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Besiruošiant 
kūrybos simpoziumui 

- . j ItNiHlU 

Šiais metais rudeniop turė
sime mokslo ir meno simpo
ziumą. Tie mūsų s impoziumai 
yra nemaža vertybė ir įdo
mybė. J i e yra ver t inami ir 
anapus lietuviškos visuo
menės ypač dėl to, kad juose 
sutelpa vad inami tikslieji 
mokslai šal ia human i t a r in ių , 
f i losofinių ir t e o l o g i n i ų . 
N e p a i s a n t š i a n d i e n i n i o 
tiksliųjų mokslų atsiribojimo 
nuo humani tar inių , paveldėto 
iš praėjusių šimtmečių, tiks
lieji mokslai š iame simpo
ziume pakenčia ša l ia savęs ne 
tik humani ta r in ius mokslus , 
bet ir meniškus pasireiški
mus. Tai yra pas idar ius i šių 
suvažiavimų tradicija, ir reikė
tų ją išlaikyti. 

Šiuo kar tu norėtųsi iškelti 
vieną prašymą tiksliųjų moks
lų ats tovams. Mes džiau
giamės, turėdami mūsų visuo
menėje žmonių, kurie gi l inasi į 
labai specialius k laus imus ir 
tuo būdu yra atsistoję t a m 
tikra prasme moksl inės pažan
gos viršūnėje. Tač iau kaip tik 
pati aukštoji specializacija, 
mums atrodo, nė ra be t a m tik
ro pavojaus pač iam moksli
ninkui ir mokslais besidomin
čiai visuomenei. Visų pirma, 
mokslininkas, d i rbąs labai 
specialioje srityje, negali tikė
tis, kad bendro išsi lavinimo 
mokslais besidomintis žmo
gus galėtų taip giliai eiti į tą 
specialią problemą, kuria 
mokslininkas y ra užsiėmęs. 

Viena gal imybė galėtų būti 
išlaikyti specialistui ryšį su 
visuomene, kuri juo domisi, jei 
mokslininkas pateiktų savo 
problemą istorinėje perspek
tyvoje. Jeigu, pvz., matema
t ikas pakalbėtų apie tą raidą, 
kurią matemat ika yra nuėjusi 
nuo Euklido laikų iki tos prob
lemos, kuria š iandieninis spe
cialistas yra užsiėmęs. Jeigu 
mechanikas drįstų pažvelgti j 
savo specialybę a tga l nuo to 
laiko, kada než inomas išra
dėjas išrado ratą, iki jo dabar-

t inės problemos, kuri. galbūt 
y r a pas tanga tą ratą pasukti 
v is greičiau ir greičiau; tai 
uždavinys būtų įdomus ne tik 
visuomenei, b**t turbūt ką nors 
naujo pasakytų ir pačiam 
mokslininkui. Panašiai galbūt 
gal ima pasakyti apie geomet
rijos, elektrikos, chemijos ir 
kitų sričių mokslininkus. 

Gal kai kas norėtų šitokiam 
s u m a n y m u i pasipr ieš int i , 
sakydamas , kad tokiu atveju 
čia nebus mokslas, o mokslo 
populiarizacija. Tai nebus 
mokslo kūrėjo uždavinys. Į tai 
reikėtų atsakyti , kad mums 
vertėtų atsisakyti pseudokla-
sikinės moksliškumo samp
ratos, kuria einant, juo kuris 
mokslas yra sunkiau supran
tamas , tuo jis yra labiau 
moksliškas. Moksliškumo dydį 
reiktų matuoti galbūt ne tiek 
išeinant iš to, kiek jis yra sun
kiau pasiekiamas, kiek iš to, 
a r jis yra vertingas užda
vinys. Tiksliųjų mokslų atsto
vų tarpe šiandien ne reta 
išgirsti keliamą klausimą: ar 
gil inimasis į vieną ar kitą spe
cialia problemą eina geru ke
liu? Štai net spaudoje girdisi 
klausimai: kaip tikslieji moks
lai stovi ryšium su gyve
namos aplinkos užteršimo 
pavojumi? Ar tikslieji moks
lai, suteikdami žmogui įvai
rius gyvenimo palengvini
mus, neiškelia jam kartu 
naujų pavojų? Kartais kelia
m a s net labai platus klau
simas: kokia yra iš viso tiks
liųjų mokslų prasmė? 

Šio rašinio autorius iškelia 
šiuos klausimus tik pavyzdžio 
dėlei ir nenori jų sudramatinti 
a r jais gąsdinti visuomenės. 
Tai yra klausimai, į kuriuos 
a t s a k y m o teks paieškoti 
bendromis jėgomis: tiksliųjų 
mokslų ir humani ta r in ių 
mokslų atstovams. Man čia 
rūpi grįžti prie savo pagrin
dinės minties, būtent — prie 
kvietimo mokslininkams isto
riniu žvilgsniu pažvelgti į 

PETRAS MATEKUNAS 

Džiazas atsirado Šiaurinėje 
Amerikoje. Nors džiazas yra juo
dukų muzikos stilius, bet taipgi Į 
mėgiamas ir baltųjų, ypač jauni
mo, kurie jame randa ne tik dva
sinį, bet ir fizinį pasitenkinimą, 
atlikdami kokį nors šokį, sukur
tą pagal afrikiečių ritmą bei bū- Į 
dą. Nors mums džiazo muzika 
ne visiems patinka, bet su ja, gy
venant šiame krašte, vertėtų, nors j 
ir trumpai, susipažinti ir pajusti 
esminį šios muzikos charakterį, 
turintį nemažos įtakos, ypač juo- Į 
dūkų tarpe. 

Džiazo kilmė 

Džiazo muzikos lopšys buvo 
New Orleano miestas prie Misisi-
pi upės žiočių. Džiazo kūrėjai 
buvo negrai. Juos į šį žemyną 
pradėjo vežti be pertraukos, pra
dedant 16-ju šimt., kaip vertin
gą prekę, sugautus Afrikoje. Juos 
atveždavo laivais į New Orleano 
uostą ir čia parduodavo vietos 
kolonistams anglams, prancū
zams ir ispanams. Jie buvo su
gauti įvairiose Afrikos vietose 
Būdami skirtingų kilčių, tarpusa-

-vyje net nesusikalbėdavo. Ypač 
JŲ buitis pablogėjo, kai buvo 
1821 m. panaikintas negrų glo
bos įstatymas. Jie tuomet prily
go tikriems vergams, nes jų savi
ninkai galėjo juos parduoti ir net 

Pablo Picasso (ispanas) 

nužudyti. Juodukai dirbc sun
kiausius darbus plantacijose, ne
išskiriant nė vaikų. JŲ visu gyve
nimas buvo beviltiškas ir, norė
dami užmiršti savo vargus ir 
kančias, giedodavo darbo dainas. 
Nors ty dainų melodijos buvo 
paprastos, bet jos, kai vesdavo ge
ras dainininkas, sudarydavo ge
rą įspūdį. T Ų visų darbo dainų 
ritmas derinosi prie darbo. Rit
mą dar paryškindavo rankų plo
jimais, kojų trypimu, kartais net 
barškindavo kokias nors tuščias 
dėžes ar mušdavo būgnus. 

18 šimt. daug negrų priėmė 
krikščionybę. Vieni iš jų tapo 
baptistais, o kiti metodistais 
ir katalikais. Didžiauisą jiems 
įspūdį padarė Šv. Raštas ir evan-

,, ,„ „. . gelijos. Sv. Raštą, pritaikę jam 
zikos atlikėjas solistas, pastekęs pašau- b .'T.. , . . . *-i-i 
Hrio M « o ritmo. m*w«L ^ v ^ melodiją, kuri, zmoma, atitiko 

Trys muzikantai (Moderniojo meno muziejus, New Yorke) 

rių sintezė vėliau ir sudarė džia- J pradžią inspiravo William Chris-
zą. 

Louls Armstrong, pirmasis džiazo mu

tinio garso ritmo, melodijos ir virtuo
ziško atlikimo sintezėje. 

savo kultyvuojamą mokslo 
sritį. 

Yra dar viena priežastis 
tiksliųjų mokslų atstovams 
žvelgti istoriniu žvilgsniu į sa
vo mokslo sritį. I r ta priežastis 
atsiranda ne iš mokslininko 
ryšio su visuomene, bet iš 
paties mokslininko veiklos 
prigimties. Ją sudaro ne kas 
kita, kaip tiksliųjų mokslų 
pažanga. Niekada tiksliųjų 
mokslų pritaikymo srityje 
nebuvo padaryta tiek daug 
pažangos kaip mūsų šimt 
mėtyje. Bet tai kartu kelia 
vieną klausimą, prie kurio 
bent pr i ta ikomoje srityje 
d i r b a n t y s m o k s l i n i n k a i 
dažnai nesustoja. Tas klausi 
mas yra, arba greičiau tas fak 
tas yra, kad tikslieji mokslai 
kinta. Ir tas kitimas reiškiasi 
ne vien pritaikymo srityje, bet 
ir teoriniuose mokslinių princi
pų formulavimuose. 

(Nukdta i 2 psl.) 

„Ragtime" muzikos forma su
siklostė iš populiarių šokių, ku
riuose yra nemažai įtakos pran
cūzų ir anglų - škotų bei jų leng
vos muzikos. („Ragtime" vardas 
yra sudarytas iš dviejų žodžių — 
„rag" ir „time". Angliškai „rag" j 
reiškia skudurą, o „time" —lai
ką arba tempą). Šiai muzikos 
krypčiai yra būdingas sinkopių 
dažnumas ir improvizacija. 
Ryškiausias šios krypties atstovas 
buvo negras Charles Boldon, va
dinamas net šios krypties „King" 
vardu, kuris 1900 m. suorganiza
vo pirmąjį „ragtime" orkestrą. 

„Blues" forma irgi buvo ne
mažiau už „ragtime" populiari. 
Šios krypties dainų melodijos bu 

smuklėse, landynėse ir legaliai 
išlaikomuose prostitucijos na
muose, kurie veikė New Orleano 
miesto dalyje, vadinamoj Stery-
ville, nes į kitas miesto dalis, kur 
gyveno baltieji, jiem buvo už
drausta įeiti. Visi orkestrantai ir 
dainininkai gyveno labai skur
džiai. Daug orkestrų vadovų, 
kaip Louis Armstrong, Milton 
Mezzrow ir kiti, sėdėjo už nusi
kaltimus kalėjimuose. Milton 
Mezzrow vienoje savo knygoje 
rašo, kad jis, tik būdamas kalė
jime išmoko groti klarnetu „hot 
jazz". 

Po I-mojo pasaulinio karo, kai 
JAV valdžia New Orleane užda
rė paleistuvystės namus bei ki
tokias landynes, tuomet daug in
strumentalistų ir dainininkų liko 
be darbo. Daug jų, ieškodami 
darbo, pėsti vyko į Chicagą Mi-
sisipi upės pakraščiu. Pirmieji in
strumentalistai Chicagos nepasie
kė. Jie susirado darbo vienoje 
smuklėje, Burghamos miestely
je, netoli Chicagos, kurią tuomet 
valdė gangsteriai su jų bosu Al. 
Capone priešakyje. Taip pat į 
Chicagą kėlėsi ir kai kurie jų or
kestrai. Tokiu būdu Chicagą pa
sidarė džiazo muzikos centru. Iš 
Chicagos džiazas pasiekė San 
Franciscą., New Yorką ir kitus 
didmiesčius. 

Džiazo muzika jau domėjosi 
ne tik negrai, bet ir baltieji. Jie 
irgi, kaip ir juodieji, pradėjo su
daryti džiazo orkestrus, įvesdami 
į savo orkestrus saksofoną, kuris 
negrų orkestruose labai retai te
buvo vartojamas, pianiną ir ki
tus muzikos instrumentus, visai 
nesilaikydami New Orleano 
džiazo orkestrų tradicijų. 

Džiazo stiliai 

Tiek New Orleane, tiek ir 
Chicagoje išryškėjo nauji džiazo 

džiazą. Iš kur ši muzikes kryptis! stiliai, kaip „hot jazz", „jungle 
gavo vardą? Yra daug versijų. į style", „svveet jazz" ir kiti, kurie 
Vieni mano, kad vardas sudary- j n e tik juodųjų tarpe, bet ir bal
tas, turint minty negro Jas Char- j tųjų buvo ir yra mėgiami. 

Pirmasis stilius, kuris pasireiš-

topher Handy. Prie krypties iš
populiarinimo daug prisidėjo 
negrų dainininkė Bessie Smith, 
mirusi 1937 metais. 

Abi šios muzikinės formos — 
„Ragtime" ir „Blues" — sudarė 

les vaTdą, kurio turėtojas pasi
žymėjo savo muzikalumu. Kiti 
įrodinėja, kad džiaso žodis suda
rytas iš veiksmažodžio „kalbėti", 
prancūziškai — „jaser". Iš „rag
time" džiasaš paėmė sinkopinį 
ritmą ir improvizacijos laisvę, o 
iš „blues" — melodiją ir harmo
niją. Šios sintezės pradininku lai
komas negras tpianistas ir kompo 

vo liūdnos, melancholiškos irizitorius Ferdinand Morton. Jis 
jų afrikietišką būdą, pradėjo gie
doti. Iš to atsirado religinės krikš
čioniškos vergų giesmės, vadina
mos „spiritualijomis". Vėliau į 
„spiritualijas" buvo įjungtos dar 

evangelijos, kurioms panaudoda
vo pasaulietinio pobūdžio me
lodijas. 

Tiek spiritualijose, tiek ir 
evangelijose pasireiškė gana gy
va ritmika, kuria išreikšdavo ne 
tik kūno judesius, bet taip pat 
savo jausmus ir nuotaikas. 

Gyvendami šiame krašte, juo
dukai susipažino ne trk su pran
cūzų giesmėmis ir dainomis, ang
lų baladėmis ir ispanų choralais, 
bet taipgi su instrumentais, at
vežtais iš Europos, ir orkestrine 
muzika, kuri skyrėsi nuo afrikie
čių. Europinė orkestrinė muzika 
jiems padarė didelę įtaką. Jie 
pradėjo steigti savo orkestrus. 
Nors tie orkestrai buvo nedideli, 
juose tebūdavo .tik keli instru
mentalistai, bet jie greitai susi
laukė gana didelio pasisekimo, iš-
vystydami dar prieš I-mąjį pa
saulinį karą net dvi populiarias 
muzikos formas, vadinamos 
„ragtime" ir „blues" vardais, fcu-

kė, buvo „hot jazz". Jis išsivys
tė apie 1912 m. iš džiazo. Jo tpra-
dininkai buvo J. Oliver, T. 
Brown ir Louis Armstrong. Iš jų 
visų svarbiausiu šio džiazo atsto
vu tenka laikyti Louis Arm
strong, kuris pagarsėjo su savo 
populiariais orkestrais „Hot 
Five" ir „Hot Seven", išlaikyda
mas pirmines džiazo tradicijas, 

dažnai desperatiškos nuotaikos ir lyra parašęs net koletą kūrinių, j būtent, natūralumą h improviza 
lėto tempo. (Anglų kalboje I kurie laikomi pirmaisiais džiazo 
„blues" reiškia tik mėlyną spal- j pavyzdžiais. 
vą, o negrams — mėlyna spal
va —simbolizuoja liūdesį, gedu
lą). „Blues" kryptyje daugiausia 
pasireiškia chromatinė harmoni
ja. Darbo dainos ir spiritualinės 
giesmės buvo svarbiausi šios 
krypties šaltiniai. Vėliau ši mu
zikos forma buvo perkelta į or-

Pirmieji džiazo orkestrai buvo 
sudaryti New Orleane iš 4 - 7 
instrumentalisty. Buvo vartoja
mi šie instrumentai: klarnetas, 
trombonas, bandžio arba gitara 
ir mušamieji instrumentai. Ret
karčiais kai kurie orkestrai dar 
vartodavo saksofoną ir pianiną. 

kestrinę plotmę. Šios krypties ; Grodavo pigiuose restoranuose. 

WixxJy H«rman dJiarn orkontr** 

ciją, nukrypstančią net į kraštu
tinumą. Pasiruošimo visai nebū
davo, nes didesnė instrumentalis
tų dalis apie gaidas neturėjo jo
kio supratimo. Pasirinktą temą 
jie improvizuodavo. Ją atlikdavo 
dviem būdais: a) grodavo visi 
kartu, bet kiekvienas savo melo
diją, nenutoldamas per dairg 
nuo kitų arba b) kiekvienas in
strumentalistas paeiliui gro
davo solo savo melodiją, o kiti 
iam ritmiškai pritardavo. Šiame 
džiazo stiliuje pasireikšdavo di
delė įtampa ir disonansai. Svar
biausias „hot jazz" bruožas — 
instrumentalisto sugebėjimas — 
turėjo jis būti ne tEk atlikėjas, 
bet ir tuo pačiu metu kūrėjas. 

Iš „hot jazz" išsivystė vadina
mas „jungle style", kurios atsto
vu laikomas Duke Ellington. 
Svarbiausias šio džiazo stiliaus 
bruožas — prislopinto trimito 
„wa - wa" efektai. 

Nuo „hot jazz" labiausiai yra 
nutolęs „boogie - woogie" džiazo 
stilius, kuris dar vadinamas for-

fNukdta i 2 p i ) 
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Girdime, kad ne vienas 
pagrindinių dėsnių matema
tikoje, fizikoje, geometrijoje 
yra pasikeitę, bet neturime 
tikslaus vaizdo apie tų pasikei
timų prasmę ir gylį. Šio raši
nio autorius neturi drąsos 
taikliau iškelti t a s teorijas, I 
paskelbtas šiame šimtmetyje, j 
kurios, kaip sakoma, keičia ; 

kai kuriuos matematinius a r j 
fizinius dėsnius, kurie buvo 
laikomi neklaidingais šimtme- Į 
čiais. Ant jų tebėra susikūrusi 
pažiūra apie tiksliųjų mokslų 
neklaidingumą. Populiari opi- j 
nija tebėra gyva, kad tiksliuo- i 
šiuose moksluose viskas y r a j 
labai tvirta, tikra ir nekin
tama. Visuomenei būtų įdomu \ 
žinoti, kiek ir kokia prasme 
tikslieji mokslai y ra neklai
dingi. 

Ryšium su t u o , v e r t a 
atkreipti dėmesį į tai, kad 
entuziastai, įsigilinę į naujus 
formulavimus ar naujus atra
dimus, yra linkę užmiršti, k a s 
buvo anksčiau. Iš šalies žiū
rint, tačiau kyla klausimas, a r 
praeities tikslieji mokslai 
nebuvo visiškai be klaidos. Ir 
šalia to, mokslininkai, susi
žavėję naujais atradimais a r 
formulavimais , y r a l i n k ę 
drausti kam nors ateityje ki
taip tas problemas spręsti, 
negu jos yra sprendžiamos 
šiandien. 

Tokios yra mintys, kurios" 
skatina prašyti mokslininkus 
pažvelgti į savo veikimo sritis 
istoriniu požiūriu. Berods 
teisinga bus sakyti, kad 
mokslinės pažangos istorijos 
studijų atžvilgiu modernieji 
laikai stovi gana neaukštoje 
pakopoje. Šiam reikalui gali
ma prisiminti 19-tame šimt
metyje Augus to Comte 'o 
paskelbtą teoriją apie mokslų 
istoriją. J is visą mokslinę 
pažangą suvedė į -ris tarps
nius: į mistinį, religinį ir 
mokslinį. Kitaip sakant, kiek
vienas mokslas pradžioje buvo 
burtininkavimas, vėliau reli
gija ir tik pagaliau mokslas. Ši 
schema apie vidinius kiek
vienos mokslo srities ieško
jimus, metodo rūpesčius, klai
das ir a t r a d i m u s n i eko 
nepasako. Tiesa, ši teorija y ra 
greičiau filosofo galvojimas 
negu mokslininko tyrinėjimo 

padar inys . Visuomenė šiais 
laikais jaučiasi pribrendusi 
sulaukti iš pačių mokslininkų 
labiau dalykinio savo tyri
nėjamų sričių istorijos vaizdo. 

V. Bgd . 

A T S I L I E P I M A I 

Ačiū už rašinį „Besiruo
š ian t mokslo ir meno simpo
ziumui". Su dideliu įdomumu 
jį perskaičiau. Čia kyla tiek 
minčių, kad atsakymą pagrįs
ti vien logika neužtenka — 
reikia platesnio dalykų paži
n imo. Šį kartą pasitenkinsiu 
vien tik savo atmintimi, 
neieškodamas pagelbininkų 
t a r p jau pripažintų autoritetų. 

D i e v a s , pagal F r a n c i s 
Bacon, parašė dvi knygas: 
Bibliją ir Gamtą. Biblija nuro
do, kaip mes turime elgtis, o 
g a m t a aprūpina mus savo 
gėrybėmis. Gamtos paskirtis 
y r a tarnauti žmogui, bet ji 
stropiai saugo savo paslaptis. 
Savo paskirtimi, norėdami 
„užvaldyti žemę", turime ją 
pažinti, o gamtos pažinimas 
jau yra mokslas. 

Tiksliuose moksluose idėja 
gimsta, tik turint stiprų teore
tinį pagrindą — tai kūrybinis 
momentas , tos minties apipa
vidalinimas, arba jos įrikia-
v imas į mokslinės disciplinos 
gre tas yra mokslas, o jos 
pavert imas įrankiu, procesu 
jau yra technika. Dažniausiai 
perėjimas iš vieno laipsnio* į 
kitą nėra aiškus, o kartais 
v iskas prasideda iš kito galo. 
Pavyzdžiui, turime gamtinę 
apraišką, ieškome jos veiki
mo priežastingumo. 

Baimintis, kad „aukštoji 
specializacija" nėra be t a m 
tikro pavojaus pačiam moks
lui , atrodo per daug bendri
nis tvirtinimas. Gamta y ra 
l aba i specializuota, todėl ir 
mokslas turi būti specializuo
tas — kitaip jos nepažinsime. 

J e i erdvių satelitas nu
skrenda milijonus mylių ir 
atsiunčia žemei nuotraukas, 
tai reiškia, kad kūryba, moks
las ir technika bendradar
biauja ne viename asmenyje, 
bet viename kūrinyje. 

Prigyvenome tokį laiko
tarpį, kad vienas asmuo, 
nežiūrint jo pajėgumo, nebe
gali daryti platesnių, api
b e n d r i n a n č i ų i švadų dėl 
klausimo šakotumo. Reikia 

intelektualinės talkos univer
saliai tiesai atskleisti ir ją už-
pajamuoti, nenusikalstant j au 
veikiantiems dėsniams. Reikia 
Simpoziumo, kuriame šalia 
fiziko, gamtininko būtų ir filo
sofas, teologas ir visų kitų 
mokslo šakų atstovai. Reikia 
problemą pavartyti ir apžiū
rėti iš visų pusių, kad ji 
nepasidarytų vien technikinė 
užduotis. 

Priežastingumas, arba, kaip 
rašote, istorinė perspektyva 
visada praverčia, bet daugeliu 
atvejų prasideda ne nuo 
„rato", bet žymiai vėliau ir 
darosi prieinamas ir supran
tamas gerokai išprususiems ir 
susipažinusiems su dėstoma 
disciplina. Nežiūrint ką liestų 
nagrinėjamas mokslas — 
kalbines plonybes, chemines 
formules ar erdvių užkariavi
mą, jas pasisavinti galės as
muo, turintis bent minimalų 
teoretinį dalykų pažinimą. To
dėl ir grupuojasi žmonės pagal 
pamėgto arba išmokto dalyko 
rūšį, norėdami patirti , kiek 
jis yra pribrendęs nagrinėja
mai temai ir ką naujo apie ją 
galėtų pasakyti, arba kiek 
savo žinojimą galėtų papil
dyti. 

Atsiprašau už paliestas tik 
bendrybes; nuoseklesnis daly
ko nagrinėjimas reikalautų 
daugiau laiko ir stipresnio 
išmąstymo. 

J u o z a s R i m k e v i č i u s 
Jūsų mintis, kad pranešėjai 

įvestų ir istorinę klausimo 
apžvalgą, yra įdomi. Tik ne 
vienam kalbėtojui tai gali 
sudaryti nemažai sunkumų, 
nes daugelio klausimų vysty
masis vyksta ne tiesia, bet su
siraizgiusia kreive — daug 
žadantys keliai pasidarė klyst
keliais. Yra ir, kaip J ū s mini
te, labai žmogiška tendencija 
susižavėti viena kuria nors 
klausimų sprendimo techni
ka, nors čia turbūt būtų išim
tis dabarties teoretiniai fizi
kai, kurie yra pasiruošę bet ką 
nors vieną kartą pabandyti , 
klausimą, kiek ir kokia pras
me tikslieji mokslai y ra 
neklaidingi, tikrai vertėtų 
pasvarstyti — juk šių mokslų 
pati įdomiausia dalis nėra 
eksperimentų duomenys, o tos 
teorijos, kurias jie remia a r 
griauna. 

A r ū n a s L iu lev ič ius 

Moderniojo džiazo kvartetu 

Džiazo istorija ir jo stiliai 
(Atkeltais 1 pusi.) Į zitoriu, kaip Mozarto ar kitų kū

riniai, kurių temos tapo net foks
troto pagrindu ir pan. 

figūra, kuri atliekama kaire r a n - Į , N,OTS f g į i m " j ė " į U SU" 
į ka, o improvizacija - d e š i n e . Sį l a U 2 e " " tradicijas, bet liko po-

tepijoninio džiazo stiliumi. Jo ' 
pagrinde glūdi pastovi ritminė 

j džiazo stilių išpopuliarino pianis
tai Albert Ammens ir Meade 

;„Lux" Lewis. 
„Sweet jazz" stilius, iškilęs 

Į tuojau po I-mojo pasaulinio ka-
Iro, visai nuėjo kitu keliu, kaip 
„hot jazz", nes tos įtampos ja
me nėra. Orkestruose įvesta 
drausmė, kaip simfoniniuose or
kestruose, apsiribojama, nors ir 
ne visiškai, nuo šokiu. Į orkest-

I ro sudėtį buvo įvesta smuikas, ar
fa ir kiti instrumentai, kurie čia j 

į perėmė iš pučiamųjų ir mušamų-
j jų instrumentu vadovaujamą 
i vietą. Taip pat-sušvelnino har
moniją, orkestruotę ir sumaži-

i no iki minimumo improvizaciją 
! bei drastiškumą. Šios krypties at

stovai buvo jau ne juodieji, bet 
baltieji, kaip Paul Whiteman ir 
kiti. 

„Sweet jazz" pasireiškė ne tik 
instrumentinėje, bet taipgi ir vo
kalinėje plotmėje, šis džiazo šti-

i liūs jau vadinamas „crooning" 
į vardu. Jam, kaip ir „sweet jazz", 
didelės reikšmės turi sentimenta-

; lumas. Atstovais laikomi Rudy 
j Valle ir Eing Crosby. 

Vėliau į „swęet jazz" pradėjo 
' veržtis apsčiai ir kitų elementu, 
! kurie t Ksčiau džiazui buvo visai 
I spetimi, nepriimtini, pvz. senti-
j mentaliu baladžių melodijos, sa-
i vaip perdirbami žinomu kompo-

Nauji leidiniai 
• LIETUVIŲ DIENOS, 1981 m. 
sausio mėn., Nr. 1. Žurnalą re
daguoja Redakcinė kolegna. Pus
lapius angly kalba redaguoja Rū
ta Skirius ir Margis Matulionis. 
Leidę jas ir administratorius — 
Antanas F. Skirius. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 4364 Sun-
set Blvd., Hollywood, CA 90029. 
Metinė prenumerata— 18 dol. 

Naujas žurnalo numeris pra
dedamas dviem Antano Vaičiu'-
laičio eilėraščiais iš knygos "Ir 
atlėkė volungė", prišliejant greta 
h* įdomią nuotrauką: rašytojų 
Antano Vaičiulaičio ir Bernardo 
Brazdžionio viešnagė Lietuvos 
pasiuntinybėje, Washingtone. 

puliarus ir šiandiena mėgiamas, 
ypač jaunimo. 

1935 m. iškilo nauja džiazo 
kryptis, vadinama „swing", prie
šinga „sweet jazz" stiliui, kuri 
pabrėžia ritminę įtampą ir diso
nansą. Pasiliko tačiau sinkopių 
dažnumą ir improvizacijos laisvę, 
kaip ir „sweet jazz". Orkestrai 
čia padidinti. Svarbesni šios 
krypties atstovai buvo Benny 
Goodman ir broliai Jirnrny ir! 
Tommy Dersey. 

Be minėtų džiazo stilių dar pa
sireiškė „bebop" ir „west coast". 
Bet šie džiazo stiliai nėra taip 
populiarūs, kaip anksčiau pami
nėti. „Bobop" arba sutrumpintai 
„bop" džiazo stiliaus pagrinde 
glūdi ritminės figūros, paimtos 
daugiausia iš amerikiečių, gyve
nančių pietuose. Taip pat jame 
pasireiškia moderniosios muzikos 
įtaka. Šio džiazo stiliaus (pradi
ninkais laikomi Charlie Parker, 
Dizzy Cillespie ir kit 

„West Coast" džiazo stilius at
sirado apie 1950 m. vakarinia
me JAV pakraštyje. Šios krypties 
pradininku laikomas Davė Bru-
beck, kuris pagarsėjo su savo 
kvartetu, sudaryta iš fortepijono, 
saksofono, kontrabaso ir muša
mųjų instrumentų. Šioje džiazo 
kryptyje atsisakoma šokių, o pa
brėžiama improvizacija. 

Džiazas, reikia pasakyti, tu

rėjo taip pat nemažos įtakos net 
kai kuriems kompozitoriams, 
kaip Cl. Debussy. I. Stavinskiui, 
P. Hindemithui, M. Raveliui, D. 
Šostakovičiui ir kitiems, nes kai 
kuriuose jų kūriniuose lengvai 
įžiūrimi džiazo stiliaus bruožai. 

Nors kai kurios džiazo kryptys, 
pradedant nuo 1930 m., ėmė 
silpnėti, bet pats džiazas, kaip IT 
pirma, plačiai dar vartojamas, 
nes modernioji žmogaus dvasia 
jame suranda kažką naujo, pa
trauklaus, savito. Šiandien džia
zas vartojamas, net kai kurių re
liginių bendruomenių bažnyčiose, 
ypač jaunimo pamaldose, norint 
kad jaunimas uoKau dalyvautų 
pamaldose, nes senosios pamal
dų formos nepatenkina jų dva
sinių poreikių, 

Ypač įvairus ir jautriai nuošir
dus pokalbis su rašytoju Juozu 
Kralikausku jo 70 metų sukak
ties proga. Paskutinis pokalbio 
puslapis yra tikras šios rūšies še
devras, nors dėk į atitinkamą 
chrestomatiją. Kiti literatūriniai 

puslapiai skaitytoją pasitinka gū
džia netektimi: atsisveikinama su 
Marium Katiliškiu (Bronys Rai
la) ir dr. Jonu Grinium (J. Br.) 
Rašoma dar apie lituanistinio 
švietimo reikalus, duodamas re
portažas iš Pietų Amerikos lie
tuvių veiklos ir kt. Išradingai įdo
mi ir angliškoji žurnalo dalis, 
akcentuojanti labiau kultūrinės 
veiklos sektorių: recenzuojama 
antalogija "Lithuanian Writexs 
in the West", minimas Kristijo
nas Donelaitis ryšium su jo su
kaktuviniu pašto ženklu ir k t . 

• SKAUTŲ AIDAS, 1981 m. 
sausio mėn. Lietuvių skautų rriė-

Džiazas jau susilaukė dėmesio nesims žurnalas. Leidžia Lietuvių 
ne tik protestantiškų religinių 
bendruomenių, bet taip pat ir ka
talikų tarpe. Ar džiazas bus įsi
leistas ir į katalikų bažnyčias, pa
rodys ateitis. 

Duke Effington, vienas žymiausių 
džiazo kompozitorių, turėjęs daug {ta
kos kitiems ir aplamai džiazo koncer
tiniam išsivystymui. 

skautų sąjungos pirmija. Redaguo
ja Ale Namikienė, 6041 S. Falr-
field Ave., Chicago, IL 60629. 
Administruoja Malvina * Jonikie
nė, 6346 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, TL 60629. Metinė pre
numerata — 5 doL, garbės pre
numerata — 10 dol., garbės lei
dėjo prenumerata — 25 dol. ^ -•• • 
-•Žurnalo puslapiai gražiai- at
spindi spalvingą ir margą lietu
vių skautų veiklą, aprašus iliust
ruojant gausiomis nuotraukomis. 

Esmi Lietuvos pilietis, ir jai, 
Lietuvai, o ne kam kitam teno
riu laimės ir gėrybės. Galima 
mane peikti ar girti už mano ori
entaciją, gerai ar negerai supran
tamą tą gėrybę, už krypimą šen 
ir ten, tik negalima primesti man 
blogų norų. Negalima atimtimis 
manęs teisės tai viešai pareikšti, g 

Vaižgantas 

Arturas Bušas ir Rudolfas 
AGNĖ L U K Š Y T Ė 

Gyvenau toli nuo Sydnėjaus miesto cent
ro, kur vienoje įstaigoje tarnavau. Nutariau 
persikelti arčiau darbovietės, nes važi
nėjimas žmonių pergrūstais traukiniais la
bai įgriso. Traukinyje tekdavo išstovėti visą 
valandą, dėl ko mano kojos dažnai "kėlė 
protestą". 

Suradau butą netoli centro, sename, gra
žiame priemiestyje, Čandos gatvėje, kurioje 
visus senus pastatus nugriovė, o jų vietoje 
pastatė kelių aukštų moderniškus namus. 
Juose nuomavo butus. 

Naujas mano butas buvo milžiniškame 
"U" pavidalo pastate, kuriame buvo nuo-
muojami trisdešimt aštuoni butai. Taigi kai
mynų daugybė ir jie įvairiausio plauko. 

Kur tik begyvenam, visada laikiausi 
principo su kaimynais gražiai sutarti , nežiū
rint kokius "ragus" jie būtų "išsiauginę" iš 
savųjų ydų. Deja, naujame bute mano 
principą^ ėmė laužyti neigiamos mintys, gan 
dažnai "lakstančios po galvą", kad mano 
kaimynas, gyvenąs apačioje manojo buto, 
yra nesimpatiškas, kad jo akys mažos ir ar
ti viena kitos — reiškia kvailas ir piktas. 
Žinoma, tokioms mintims "geras sąlygas" 
sudarė minėtas kaimynas — Arturas Bu
šas. Pirmą kartą užkalbino jis mane nors ir 
mandagiai, bet su ryškiu nepasitenkinimu 
balse. Pasakė savo vardą ir pavardę. Kaip ir 
įprasta anglosaksų kraštuose vyrui ne-
paduoti rankos moteriai pasisveikinant, 
taip ir mudu, susipažindami išlaikėm anglo
saksišką tradiciją. Jis tučtuojau paklausė: 

— Iš kokio krašto, ponia, atvykot? 

Jei angliškai kalbi su svetimtautišku ak
centu — tik tokio klausimo tesulauksi iš 
australų. Man, jau gyvenančiai Australijoje 
dvidešimt penkerius metus, tokie nuolati
niai klausimai buvo gerokai įsipykę, bet aš 
ponui Bušui kantriai išdėsčiau, kad esu lie
tuvė, Lietuvą palikau prieš trisdešimt metų, 
nes mano kraštą okupavo rusai. Paaiški
nau, kad Lietuva yra viena iš Pabaltijo vals
tybių. J i yra netoli Švedijos. Aš jau turėjau 
susidariusi aiškų vaizdą apie australus, lie
čiant jų prasilavinimą geografijos srityje ir, 
net neklausiama, aiškindavau, kur yra Lie
tuva. Australai jau orientuojasi, kad Švedi
ja kažkur Europos šiaurėje. 

Visa tai išklausęs, Arturas Bušas nu
metė pastabą su tokiu balso tonu, kuriame 
skambėjo kaltinimas: 

— J ū s taip ilgai Australijoje gyvenot, bet 
vis dar kalbat su svetimtautišku akcentu! 

* 
Gan ilgą laiką Artūro Bušo neteko sutik

ti nei kieme, nei koridoriuje, gal daugiausia 
dėl to, kad pradėjau instinktyviai jo vengti. 
Yra sakoma, kad viduramžės moterėlės (de
ja, mintyse pradėjau save tokia vadinti) 
pasižyminčios ypačiai stipria intuicija. Ten
ka prisipažinti, kad laikas nuo laiko "su-
gaudavu" savyje nujautimą, jog su tuo Bu
šu įvyks koks nors nesusipratimas. 

Pamažu, pradėjau įsidėmėti daugybę kai
mynų. Susipažinau su keturiomis studen
tėmis, kurių butas buvo priešais manąjį — 
skyrė gan siaura kiemo erdvė. Mes, sustoju
sios balkonuose, persimesdavom vienu kitu 
žodeliu. Jos Artūro Bušo aiškiai nemėgo ir 

kokiomis nors replikomis, o daugiausia vei
do gr imasomis man d a ž n a i tą išreiškė. 

Ponia Jonesienė. gyvenan t i Žemai, prie
šais Bušą, kitoje kiemo pusėje, vadino jį tik 
vardu ir jo gailėjosi. Ar tu ra s esąs geras žmo
gus, tačiau vienišas, n e s jis anglas . Austra
lijoje j am sunku pri tapti , visų vad inamas 
"Pommy". M a n buvo aišku, kad Jonesienė 
irgi anglė. 

Ponia Bakerienė, kurios butas buvo ša
lia manojo (mudvi skyrė tik plona faneros 
sienelė, pertverianti ba lkonus , laikėsi išdi
džiai ir tik retkarčiais teikėsi man "numes
t i " kokį mandagų žodelį. Jos nuomonės 
apie Bušą nežinojau, bet neteko jos matyti 
su juo besikalbančios. 

Kadangi manyje slypi stiprus, nors ir 
ne iša išk inamas j ausmas , jog be gėlių nega
lima gyventi , netrukus visus savojo bal
kono kampus užpildžiau įvairiausiais gėlių 
ir kaktusėlių vazonėliais. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais mėgau balkone triūsti apie 
gėles: j a s laistyti, pers ta tyt i iš vienos vietos 
į kitą. 

Vieną šeštadienį, grįžus iš miesto į na
mus su pirkiniais, r a d a u Bušą laukiantį prie 
laiptų, vedančių į m a n o butą. J i s tučtuojau 
"ėjo prie reikalo": 

— Žiūrėkit, ponia, jūs savo balkoną pri-
grūdot įvairiausių žolių. 

Su ta is savo vazonais trankotės per die
nų dienas ir man dėl to tenka kęsti triukš
mą. Tai m a n e nervina. Ateityje prašau su 
žolėmis ta ip tyliai tvarkyt i s , kad man ne-
trukdytumėt. 

Šiek tiek patylėjus, kad sulaikyčiau savy
je kylantį pyktį, prižadėjau jo paliepimą pil
dyti. Įėjus į savo butą, ,pradėjau sau pano
sėje bartis: 

— Tas Bušas bjaurus tipas. Nieko nevei
kia per dienų dienas , bet jį, supraskite, 
nervina mano gėlės balkone. Dar drįsta gė
les išjuokti, v a d i n d a m a s jas žolėmis. Kvai

las tipas, užtat ir akiplėša. 
Neigiamų minčių apie Bušą atsirastų 

daugybė, jeigu j as puoselėčiau. 
* 

Su studentėmis ir Jonesienė susibičiu
liavau; Jonesienė papasakojo apie Bake-
rienę, girdi, ji mokanti "nosį riesti" — esan
ti kažkokios šalpos draugijos valdybos 
pirmininkė, nuolat lakstanti visur. 

Studentės m a n papasakojo apie Jonesie-
nę. Ji esanti paslaugi, geraširdė moterėlė, 
bet nuolat vaikštanti apie visų butų du
ris ir "pas i imant i" sau viską, ką tik prie du
rų randanti. Sakysim, įvairių firmų ats
tovai siūlo savo prekes — jų agentai palieka 
prie durų naujai pagamintus skalbimo mil
telius a r dantų pastą ir pro durų apačią įki
ša į butą kortelę, kurioje pažymėta, kad pa
liko prie durų prekes veltui išbandymui. 
Jonesienė tokias paliktas prekes susiren
kanti sau ir dėl to jau turėjusi daug nema
lonumų, bet tikriausiai esanti kleptomanė -
negalinti susivaldyti. Jei būtų neturtinga, 
negalėtų nuomoti tokio brangaus buto. 

Studentės Artūrą Bušą vadino "Mister 
Buš-Buš", ir jų pasakojimuose jis iškeldavo 
"dideliu, piktu vilku". Pradžioje jos jį vadi
nusios Artūru, bet po jo nedraugiško pasiel
gimo jis dabar esąs tik "Mister Bu-Buš". 
Pasirodo, kad jis studentėms kartą iškvietė 
policiją, švenčiančioms vienos iš jų gim
tadienį. Dviems jauniems policininkams 
atvykus studentės tučtuojau juos pakvietė 
paūžti kartu. J i e tarnybiškai atsisakė, bet 
Bušui patarė pakęsti vieną kitą pasilinks
minimą ir bandyti su kaimynais sugyventi 
geruoju. Studentės tada linksmai juokėsi, 
kad Bušas "gavo ilgą nosį". 

Jos taip pa t papasakojo, kad, prieš man 
atsikeliant, išsikėlė jų kaimynė, labai graži, 
dar gan jauna ponia. Atrodo, kad jinai bu
vo su vyru išsiskyrusi, bet turėjo savo 
amžiaus draugą, kuris dažnai pas ją lankė

si. J a i tik ką atsikėlus, Bušas kaimyne susi
žavėjo ir nesiliovė "sukęs ra tą" aplink. J i , 
žinoma, į senyvą Bušą nekreipė jokio dė
mesio. Netrukus Bušas pradėjo ir jos nekęs
ti. J i mėgo savo balkone degintis saulėje sru 
maudymosi kostiumu, pusiau gulėdama pin
t iniame fotelyje. Tai Bušą t a ip erzino, kad 
jis, s tovėdamas savo balkone ir užvertęs 
galvą aukštyn, žiūrėdamas į ją, svaidydavo 
įvairias replikas. Nors ponia jam niekada 
nė žodelio neatsakė, bet netrukus parodė, kad 
jo replikos ja i nusibodo. J i aiškiai buvo pasi
ruošus Bušą "pamokyti". Kartą, eidama* 
kiemu,šisai "numetė" jai pastabą: "Na, gra
žuole, ar daug saulės kalorijų laimėjei šian
dien?" J i tik atsistojo ir švyst — išpylė ant 
jo galvos vandenį iš ąsotėlio. Bušas iš pra
džių stovėjo lyg apstulbęs ir kratė galvą, 
nuo kurios vanduo varvėjo a n t jo marš
kinių. Po to ėmė grasinti, jog "parodysiąs1*. 
Dairėsi liudininkų, bet studentės slėpėsi už 
savo langų užuolaidų ir tik pro plyšius visą 
šią situaciją stebėdamos plyšo juokais. Bu
šas skubiai nulėkė gatve tolyn. Visiems, ku
rie matė, buvo aišku, kad j is iškvies poli
ciją. Netrukus jis grįžo ir stoviniavo kieme. 
Diena buvo karšta ir, kai policija atvyko, 
Bušo marškiniai buvo jau išdžiūvę. Bušas 
ėmė policininkams ponią skųsti, o ji stovėjo 
savo balkone ir policininkams meiliai šypso? 
josi .J iems, be jokios abejonės, graži ponios 
figūra ir dailus veidas patiko. Ponios net 
nepaklausė, kodėl ji pylė vandenį Bušui ant 
galvos. Apžiūrėjo Bušą ir pasakė , kad nesą 
nė mažiausio įrodymo, kad jisai būtų per
merktas - esąs visiškai sausas . Išvykdami 
jie tik draugiškai pamojavo poniai. Išsky
rus Bušą, visi kiti gyventojai iš šio įvykio tų 
rėjo daug gardaus juoko. Net Jonesienė juo
kusis iš Bušo. 

Po to Bušas poniai jokių replikų jau ne
belaidė, bet iki jos išsikraustymo sėdėdavo 
savo balkone, atsukęs kiemui nugarą. 
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nyga apie XII - XIV amžių karybą Pabaltijy 
ALGIRDAS B U D R E C K I S 

"Kario" žurnalo Lietuvos 
irinės istorijos raštų 11-tasis 

kmas yra "Kario" redak-
oriaus Zigmo Raulinaičio 
įrašytas veikalas "Grobio ir 

įįmikinimo žygis". Leidinių 
SSjįerijos ankstyvesniuose to-
Slįauose karų istorikas Rau
donait is nagrinėjo hunų ir go

tų, vikingų, bei Kijevo Rusijos 
epochų kovas tarp baltų gen
čių ir jų agresyvių kaimynų. 

"Šiuo nauju veikalu autorius 
^"pereina į Lietuvos valstybės 
'• "istorinį laikotarpį", t.y. ap-
: rašo XII - XIV amžių karinius 

įvykius. 

Anot autoriaus, bendroje 
barinėje istorijoje yra mažai 
kreipiama dėmesio į Viduram
žių karinius žygius Baltijos 
kraštuose, ypač Lietuvoje. Žy
giai į Lietuvą arba lietuvių žy
giai (vokiškai Litauenreisen ir 
Litauerreisen), jei tik jie baig
davosi be didelio mūšio, ar ko
kios pilies sugriovimo, iš stra
teginių elementų būdavo 
išskiriami ir atmetami lyg 
^antraeiliai įvykiai. Pasigen
dama Viduramžių metraš
čiuose plačiai aprašomų 
"Litauenreisen" mokslinio 
nagrinėjimo ir įvertinimo. Yra 
vokiečių istorikų, kaip E 
Maschke ir K. Schuebepp-

. mann, kurie tuos žygius į Lie
tuvą visiškai nuvertina, ra-
.šydami apie juos, lyg tie 
žygiai būtų buvę tik "me

džioklės" ar "karinio sporto" 
— pasijodinėjimo išvykos. 

Netrūksta ir priešingos nuo
monės mokslininkų, kaip F. 
Grause ir K. Forstreuter. Jie 
laiko tas "reysas" rimtais 

;¥akarų riterių žygiais prieš 
bendrą priešą. 

Pastaruoju laiku grobio ar 
naikinimo žygius nagrinėja 
vokiečių istorikas B. Benning-
hovenas. Jo tyrinėjimai įdo
mūs tuo, kad Benningho-

• venas iškelia naują pažiūrą į 
- -"Litauenreisen" reikšmę. Jis 
-aiškina, kad tie žygiai, nežiū-
'•rint kurios pusės vykdomi, bu

vo strateginės reikšmės žy
giai, lygiai kaip mūšiai ar 
apgulos. Šių tyrinėjimų au-

' torius Benninghovenas net tei
gia, jog Viduramžių karinės is-

Lietuviti karys Xm-XJV 
Ir ttan kapfasnmoaa). 

(Rekonstrukcija pagal radinius žmonių 

• 

torijos s a m p r a t ą reikia keisti 
ta prasme, kad tuos "Reisen" 
— ginkluotus žygius reikia pri
lyginti mūš i ams t ik gal su tuo 
skirtumu, kad tie kariniai žy
giai buvo dažnesni už mūšius 
ar apgulas . 

. - • - - • 

Pasinaudodamas i E. 
Benninghoveno t s traispnio, 
a t spausdin ta lefcfifryje **Zeit-
schrift fuer Ostforschung" (19 
J H S . Heft 4, 1970), rezul
tatais, Zigtnas Rauliriaiįfe sis
temingai panagrinėjo <tj gro
bio ir na ik in imo karinių žygių 
eigą pietryčių P a b a l t i j y ^ . 

Z. Raulinai t is pastebi, jog 
grobio ir naikininrcrftrigiai vy
ko tam t ikruos geografiniuose 
ir laiko rėmuose. Greta geo
grafinių sąlygų, — pastebi au
torius, — svarbus yra žygyje 
dalyvavusios kariuomenės dy
dis, k l imatas ir metų laiko
tarpis žygiui vykstant , kelių 
būklė ir t r anspor to priemonės. 
Pagaliau yra svarbu žinoti 
puolamojo tikslo — taikinio 

pobūdis ir įsiveržimo gylis į 
užpultą kraštą, o ta ip pat puo
lamos srities ūkinis pobūdis, 
jos ūkinis našumas . Šiuo at
veju labai svarbų vaidmenį 
v a i d i n ą s gyvento jų t i rš 
tumas.... dar svarbiau yra vie
tovaizdžio pobūdis. Ar puo
l ikas būtų estas, lietuvis, 
rusinąs ar ordino riteris, jis tu
rėjo, kaip taisyklė, pirmiausia 
pereiti per mažesnį ar didesnį 
pasienio dykros plotą, kas 
reiškė patirti daug vargo, kaip 
k ron ikose dauge ly vietų 
pasakojama . (11 psl.). 

Savo tyrinėjimuos Z. Rauh
nai t is teigia, kad "pačių nai
kinamųjų veiksmų ilgumą lai
k o a t ž v i l g i u r i b o d a v o 
kariuomenės didumas ir metų 
laikotarpis. Juo kariuomenė 
buvo mažesnė, tuo jos veiks
mai užpultame plote turėjo bū
ti trumpesni, nes reikėjo skai
tytis su tuo, kad užpultieji 
galėjo per 3-4 dienas sutelkti 
daug stipresnes jėgas kaip 

puolikų. Todėl silpnas, bet 
grei tas užpuolikas kaip s ta iga 
užpuldavo, taip skubiai ir 
sprukdavo. Didesnė kariuo
menė galėjo užtrukti ilgiau, ta
čiau irgi ne per ilgai. Tuo at
v e j u r i b ą n u s t a t y d a v o 
galimybė viskuo apsirūpinti, 
nes užpulta sritis būdavo grei
t a i apgrobiama, ir ten ištek
liai greitai išsekdavo. Tais lai
k a i s , a p i e k u r i u o s č i a 
kalbama, rytiniame Pabal ty 
kar inia i žygiai trukdavo neil
g iau kaip 4 savaites, beveik 
ka ip taisyklė — tik 14 dienų. 
Papras ta i , pats naikinimas 
t rukdavo daugiausia 10 die
nų. Prie visų šitų apribojimų 
prisidėdavo dar ir noras par
sigabenti namo grobį, niekam 
netrukdant , tai yra — nesilei
džiant į kautynes" (14-15 psl.). 

Trumpai apžvelgęs vikingų 
grobio žygius, Z. Raulinait is 
aprašo lenkų 1111 - 1112 m. 
žiemos žygį prieš prūsus. 
Rusinai (Kijevas) naudojo ali
n imo strategiją prieš šiau
rinius savo kaimynus. Au
torius pateikia informacijas 
apie 1128, 1130 ir 1132 m. rusi
nu žygius prieš jotvingius ir 
lietuvius. Skyriuje "Lietuva -
Livonija" aprašo abipusius lie
tuvių žygius į Livoniją ir livo-
niečių žygius į Lietuvą. I t in 
įdomus yra lietuvių 1218 - 19 
metų žygis į Estiją. 1218 m. 
gruodžio pabaigoje maždaug 
1000 lietuvių kariauna žygia
vo iš Mežuotinės apylinkių pro 
Žiemgalą, skersai užšalusią 
Rygos įlanką į Saaremą; po to 
per ledą pro Muhu salą į Esti
ją, ir, nuniokodama Laane-
mos, Harrios, Sakkalos ir 
Toluvos sritis, sėkmingai per
sikėlė per Dauguvą grįždama 
n a m o pro sėlių kraštą. Žygis 
truko maždaug 3 savaites, o 
nukeliauta 800-1000 km. Ten
ka pripažinti šį lietuvių karinį 
veiksmą vienu drąsiausių žy
gių, įvykdytų XU-XIV a. 

Ilgiau autorius sustoja prie 
Kryžiuočių ir Livonijos ordinų 
žygių į Lietuvą 1372 m., kada 
Algirdas ir Kęstutis su Lie
tuvos karinėmis jėgomis buvo 
nužygiavę prieš Maskvą. Tai 
buvo pavojingas metas Lietu
vai . Nežiūrint minkštos žie
mos, Livonijos magistras von 
Vrimersheimas 1372 m. va-

č^aie Auodvalkė 

pirmasis gegutės sekmadienis 
viduramžių baladė 
smuikas, armonika 

prie nuotakos 
Švente plevena išdrikusios mergaičių kasos 
siauri Silkiniai kaspinai 
margi sijonai 
ir iŠ toli atsivežtos žemaičių skaros 

skalija kurtai 
sveikinasi nepažįstami vestuvinės puotos 

» svečiai 
iš kvieslio saujų lyja margaspalvėm 

popieriaus skiautelėm 
ryžiais ir rožių žiedlapiais 

aikštelėje 
spektaklio režisierius 
šokdina pilko miesto marionetes 
ir moko vaikus 
lygties kuri yra gyvenimas 

mažuose kumščiuose susmulkinta diena 
(dainos ir šokiai 
piršlys kaukėtas 
vainikai 
burtininkas) 
sugniaužtuose sudrėkusiuose pirštuose 
viltis 
lietingą popietę 
praeities skutus 
paversti vėl švente 
iš mano atgniaužtų delnų 
be garso byra 
nublukusių jausmų konfeti 

Marti* Amfarozardane Zrejo * * » (emalis ant vario) 

kaip vaikas mokausi ir aš 
lygties kuri yra gyvenimas 

kuri yra gyvenimas 

įsisūrėjusios prieplaukos lentos kvepia jūra 
ir jūra kvepia šiurkštūs žvejų plaukai 
jų ašutinės barzdos 
marškinių drobė 
tankus geltonas tinklas 
kriauklės 
debesys 
dangus 

jūra — įkaitę saulės spinduliai 
medus ir prakaitas 
smėlis 
baltos uolos 
svirplių čirpimas 

jūra ir tavo lūpos 
tavo lūpos tavo lūpos 

I 

sario 10 d. traukė į Laukinin
kus (į Aukštaitiją, kurios kli
matas buvo šaltesnis). Nors 
žygis truko 3-4 dienas, kala
vijuočiai gerokai prisiplėšė. 
Įsruties komtūro trumpas žy
gis į Žemaičius buvo tik pre
liudas į stambius kryžiuočių 
vasaros veiksmus. 

Z. Raulinaitis gana daug 
vietos skiria 1372 m. vasaros 
kariniams veiksmams (psl. 96-
126), kada įvyko Kryžiuočių 
ordino abiejų šalių, Prūsų ir 
Livonijos, sutartiniai žygiai. 
Kryžiuočiai iš Prūsų smogė 
skersai Žemaitiją, o kalavijuo
čiai iš Livonijos nusiaubė sri
tis pagal Nevėžį. Abi puolan
čios kariuomenės grobdamos 
ir naikindamos artėjo prie Ne
ries slėnio, į šiaurę nuo Kau
no. Iš Vokiečių ordino metraš
čių aprašymų atrodytų, kad 
tada kone visa etnografinė 
Lietuva buvo labai sunai

kinta. Juk ordinas perėjo veik 
trečdalį to meto Lietuvos plo
to. Tai buvo pačios tirščiausiai 
gyvenamos, derlingų dirbamų 
laukų apylinkės. Bet atrodo, 
kad tie ordino aprašyti lie
tuvių nuostoliai nebuvo tokie 
dideli, kaip giriasi kronikinin
kai. Z. Raulinaičio apskaičia
vimu, "apgrobtame ir apnai
kintame 1372 m. žygio metu 
1.267 kv. km. plote (1,26% viso 
Lietuvos ploto, arba 3.8% jos 
dirbamos žemės ploto) galėjo 
gyventi apie 34.000 gyven
tojų..." (126 psl.). 

Savo baigiamosiose pasta
bose autorius rašo , kad grobio 
ir naikinimo žygiai "nebuvo 
joks sportinis pasijodinėjimas 
svetimame krašte . Negalima 
vadinti juos nei kokiais ne
pavo j inga i s " g i n k l ų pra
timais". Tai bū ta gerai apgal
votų, tų l a ikų sąlygose 
vykdytų strateginės apimties 

veiksmų, vykdomų kovojan
čių valstybių. Tų veiksmų 
sukelti naikinimai tarnavo ali
nimo strategijai, kurios galu
t inis t ikslas buvo užkariauti 
nusi lpnintą kraštą. Tai ypač 
buvo ryšku Kryžiuočių ordino 
politikoje, nukreiptoje į Bal
tijos kraš tus" (145 psl.) 

Veikale pasigendame ap
rašymų apie lietuvių panašius " 
žygius į Prūsiją, pvz. DLK 
Kęstučio veiksmus. Vis vien 
autorius padarė įžvalgią pa
stabą apie pačių lietuvių vyk
dytus naikinimo žygius prieš 
kalavijuočių ir kryžiuočių or
dinus, atseit: jie "turėjo kitus 
tikslus, nors irgi strateginės 
apimties. Savo puolimais lie
tuviai, atsi lygindami už prie
šų puolimus, silpnino jų puo
lamąją galią ir tokiu būdu 
išvengė užkariavimo" (145 
psl.). 

I 

.,! 
(Nukelta į 4 psl.) 

• į 

.»• Atsikėlus man į šį butą, buvo nurodyta, 
kad baltinių plovimo manoji diena išpuola, 
deja, tik sekmadienį. Taigi vieną ankstyvą 
sekmadienio rytą, džiaudama išplautus 
skalbinius, išgirdau katės kniaukimą mūsų 
kiemo krūmuose. Pradėjau dairytis ir pama
čiau prie tvoros prigludusį šviesiai rudą, 
dryžuotą kačiuką. J is žiūrėjo į mane savo 
geltonomis akutėmis ir miaukčiojo. Kadan
gi mano "širdis minkšta" kačių atžvilgiu, 
tučtuojau supratau, kad kačiukas yra pa
mestinukas ir alkanas. 
*~ — O, tu gražus, ra inas katinėli, palauk, 
aš tau atnešiu ko nors ėsti, — pasakiau j a m 

Iš savo buto atnešiau indelį pieno ir mal
tos mėsos. J i s buvo labai alkanas. Mėsą 
bematant suėdė. Jam lakant pieną, klau
piau savęs, kaip jis čia atsirado ir kas su juo 
ratsitiks ateityje. Skaičiau taisykles, pri
valomas visiems šio namo gyventojams: 
griežtai draudžiama laikyti kokius nors 
gyvulėlius ar paukštelius. 

' Man pasakojant studentėms apie ryžąjį 
kačiuką, jų paslaptingi žvilgsniai, metami 
viena antrai, ir prunkštelėjimai liudijo, kad 
jos apie tą kačiuką jau žino. Jos prisipaži
no, jog jį maitinančios ir baiminasi Bušu. 
Jei jis tą katinėlį pamatysiąs, tikrai ką nors 
blogo jam padarysiąs. Neįtikėtina, kad toks 
bjaurus tipas mėgtų kates. 
," Studentės man papasakojo, kad jos vieną 
Vakarą, grįždamos namo Čandos gatve, ste
bėjo vieną senutę, einančią priekyje jų, 
besinešančią didelį krepšį ir į kiekvieną kie
mą kažką įmetančią. Jos susidomėjo. Kai 
senutė kažką įmetė į mūsų kiemo krūmokš
nius, priėjusios pasilenkė ir pamatė mažą 
kačiuką, bailiai į jas žiūrint. Pasivijusios 
senutę ėmė bartis: ji neturinti teisės mėtyti 
kačiukus į kiemus. Senutė buvo aiškiai sve
timtautė, ji tik linkčiojo galvą, lyg pritartų 

ir, kažką svetima kalba sakydama, meiliai 
šypsojosi. J i a t idengė skarelę ir parodė tuš
čią krepšį. Senutei nueinant tolyn, jos sto
vėjo, tars i pasimetusios, ir stebėjo storas 
senutes kojas, tiesiog dramblio kojų formos. 
Studentės viena kitos klausinėjusios, ką da
ryti su senute, kuri nekalba angliškai. 

J o s pradėjo kačiuką maitinti. Jonesienė 
joms gelbstinti . Aš irgi prižadėjau prisidėti. 
Mes visos "išdirbom" planą kaip kačiuką 
prižiūrėti ir svarbiausią plano punktą kaip 
jį apsaugoti nuo "Mister Buš-Buš". Disku-
tavom gan ilgai. Vis dėlto jis kačiuką kada 
nors matė , nes kartą pro a tdaras savo bal
kono duris girdėjau Bušą apačioje su kaž
kuo kalbantį i r piktu tonu sakantį: 

— O kaip a š nekenčiu kačių! [domu iš 
kur t a s ryžas ka t inas mūsų kieme atsirado? 
Aš j a m parodysiu! Čia negalima laikyti nei 
šunų, nei kačių. 

Po to Bušo žodžių many atsirado "žino
j imas" , kad j is vieną dieną tam mūsų rai
nam katinėliui ką nors padarys. 

* 
Gruodžio mėnesį prasidėjo vasara . Saulė 

kiekvieną dieną spigino be pasigailėjimo, o 
cikadų čirpimas spengė ausyse net naktį 
miegant . Studentės išvyko atostogų pas tė
vus. Mudvi su Jonesienė, pasivaduodamos, 
prižiūrėjom katinėlį, kuriam daviau vardą: 
Rainis. Jonesienei tas vardas patiko ir ji iš
moko taisyklingai ištarti . Abi džiaugėmės, 
kad Rainis, lyg suprastų jį supantį pavojų, 
dienos metu neišlįsdavo iš krūmų. 

Per vasarą Rainis užaugo. Tapo dideliu, 
gražiu katinu. J i s buvo mūsų visų gerai mai
t i namas ir tars i bandė atsidėkoti įvairiomis 
išdaigėlėmis. Atėjus prie jo įprastinės vietos 
krūmokšniuose, nieko nerandi, dairaisi , o jis 
tik šmukšt iš krūmų ir a tšauna kaip kulka. 
Glostomas jis apvirsta an t nugaros, suima 
priekinėmis kojelėmis ranką ir pradeda ku
rį nors pirštą pakaitomis tai kąsti , tai lai

žyti užpakalinėmis kojomis ranką žais
mingai spardydamas. 

Rainis net įsidrąsino dienos metu per
bėgti per kiemą. Mes visos nurimom dėl Bu
šo: jeigu jis Rainiui iki šiol nieko nepadarė 
— nieko ir nebedarys. 

* 
Ruduo buvo įpusėjęs. Oras maloniai vė

sus. Artinosi balandžio mėnesio dvidešimt 
penkta diena. Tai Anzac Day — Australijos 
Kariuomenės šventė. Šią dieną australai 
švenčia su ypatingomis iškilmėmis. Gat
vėse žygiuoja kariuomenė ir buvę kariai. 

Gan ankst i šios šventės rytą laisčiau gė
les savo balkone ir išgirdau Bušo svei
kinimą iš kiemo. Jis pasakė mano pavardę, 
ir aš žiūrėjau į jį nustebusi. Jo veidas buvo 
nušvitęs malonia šypsena, buvo apsirengęs 
tamsia eilute, kurios kairiajame at lape švy
tėjo trys medaliai. Jis mane kalbino gana 
kvailučiais pasakymais, kaip: " Jūsų gėlės 
taip gražiai puošia balkoną; aš irgi porą 
vazoninių gėlių pirkau ir t.t. Mudu aptarėm 
orą, džiaugėmės, kad tokią iškilmingą die
ną nė vieno debesėlio danguje. 

Už poros valandų mačiau jį, iškėlusį gal
vą, žygiuojantį kiemu ir dingstant į gatvės 
užsisukime. Jonesienė atlėkė pas mane ir 
pasigyrė, kad Arturas ją kvietęs pavakary 
paviešėti pas jį. Mirktelėjusi man , lyg kaž
kokią paslaptį patikėdama, pašnibždėjo: 

— Arturas sakė pakviesiąs ir jus pasi
dalinti mintimis apie praėjusį karą. 

Nustebau, kad kvies ir mane, nes, pa
sakiau jai , atrodo, kad ponas Bušas manęs 
nemėgsta, nesu anglosakse, angliškai kai 
bu su svetimtautišku akcentu. Jonesienė dėl 
to tik numojo ranka ir užtvirtino, kad An
zac dienos proga Arturas esąs ypačiai malo
nus visiems. 

— J i s labai didžiuojasi savo medaliais, 
gautais už pasižymėjimą kare. 

Pavakarėj , iš tiesų. Bušas pabeldė į du

ris ir pakvietė mane vaišėms. Ponia Jone
sienė jau laukianti jo bute. 

Ką daryti? Neisi — įsižeis. Nuėjau. Ra
dau Jonesienę neįprastai išsipuošusią. 
Pagalvojau, kad jis tikriausiai yra vieninte
lis jos draugas, su kuriuo ji randa bendrą 
kalbą. 

Stikleliai buvo tuštuojau pripildyti vis-
kės. Mano gomurys piktai pasišiaušė prieš 
viskę. bet ką darysi, nors ir nenoromis, vil-
giau lūpas. Jonesienė gėrė apsilaižydama. 
Bušas grįžo iš iškilmių jau gerokai įgėręs, 
tačiau ir namuose lenkė vieną stiklelį po ki
to, vis kraipydamas galvą dėl mano neran
gumo. 

— Tos europietės moterys, ta i tik raivosi. 
maivosi dėl kelių lašelių spiritinių gėrimų. 
Ne jūs viena tokia: visos, visos, — teisino jis 
mane geraširdiškai. 

Jonesienė su Bušu padainavo kažkokią 
dar niekada negirdėtą anglišką dainelę, bet 
jie abu buvo įkaušę ir jų liežuviai pynėsi, 
vieną kitą žodį supratau. Jonesienė net aša
ras nubraukė, girdi, ta dainelė jai taip stip
riai priminė jaunystę Anglijoje. Bušas pra
dėjo pasakoti karo nuotykius. Iš pradžių 
klausiausi, bet vėliau mintys kažkur nukly
do, ir ilgą laiką mano ausys "neregistravo" 
jo pasakojimo. Tarsi prabudau jam sakant: 

— ... stovi prieš mane vokietukas, begink
lis, be šalmo, laiko iškėlęs rankas ir kažką 
sako. Supratau tik du žodžius: "Gewehr ka
put". Aš jo klausiu, kas atsitiko, kad jis čia 
vienas ir beginklis. Kalbu, žinoma, angliš
kai, o jis, nesuprasdamas, manė, kad klau
siu jo vardo ir atsako man taip aiškiai: 
"Rudolf. Sakė ir pavardę bet ji ilga ir man 
visai neįmanoma pakartoti. Taigi žiūriu į jį 
ir galvoju, ką su juo daryti. Mano du drau
gai žvalgai likę maždaug pusės mylios ats
tume. Ar imti tą Rudofą į nelaisvę? J is la
bai trukdys mūsų misijai. Et, pagalvoju, 
vienu vokiečių mažiau — mums anglams ge

riau. Jis, gal nujausdamas mano mintis, su
deda rankas ir maldauja graudžiu balsu. Su
prantu tik kelis žodžius: "Gefangenschaft 
gerne... nicht schiessen..." Žiūriu į jį — gra
žus bjaurybė. Akys šviesiai pilkos, švelni 
veido išraiška, tiesiog moteriška, šviesiai 
rusvi plaukai susisukę dailiomis ban
gelėmis. 

Prisipažinsiu, kad mane suėmė kažkoks 
staigus pyktis ir aš supyškinau jį automati
niu šautuvu. Jo veide įsispaudė ryškus nu
stebimas. Jis sukrito, iš krūtinės pasiliejo 
kraujas. Jo akys pamažu merkėsi ir liko tik 
pusiau primerktos įstrižais, siaurais ply
šiais, pro kuriuos žvilgėjo nejudrūs akių vyz
džiai. 

Jonesienė suvaitojo: 
— O. Artūrai, Artūrai ... sušaudei begink

lį! 
Maniau, kad Bušas supyks, bet jis ištuš

tino savo stiklelį ir tylėdamas vėl pylė. J o 
ranka lengvai drebėjo, o viskė pilstėsi ant 
stalo. Atsidusęs išsunkė žodžius: 

— Taigi, sušaudžiau beginklį priešą. Tie 
akių vyzdžiai ... pabundu naktį — jie žiūri į 
mane. Suprantat , aš juos nešiosiu savyje iki 
pat mirties. Kas žino. gal anapus tą Rudol
fą sutiksiu? Kaip aš j am pasiaiškinsiu, tai 
nežinau. Negalvojau, kad mane kada nors 
gyvenime suims neišaiškinamas pyktis ... 

Bušas gėrė stiklelį p<> stiklelio ir vis mur
mėjo: 

— Rudolfas, beginklis priešas ... sušau
dytas - kaput ... Rudolf kaput! 

Bušui užmerkus akis ir žemyn nuleidus 
galvą. Jonesienei ženklais parodžiau į save 
ir į duris. Ji linktelėjo galvą, ir aš tyliai iš
slinkau. 

(Bus daugiau) 
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Šių metų Poezijos dienos Chicagoje 
Gegužės mėnesio pabaigoje! d. (šeštadienį) Jaunimo centro' susirišęs su žemininkais, bet ir 

dviejų dienų mūsų poezijos šven-! kavinėje, abi dienas 8 vai. vak. I nenutolęs tiek, kad apie juos bū-
į. **£? tapusi kasmetine tra-i š i e m e t i n i s P o e z i j o s d i * negirdėjęs Lietuvoje. Tad 
dicija Chicagoje. sk i r t ims dėme-; $ ^ ^ ^ b u s 3 Q m e t ų | akademinis žvilgsnis i zeminin-
sys šiai kūrybos snciai šiemet bus • s u k a k t i s n u Q a n t o l o g i - k ? k u ^ b į sakytume, is šalies bus 
parodytas jau aštuntąjį kartą. jos "Žemė" išleidimo išeivijoje. i tikra šių Poezijos dienu naujiena. 
Įvairinant tų dienų programą,; K a į p g ^ ^ b u y o t a d a d a r | Tomo Venclovos į s k a i t a bus ge-
kasmet būdavo ieškoma ko nors jaunu keliu poetu kūrybos mani-1 

Ji išeivijoje1 

gūžės 29 d. (penktadienį). 
naujesnio, poezijosjaukams pa- ! f e s t a c i n ė a n t o l o g i g a . ,, _ V i j V , j C 
trauklesnio, kviečiantis p a * > ^ t e a | ^ ( ! 9 5 1 ) T £ i J Tą paų vakarą, po trumpos per-
svečius iš kitur, įtraukiant akto-! ^ ^ ^ s i a n r ^ n brutaliausias t r a u k e l e s > ^ ^ m-uzikine progra

mos dalis, kurioje balsams ir ins-tevyneje siautėjo 
rius, muzikus, akcentuojant poe- j kūrybos varžymas ir kur naujų , , . v . 

. . . . „ .. ,. i, „v. . v, . . . • . trumentams bus panaudoti zemi-
tines sukaktis ir pan. Poezijos dies j krypčių ieškoti ir naujesnes poezi-. . " .. *~ . 
nos lietuviškoje Chicagoje jau j Jos kurti bei skelbti buvo neįma-! n m u P 0 6 2 1 ^ e 

yra laimėjusios rinktinę publiką j ^ J ^ " ^ ^ £ j Seš t a^n į (gegužės 30 d.) ten 
ir jaučia gyvą visuomenės atolie- j ^ ^ d m t a ž e_, pat, kavinėje, vyks Vytauto Ma-
pį. Yra taipgi gana vaisingų mė- \ m i n i n k u k a r t a i§eivijoje, č i a i e š . cernio, Juozo Keksto, Henriko 
ginimų Poezijos dienas surengti kodama mūsų poezijai nauju kelių. N a ,f0>. ^ l f o n f ° N y ^ - N i h u n o 
. . . . « . . . i i .. - r - ; ir Kazio Braduno poezijos recita-
įr kitose lietuvių kolonijose. Tai! T » ._..., . • . ~ . . v . L. r 

i „Žemes antalogiją ir į žemi- hs. 
gyvastinga mūsų kultūrinio gy-! ninku nueitąjį kelią šių metų Po-
venimo apraiška, visokeriopai j ezijos dienose bus pažvelgta jau į Poezijos dienas Chicagoje, kaip 

ir anksčiau, rengia Jaunimo cent
ras. Programą moderuoja Kazys 
Bradūnas. Visuomenė yra kviečia-

remtina ir palaikytina. 

Poezijos dienos Chicagoje šie
met įvyks gegužės mėn. 29 d. 

iš trisdešimties metų perspekty
vos. Įdomiausia bus tai, kad apie 
šią poeziją kalbės poetas Tomas 
Venclova, literatūros žmogus, ku- ma tą gegužės mėnesio paskutinį 

(penktadienį) ir gegužės mėn. 30 ; rio gyvenimas nebuvo artimiau' savaitgalį rezervuoti poezijai. 

JV/OZAS KtKŠrAS - i * KAZYS 
B R A D O J * f Ai-fOnSAS. TĮ Y ^A 

«*flEriRlKA5 ttAGYS * 
mjotv&ifrimrrĄS M£tm\s 

1980 m. Toronte, Kanadoj. Spau
dė Litho-Art Ltd. 'Knyga 376 
psl., iliustruota nuotraukomis, 
kaina nepažymėta. 

Tai gana netrumpa lietuvio 
kunigo autobiografija, praside-

į danti dar tėvų išgyvenimais P i r 
I mojo pasaulinio karo metais Lie-
! tuvoje, toliau nusidriekianti per 
Į nepriklausomybės laikotarpį ir 
j Antrąjį pasaulini karą, pokario 
j metus išeivijoje iki pat šių dienų. 

Kun B. Pacevieius nebuvo gyve
nime užsidaręs vien tik savyje, 

Čiurlionis per FM 
radiją Chicagoje 

Chicagos muzikos stotis, viena 
pačių geriausių šiame krašte, ko
vo 5 d. (ketvirtadienį), 8 vai. 
vakaro pertransliuos iš juostelės 
1980 metų Helsinkio festivalio?-—•% 

17-1 • 1 • I f I vieną programą: Vilniaus fcameri-* » 
nio orkestro koncertą, diriguoja* 
mą Sauliaus Sondeckio. Pirmuoju; * 

, , , . programos numeriu numatyti' > 
bet reiškėsi aktyviai rvainoj, p e n k i M . t Čiurlionio preliudai 
ypač pastoracinėj veikloj. T * * ! ^ „ „ į , - j , , , fc,,,, iŲ į; ĮĮ iU]_J_ 

Toliau Šostakovi-

"žemės" antologijos viršelis, pieštas Kazio Janulio. Šiemet sukanka 30 me
tų nuo poetų žemininkų manifestacines antologijos išleidimo išeivijoje. 

Nauji leidiniai 
• LIETUVIU TAUTOS 

PRAEITIS. Tomas IV, knyga 3 
— 4 (15 — 16). Lithuanian His-
toricai Review. Istorijos ir gre
timųjų sričių neperiodinis leidi
nys. Redaktorius — Juozas Jakš
tas. Viceredaktorius — J. A. 
Račkauskas. Leidžia Lietuvių is
torijos draugija. Tomas išleistas 
1980 m. Chicagoje. 

Cia minima "Lietuvių tautos 
praeitis" ketvirtojo tomo 3 —4 
knyga yra perspausdintas Kaune 
leisto žurnalo "Praeities" II to
mas, Lietuvoje išleistas 1933 me
tais. Visas tomas yra skirtas Vy
tautui Didžiajam. Istoriją mėgs
tantiems dabar tos medžiagos 
perspausdinimas yra tikrai malo
ni dovana. Rimtos studijos čia 
sukauptos net 416 psl. didelio 
formato iliustruotame leidinyje. 

LIETUVIU TAUTOS PRAEITIS 
I.JTJIUAMAN H.STOK K.Al HtVtEV 

i "Ghillebert de Lannoy: Dvi jo 
! kelionės Lietuvon Vytauto Di-
; džiojo laikais", Augustinas Janu
laitis "Žemaičiai ir bažnytinis 
seimas Konstancijoj (1414 — 
1418), P. Klimas "Ambrosio Con-
tarini: Venecijos ambasadorius" 
ir K. Jablonskis "Nauji Vytauto 
laikotarpio aktai". 

! Išeivijoje visa ši medžiaga pa-
! kartotinai perspausdinta ryšium 
į su praėjusiais metais minėta 550 

• Elena Juciūtė. AŽUOLYNĖ-
LIS, arba Lietuvos ūkininko lik
vidacija. Epochinis romanas. Vir
šelio nuotrauka Jono Kalvelio. 
Išleido Lietuvių agronomų są
junga Chicagoje 1981 m. Tiražas 
1,000 egz. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Library of 
Congress Catalog Card No.: 80 
— 84845. Knyga 360 psl., kaina 
— 8 dol., gaunama ir "Drauge". 

Tai romanas, sukrečiantis sa
vo tikroviškumu. Galima sakyti, : metų sukaktimi nuo Vytauto . , ,. - . , , — ,?. . . . T j • i jog knyga yra suliteratūrinta gy Didžiojo mirties. Ir padaryta la- . .if .: . Zu -J j , . . *. / t i _ i vemmiskoji kronika, prasidedan-I bai gerai. Žinoma, dar butų bu- „ . , i i « . . . i , b , ., „ . . . . .v , ti dar nepriklausomos Lietuvos vę kur kas reikšmingiau, jeigu is- , ., . \, . . . • «. • . . . . _ .. ° 7. . laikais, einanti per visus sunkiuo-eivija butų pajėgus parengti vi- j . _ . f . . . , . -—, . :!.* * ~ . . ,». sius metus ir baigiama Įvykiais I siskai naujos vytautmes medzia- . - . ,. ._t. K \ . I jau po Stahno mirties. Autores 

rosios istorijos. Autorės žodyje, 
be kita ko, sakoma: "Būdama to 
viso gyva liudininkė, jaučiu pa
reigą nors romano forma pavaiz
duoti Lietuvos ūkininko likvi
dacijos epochą. Dokumentinio 
veikalo nesiimu rašyti saugumo 
sumetimais, nes negalima skelb
ti nei tikrų pavardžių, nei vieto
vių pavadinimų be pavojaus ten 
tebegyvenantiems; jiems ir be 
ypatingų nemalonumų vargo pa
kanka. Faktai ir daugelis perso
nažų imti iš gyvenimo su reikia-

ir jo autobiografiniai puslapiai 
daug kur įgyja istorinių bei do
kumentinių bruožų. Aplamai, at
siminimai patrauks ir šiaip skai
tytoją ir pravers viena kita deta
le istorikui. 

• CHRONICLE OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN U-
THUANIA, No. 42, March 19, 
1980. A Translation of Complete 
Lithuanian Original, "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika" Nr. 
42. Documenting the Struggle 
for Human Rights In Soviet — 
Occupied Lithuania Today. 
Translated by: Vita Matusaitis. 
Translation Editor: Rev. Casim-
mir Pugevičius. Published by the 
Lithuanian R. C. Priests' League į žinomo rašytojo dar nežinotas 

nų temomis. 
čiaus, Martinu, Schuberto ir Čai
kovskio kūriniai. Koncerto solis-
tai instrumentalistai rusiškomią 
pavardėmis. Chicagos WFMT*^ 
vardo radijo stotis randama FM . 
stočių skalėje 98,7. 

Atrasta nežinoma 
Mozarto simfonija >rrr9 

Kultūros pasaulyje žinotų ir 
dingusių, o kartais ir visai neži
notų veikalų atradimas yra jau ne— 
taip dažnas dalykas. Tačiau v i * - -
pasitaiko: atrandamas to ar kito -» 

' v . 

of America, 351 Highland Bld., 
Brooklyn, N. Y. 11207. 

Šiame anglų kalba pasauliui 
pateiktame "LKB Kronikos" do
kumentiniame numeryje toliau 

rankraštis, dailininko—paveikslas, 
iškasama niekieno dar nematyta 
antikinė skulptūra ir pan. 

Net ir mūsų Kristijono Done
laičio "Metų" rankraštis jau buvo, 

rodoma lietuvių tautos kova už' galima sakyti, kone dingusių ka-
religines ir kitas pagrindines žmo- j tegorijoje. Donelaičio klasikinį 
gaus teises. Faktai liečia 20 mini- Į veikalą, hegzametrinę poemą 
mų vietovių ir daugiau kaip 150 
pavardžių, leidinyje suminėtų 

! vienokia ar kitokia prasme. Ypač 
mais pakeitimais, nenukrypstant d a u g d ė m e s i o s k i r i a m a d v a s i o j e 
nuo tikrovės' 

• Kun. B. Pacevičius, ŽINGS
NIAI PRIEŠ NEVILTI. Viršelis 

gos j o k ; Lietuvių tautos praei-j d ė m e $ y s s k i r i a m a s g a u s i a u s i a m j Aldonos Totoraitienės. Išleista 

mažai naujos ir nauju žvilgsniu 
. A . aptariamos medžiagos, liečian-

nas Yčas Vytautas ir Žemai- hef ^. —s u • • _ 
v. .„ T T e„ r cios vytautinę epochą ir jo asme-
ciai , Ignas Jonynas Vytauto I . "Aiduose" pateikia Simas Su-

Autoriai ir temos tokios: J. Lappo j šeimyna", Paulius Galaunė "Vy- V ' , / , . T T , »f . , , . , . n-
••T-.. • • \r * . -iv .„ T ' ' .„ „ vi- žiedelis, J. Jakštas ir Viktoras Gi 

Istonne Vytauto reikšme , Jo- tauto portretai , P. ir,.~'.«- ' J J 

ties" tomą. Reikia pasidžiaugti 
bent tuo, kad 1980 metų šešta
sis "Aidų" numeris yra paskirtas , * * • • • ! • . . 
. . . . . . . . . . : r . «- kams. Autore visą ių OKupacmę w • • _ __ ^ r f a . • • 
oubihejmei vytautmei temai. Ne- fr j u o s n a i k i n a n č i ą

 j
 R e l e m t į y r a į V a S y l l U M Į f e C l t a l l S 

ir tvirčiausiam mūsų tautos klo- j 
dui — žemdirbiams, ūkinin- j 

nepalaužiamam idealistui kun. 
Virgilijui Jaugeliui, kurio laido
tuvių Kybartuose nuotrauka už
kloja visą naujo leidinio viršelį. 

pati savo akimis mačiusi ir pati ; 
savo patirtimi pergyvenusi. To - : 

dėl knygos puslapiuose literatū
ra jau visiškai priartėja prie tik-

Klimas 

Apie xn - xiv amž. karybą Pabaltijy 
(Atkelta iš 2 psl.) 

Prie studijos autorius pri
jungia septynis priedus. Tie 
priedai papildo žygių aprašy
mus, kadangi kiekvienas prie
das vaizduoja skirtingą Vidur
amžių karybos aspektą. Tad I 
priedo pirmoji dalis aprašo 
mūšį prie Turaidos 1211 m., 
kada vokiečių profesionalai 
sumušė estų mobilizuotą ūki
ninkų kariuomenę, tada ap
gulusią Turaidos pilį. Antroji 
dalis aprašo mūšį prie Viljan
džiu 1217 m. Cia yra pavyz
dys mūšio, kada kariuomenė 
(estai) mėgina bet kuria kai
na, net nesibaidydama žiau
raus mūšio, prasiskinti kelią į 
priešo kraštą. Kalavijuočiai su 
lybiais bei latviais sumušė 
dvigubai gausesnę kunigaikš
čio Lembito vadovaujamą es
tų kariauną. Trečioji dalis lie
tė Rūdavos mūšį 1370 m. Cia 
pavaizduojamos kryžiuočių 
pastangas pastoti Algirdo ir 
Kęstučio puolančiai kariuo
menei kelią ir atmušti jos puo
limą. 

Antrasis priedas pasakoja, 
kaip XII a. pusėje lietuviai 
gindavosi nuo gudų pasiplė-
šimo žygių. Pateiktos dvi iš
traukos: viena iš S. Daukanto 
"Lietuvos istorijos" (I kn.) ir 
antra iš T. Narbuto "Isto
rijos" (III tomo). 

Trečias ir ketvirtas priedas 
yra ištraukos iš Eiliuotosios 
Livonijos kronikos apie lie
tuvių žygius j Estiją 1218 ir 
1220 m Sia kroniką išvertė ir 
sueiliavo A Tyruoiis. V prie
das yra ištrauka iš Livonijos 
Henriko kronikos. VI priedai 

rašo apie kautynes tarp vokie
čių ir estų Saaremos saloje 
1261 m. VII ir paskutinis prie
das yra i š t rauka iš Hermano 
Vartbergiečio pranešimo apie 

džiūnas, O. F. M. 

• LKB KRONIKA, Nr. 46, 
J1980 m. gruodžio mėn. Numeris 
j dedikuojamas a. a. T . P. Masi-
Įlionio, S. J., švento ir veiklaus 
gyvenimo atminimui. Numerio 
temos ir straipsniai: A. Janulio ir 
Bužo teismas; O. Vitkauskaitės ir 
G. Navickaitės teismas. G. J. Sta-

Chicagoje 

bylą tarp Rygos arkivyskupo j nelytės teismas; Doc. V. Skuodžio, 
G. Iešmanto ir P. Pečeliūno teis
mas; A. a. T . P. Masilionis; Vy
tauto DLK 550 metų jubiliejus; 
Mūsų kaliniai. Tardymai ir kra
tos. Dvasinis atgimimas Lietu
voje; T T G KatalSkų komitetas; 
Žinios iš vyskupijų; Tarybinėje 
mokykloje. 

ELENA JUCIC-T£ 

ĄŽUOLYNĖLIS 

Bridging the Gap projekto reikalu 

ir kryžiuočių (1366 m.). 

Z. Raulinaičio veikalas yra 
rimtas įnašas į Lietuvių tau
tos istoriografiją. Šviežiu po
žiūriu jis nagrinėjo Viduram
žių k a r y b ą . B ū d a m a s iš 
profesijos kariškis, jis sugeba 
tiksliai interpretuoti kronikų 
užrašus ir atsijoti fantazijas 

'• nuo galimumų. Skaitytojui pa-
| deda orientuotis Balio Balčiū-
į no nubraižytos schemos ir že-
! m ė l a p i a i . B . B a l č i ū n o 
| žemėlapiai nėra perkrauti į 

nereikalingom smulkmenom, { Kas seka lietuvių ir kitų etni-1 ilgumo) prisitaikymo, nutautėji-
o pateikia tik reikiamas dėta- i nių grupių kultūrines naujienas, j mo, savo identiteto ieškojimo 
les. "Grobio ir naikinimo žy- | galėjo pastebėti žemiau pasira-; klausimais. Ir visas šis projektas 
gis" turi ir tam tikrų trūkumų, šiušiojo straipsnius Draugo kul-1 pradedamas demonstruoti įvai-
būtent: kai kurios išnašos žy- 1 tūr. priede „Nauji baltų dramos Irioms etninėms gruipėms. Anuo-

I planai" (žiūr. 1980.VII.5 d.) ir .se mano straipsniuose taip pat 
„Savo identiteto beieškant"! buvo pastebėta, kad lietuviškoji 

į (žiūr. 1980.DC.17d.). Abustraips- visuomenė bus smulkiai painfor-
i niai lietė akultūrizacijos progra- Į muota, kada ir kur ši programa 
1 mą, pavadintą „Bridging the j bus rodoma mūsų visuomenei. 

Gap", kurią propaguoja ir veda- Taigi ir pranešama: už dviejų 
su fed. valdžios subsidija dr. Alf-1 savaičių, Jaunimo centre, Mažo-

Bet jo darbas yra jau graži j reds Straumanis, Pietų Illino- joje salėje (buv. Čiurlionio gale-
pradžia. Jo veikalas bus mie- jaus universiteto dramos departa-; rijoje), kovo mėn. 15 dieną, sėk
lai skai tomas Lietuvos Vi- . mento vedėjas. Nebekartojant, madienį, 3 vai. pj>. įėjimas kus-

Grynai kamerinės muzikos kon
certas lietuviškos Chicagos kul
tūrinėje veikloje yra labai retas 
įvykis. O tokių koncertų labai la
bai • reikėtų, kad ir savose pasto
gėse priprastame ne vien tik prie 
trankiosios, bet prie pačios subti
liausios ir tuo pačiu gryniausios 
muzikos. Ir, štai, čikagiečiai esa
me tokio laukiamo koncerto iš
vakarėse. Chicagon atvyksta 
smuikininkas Izidorius Vasyliū-
nas ir įpianistas Vytenis Vasyliū-
nas. Jie čia Jaunimo centro kavi
nėje kovo 6 d. (penktadienį) 7 
vai. 30 min. vak. atliks smuiko ir 
fortepijono kamerinės muzikos 
rečitalį. Girdėsime šių kompozito
rių kūrinius: J. S. Bacho, V. J. 
Bakšio, S. Soleridge-Taylor, j . Gai

delio ir A Dvoržako. 
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mimos santrumpomis arba 
neužbaigtos. Reikėjo pridėti 
bibliografiją, kurioje būtų 
suminėti visi šaltiniai bei pa
naudota literatūra. 

Z. Raulinaitis neaprašo vi
sų minimo laikotarpio žygių. 

• ŠVIETIMO GAIRĖS. 1980 
m. gruodis, Nr. 24. Lietuviško
jo ugdymo žurnalas mokyklai ir 
šeimai. Leidžia JAV LB Švietimo 
taryba. Redaguoja Stefanija Sta-
sienė, 18112 Windward Rd., Cle-
veland, OH 44119. Administ
ruoja Juozas Plačas, 3206 W. 
65 Place, Chicago, IL 60629. 
Žurnalas išeina du kartus per 

"Metus", tik laimingu sutapimu 
"surado" ir pasaulin išvedė k i tas j i n " 
garbus mažlietuvis, Liudvikas Rė
za, jau kone 40 metų praėjus nuo 
Donelaičio mirties. Mažai betrū
ko iki "Metų" visiško dingimo. 

Šių dienų atradimas yra dar ne-,_ ;^ 
žinota ir negirdėta muzikos mil-

Įžino Wolfgang Amadeus Mozar-
jto (1756—1791) simfonija. Apie 
I atradimą praneša Bavarijos Vats-
' tybinė biblioteka Miunchene. 
Simfonija buvo rasta pluošte se
nų rankraščių, kurie nežinomo ,, 
asmenio buvo parduoti už maž
daug 300,000 dolerių. įdomu i r w , 
tai, kad šią simfoniją Mozartas 
parašė, būdamas tik 9 metų am
žiaus. Ją sukūrė 1765 metais Lon
done, kai ten buvo nuvykęs su sa-.,.,-
vo tėvu Leopoldu Mozartu. Šios- ... 
F Major simfonijos ligi šiol tebu- . 
vo žinoma tik 15 gaidy pirmajam* * 
smuikui. 

Pirmą kartą atrastoji Mozarto^ 
simfonija bus simfoninio orkes
tro atlikta gegužės 17 d. Alpių pa-"-M^ 
pėdės ežero Chimsee saloje, ten~' '-
esančiuos karališkuos rūmuose," ~< 
vadinamuos Herrenchimsee Pa-
lace. Po to klasikinės muzikos mė- - ' 
gėjai tikriausiai simfonijos galės 
klausytis ir plokštelėse 

r -

Iš Lietuvių dailės 
archyvo veiklos 

i • 

G oi 

metus. Prenumerata — 4 dol. 
tų, Jaunimo sąjungos, e t a ) . Ma
loniai prašome jaunimą neatsi- Numerio turinys: Lietuviško] T i l - _ _ . r ^ a ^ „,„v>™,-„; J 
sakyti dalyvauti. Greičiausiai bus švietimo keliu (J. Plačas), TUcy- J 5 E ? \ J ^ ^ g ^ j f e 
kalbama angliškai ir lietuviškai ba lituanistinėse mokyklose (kun. i ^ S j S S l S S B f e » 

tai priklausys nuo to, kiek bus P. Patlaba), Mes ir lietuvių V*V2Z£E!^SZS!Z i ™ \ 
ba šiandien (D. Eidukienė), Ke-1 TrT į ? 8 " " • y , ? . * ? , B 
Uos svarstytinos mintys švietimo į 
reikalu (St. Barzdukas), Vaikų! 

duramžių istorijos tyrinėtojų ir ! kas tuose straipsniuose jau bu-
aplamai istorijos mėgėjų. į Vo pasakyta, tenka papildyti, kad 

yas. Susirinkime dalyvaus prof. 
dr. Alf. Straumanis. fed. valdžios 

Zigmas Raulinait is . GRO
BIO IR NAIKINIMO ŽYGIS. 
Išleido "Karys". 341 Highland 
Blvf., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Spausdino lietuvių pranciškonų 
spaustuvė 1979 m. Leidinys 176 
psl., kietais viršeliais, kaina — 9 
dol. 

j dabar ši programa yra visai už-. ir Illinojaus atstovai, latviai ir 
baigta ruošti, susuktas filmas' estai, ir gal dar vienas kitas, dr. 
.pagal žinomo latvių dramatur-. Straumanio, kaip vadovo, pa-
go Anšlavs Egličio veikalą „Fer-1 kviesti. Romas Sakadolskis, kuris 
dinandas ir Sibilė", vienos va- šiai programai talkininkauja, žo-
landos ilgumo „Bridging the džiu kreipsis i įvairių jaunimo or-
Gap" tema, taip pat paruoštas! ganizacijų pirmininkus ir valdy-
diskusinis „tapė" (irgi valandos! bas (skautų, ateitininkų, studen-

lietuviškai nemokančių. Taip pat 
anketos paruoštos dviem kal
bom: lietuviškai ir angliškai, pa
sirinktinai. Todėl ir lietuvių jau
nimas, jei norės, galės savo min
tis reikšti angliškai. Visi supras 
apie ką yra kalbama. 

Nors projektas taikomas jauni
mui, tačiau visa problema netu
ri amžiaus ribų, visus liečia vie
nodai, todėl nuomonės ir pata
rimai visų laukiami. Maloniai 
kviečiami atvykti ir aktyviai da 

kūrybą: iškarpas, katalogus, skaid
res, nuotraukas. Dail. M. Stan-

dėmesys (Dr. P. Laučkaitė - E t e - | Z ? S " ^ t T a r i ^ a » s u" 
manskienė), Laisvė ir d r a u s m ė ; d e d a S ' ą m e d z , a g ą l a l b u m u s , r 

/ o D«*~,»,rtA\ \yr;„«™ ,• J-- ipriziun, kad archyvas butų tvar-(U. Petrutyte), Mintys studijų r . T. . , . x. / . . . . . 
•xi /\r v i— \ dingas, ji »ki šiol yra padėjusi i savaičių proga (V. Kavaliūnas), ? - - v . , . . . . , * ^ . . _ , „ . , . 11 archyvo spintas sių dailininkų su-

Ceslovas apie Oskarą Vulasių | tvarkytus albumus: V. Balukie-
knygoje "Ulro žemė" (R Vasy-jnės, P. Aleksos, J. Kelečiaus, V: 
liūnienė), Lituanistinių mokyk- Petravičiaus, R. Mozoliausko, J." 
lų tautinių šokių ir žaidimų Ij Daugvilos, A Korsakaitės-Sutku-* 
mokytojas (J.Matulaitienė), Lie-

lyvauti jaunimas ir senimas, ir tuvių kalbos nevartojimo proble-
kas tik nori. Kuo daugiau bus, 
tuo geriau. Nuo mūsų visų in
tereso priklausys šios programos 
tolimesnis likimas, fed. subsidijos 
gavimas kitais metais. Kartojame 
— Jaunimo centre, s.m. kovo 
mėn. 15 dieną, sekmadienį, 3 vai. 
popiet. Įėjimas laisvas. 

Anatolijus Kairys 

ma (Dr. S. Norvilą), Lietuviškai 
nemokančių mokymas (A Rin-
kūnas). Visuomeniškumo ugdy-

vienės, P. Kaupo, A Kurausko, į. 
Mieliulio, J. Dagio. Netrukus b u s / 
jų ir daugiau. Yra tvarkoma V. / 
Vizgirdos, A. Vamo, M. Šileikio/ 
ir kitų medžiaga. Archyvo tvarky
tojai talkina Jonas Stankūnas, kū

mas (St. Stasienė), Marija Peč- " s susidariusioms išlaidoms pa-
kauskaitė Židikų aplinkoje ( E . \ d e ^ { P " « M o 500 dolerių Vi-
Alšėnienė), Kas, kur, kada; Su
kaktys; Nauji leidiniai; Tumpai; 
Sveikinimai; Mūsų mirusieji. 

: sais archyvo reikalais galima 
kreiptis į dail, M. Stankūnienę* 
7309 S. Fairfield Ave., Chkago, 
IL 60629. 

< 

http://ir.se
http://1980.DC.17d



