vos 40 metų.

Kazimieras Būga, ne ką ilgiau 
gyvenęs už J. Kazlauską (Būga 
mirė 45 metų), savo laiku buvo 
vienas iš didžiausių autoritetų 
kalbotyros moksle, liečiant lietu
vių kalbos įvairius klausimus.

Kazimieras BOga (!87»-iS24) —

- y* 
Palaikė santykius su visais . žy
miaisiais kitų tautų kalbinin,-,.f, 
kais, kurie savo ruožtu nuolat^' 
kreipdavosi į K. Būgą, vis .atsf-,/' 
klausdami jo nuomonės apie vie- a 
ną pr kitą jų tyrinėjimą lietu: 
vių kalbos problemą.

K. Būgos asmenyje jo kalbinis, 
genialumas jaungėsi su nepapras-.^ 
tu mokslininko darbštumu. Pręj- * 
fejoriaudamas universitete, jis 
ganizavo dar ir dabar neužbaig; 
tą didžiojo “Lietuvių kalbos žo
dyno” leidimą. Mirdamas palikėj, 
milžinišką žodyno kartoteką lt? 
(apie 17 pūdų). Lietuvos ir užsie-—. 
nio kalbotyros mokslo leidiniuos 
se paskelbė daug ir šiandien lijfog 
bai reikšmingų mokslo darbų.c r 
štai bent kelios jo studijų ant
raštės iš daugelio: “Apie lietu,- 
vių asmens vardus” (1911)i 
“Kalbų mokslas bei mūsų seno
vė” (1923) “E’etuvių įsikūptyiąy 
šių dienų Lietuvoje” (1924), 
“Aisčių praeitis vietų vardų 
šviesoje" (1924). Didelis K. Būi. 
gos įnašas yra lietuvių kalbos 
kirčio ir priegaidės mokslui. Daug 
dėmesio skyrė lietuvių ir latvijjt.lz 
kalbų santykiams. Remdamasi? n 
kalbiniais duomenimis, rašė apie 
baltų tautų mitologiją.

Rinktiniai Kazimiero Būgos-?- 
raštai yra sukaupti trijuose didžiu
liuose tomuose, išleistuose Lietu-':.! 
voje ii 958 — 1962 metų laiko?,,.; 
tarpiu.

kz.
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Nauji leidiniai
• Dr. Antanas Kučas, ARKI

VYSKUPAS JURGIS MA
TULAITIS - MATULEVIČIUS. 
Gyvosios krikščionybės apašta
las. Įvadą parašė kard. Antonio 
Samorė. Išleido lietuvių marijo
nų Sv. Kazimiero provincija Ame- 
merikoje. Spausdino “Drau
go” spaustuvė. Tiražas 1000 egz. 
Kongreso Bibliotekos katalogo 
kortelės Nr. 79-88383; ISBN Nr. 
0-933820-04-6. Leidinys kietais 
viršeliais, 592 psl., iliustruotas 
nuotraukomis, kaina — 15 dol., 
gaunamas “Drauge”.

Sis istorjko dr. Antano Kučo 
veikalas — arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio - Matulevičiaus bio
grafija — yra stambus, gal net 
pats impozantiškiausias leidinys 
iš visų, liečiančių arkivysku
po Matulaičio gyvenimą ir dar
bus. Aštrus istoriko žvilgsnis čia 
labai padėjo išrinkti iš gausios, 
vienur pagražintos, kitur apga
dintos, medžiagos tai, kas istoriš
kai yra tikra ir svarbu. Pats 
knygos autorius veikalo įvade, 
be kita ko, prasitaria: “Si biogra
fija neturi tikslo pavaizduoti Ar
kivyskupą vien tik kaip šventąjį. 
Ji nori jį parodyti kaip gyvą

žmogų tikrovėje, tose aplinkybė
se, kuriose jis gyveno ir dirbo 
tarp įvairiausių žmonių, kliūčių 
bei kryžių”.

Knyga suskirstyta į daugybę 
skyrių, skyrelių. Kad skaityto
jas jau iš anksto suvoktų šios 
knygos pobūdį ir apimtį, patei
kiame čia vien tik didžiųjų sky
rių antraštes: Įvadas (kard. An
tonio Samorė). Pratarmė; Erš
kėčiuota jaunystė; Kielcų semi
narijoje; Varšuvos seminarijoje; 
Petrapilio akademijoje; Kryžkelė-

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis Matulevičius

je; Studijos Šveicarijoje.
va rusiškose pinklėse; Mokytojas 
ir auklėtojas; Gydymas Varšuvo
je; Kun. Matulevičiaus asmeny
bės bruožai; Visuomeninės veik-j 
los sūkuriuose; Dvasinės akade-! 
mijos profesorius. Marijonų vie-, 
nuolijos atnaujintojas; Dvasinis 
dienoraštis; Kelionė iš Friburgo 
į Romą; Noviciate Friburge; Var
šuvoje Pirmojo pasaulinio karo 
metu: Nori būti tik vienuoliu, 
ne vyskupu; Konsekracija ir iri- 
gresas; Pirmieji vyskupavimo me
tai; Ratti ir Matulevičius; Vysku
po kasdiena; Parapijų vizitacijos; 
Lenkų viešpatavimas Vilniuje; 
Politika ir bažnyčia. Tolimesnių
jų įvykių margumynas; Vilniaus 
valdytojo lazda; Vilniaus sufra
gano klausimas; Kelionė į Romą 
Ad limina; Vilniaus lenkų skun
dai, Riaušės Rodūnės bažnyčioje; 
Vyskupas ir Vienuolijos vadovas; 
Atsisakymas iš Vilniaus; Vysk. 
Matulevičius Romoje; Vilniaus 
vyskupijos kapitulos protokolas; 
Apaštališkasis vizitatorius Lietu
vai; Liėtuvos bažnytinė provin
cija; Arkivyskupas Matulevičius 
ir nv>terų vienuolijoj Arkivys
kupas Matulevičius; Amerikoje; 
Lietuvos konkordataš 'su Šv. Sos
tu; Arkivyskupo Matulevičiaus 
laidotuvės; Beatifikacijos bylos

Priedas; Bibliografija.
Biografiniai duomenys; Asmenų 
ir vietovių vardynas.

Painia- Į apžvalga;

• O. V. Milašius, SEPTYNIOS 
VIENATVĖS. Vertė Antanas 
Vaičiulaitis. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas 1979 m. Chicago
je. Viršelis Vytauto O. Virkau. 
Leidinys 152 psl., iliustruotas 
nuotraukomis, kaina — 4 dol., 
gaunamas “Drauge”.

Tai O. V. Milašiaus rinktinės 
poezijos knyga ir vertėjo Antano 
Vaičiulaičio puikaus ir ilgo dar
bo vaisius. Kaip žinome, anks
čiau Lietuviškos knygos klubas

1
yra išleidęs taipgi Antano Vaičių-i • VARPAS, 1979 metai, Nr. ” 
laičio lietuvių kalbon išverstą 17. Lietuvos pogrindžio leidinys/'” 
garsiąją O V. Milašiaus misteri- ““ 
ją “Miguel Manarą”. Tokiu bū
du dabar ir lietuvių kalba paran
kiai turime pačias gražiausias O. 
V. Milašiaus kūrybos vietas.

Nors šis leidinys pavadintas 
vienos O. V. Milašiaus knygos 
“Les sept solitudes” (Septynios 
vienatvės) vardu, tačiau joje yra 
surinkta, kas rasta gražiausio ir 
kitose Milašiaus knygose. Pagal 
tai ir ši vertimų knyga skirstoma 
į tokius skyrius: Septynios vienat
vės, Simfonijos, Nihumin, Ad- 
ramandoni, Pažinimo giesmė, Le- 
muelio išpažintis, Psalmės.

Vertėjo pratarmėje pateikia
ma įdomių žinių apie ligšioli
nius Milašiaus vertimus lietuvių 
kalbon ir į kitas kalbas, apie 
prancūzų didelį respektą Mila
šiui ir jo kūrybai. Ypač vertėjo 
kruopščiai parengti čia spausdi
namų dalykų gausūs paaiškini
mai, gražiai surikiuoti knygos 
paskutiniuosiuose puslapiuose. 
Savo vietose įterptos įvairių lai
kotarpių O. V .Milašiaus portre
tinės nuotraukos ir dail. A. Bilio 
portretinis piešinys dar labiau 
knygą puošia ir įvairina. Leidinį 
užsklendžia Milašiaus datų pus
lapiai ir jo kapo nuotrauka Fon- 
tainnebleau kapinėse, Prancūzi
joje.

35 sąsiuvinio dydžio puslapjaį. » 
Naujasis numeris pradedamas Kį i 
Masiliūno straipsniu, skirtu Vjl-.^ 
niaus universiteto jubiliejui:". 
“Vilniaus universiteto 400 metų 1 
jubiliejui artėjant”. Toliau yra j 
nepasirašytas raštas: “Naujas > 
Romos popiežius Jonas —Pauliuj .

M 
žodžiui” J'

II”. Po to duodama pora ankstes
niųjų Bernardo Brazdžionio ei; 
lūraščių: “Lietuviškam 
ir “Šaukiu aš tautą”.

Vėl nepasirašytame 
nyje “Paryžiaus lituanus” žvel- ‘ 
giama j poetą Oskarą Milašių ir ’ 
jo kūrybą. P. Miškinis rašo apie ’ 
žymųjį 1863 metų sukilimo va- ’ 
dą kun Antaną Mackevičių. ( 
Gale duodama bibliografija apie 
A. Mackevičių. —net 31 pozici
ja. N. Henrikas pateikia labaf“ 
įdomius svarstymus rašte “Kai' ‘ 
kurie politinės sąmonės raidos 
Lietuvoje klausimai”. Straipsny- 7, 
je.panaudotos mintys iš A. Štrt£ 
mo ir Tomo Venclovos pasisaky- j 
mų. Spausdinamas Dariaus ir ‘ 
Girėno testamentas ir jo šian- ® 
dieninis komentaras. Leidinys n 
baigiamas tenykščio poeto J. Pa-’"1?' 
pievio (suprantama — Čia sla- 
pyvardis) eilėraščiu “Lietuva”. 
Jį persispausdinant šios dienos T, 
kultūrinio priedo 3 puslapyje.

straips- '
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