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Šiame numeryje:
„Liepsningi“ debatai apie „socialistinį 
realizmą“.
Uranui 200 metų, arba spalvingasis Hersche
lis.
M. K. Čiurlionio galerijos atsinaujinimo dar
bai bei rūpesčiai.
Kalbotyros sesija simpoziume.
Buvau Juozo Paukštelio mokiniu. 
Emile Verhaeren eilėraštis.
Išeivija ir kultūrinis procesas.
Teologijos sesija simpoziume.
Šiaurietiška Baltijos ugnis: Eug. Budrio pa
roda.
Nesėkmingos pastangos.
Nauji leidiniai.

„Liepsningi“ debatai apie 
„socialistinį realizmą“

Uranui 200 metų, arba spalvingasis Herschelis

Spalio mėnesi Maskvoje bu
vo „įsiliepsnoję“ ginčai apie 
socialistini realizmą. Apie tai 
informuoja kritikas Algi
mantas Bučys, kuris „Litera
tūroje ir Mene“ (1981.X.31) 
trumpai aprašė „gana aštrius“ 
debatus tarp jugoslavų ir 
Sovietų Sąjungos rašytojų. 
Jugoslavų prozininkas ir kriti
kas Redžepagič atvirai pareiš
kė, jog „socialistinis realizmas 
yra nusenusi literatūros kryp
tis, pagimdyta rusų sovietinės 
literatūros, ir kas jai itin 
būdinga, sunkiai prigyjanti 
kitur, taip pat ir šiandieninėje 
Jugoslavijoje“. Bučys šį 
jugoslavų rašytojo argumentą 
atmeta, pasiremdamas rusų 
kritiko Michailovo žodžiais. 
Pasak jo, kiekvieną literatūros 
kryptį ar metodą reikia vertin
ti pagal geriausius kūrinius, 
kaip 19-ojo amžiaus realizmą 
pirmiausia siejame su įžymiau
siais vardais, o ne anuometine 
vidutinybe. Kodėl socialistinį 
realizmą turėtume sieti ne su 
Šolochovo kūrybiniais pasieki
mais, o su kokiais lėkštais, 
menkaverčiais kūriniais?

Tuo ir baigiasi Michailovo 
paaiškinimas: „Muscovia
locuta — causa finita“. Tačiau 
su jo logika jau nebesutinka nė 
vienas rimtesnis Rytų kritikas 
ar rašytojas, išskyrus keletą 
literatūrinių pareigūnų. Ir štai 
kodėl.

19-ojo šimtmečio realizmas 
buvo organiška literatūros sro
vė, o ne sintetinis padaras, 
kaip socrealizmas, kurį paga
mino Stalino literatūriniai 
valdininkai. 19-ojo šimtmečio 
karaliai ir valstybės vadai 
neįsakinėjo Balzakui ar 
Flaubertui, kad jie turi rašyti 
realistiškai. Sovietų Sąjungoje 
gi už socrealizmo taisyklių 
nesilaikymą rašytojai atsi
dūrė kalėjimuose ir koncla- 
geriuose.

Kai Rytų Europoje pasibai
gė stalininis laikmetis, pradin
go ir socrealizmas, kuris ten 

laikėsi pohcijps pagalba. Tas 
pat įvyko ir Jugoslavijoje. Po 
karo ir Maršalas Tito buvo 
užkoręs socrealizmą ant 
jugoslavų rašytojų. Jų daugu
ma atsisakė išduoti savo 
meninį orumą ir „socreališ- 
kai“ veidmainiauti. Vienas 
žymiausių jugoslavų autorių, 
Miroslav Krleža, pasakė savo 
garsią kalbą, kurioje jis išjuo
kė socrealizmo „nesąmonę“. 
Už tai kurį laiką nebuvo spaus
dinamos jo knygos. Bet vob tik 
Tito susikirto su Stalinu, 
valdžia nustojo brukusi 
socrealizmą, ir Krleža buvo 
viešai pagerbtas kaip jugosla
vų literatūros klasikas.

Tie įvykiai padeda suprasti, 
kodėl jugoslavų rašytojai apie 
socrealizmą kalba „liepsnin
gai" ir „aštriai“. Socrealizmas 
jiems, kaip ir lenkams ar 
vengrams, čekams ar rumu
nams, yra policinės kultūros, 
priklausomybės svetimiems ir 
melo simbolis.

Beskaitant apie jugoslavų 
drąsią ir savarankišką laiky
seną Maskvoje, neišven
giamai ateina mintis apie 
lietuvių literatų romumą ir 
paklusnumą. * Ir lietuviams, 
kurių kultūrinė raida skirtin
ga nuo tarybinių rusų, socrea
lizmas tėra įbrukta svetimybė. 
Tačiau literatūrinių simpo
ziumų aprašymuose lietuvių 
kritikai ir rašytojai, kaip šiuo 
atveju Bučys, visuomet sutin
ka su „Didžiojo brolio“ litera
tūrine išmintimi. Socrealizmo 
„nesąmonė“ apraizgoma 
įmantria literatūrine termi
nologija. Atvira socrealizmo 
kritika tepasirodo pogrindinės 
spaudos puslapiuose, nors 
savo širdim ir protais jį atme
ta ir daugelis oficialių Lietu
vos rašytojų. Visa tai žinoma 
ir Algimantui Bučiui,kurio reve
ransai socrealizmui yra liūd
nas kontrastas nepriklauso
mai galuojantiems Rytų 
Europos rašytojams.

I.p.

A. RADŽIUS

Astronominiam pasauly, 
kosminiais matais matuojant, 
du šimtai metų yra nereikš
minga laiko trupmena. Tokiu 
laikotarpiu joks dangaus 
kūnas nespės susiformuoti ir 
kūnų evoliucija nė per plauką 
nepasistūmės. Bet mes, žmo
nės, jaučiame ne tik metų, bet 
ir smulkių minučių srovę, kuri 
kartais mus Švelniai gla
monėja, kartais šalta skaus
mo banga užlieja. Dėl to Bem. 
Brazdžionis apie valandas 
rašo:

Kartais jų, kad sustotų, 
maldauji,

Kartais jų, kad skubėtų,*, paskelbtas viešai. 
prašai.

(Valandos, iš „Svetimų 
kalnų“) 

Dėl to ir prisimename Urano 
planetos atradimo sukaktį, 
kaip reikšmingą laiko inter
valą žmogiškųjų pastangų 
slinktyje; laiko, kuris per tuos 
du šimtu metų nė karto nesu
stojo ir nepaskubėjo, nore 
tikriausiai ne viena kruvina 
širdis ašarodama prašė su
stoti ar maldavo skubėti.

Nedaug yra astronomų, 
kuriuos galėtumėm pavadinti 
planetų atradėjais. Vos trys 
visoje astronomijos istorijoje. 
Pirmasis iš jų buvo Sir WilHam 
Herschel, suradęs Uraną 1781 
m. Antruoju laikytinas Urbain 
J. J. Leverrier, prancūzų astro
nomas, 1846 m. suradęs Nep
tūną,(1) ir trečiasis — 
amerikietis Clyde W. Tom- 
baugh, 1930 m. aptikęs Plu
toną. Tad trys paskutinieji 
šimtmečiai, lyg ta pasakų 
žąsis, dedanti auksinius kiau
šinius, padovanojo po plaentą.

Nežinomasis šeimos narys. 
Miglynas ar kometa?

Ilgus amžius, bilijonus metų, 
nuo pat saulės sistemos susi
formavimo skriejo Uranas sa
vo orbitoje nepastebėtas, neži
nomas. Ir kaipgi pastebėsi, jei 
visa astronomija iki Galileo 
laikų buvo tik nuogos akies 
astronomija. Tolimųjų saulės 
planetų nuoga akim neįžiū
rėsi. Turint geras akis, Uraną 
gal ir galima būtų įžiūrėti. Bet 
jis niekuo nesiskiria nuo dau
gybės kitų, drauge su juo 
silpnai šviečiančių padangės 
žvaigždžių. Iš kur gali žinoti, 
kad tai planeta? Tik tada, kai 
teleskopas tapo pagrindiniū 
stebėjimo įrankiu, prasiplėtė 
astronomijos horizontai už 
akies ribų. ,

Sir William Herschel buvo 
ne ūk geras stebėtojas, bet ir 
vienaB iš gabiausių teleskopų 
statytojų. Jis yra pastatęs bent 
keletą įvairaus dydžio instru
mentų nuo 5.5 pėdų ilgio iki 40 
pėdų milžino. Tuo metu tai 
buvo didžiausias pasauly tele
skopas.^) 1778 m. jis pasi
statė 7 pėdų ilgio teleskopą, 
kurio veidrodis buvo 6.2 inčų 
skersmens. Patenkintas juo 
buvo Herschelis. Dažnai jį 
naudojo, stebėdamas padangę. 
1781 metais kovo 13 dienos 
vakare (tai buvo antradienis) 
Herschelis tyrinėjo tuo 
teleskopu žvaigždes Jaučio 
žvaigždyne. Netikėtai užtiko 
keistą objektą. Lyg miglos 
lašelis, lyg mažytis skritulėlis. 
Kas gi tai būtų? Jau tik ne 
žvaigždė. Gal kometa? Ir įrašė

Herschelis į savo stebėjimų 
dienyną: .... in the ųuartile
near zeta Tauri the lowest of 
two is a curious either 
Nebulous star or perhaps a 
comet“.

Už keturių dienų, šeštadienį, 
vėl atkreipė Herschelis 
teleskopą į keistąjį objektą ir 
atrado, kad jo pozicija jau 
pasikeitusi. Reiškia, tikrai 
kometa. Nėra abejonės. Ilgai 
nedelsdamas, Herschelis pasi
skelbė suradęs kometą. Jo 
pranešimas „Account of a 
Comet“ buvo perduotas Royal 
Society Londone vadovybei ir

Susidomėjo britų astro
nomai. Ypač Oxfordo ir 
Greenwicho observatorijos. Iš 
pradžių buvo kiek abejojama, 
ar iš tikrųjų Herschelis galėjęs 
naudoti tokį didelį padi
dinimą, kaip pats skelbęsis. Iš 
kitos pusės, kometa gana 
keistai atrodė įgudusio 
astronomo akiai. Ir tik vėliau 
tepaaiškėjo, kad turima reikalo 
ne su kometa, o su... planeta.

Karališkoji stipendija. 
Georgium Sidus

Planetos atradimas sukėlė 
sprogusios bombos įspūdį. 
Mokslinė -to meto bend
ruomenė buvo nustebinta. Kas 
gi, pagaliau, galėjo tikėtis 
planetos?

Nesitikėjo nė Herschelis. Jis 
tebuvo suinteresuotas 
miglynais ir drauge su seserim 
Karolina, pagarsėjusia kometų 
medžiotoja, rūpestingai jų 
ieškojo. Jiedu sistemingai 
apžiūrinėjo dangaus skliautą, 
registruodami miglynus, ir 
netikėtai aptiko stambią žuvį.

Herschelis pagarsėjo. 
Nežymus Bath miesto 
astronomijos mėgėjas tapo 
įžymybe. Didelį prestižą turinti 
Londono Royal Society(3) ap
dovanojo jį aukso medaliu ir 
išrinko savo nariu. Karalius 
Jurgis III suteikė 200 svarų 
metinę stipendiją iki gyvos 
galvos.
buvo teleskopu parodyti 
karaliui ir jo šeimos nariams 
dangaus kūnus, kada tik bus 
paprašytas. 1782 m. vasarą jis 
iš Bath persikėlė arčiau Wind- 
soro, kad galėtų patarnauti 
karaliui.

Planetos 
karaliaus 
Herschelio 
statusą ir gyvenimo būdą.

Herachelio pareiga

atradimas ir 
globa pakeitė 

visuomeninį

Iškarpa ii Herschelio stebėjimų dienyno, kuriame jraiytaa planetos 
atradimas, tik ji dar neatpažinta.
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Sir Willian> Herschel (1738—1822), Ursno plenetns atradėja*

Profesionalas muzikas ir 
mėgėjas — astronomas tapo 
profesionalu astronomu, 
respektuojamu mokslinės 
bendruomenės nariu. Nereikė
jo rūpintis kasdienine duona. 
Galėjo atsidėti vien tik savo 
mėgiamai astronomijai.

Norėdamas atsidėkoti ge
radariui karaliui, Herschelis 
savo atrastąją planetą pava
dino Georgium Sidus — Jurgio 
žvaigžde. Ir patsai visą laiką 
ją taip vadino. Joseph J. L de 
Lalande, prancūzų astro
nomas, siūlė vadinti tiesiog 
Herscheliu, pagerbiant atra
dėją. O vokiečių astronomas 
Johann E. Bode pasiūlė Urano 
vardą. Beveik 60 metų planeta 
buvo vadinama visais trim 
vardais, kol mitologiškasis 
„Uranas“ plačiai įsigalėjo, 
nustumdamas poetiškąjį 
„Georgium Sidus“ ir gar
bingąjį „Herschelį“ į praeities 
foliantų puslapius.

Vargšas Lemonnier
Herschelis toli gražu nebuvo 

iš pirmųjų, pastebėjusių 

padangių šviesulėlį, šiandien 
Uranu vadinamą. Jis pirma
sis tik atkreipė dėmesį, kad tai 
nėra paprasta žvaigždelė, 
viena iš tūkstančių juodam 
nakties skliaute. Anot minė
tojo Johann E. Bode, beveik 
šimtmetį prieš Urano atpa
žinimą jis buvo stebimas ir žy
mimas kataloguose. Jau 
1690.XII.24. Urano poziciją 
išmatavo pirmasis britų kara
liškasis astronomas John 
Flamsteed ir įrašė į savo di
džiulį katalogą kaip 34 Tauri, 
6-to ryškumo žvaigždę.

Yra žinomi 23 priešatra- 
diminiai Urano stebėjimai. 12 
iš jų, t.y. daugiau negu pusę, 
atliko prancūzų astronomas 
Pierre Lemonnier, Herachelio 
amžininkas. Aštuonis kartus 
jis stebėjo Uraną per trumpes
nį kaip mėnuo laikotarpį, ty. 
nuo 1768.XII.27 iki 1769.1.23. 
Paskutines keturias to laiko
tarpio dienas stebėjo Uraną 
kasnakt. Deja, neatpažino.

Ir sujudo prancūzai, kai 
britų stebėtojas Herschelis 
(nors pats ne britas, o vokietis) 
paskelbė atradimą. Jų tautinė 
ambicija buvo užgauta. Kodėl 
ne prancūzas? Kodėl Lemon
nier praleido pro pirštus epo
chinį atradimą? Atmosferą dar 
labiau įkaitino netrukus pra
sidėjusi Didžioji prancūzų 
revoliucija. Lemonnier buvo 
College Royal profesorius. Ir 
dėl to buvo laikomas atstovu to 
meto establišmento, raginusio 
neturtinguosius valgyti pyra
gus. Buvo vadinamas kvailiu, 
praradusiu Uraną, buvo kalti
namas, kad netvarkingai 
vedęs stebėjimo užrašus, pri
daręs klaidų Urano pozicijos 
skaičiavimuose ir t.t. Tie 
kaltinimai nuaidi dar ir šių 
laikų leidiniuose.

Ir kartais atrodo lyg teisybė. 
Kodėl jis neatpažino planetos, 
nepastebėjo 
žvaigždžių? 
vakaras ją 

jos judesio tarp 
Juk beveik kas 
stebėjo. Jei būtų

buvęs akylesnis, tai šiandie 
Urano atradėjas būtų Pierre 
Lemonnier, prancūzas, o ne 
anglų mėgėjas.

Pasirodo, nei akylumo, nei 
sugebėjimų Lemonnier’ui 
netrūko. Modernūs Urano 
pozicijų skaičiavimai rodo, kad 
tuo metu, kai Lemonnier 
1768—69 metais vykdė savo 
garsiuosius aštuonis stebėji
mus, Uranas buvo tarytum 
vietoje sustojęs. (Išorinės 
planetos, pradedant Marsu ir 
baigiant Plutonu, turi gana 
komplikuotą regimąjį judesį. 
Jos zodiake kartais ir ima 
keliauti atgal, vėl sustoja ir po 
kurio laiko grįžta į savo 
pirmykštį taką, išrašydamos 
tarp žvaigždžių didesnes ar 
mažesnes kilpas. Tos kilpos su
darė didelį galvosūkį iki Koper
niko laikų. Iš tikrųjų planetos 
nedaro savo orbitose jokių 
kilpų. Tai tik žemės ir planetų 
orbitinių greičių skirtumų 
efektas). Tad suprantama, 
kodėl Lemonnier negalėjo Ura
no judesio pastebėti ir atpažin
ti jį kaip planetą. I

Kita priežastis, neleidusi 
vargšui Lemonnier tapti 
Urano atradėju, buvo faktas, 
kad tais laikais vyravo pozici
nė astronomija. Stebėtojams 
rūpėjo tik žvaigždės pozicija 
kaip atramos taškas planetų 
judesiui sekti. O kas toji 
žvaigždė, nesuko sau galvos. 
Pozicijai nustatyti buvo varto
jami instrumentai su maža 
aparatūra, mažu padidinimu ir 
menka skiriamąja galia. Dėl to 
iki Herschelio stebėtojai nega
lėjo įžiūrėti Urano disko. 
Tiktai žymiai geresnis 
Herachelio statytas teleskopas 
diską parodė. , i

Milžinas ir mėnulių sauja
Šešeriems metams prabėgus 

nuo Urano atradimo, t.y. 1787
m., Herschelis pasiskelbė su
radęs šešis planetos satelitus. 
Tačiau iš viso to radinio tik du 
satelitai pasirodė iš tikrųjų 
besisuką aplink Uraną: Tita- 
nia ir Oberonas. Abu tele
skopu vos įžiūrimi 14 ryškumo 
šviesos taškeliai. Kitų Hers
chelio surastų satelitų egzis
tencija nebuvo patvirtinta.

Dabar jau žinomi 5 Urano 
mėnuliai. 1851 m. W. Lassell su 
24 inčų reflektorium surado du 
vidujinius satelitus Arielį ir 
Umbrielį, o penktąjį, Mirandą, 
aptiko G.‘P. Kuiper foto plokš
telėj, fotografuotoj 1948.11.16. 
82 inčų reflektorium McDo- 
nald observatorijoj.

Įdomu tai, kad Urano suki
mosi ašiB guli orbitos plokš
tumoje, o mėnulių orbitos su
daro beveik statų kampą su 
planetos orbitos plokštuma. 
Kitaip sakant, mėnuliai sukasi 
Urano pusiaujo plokštumoje. 
Ir dėl to, iš žemės žiūrint, atro
do, kad Urano mėnuliai rašo 
apskritimus aplink planetą, 
kai jos polius atsikreipia į mus. 
Paskutinį kartą galėjome šį 
fenomeną stebėti 1946 m., žino
ma, tik dideliais teleskopais. 
1988 m. vėl palanki pozicija 
bus, kai Urano kitas polius 
atsikreips į mus. Ir taip žai
dimas kartojasi kas 42 metai.

Patį Uraną drauge su jo 
bičiuliu Neptūnu kviestume 
jau prie milžinų stalo. Nors jie 
mažesni, negu tokie „super- 
powers“, kaip Jupiteris ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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Uranui 200 metų, 
arba spalvingasis 
Herschelis
(Atkelta iš 1 psl.)
Saturnas, bet savo dydžiu toli 
palieka visas kitas planetas. 
Taip pat ir kitomis plane
tinėmis savybėmis, kaip tan
kumu, jiedu šliejasi arčiau mil
žinų. Urano skersmuo per 
pusiaują 52,290 km. Tai 4.10 
kartų daugiau kaip žemės. 
Masė yra 14.54 kartus didesnė 
už žemės masę ir jos vidutinis 
tankumas apie 1.19 g./cm. Tik 
truputį tankesnis už vandenį, 
kai žemės vidutinis tankumas 
siekia 5.52/cirf

Vidutinis planetos’atstumas 
nuo saulės 2 bilijonai 869 mili
jonai 600 tūkstančių kilometrų. 
Tokį nuotolį saulės šviesa 
sukaria per 2 valandas ir 40 
minučių. Aplink saulę apibėga 
Uranas per truputį ilgiau, kaip 
84 metus, o aplink savo ašį 
apsisuka per 15.5 valandų.

Visai neseniai, prieš 
ketvertą metų, paaiškėjo, kad 
Uranas beturįs devynis žiedus, 
gulinčius pusiaujo plokš
tumoje. Jie ploni, siauručiu- 
kai, sakytumei siūleliai, tele
skopais visai neįžiūrimi. Su 
įdomumu laukiama 1986 metų, 
kada Voyager 2 erdvėlaivis 
praskris pro Uraną ir leis 
mums žvilgterėti iš arti į jo 
tolimą pasaulį.

Muzika, astronomija 
ir Haydnas

Atkreipkim minutėlei žvilgs
nį į patį atradėją, Williamą 
Herschelį. Iš profesijos jis buvo 
muzikas, kompozitorius, kilęs 
iš muzikalios šeimos. Gimė 
1738 m. Hanovery, Vokie
tijoje. Jo tėvas Izaokas anks
čiau buvęs sodininku, grojo 
obojum ir priklausė kariškam 
orkestrui. Sulaukęs 14 m. am
žiaus, ir Williamas tapo to 
orkestro nariu. 18 m. amžiaus 
būdamas, persikėlė į Angliją. 
Kiek vėliau jis parsikvietė brolį 
Aleksandrą ir seserį Karoliną, 
kuri talkininkavo jam astro
nominiuose stebėjimuose ir 
pati pasižymėjo, suradusi 
aštuonias kometas, patiksli
nusi John Flamsteed žvaigž
džių katalogą ir atlikusi 
nemažai astronominių tyri
nėjimų.

Reikia pasakyti, kad muzikų 
Herschelių šeima, Williamo 
dėka, tapo astronomų šeima, 
nes Williamo sūnus Sir John 
Frederick William Herschelį 
(1792—1871) irgi buvo pasi
žymėjęs astronomas. Jisai 
katalogavo žvaigždes, surado 
525 naujus miglynus, tyrinėjo 
pietų hemisferos padangę Pie
tų Afrikoje. Jisai domėjosi ir 
kitomis sritimis, kaip biologi
ja, botanika, metereologija ir 
prisidėjo prie ką tik gimstan
čios fotografijos išvystymo. Jis 
įvedė fotografijos praktikon 
terminus „pozityvas“ ir „nega
tyvas“. Norint dar pratęsti 
Herschelių astronomų gran
dinę, galime paminėti ir 
John’o sūnų Alexander Ste- 
wart Herschelį, kuris atliko 
meteorų svarbių stebėjimų, 
nustatydamas keletos jų 
srovių radiantas.

Williamas Anglijoje buvo la
bai užsiėmęs. Gyvendamas 
Bath kurortiniam mieste, jis 
dirigavo dideliam orkestrui ir 
chorui, buvo naujai pastatytos 
bažnyčios vargonininkas, 
muzikos mokytojas ir kompo
zitorius. Jis profesionaliai gro
jo vargonais, smuiku, obojum 
ir harpsikordu. O naktimis 
skaitė knygas apie mate
matiką ir astronomiją ir ste
bėjo padangtę mažu pirktiniu 
teleskopėliu. Greitai pats ėmėsi 
statyti teleskopus, vis dides
nius ir didesnius.

Jo kaip kompozitoriaus krai
tis ne taip jau mažas. Su
komponavo 24 simfonijas, sep
tynis smuiko ir du vargonų 
koncertus ir daug kitų smul
kesnių kompozicijų. Tačiau ši 
kūryba neiškėlė Herschelio į 
pirmaeilius kompozitorius.

giliau

lankėsi 
Franz

M. K. Čiurlionio galerijos
atsinaujinimo darbai bei rūpesčiai

Pokalbis su galerijos valdybos pirmininke 
Vanda Alekniene

Astronomijoj paliko 
įmintos pėdos.

1791 m. Anglijoj 
austrų kompozitorius
Joseph Haydn ir susitiko su 
Herschelių. Jiedu diskutavo 
naują Immanuelio Kanto 
kosmogoninę teoriją. Hayd
nas turėjo progos pasižiūrėti 
per didžiulį 40 pėdų Herschelio 
teleskopą ir, sakoma, iš nu
stebimo netekęs žado. Stovėjęs 
tylus 20 minučių. Šis pokalbis 
ir žvilgsnis padangėn per tele
skopą galėjo padaryti kompo
zitoriui kūrybinės įtakos, nes 
1798 m. Haydnas sukūrė savo 
oratoriją Die Schoepfung.

Herschelio asmenybės bruo
žai daug prisidėjo prie jo astro
nominės sėkmės. Jis buvo grei- Čia yra vykę kone visų jų 
tos orientacijos, plačių 
interesų, imlus, sugebąs grei
tai absorbuoti bet kokias infor
macijas ir jomis praktiškai 
pasinaudoti. Turėjo nepapras
tą energiją ir puikią sveikatą. 
Buvo labai darbštus ir su
manus, ypač jei tekdavo ko
voti su kliūtimis. Nesistebė- 
tina tad, jei Herschelis tapo 
novatorium astronomijoj. Ne 
vien dėl to, kad surado Uraną, 
bet dar ir dėl to, kad pradėjo 
naują erą steliarinėj astrono
mijoj. Čia jo darbas buvo revo
liucinis, nors plačioms ma
sėms ne toks imponuojantis, 
kaip planetos atradimas. Pasi
mirė Herschelis 1822 m.

Artėjant Urano planetos 200 
metų atradimo sukakčiai, susi
kūrė Anglijoj draugija, vadi
nama The William Herschel 
Society. Ji 1978 m. nupirko 
namą, kuriame Herschelis 
gyveno Bath mieste, ir ten 
įrengė Herschelio muziejų, kurį 
oficialiai atidarė Bath miesto 
burmistras sukakties dieną, 
1981 m. kovo 13 d. Draugijos 
pirmininkas, žymus mėnulio 
tyrinėtojas, Patrick Moor skai
tė paskaitą apie Herschelį ir 
Uraną. Taip anglai paminėjo 
Urano sukaktį ir pagerbė jo 
atradėją.

Išnašos
1) Pirmiau už Leverrier Neptū

no poziciją apskaičiavo jaunas bri
tų matematikas ir astronomaB 
John Couch Adams. Jis jau 1845 
m. pateikė savo skaičiavimus 
britų karališkajam astronomui Sir 
George Airy ir Cambridge obser
vatorijos direktoriui kun. J. 
Challis. Bet jiedu buvo skeptiški. 
Nelabai tikėjo Adams skaičia
vimų tikslumu ir abejojo jų verte. 
Nesiskubino patikrinti. Tuo tarpu 
Leverrier savo skaičiavimų duo
menis pasiuntė Berlyno obser- 
vatorijon vokiečių astronomui 
Johann Galle, kurs atkreipė te
leskopą nurodyton skliauto pusėn 
ir 1846 m. rugsėjo 23 d. pastebėjo 
Neptūną arti Leverrier ir Adams 
apskaičiuotos pozicijos. Atradėjo 
laurai teko Leverrier, o Adams pri-

Nuo 1957 metų M. K. 
Čiurlionio galerija Jaunimo 
centre, Chicagoje, yra tapusi 
užsienio lietuvių meno centru. 
Šiame daugiau dvidešimties 
metų laikotarpyje galerija pri
statė lietuvių visuomenei 
didžiumą užsienio lietuvių, jau 
galima sakyti, klasikų dai
lininkų ir nemažą skaičių 
jaunų, kylančių menininkų.

bendrinės ir individualios 
parodos. Be to, Čiurlionio 
galerija turi labai turtingą 
reprezentacinę meno darbų 
kolekciją ir meno darbų 
skaidrių rinkinį.

Čiurlionio galerijoje, kaip ir 
daugumoje lietuviškų užsimo
jimų, darbus atlieka neapmo
kamai savanoriai. Kadangi 
apsčiai žmonių aukoja daug 
laiko, jėgų ir pinigų, tai ši 
lietuviška galerija egzistuoja 
gana sėkmingai. Dėl to labai 
malonu iš dabartinės val
dybos pirmininkės dail. Van
dos Aleknienės išgirsti ką nors 
daugiau apie Čiurlionio galeri
jos paskirtį ir ateitį. Tad ir 
klausiame.

— Pastaruoju metu tenka iš
girsti apie galerijos atsinau
jinimo projektą. Maidaug 
kokia šio projekto apimtis?

— Norime, kad Čiurlionio 
galerija Jaunimo centre išliktų 
aukšto lygio dailės institucija. 
Norime kviesti vyresniuosius 
lietuvius dailininkus, o taipgi 
skatinti ir suteikti progą jau
niems dailininkams čia ekspo
nuoti savo darbuB. Iškilo

pažįstamas pirmuoju, išspren
dusiu Neptūno mįslę.

2) Šio teleskopo veidrodžio skers
muo buvo 48 inčai. Jurgis III-sis 
paskyrė 4000 svarų instrumento 
statybai. O kai jis buvo pasta
tytas, karalius su malonumu pat
sai rodydavo savo palydovams
padangių objektus ir aiškindavo ti 
juos. Canterburio arkivyskupui 
kartą jis tarė: „Prisiartink, lorde 
vyskupe, aš parodysiu tau kelią į 
dangų“. Teleskopas buvo rodomas 
svarbiems svečiams, lankantiems 
Angliją. Šiuo instrumentu; 
Herschelis dar detaliau galėjo 
tyrinėti padangę, įsileisdamas net 
į Paukščių Tako studijas.

3) Pilnas paivadinimas: Royal 
Society of London for the Improve- 
ment of Natūrai Knowledge. Se
niausia mokslinė draugija D. Bri
tanijoj ir viena iš seniausių 
Europoje. Manoma, kad ji įkurta 
1660 m.

Herschelio pasistatytas 7 pėdų ilgio teleskopas, kuriuo buvo atrastas 
Uranas. Herschelis mėgo ti instrumentą ir dažnai ji naudojo.

M. K. Čiurlionio galerijos Jaunimo centre, Chicagoje, valdybos pir
mininkė dail. Vanda Aleknienė (kairėje) ir Ramunė Lukienė čia 
spausdinamo pokalbio metu kalbasi Čiurlionio galerijos reikalų 
temomis. \

M. K. Čiurlionio galerijos Jaunimo centre, Chicagoje, valdyba. It kairės 
j dešinę: Algis Trinkūnas, Teresė Gaidelytė, Donatas Kavaliūnas, Van
da Aleknienė, Donius Varnaitis, Marytė Gaižutienė, Vincas Lukas, Ri
mantas Griškelis.
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reikalas Čiurlionio galeriją 
pagrindinai atnaujinti, atre
montuoti, duoti jai naują, 
jauną veidą. Šiuo metu tai jau 
pradėta daryti: galerija 
išdažyta, atremontuota, 
paruošti stovai skulptūroms 
bei keramikai, sudėti nauji 
prožektoriai ir t.t. Ateityje 
žadame nuolat gerinti, tobulin- 

Čiurlionio galerijos 
patalpas, duoti galerijai iden
titetą (paruoštas naujas 
ženklas — simbolis), paruošti 
Čiurlionio galerijos kolekcijos 
reprezentacinę brošiūrą ir pan. 
Mūsų didžiausias rūpestis šiuo 
metu yra Čiurlionio galerijos 
nuolatinės kolekcijos sutvar
kymas. Gavome naują, erdvų 
kambarį. Tai yra didelis, 
Jaunimo cen0o valdybos 
dėka, laimėjimas. Tačiau šį 
kambarį reikia įruošti tinka
mam paveikslų sudėjimui, ty. 
apsaugoti juos nuo šalčio, 
karščio, drėgmės, sausros, 
reikia atitinkamų lentynų 
sukalimo ir t.t. Visa tai parei
kalaus daug darbo valandų ir 
pinigų. Taip pat esame nutarę, 
kiek galėsime, perrėmuoti tuos 
paveikslus, kurių rėmai, 
metams einant, yra nukentėję. 
Planų ir idėjų turime daug, 
darbo nebijome. Tačiau nuolat 
atsiduriame viename ir tame 
pačiame akligatvyje: finansai.

— Talkindama parodose, 
dažnai esu patyrusi iš galeri- 
jon atsilankiusių amerikiečių 
nuostabą, kad čia pietinėje 
miesto dalyje mūsiškė yra pati 
gražiausia Chicagos galerija. 
Būtų labai įdomu sužinoti, kiek 
Čiurlionio galerija yra neap
lenkiama amerikiečių žiūrovų 
bei kritikų? .

— Mėginame ir jau pra
dėjome Čiurlionio galerijoje 
vykstančias parodas skelbti 
amerikiečių dienraščiuose. 
Mėginsim patekti- ir į ame
rikiečių dailės brošiūras. Kol 
kas su kritikais dar 
neteko susitarti. Pietinė Chi
cagos dalis nėra parodoms 
populiari. Be to, vienos savai
tės ilgumo paroda nėra 
užtektinai ilga, kad kritikai 
suspėtų apžiūrėti ar net įver
tinti. Kiek man žinoma, kritikų 
ir amerikiečių publikos gale

rijoje yra buvę, bet tai buvo 
grynai parodų rengėjų dėka.

— Labai svarbu yra galeri
jos technikinis sutvarkymas, 
bet vis dėlto didžiausias dėme
sys turi būti skiriamas meno 
parodų rengimui. Kokie Jūsų 
ateities planai šioje srityje?

— Kviečiame lietuvius daili
ninkus ruošti parodas, tiesio
giai su jais susisiekiant ir su
teikiant jiems palankias 
sąlygas Čiurlionio galerijoje 
eksponuoti savo darbus. Taip 
pat ieškome ir raginame 
parodų rengėjus pasinaudoti 
Čiurlionio galerija, pristatant 
joje savo pasirinktus dai
lininkus. 1982 m. parodų 
kalendorius sėkmingai užsi
pildo labai geromis parodomis.

— Kad galerija sėkmingai 
egzistuotų, reikia gerų dai
lininkų, gerų darbininkų, bet 
tuo pačiu reikia ir pinigo. Kaip 
galerija verčiasi finansiniai?

— Parodoms ruošti ir 
kasdieniniams reikalams 
pinigo užtenka. Mūsų didžiau
sias rūpestis, kad neužtenka 
finansų didesniems užmo
jams, kuriuos anksčiau jau 
minėjau.

— Lietuvių fondas irgi yra 
įkūręs lietuvių menui puoselėti 
fondą, kuris mėgina sudaryti 
reprezentacinę lietuvių meno 
kolekciją. Ar šis projektas turi 
ką nors bendro su Čiurlionio 
galerija?

— Lietuvių fondo kolekcijos 
tikslai yra, manau, visai tokie 
patys kaip ir Čiurlionio galeri
jos. Kodėl jie tai padarė nauju 
projektu — nežinau. Tačiau, 
mano manymu, tas užmojis 
(labai kilnus) turėtų kaip nors 
rištis su Čiurlionio galerijos 
tikslais: juk jis yra vienas ir 
tas pats — sutelkti ir grąžinti 
dailės kolekciją laisvai 
Lietuvai. Taip skaldantis, ar 
neprieisime galutinio luošu
mo? Sudėjus viską į vieną 
vietą, išnaudotume ir darbo 
jėgą, ir kapitalą, ir turėtume 
vieną stiprų Dailės fondą. Ar 
neužtenka dviejų Čiurlionio 
galerijų, dviejų, bendruo
menių?

(Red. pastaba. Manytume, 
kad analogijos ir išvados čia ne 
visai tikslios. Demokratiniam 
krašte ir demokratiškoj visuo
menėj vargu ar yra gerai 
įsimylėti į kokį nors vienumą 
tiek kultūrinėje, tiek visuomeni
nėj veikloj. Gyvoji kūryba iryra 
įvairovė. Jei įmanoma ir pajė
giama, tegu dirba atskirai ar 
tarp savęs tardamiesi visikultū- 

. riniai ir visuomeniniai 
veiksniai, stengdamiesi darbą 
atlikti geriau vienas už kitą. O 
kai jau pritrūks spėkų, pats 
gyvenimas kiekvieną iš jų 
numarins, nes gyvenime ir jo 
struktūrose nieko nėra amžino. 
Todėl visai natūralu, kad šian
dien Chicagoje dar gali būti ir 
dvi ar trys lietuviškosios galeri
jos ir ne vienas visuomeninis 
sambūris. Kurjozas yra tik tai, 
kad egzistuoja dvi anta- 
goniškos to paties oficialaus 
vardo galerijos ir dvi to paties 
oficialaus vardo organizacijos. 
Ir tiesiog nesuprantama, kodėl 
šalia įprastinės Čiurlionio gale
rijos Jaunimo centre kitur 
mieste tuo pačiu vardu besi
šaukianti galerija negalėtų 
pasivadinti,sakysim,dail. Ado
mo Varno vardu: pasibaigtų 
trintis ir būtų pagerbtas mūsų 
tarpe ilgą Savo gyvenimą 
užbaigęs pagarbos vertas 
dailininkas.

Todėl ir naujai M. K. 
Čiurlionio galerijos vadovybei 
ar ne geriau būtų ne pirštu 
rodant pradėti ginčus su kitais 
dirbančiais, bet atlikti kiek tik 
įmanoma geriau savo apsi
imtąjį darbą. To iš visos šir
dies Čiurlionio galerijai ir 
linkime).

— Čiurlionio galerijos dar
bas milžiniškas..- Tai gal ___ „ lz
pasakytumėt, kas Jūsų didieji l7etovoj71%l-19Kf

Kalbotyros aukso amžius užsibai
gęs su Jono Kazlausko tragiška 
mirtimi prieš maždaug 10 metų. 
Dabartini laikotarpi būtų galima 
pavadinti sidabro amžiumi — nes 
jame taipgi atliekama daug svart'1 
bių kalbotyros darbų. Atrodo, kad 
Lietuvos kalbotyrininkus bus 
sukrėtęs ir uždegęs naujiems dar
bams William R. Schmalstiego 
straipsnis, išspausdintas 1963 m. 
„Current Trends in Linguistics“, 
Vol. 1, kuriame apžvęįgįęjpjį, 
Lietuvos kalbininkų tyrinėjimai ir 
konstatuojama, kad jie gana . 
parapinio lygio. Prelegentas " 
tikslas — duoti atsaką to širaiįik-* 
nio autoriui ir parodyti, KMT'įiėF 
paskutiniuosius 20 m. Lietu 
kalbotyra ne tik išlipo iš „parėpk 
nio“ lygio, bet gali stovėti <retfr 
geriausių Vakarų EuroposdkfillHn 
ninku darbų ir metodų. įgįp

Kun. J. Vaišnys kalbėjo apie- 
paskutiniųjų kalbinių reformų:—r- 
ty. rašybos ir skyrybos, 7>rwH 
pritaikymo problemas išeiyįįaįę.., 
Jaučiamas tam tikras nepasitįkė- 
jimas Lietuvos kalbininkais ir jų 
daromais nutarimais, neš" Bijo
masi juose įžvelgti rusų įtaką. IŠ 
tikrųjų tie pakeitimai yra'lMHaf1 * 
nedrąsūs ir kai kurie svarstyti dšrt 
nepriklausomoje Lietuvoje. 'Išeivi-1' 
ja turi taikytis prie Lietuvos>kaitok‘ 
ninku pasiūlymų, nes čia mūsų- 
yra mažuma. ‘ oianla

Lituanistikos institutas, z „ 
drame savo narių poęėdyjfi,.... 
lapkričio 26 d. pripažino 
ko rašybos ir skyrybos vadovėliu 
reikalingumą, pavesdamas jo 
paruošimą atlikti dr. A. Klimui ir ‘ 
kun. J. Vaišniui. Vadb‘VėlW 
patikrinimą atliks dr. P. JoniKMl" 
Toks vadovėlis jau baigfĖffitak* ‘ 
ruošti ir bus netrukus spausdinai' 
mas. (jiom

Prelegentas trumpai iv pąi^i ; • 
liustravo kai kurias rašybos, pefąr v 
mas, tačiau dėl laiko sU>k<>S 
plačiau apie tai kalbėti negęįėjo.w 

Pagrindinis priekaištas f, šiai 
kalbotyros sesijai — laiko stoka.u 
Nė vienas pranešėjas negalėjo 
plačiau panagrinėti savo temos', o 
tik labai prabėgomis vienį kft'4’ 
detalę suminėjo. Ypač tai pšiMdM-“ 
ta kun. Vaišnio pranešime," Hėš1 
jam liko tik kelios minutės.1 Būtų1 
visiškai užtekę dviejų pranešimą 
(o ne keturių), tai ir klausimams, 
ir diskusijoms būtų likę kiek laiko. ’ 
Tokios lenktynės su laikfbdžiti 
nenaudingos nei prelegentams',’ 
nei klausytojams, o gražiari'Utrt*-’ 
do tik programoje, kur svarbu: 
ilgas simpoziumo dalyvių ^sąra>> 
ŠUS. |.J

D. Bindokienė

pagalbininkai?
— Čiurlionio galerijos 

direkcijos nariai yra tikrai 
pasišventę dirbti galerijos 
naudai. Palikę šeimas, paau
kodami laisvalaikius po dienos 
darbų, susirenka darbui beveik 
kas savaitę galerijoje. Pasi
dalinus darbais, viskas labai 
sklandžiai vystosi, įsigy- 
vendina mūsų idėjos, pro
jektai. Mūsų kolektyvą sudaro: 
Marytė Gaižutienė, Teresė 
Gaidelytė, Algis Trinkūnas, 
Vincas Lukas, Rimas Griškelis, 
Donatas Kavaliūnas, Donius 
Varnaitis ir aš.

Prie to dar norėčiau pridėti 
vieną labai svarbų faktą, kuris 
jau įvyko. Tai yra Amerikos 
Lietuvių dailės klubas, įsistei
gęs Jaunimo centre prieš 
keletą ar keliolika metų, šiais 
metais prisijungė prie Čiurlio
nio galerijos, praturtindamas 
Čiurlionio galeriją dailininkų 
archyvu, kurį labai sėkmingai 
ir kruopščiai tvarko dail. Mag
dalena Stankūnienė. Ten yra 
22 dailės darbai ir tūkstančiai 
dailės skaidrių. Taigi dail. M. 
Stankūnienė taip pat yra 
Čiurlionio galerijos direkcijos 
narė.

— Ko Čiurlionio galerija pa
geidautų iš lietuvių visuo
menės?

— Norėtume, kad visuo
menė suprastų Čiurlionio 
galerijos svarbą ir paskir
tį. Juk tai vienintelė tokia 
graži, erdvi, patogi ir visiems 
lietuviams prieinama galerija. 
Taip pat norėtume, kad būtų 
suprasta ir Čiurlionio galerijos 
dailės fondo — kolekcijos 
paskirtis, kur kraunamas 
lietuvių dailininkų darbų tur
tas laisvajai Lietuvai, bei Čiur
lionio galerijos direkcijos 
pastangos galeriją tobulinti, 
iškelti lietuvį dailininką, telkti 
dailės darbų fondą. Visam tam 
reikalingas visuomenės 
palankumas, nuoširdumas, 
pritarimas, parodų lankymas 
ir, žinoma, kas be ko, 
reikalinga finansinė pagalba.

(Su M. K. Čiurlionio gale
rijos valdybos pirmininke 
Vanda Alekniene čia kalbėjosi 
Ramunė Lukienė)

Kalbotyroj 
sesijaom 

simpoziume
Mokslo ir kūrybos kalbotyros 

sesijoje lapkričio 28 d. dalyvavo 
keturi prelegentai: Chicagos un-to 
indoeuropiečių kalbų žinovas, 
Balkanų ir slavų studijų centro 
direktorius prof. Erick Hamp; 
Chicagos un-to Kalbotyros-sky
riaus vedėjas Bill. J. Darden;- at. 
Janina Rėklaitienė, 
Lituanistikos instituto 
ir kun. Juozas Vaišny 
Pedagoginio lit. instituto j 
lio vasaros seminarų liet 
bos lektorius. Kun. Vaiš 
mė neatvykusio dr. Kli 
Sesijai pirmininkavo dr. X 
tienė. mtasvv

Pirmieji du pranešimai buvo 
anglų kalba. Prof. E. ,lJąmP 
pareiškė, kad dėl laiko ■ęįokęs 
nekalbėsiąs apie tai, kas patriktą 
IV Mokslo ir kūrybos s^npo- 
ziumo leidinyje, paskaitos 
santraukoj, nes tai kielfv?šrlįiš 
gali pasiskaityti (skelbtoji terttk: 
„Daiktavardžiai ir būdvarttŽiAi'.fš 
veiksmažodžių“). Jis kalbėjo apie 
rytinių baltų (lietuvių ir latvių), 
veiksmažodžių bendraties ',gar
nių paveldėjimą iš senosipę 
indoeuropiečių 
pailiustruodamas 
lentoje. 
bendraties galūnių giminin
gumas indoeuropiečių prokalbei’, 
randamas ir išny kusiojė "pi’fis^ 
kalboje.

Prof. Darden kalbėjo apiė IlHii1- 
vių kalbos svarbą, spretūižiaiit 
indoeuropiečių prokalbes 
akcentologijos problemas. Savo 
pranešime (pailiustruotame 
klausytojams išdalintu teistų) 
prelegentas tęsė Illič-Syį^p 
paskelbtų dėsnių kritiką.

Dr. J. Rėklaitienė suglaustai 
užkliudė kalbotyros raidą tK£ąsį-

prokfllbfcę, 
pavyą^jp 

Tas veiksm^^jji
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Buvau Juozo Paukštelio 
mokiniu

s Juozas Paukštelis 
1-981) pastaraisiais savo 

gyvenimo metais.
ovud in
įPriMš kurį laiką išgirdome, 

’bk. Lietuvoje mirė rašy- 
toJasJuozat Paukštelis, sulau- 
kįgsJ’jJŽ metų. Kaip rašytojas 
b^tįpfli.as, vėliau ir dramatur- 

turėi° rašytojo vardą 
ngpri&Musomoj Lietuvoje, 
bųyo ' laikomas „dešiniuoju“, 
tądėisl ir Mažoji ' tarybinė 
eaėihlopedija apie jį pasakė, 
lradnouyt „pasaulėžiūra forma- 
vdjri“‘ klerikalinės ideologijos 
įtakoje“. Kaip ten buvo su juo 
okupacijų laikais, tegul sako 
tie, k^rie daugiau žino. Noriu 
tiį'trumpai paminėti, kad jis iš 
profesijos buvo mokytojas, 
lituanistas. Vienerius metus 
tąkoįbūti jo mokiniu.

4926 rudenį, dar nebaigęs 
Kauno universiteto (teolo- 
gąoB-filo8ofijos fak.) atvyko 
Jiitiėdš: Paukštelis mokytoj au- 
tifK&lainių valstybinę gimna
ziją. Mokytoju ir porą metų 
direktorium dirbo ten 20 metų, 
ikifc0Vi¥ka pasirūpino atpalai- 
duoti nuo mokytojavimo ir jį 
perkėlė Vilniun. Kėdainiuose 
jam labai patiko ir dar Lietu
vos laikais sakė, kad niekur iš 
ten,,nenorįs keltis. Pirmaisiais 
metais-jis nedėstė,mūsų trečio- 
joj klasėj, bet mes; mokiniai, jį 
išskyrėm iš kitų, buvo ryškes
nis, apie jį daugiau buvo kalba
ma ir žinoma. Pirmiausia pasi
rodė kaip didelis elegantas, 
rengėsi dailiau nei visi kiti 
mokytojai ir ne mokytojai 
miestiečiai. Jis buvo pirmas, 
kokį kada matėme, dėvintį 
lalanti Raitomis, gražiai išly- 
gintpmįs kelnėmis prie tam
saus švarko, šviesia skrybėle ir 
visuomet su stora lazda. Dėl tų 
baltų ^kelnių kartais mokiniai 
jam‘k* juoką iškrėsdavo, nežy
miai padėdavo ką nors ant 
kėdės, nors šiaip jis nebuvo iš 
tų,—i* “kurių mokiniai piktai 
pasityčiodavo. Jis buvo gan 
mėgiamas mokytojas.

f mūsų ketvirtą klasę atėjo 
19zVruclenį. Primoji pamoka 
praėjo n visa ilgu monologu. 
Visjjįryąlandą prašnekėjo. Apie 
ką^špskėjo, dabar sunku beat- 
mintįe»po 54 metų. Kalbėjo, 
rod«iSįi«pie viską, ne vien apie 
lietuvių kalbą ar literatūrą. 
Kalbėjo pakiliu tonu, vartojo 
dauįf ėvetimų, tarptautinių žo- 
džių,<lr daug ko mes nesupra
tom;/1 Kaip mokytojas buvo 
dafiy rėikalaujantis, bet teisin
ga^. Tilt ne iš tų, kurie su moki
niu ‘ leidžiasi į kalbas, juoka- 
vinĮjĮiį^, Jautėm tam tikrą 
ataturnąi Per daug šilumos 
nebuvot“ Daugiau buvo oficia
lus, mokąs išlaikyti savo auto- 
ritetąp griežtokas. Vėliau, kai 
jaudavau išvažiavęs iš Kėdai- 
niif,“nritno draugai pasakojo, 
jog Iresniosiose klasėse su 
moliniais palaikė artimesnius 
ryšiui “nebuvo šaltas, ieškojo 
rašiotalentų, pastebėjęs kurį 
tuijjjt; geresnę plunksną ar 
literatūrišką sakinį, globojo, 
skatinę*. rašyti, padėdavo 
pakeisti įspaudą.

Mokiniai visada ir visur 
domišr';“ mokytojų privačiu 
gyvenimu, daug ką „žino“ ar 
numąnar Taip buvo ir su 
Paukšteliu, ypač, kad jis buvo 
„kitoks% nei kiti mokytojai. 
Man pasitaikė aplinkybės suži
noti apie jį „daugiau“ negu 
kitiėms.-'Paukštelis, kaip ir dar

keli miesto valdininkai vien
gungiai, pietus valgydavo pas 
Aleksandrą Rimkevičienę, 
našlę, šeimininkę, kuri virimu 
ir vertėsi, iš to gyveno. Ji turė
jo didelį, gan dailų medinį 
namą miesto' pakrašty, prie 
vadinamos Arklių rinkos 
(rodos, Nr. 3). Už tos didelės 
tuščios aikštės miestas baigėsi 
ir prasidėjo ilgas, mažažemių, 
be aiškios profesijos kaimas 
Janušava. Pusę Rimkevičie- 
nės namo nuomojo apskrities 
policijos vadas Vilimavičius, 
kitą pusę valdė pati Rimke- 
vičienė su dukra Vanda. Jos 
bute buvo didelis valgomasis 
— salonas su ilgu stalu, prie 
kurio maitinosi ir paskui ilgai 
diskutuodavo miesto viengun
giai. Buvo tenai ir gerai sude
rintas fortepijonas, kurįuo kar
tais ir pati Šeimininkė 
palinksmindavo savo svečius. 
Seimininkė buvo kultūringą 
inteligentė, išsilavinusi mies
tietė, mokėjo daug kalbų, skai
tė knygas ir išauklėjo,,išleido 
sūnų Stasį į kunigus — jėzui
tus, kurį vėliau sutikau Kaune, 
ir buvau jo mokinių. Žinome iš 
spaudos, kad antrojo bolše
vikmečio pradžioje jis, kaip ir 
daugelis kunigų, kentėjo kalėji
muose, koncentracijos sto
vyklose ir iškankintas, grįžus 
iš Sibiro, mirė.

Rimkevičienės namuose 
gyveno mano teta, aš dažnai 
ten lankydavausi ir žinojau 
visas istorijėles, pažinojau to 
namo lankytojus ir gyven
tojus. Nebuvo jokia paslaptis, 
kad Paukštelis kiek daugiau 
atkreipė dėmesio į šeimi
ninkės dukterį- Vanda tada 
buvo pačiame savo pražydėji- 
me ir tikrai, kaip ir visos kėdai- 
nietės, labai graži. Tuo laiku 
Paukštelis ėmė garsėti kaip 
rašytojas. Ryškiai atsimenu, 
kai sykį, man esant pas tetą,- 
atėjo pas ją Vanda, atsinešė 
rankraštį ir ėmė garsiai skai
tyti. Pasakė, kad to čia besilan
kančio mokytojo parašyta 
novelė ar kaip kitaip ją pava
dino. Ilgai Bkaitė, tarp eilučių 
ieškojo teisybės, vis pridur
davo mano tetai, kad čia jis 
rašo taip kaip buvo, čia vėl taip 
nebuvo, jo fantazijos padaras. 
Mergina džiaugėsi, kad toks 
žymus žmogus, rašytojas, nors 
dar knygos ir nebuvo išleidęs, 
rašė apie ją, Vandą. Dar tais 
pačiais 1928 metais Juozas 
Paukštelis išleido pirmią nove
lių rinkinį „Vidurnakčio bala
dė“, ir mes, mokiniai, Skaitėm, 
komentavom. Pati pirmoji 
novelė, tikriau a'pybraiža, 
vadinosi „Alyvos“, ir tai buvo' '< 
istorija, kurią tąėyk skaitė 
Vanda. Mes „žinojom“, jog tai 
tikrų tikriausiai Vandos isto
rija.

Vėliau Paukštelį asmehiš- 
kai teko sutikti tik porą kartų. 
Sykį buvo atvažiavęs į mūsų 
korporacijos, atdifinirikų 
„Šatrijos“ šventę (buvo korpo- 
rantas), kitą sykį lieteratūros 
vakare, Kaune.

Yra žinoma, kad ir jis iš 
Lietuvos buvo besitraukiąs, 
byrant vokiečių frontui, bet 
pakely didelės kliūtys jį sulai
kė. Tenka abejoti, kad jis 
galėjo būti patenkintas savo 
likimu antroj bolševikų 
okupacijoj. Rašė, kaip kiti tvir
tina, sukandęs dantis.

C. G.

DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Emile Verhaeren Ir metasi stepėsna. Tad per Ukrainą 
Jis į Vokietiją audra nusigriaudžia, 
Ir girdisi ten pilyae palei Reiną, 
Kaip Šiurpios legendos bauginančiai siaudžia.

HIMNAS VĖJUI

Sakyk man, keleivi, smagiu 
Žingsniu kurs sau vienas keliauji, 
Eit žemės keliais nepaliauji, 
Sakyk, kur eini šiuo sykiui

Myliu erdvą, orą ir vėją, 
Nors kelio linkmės nežinau;
Jaučiu, kaip girdis man giedrėja, 
Kur vėjas, kur erdvę matau.

O vėjas, kaip spindinčioj saulėj jis žaidžia, 
O vėjas, kaip juo namo spalvos nušvito, 

, O vėjas, kaip jis savo ranką nuleidžia 
Ant žiedo raudono, ant gelstančio javo, 
Kaip nokstančius pėdus pagavo 
Lenkt vieną prie kito.

.ornov jg šiaurės, pietų, vakarų ir rytų 
Atsviedžia jį aukso ranka, 
Jį atbloškia šalčio jėga — 
Jis lyg sviedinys lekia mūsų kraštu.

Nūn jis nuo Sicilijos kranto atskriejo, 
Dievų šypsenos išbučiuoto žydrai, 

n vi O amžiną dykumą smėliu nusėjo,
Ir ji ties oazėm nuščiūva tiktai. —

Dabar jis pavargo, jo jėgos išseko,
Ir pakelės žolę vos judina jis,
O betgi apskriet piramidės jam teko, 
Ir siekė jį sfinkso uolinis Šypsnys.
Paskui, kai jau vasara supti paliaus, 
Jis eis su miglom, su drabužiais lietaus, 

'i Jis eis nuo'pajūrio, nuo seklumų Siaurės,
Nuo Anglijos, Airijos, Džersės, Bretanės, t 
Ten kur lapkrity s niūkso pilkas, aptemęs, 
Kur žvilgčioja žvaigždės miglotos ir niaurios; 
Ir trauks jis per jūrą be džiaugsmo toliau, 
Lyg aklas ieškodamas kelio ten sau;
Užkliuvęs kur nors už didingos uolos, 
Pernakt jis gigantiškai Sauks ir vaitos...

Bet ypač sustiprina vėjas pavasarį, kai 
Vos pradeda želmeniu puoštis laukai.

Ir atlekia jis nuo Maskvos, ten kur Kremliaus stoguos 
Auksiniuos spindėjo daug saulių purpurinių, 
PaSėlsta tad plotuos be galo didžiuos,
Ir stoja piestu, tartum eitų imtynių,

O žiemai artėjant au erdve nakties, 
Dangopi aštriuosius pirštus jis išties.

Tada jis nuo poliaus Siaurinio atskrieja, 
Kur lankė tylėjimo amžino rūmą, 
Kur iSkilios uolos kaskartėm smailėja 
Dėl didžio, neliaujamo jojo uolumo. 
Jis lekia Uralan ir per Siaurės Zundą, 
Sidabro gi fiorduos užsnūdęs pabunda 
Ir beria virS jūrų plačių, begalinių 
Gausybę snieguolių Šviesių, sidabrinių.

Ir kur tik belėktų jau jis, 
Tas vėjas, tarytum ryšys 
Skridimų, kelionių per kaimus, miestus, 
Jis neša ką tyro ir sveiko be galo.
Nes kur tik jis lekia skubiai
Per žemės kraštus,
Ten aukso bučkiu jis apdalo 
Žmonijos džiaugsmus ir skausmus. 
Visokius geismus, 
Kurie tiktai kils ii giliausios širdies — 
Ir garbę, ir viltį, ir didį troškimą — 
Mosavimu savo sparnų jis lydės.

Širdies jis laukiniškai, baisiai šventos, 
Čia džiūgauja, verkia, čia žavia, kankinasi ji 
Ir ką tik lemtis mums duot panorės,
Čia iš nenumaldomo skausmo vaduos, 
Čia laimės triukšmingam skandina svaiguly.

Jei vėją ai Šitaip didingai giriu, 
JI myliu ir himnu Šituo apdainuoju, 
Jei gėrimu jojo skaidriu 
Nusigeriu net,
Tai dėl to, kad jisai visuomet 
Gyvent duoda noro man naujo, 
Kad jis, kol dar jo sūkurių 
Esu nepagautas tvirtai,
Kol dar neužkūrė jis stingstančio kraujo, 
Jau aplėkė didelę žemę prieš tai 
Plazdėjimu savo tyliu ar stipriu.

Vertė A. TYRUOLIS
Emile Verhaeren (1855—1916), belgų 
poetas, nuo kurio gimimo neseniai suėjo 125 metai. 
Jo poezija ekstatiška, atvira, su barokinėm puoš
menom (buvo jėzuitų auklėtinis). Jam įtakos turėjo 
amerikiečių poetas Walt Whitman pakilia, laisvų 
ritmų poezija.

Išeivija ir 
kultūrinis 

procesas
Ketvirtojo Mokslo ir kūrybos 

simpoziumo Chicagoje penk
tadienio popiečio (lapkr. 27 d.) 
svarstytose buvo panagrinėta 
tema: „Išeivija ir kultūrinis proce
sas: sąmoningumo šuoliai, aidų 
fabrikacija ir ištirpimas pažeme“. 
Simpoziumo moderatorius buvo 
Vyt. Kavolis. Jis pažymėjo, kad 
išeivija turi didelę įtaką į tradi
cinių pažiūrų iširimą. Dažnai 
egzilė yra praradimas dirvos, kuri 
maitina talentą, nors buvimas 
išeivijoje suteikia galimybes ir 
pažangos šuoliams.

Tomas Venclova apžvelgė kitų 
tautų išeiviją, ypač rusų. Rusija — 
klasikinė emigracijos šalis. Jei į 
Ameriką žmonės visada bėgdavo, 
iš Rusijos visada bėga. Vienas 
pirmųjų buvo rusų kunigaikštis 
Kurbskis, XVI amžiuje pabėgęs į 
Lietuvą ir susirašinėjęs su Jonu 
Baisiuoju. Jis susilaukė kai kurių 
rusų pasmerkimo, kam traukėsi iš 
tėvynės. Kitas rusų emigrantas — 
Hercenas rašė, kad pasitrau
kimas iš tėvynės gali būti radi
mas sąlygų dirbti dėl savo tautos 
daugiau, negu būnant savoj šaly. 
Hercenas palaikė lietuvių-lenkų 
sukilimą, net siuntė ginklų. Rusų 
visuomenėje jis neteko dėl to 
pasitikėjimo ir jo laikraštis „Var
pas“ nustojo daug skaitytojų. 
Rusų dekabristai nedaug ko 
pasiekė, o kaip sako Siniavskis, 
ne tai svarbu, kad jie tikslo nepa
siekė, o svarbu, kad jie buvo ir į tą 
buvimo faktą, kaip ir į Herceno 
darbą, gali atsiremti naujos disi
dentų grupės.

Stambi Rusijos emigracija buvo 
po bolševikinės revoliucijos. Ši 
banga turėjo žymių figūrų ir turė
jo įtakos pasaulyje. Antroji Rusi
jos emigrantų banga buvo 1944 
m. ir ta banga buvo nedaug reikš
minga. Lietuvių emigrantų to 
meto banga Lietuvai buvo reikš
mingesnė.

Dabar yra trečioji rusų 
emigrantų banga, kurioje yra ir 
Solženicinas. Ji turi didelę įtaką į* 
pasaulio opiniją. Jie pasirinko 
statusą ne pralaimėjusių, ne 
bėglių, o pasitraukusių, kurie nesi
jaučia pralaimėję.

Lenkų 19-tojo šimtmečio 
emigracija su Mickevičium, 
Slovackiu buvo integrali lenkų 
kultūros dalis, ir tuo jie laimėjo. 
Rusai ko nors panašaus sukurti 
neįstengė, gal tik trečioji banga 
šitai galės padaryti. Rusų 
emigrantai pasiskirstė į dvi 
grupes. Vieni tvirtino: mes sudaro
me tikrąją Rusijos dvasią, o 
revoliucinėje tėvynėje nėra nieko. 
Kita grupė ne save laikė centru, o 
savo tautą tėvynėje.

Rusų emigracija buvo nutrauku
si ryšius su tauta, bet tas atitrūki
mas buvo klaida.

Rusų emigrantai egzistavo savo 
uždaroj konservų dėžutėj, nepa
siduodami nei vietos, nei tėvynės 
įtakai.

(Nukelta į 4 psl.)

A.T.

Teologijos sesija simpoziume

Dėmesys baltistikai
Vytautas Mažiulis, filologijos 

mokslų daktaras ir profesorius 
Vilniuje, šiuo metu ruošia trijų 
dalių prūsų kalbos etimologinį 
žodyną, kuriame bus pateikta 
apie 3.500 senprūsių kalbos žo
džių su paaiškinimais. Jis taip 
pat redaguoja „Baltistikos" 
žurnalą, kuriame įvairiomis 
kalbomis skelbiami baltistiniai 
tyrinėjimai. Jo rūpesčiu Vilniuje 
1965, 1970 ir 1975 metais buvo 
suruoštos tarptautinės baltistikų 
konferencijos.

Mokslo ir Kūrybos simpoziume 
teologijos skyriaus paskaitos 
buvo lapkričio 28 d., šeštadienį. 
Prasidėjo 3 vai. p.p. ir baigėsi 
4:45. Tai buvo keturių paskaitų 
pristatymai — pranešimai. Kiek
vienam paskaitininkui buvo 
duota 20 minučių laiko kalbėti. Po 
pranešimų — klausytojų klausi
mai, į kuriuos paskaitininkai savo 
temų rimuose atsakinėjo.

Povilas Dilys, Chicagos Lietu
vos Ev. reformatų bažnyčios kuni
gas, paruošė paskaitą „Religinis 
ir kultūrinis protestantų gyve
nimas Didžiojoje Lietuvos Kuni
gaikštijoje Vilniaus universiteto 
steigimo laikais iki XVI amžiaus 
pabaigos“. Prelegentas supažin
dino klausytojus su pagrindais, 
kuriais privalome vadovautis, kai 
kalbame apie Reformaciją Lietu
voje. Paskui jis kalbėjo apie refor
macijos sroves, liuteronizmą, 
kalvinizmą ir arianizmą, 
paaiškindamas, kodėl kalviniz-

mas buvo dvasinė jėga, vado
vavusi protestantams Lietuvoje. 
Paaiškinęs, kiek polemika tarp 
katalikų ir protestantų turėjo įta
kos abiem pusėm, prelegentas 
padarė apžvalgą protestantų 
kultūrinio įnašo į Lietuvos ano 
laiko gyvenimą.

Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, kalbėjo mokslų ir religijos 
santykių klausimu. Jo paskaitos 
pagrindinė mintis sukosi apie 
mokslų santykiavimą su religija, 
aiškino kokiomis sąvokomis 
vadovaujasi mokslai ir kokiomis 
— religinis galvojimas. Mokslo 
sąvokos yra konkrečios, pvz., 
vienetas, taškas, tiesioji linija, 
plokštuma, traukos jėga ir t.t. 
Religiniuose mąstymuose pagrin
dinės sąvokos yra abstrakčios, 
pvz., būtis, asmuo, gėris, meilė, 
teisingumas, prasmė, kūrimas iš 
nieko ir t.t. Religinės sąvokos 
analizuojamos kitu būdu negu 
tiksliųjų mokslų sąvokos. Reli-

kė pranešimą apie teologiją, kaip 
mokslą, paremtą Dievo autorite
tu. Visų pirma Dievas turi būti 
žinomas, kad jis yra. IS regimojo 
pasaulio žmogaus protui Dievas 
atsiskleidžia kaip aukščiausioji, 
visagalė, amžinoji, dvasinė būtis, 
iš savęs turinti buvimą, kuri yra 
visos kūrinijos ir jos buvimo 
priežastis, jos veikimo pradžia ir 
galutinis tikslas. Teologija yra 
tikėjimo tiesų mokslas, atsklei
džiąs dieviško gyvenimo paslap
tis. Teologija patikimumą protui 
veda iš dieviško autoriteto, kuris 
negali klysti ar klaidinti. Todėl ji 
yra mokslas, bet jau už visus 
kitus mokslus aukštesnis. Ji 
negali betgi daryti sprendimų 
apie tiksliųjų mokslų metodus, 
tyrinėjimus, išvadas, kurios netu-

giniai mokslai kalba sąvokomis, 
kurios yra labai plačios. Jos gali 
išeiti ir anapus patirties ribų. 
Tarp tiksliųjų mokslų ir religijos 
nėra prieštaravimų, jei religiniai 
ir tikslieji mokslai neišeina ana
pus savo sąvokų ir savo metodų 
ribų.

Sesers M. Onos Mikailaitės 
paskaitos tema: „Kristologijos 
raida Naujajame Testamente“. Ji 
lietė pirmųjų krikščionių teolo
giją. Kristaus.samprata prasidėjo 

-bu įtampa tarp pripažinimo, kad 
Jėzaus prisikėlimas atbaigia 
Dievo išganymo darbą, ir nerimo, 
kylančio iš neišsipildžiusių žydų 
mesianinių vilčių. Pirmieji ... 
krikščionys buvo įsitikinę, kad Į ri ryšio su apreiškimu. Teologai 
Kristus greitai sugrįš ir atbaigs 
Dievo karalystės įkūrimą. Kin
tant šiam įsitikinimui, keitėsi ir 
Kristaus, jo kilmės bei misijos 
samprata.

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
teologinio skyriaus vedėjas, patei-

skelbiamas tikėjimo tiesas pagrin
dė ir sistemino filosofijos termi
nais ir išvedžiojimais. Teologija 
kitus mokslus, ypač filosofiją, ima 
sau pagrindu, ant kurio Dievo 
išminti pristato žmogiškajam 
protui. Todėl teologija yra ir

Dievo išmintis, ir žmonių 
mokslas, paremtas Dievo autori
tetu. Teologiniuose svarstymuose 
žmogiškasis mokslinis pažinimas 
eina drauge su tikėjimu taip, kad 
be tikėjimo nėra nė teologinio 
mąstymo. Teologija yra mokslas 
apie tai, ką pranašai, Dievo įkvėp
tieji rašytojai ir patsai Dievo 
Sūnus, prabilęs į mus, pasakė ir 
mokė.

Teologijos skyriui buvo duotas 
ne per didelis kambarys. Todėl 
klausytojams pritrūko vietos. Po 
referatų buvo religinių klausimų, 
kurie ne visi rišosi su paskaitų 
temomis.

Bet kai žmogus klausia apie ką 
nors, ieškodamas giliausių 
priežasčių, jis yra tada filosofas. 
O kai jis apreikštoms tikėjimo tie
soms ieško supratimo filoso
finiame pažinime, jis yra teolo
gas. Teologinės paskaitos 
simpoziume pažadino klausy
tojus ieškoti šviesos religinėms 
tiesoms. Žinoma, jokia filosofinė 
ar teologinė sistema nebus 
atskleista ir atbaigta šiame 
pasaulyje visoje pilnybėje, bet jau 
tiek yra gerai, kad žmogus 
žadinamas būti nuolatiniu tiesos j 
ieškotoju. Mūsų visas simpoziu
mas taip pat nepateikė mokslų 
pilnumo, bet tik parodė mokslų 
horizontus, prie kurių žmogaus 
protas nuolat artėja ir jų nepa- I 
siekia. v

i
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Šiaurietiška Baltijos ugnis
Dailininko Eugenijaus Bud

rio darbai Chicagon atplaukė 
kone iš Lietuvos pakrančių. 
Jisai gyvena Švedijoje, Gotlan
do saloje, beveik Baltijos vidu
ryje, iš kur jau ir Lietuvos 
krantai tiesiog ranka pasie
kiami. Ir Chicagoje Eug. Bud
rio paroda nebe pirmą kartą: 
M. K. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre jo paroda jau 
buvo 1972 metais. Dabar iki 
gruodžio 20 d. Budrio naujo
sios tapybos išstatytos 
„Galerijoj“, 744 N. Wells St.

Parodoj eksponuota 20 
Eugenijaus Budrio darbų. Visi 
paveikslai sukurti 1980-1981 
metais.Tai liudija labai inten
syvią dailininko kūrybą.lš 
dvidešimties tik šeši tapyti dro
bėje. Visi kiti yra emalinė tapy
ba metale. Tai labai kompli

J

Išeivija ir 
kultūrinis 
procesas 
(Atkelta iš 3 psl)

Laimėjo tie, kaip Hercenas, 
Berdiajevas, kurie kūrė savam 
kraštui naują ideologiją. Laimėjo 
tokie, kaip Nabakovas, kurie 
reiškė savo individualybę mene, 
panaudojant tai, ką randa nauja
me kraėte.

Trečias kelias — įsijungti į 
naujo krašto kultūrinį avangardą 
ir palikti savo pėdsakus. Panašiu 
keliu eina Greimas, JuraSas. Ant
ram keliui iŠ lietuvių atstovavo 
Škėma, Mackus. Pirmajam keliui 
būdingas Maceina, Girnius.

AuSra Liulevičienė peržvelgė 
vokiečių ir ispanų išeiviją, įsigalė
jus totalitariniams režimams jų 
tėvynėje. Jų išeivijos kultūriniai 
laimėjimai buvo žymus papildy
mas tėvynėje pasilikusių laimė
jimams.

Mūsų išeivija trunka ilgiau, 
negu vokiečių, kurių tik viena' 
karta pasiliko išeivijoje. Ispanų 
išeivijos rySys su tauta buvo 
lengvesnis, negu vokiečių ar 
mūsų. Vokietijos ir Ispanijos išei
vijos pavyzdys mums įtaigoja 
jausmą, kad išeivija nedaro žmo
gaus antraeiliu. Tomas Mann, 
atvykęs į JAV reporteriams 
pareiškė: „Ten, kur aS esu, ten yra 
vokiečių kultūra“. Tai įkvėpimas 
ugdyti išeivijoje savo kultūrą, 
kaip atsvarą tiems susiau
rinimams, kurie vyksta tėvynėje.

Ispanijos išeiviai teikė išeivijai 
to orumo, kurio trūko tėvynėje. 
Mes esame prisiėmę nudžiūvusios 
Sakos įvaizdį, kurį mums stengia
si prikergti Kazakevičius (okupan
tų pareigūnas Lietuvoje). Apgailė
tinas ir mūsų susitaikymas su 
mintimi, kad mes pasmerkti 
ištirpti, iSnykti. Net jei ir įvyktų 
nutautimas, dar galės atsirasti 
žmonių, kurie prikeltų, išryškintų 
lietuvišką charakterį.

Apsigynimui prieS nudžiū
vusios Sakelės mintį, mes turime 
tokių priemonių, kaip naujoji A. 
Maceinos knyga „Asmuo ir isto
rija“, kur pabrėžiama, kad išei
vija tėvynei reikalinga, kaip ir 
išeivijai reikalinga tėvynė. 
Maceina pabrėžia, kad ir atitver
tas nuo savo kraSto žmogus yra 
savo tautos dalis. Mūsų 
nesugniužimas emigracijoje, praė
jus jau veik keturiemB dešimtme
čiams, yra šviesus faktas.

Mykolas Drunga priminė, kad 
pokario lietuvių emigracija susi
dūrė su egzistencializmo saulė
leidžiu. Egzistencializmo bruožai 
ryškūs Škėmos, Mackaus, iš 
dalies Girniaus, vėlyvesnėj 
Maceinos kūryboj. Egzistencializ
mo matyti Sutemos, Kavolio kūry
boje. Girniaus veikalas „Žmogus 
be Dievo“ vienintelis veikalas, 
taikliai aptariąs nereliginės min
ties egzistencializmą. 
Egzistencializmo atstovai jautė 
reikalą saugotis ne vien nuo 
valstybės prievartos, bet ir nuo 
privačios ortodoksinės prievar
tos. Tai pavyzdys prieš 10-20 m. 
liberalų žodyno, rodančio, kiek čia 

kuota technika, reikalaujanti 
ne vien įkvėpimo, bet ir žino
jimo. Atrodo, jog Eugenijui 
Budriui ir vieno, ir kito 
netrūksta.

Pasilikę atmintyje įspūdžiai 
iš ankstesniosios parodos, lygi
nant su tuo, ką dabar matome, 
sakyte sako, jog Eug. Budrys 
yra labai toli nuėjęs ir labai 
tvirtu keliu.

Šį kartą Eug. Budrys žiū
rovą patraukia grynai spal
viniais savo kompozicijų 
sprendimais. Tai grynosios 
spalvos dailininkas. Šešėliais 
ir pustoniais jis mažiausiai 
domisi. Operuoja pagrin
dinėmis ir visai nuogomis spal
vomis: raudona, žalia, mėly
na, geltona, balta. Jos sodrios 
ir sunkios. Tai ne viduržemiš-

būta egzistencializmo įtakos, kuri 
dabar mūsų sąjūdžiuose mirš
tanti. Paskutinių trijų dešimt
mečiu liberalų mąstyseną, sąly
gojo skausmo, egzilinio 
nužeminimo išgyvenimas. 
Egzistencializmas gal dabar jau 
nebeturi tokios traukos. 
Jaučiamas lietuvių transmigravi- 
mas į kitus pasaulius.

Darius Lapinskas savo žodyje 
atkreipė dėmesį į mūsų muzikinę 
kūrybą, išryškindamas Bacho 
krypties varžančią įtaką į lietu
vių kūrybą. Prelegentas pabrėžė, 
kad J. S. Bach taip išpopuliarino 
naujai sugalvoto lygiojo derinio 
sistemą, kad jos neigiama pusė 
dar ir šiandien jaučiama lietuvių 
išeivijos muzikos kultūros išraiš
kos formoje.

J. Pr.

Nauji Lituanistikos 
Instituto garbės ir 

tikrieji nariai

Lituanistikos Instituto aštun
tojo suvažiavimo metu, š.m. lapk
ričio mėn. 26 d. LI pirm. dr. Rim
vydas Šilbajoris paskelbė ir 
nuoširdžiai pasveikino šiuos as
menis, LI Tarybos išrink
tus garbės nariais: muziką Juozą 
Žilevičių, istorikę dr. Vandą Sruo
gienę, kalbininką a.a. Stasį Barz- 
duką, dr. Ivar Ivask ir prof. Juozą 
Eretą. Pirmieji trys, ilgamečiai LI 
nariai, savo nuopelnais lituanis
tikos darbų baruose seniai pasižy
mėję. Prof. Eretas, Bazelyje gy
venantis literat. istorikas, dar vis 
aktyviai Europoje besireiškiantis 
visuom. veikėjas ir mokslininkas, 
taip pat lietuviams pažįstamas ir 

Skulptorės Elenos Kepalaitės darbai Phoenii galerijoje, New Yorke. | 
Jos skulptūrų paroda šioje galerijoje vyko nuo lapkričio 10 d. iki j 
lapkričio 28 d. Paroda buvo išskirtinai gerai įvertinta ir dvisavai
tiniame galerijų apžvalginiame leidinyje „Artspeak“ lapkričio 12 d.

kas italų ar prancūzų lengvu
mas, o šiaurietiškas lyg pro 
vitražą prasiskverbusios 
saulės šaltas liepsnojimas. Ir 
tai jau būna ne žaismas, o 
mistika. To mistiškumo Euge
nijui Budriui kaip tik netrūks
ta. Ir visur: ir kūbistinėje 
paveikslo konstrukcijoje, ir 
grynojo abstrakto sukirpime, 
ir religinės temos užuominose.

Mums yra malonu dar ir tai, 
kad Budrys, sulaukęs rimtų 
įvertinimų Švedijos meno 
pasaulyje, nenumojo ranka ir į 
saviškius, nepasipūtė, kaip 
mūsuose čia jau pasitaiko, bet 
pasiuntė savo kūrybą ir į lietu
viškąją galeriją, ir į lietu
viškąją Chicagą. Jau vien dėl 
to su juo čia verta susitikti ir 
pasikviesti į savo namus.

k. brd.

jų gerbiamas. Dr. Ivar Ivask, estų 
kilmės “World Literature Today” 
žurnalo redaktorius vertas dides
nio dėmesio ir padėkos. Jis buvęs 
AABS (Baltų studijų puoselėjimo 
draugijos) pirm. Atlikdamas šias 
savo įvairias pareigas nepapras
tai daug prisidėjęs prie lietuvių li
teratūros atskleidimo pasauliui.

Taip pat su dideliu pasitenkini
mu buvo pristatyti jauni naujieji 
LI nariai: dr. Audronė Baro
naitė - Willeke, associate profeso
rė ir kalbos - literat.. skyriaus ve
dėja, Miami university, Oxford, 
Ohio; dr. Liucija Baškauskaitė, 
associate profesorė Antropologi
jos skyriuje ir Urban Anthro. In- 
temship programos vedėja, Calif. 
Statė universitete, Northridge, 
Calif.; dr. Živilė Bilaišytė, buvusi 
dėstytoja Univ. of Illinois Chica
goje ir Earlham kolegijoje, “Met
menų” redakcijos bendradarbė, 
Liet, rašytojų draugijos narė; dr. 
Kęstutis Girnius, vienas „Litua
nus“ žurnalo redaktorių, dirban- 
bantis šiuo metu Radio Liberty įs
taigoj, Muenchene; dr. Mirga Gir- 
niuvienė, buvusi dėstytoja North- 
eastem univ. Bostone ir Bentley 
kolegijoje, anksčiau dėstė Univ. of 
Wisconsin ir Hiram kolegijoje, pa
skelbusi straipsnius “Aiduose”, 
Lit. Instituto ir LKMA darbuose; 
dr. Julės Levin, lietuvių kilmės 
associate prof. lingvistikos sky
riuje, Univ. of California, River- 
side, pasireiškiantis mokslinėje 
spaudoje baltų kalbotyros klau
simais, vienas iš šiuo metu ruošia
mos plačios liet, kalbos gramati
kos (anglų kalba) autorius; Eglė 
Viktorija Žygaitė, Liaudies meno 
koordinatorė Indianos valstijos 
meno komisijos štabe, paskelbusi 
straipsnius “Akiračiuose” ir "Met
menyse”.
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NAUJI LEIDINIAI

• Aloyzas Baronas, MIRTI 
VISADA SUSPĖSI. Romanas. 
Išleido Į Laisvę fondas lietuviš
kai kultūrai ugdyti 1981 metais. 
Aplankas ir virSelis Nijolės Vede- 
gytės-Palubinskienės. Spaudai 
paruošė Aloyzo Barono bičiuliai. 
Spaudė „Draugo“ spaustuvė. 
Leidinys 264 psl., gaunamas 
.Drauge“, minkštais viršeliais 
kaina — 8 dol., su persiuntimu 9 
dol. 25 centai, kietais viršeliais — 
10 dol., su persiuntimu — 11 dol. 
25 centai.

Anot aplankinio knygos aprašo, 
Aloyzo barono romanas „Mirti 
visada suspėsi“ yra paskutinis, 
prieSmirtinis to labai kūrybingo, 
per anksti mirusio raSytojo kūri
nys. Siužetas iš netolimos praei
ties, paties tragiškiausio Lietuvos 
istorijo laikotarpio, iš partizanų 
kovų Siaurės Lietuvoje antro 
bolševikmečio pradžioje. Tai buvo 
heroizmo, išdavimų, tardymų, 
kankinimų, kalėjimų ir Sibiro 
metas. Buvo be galo sunku apsi
spręsti, kaip elgtis ne tik kovoto
jams, bet ir ramiems kaimo 
gyventojams, kurie norėjo tik 
gyventi.

Baronas paliečia labai jautrią 
temą — ar geriau herojiškai mirti, 
ar, per daug nenusižengiant savo 
sąžinei ir artimui, leistis į kom
promisus ir išlikti nesunaikin
tam. Šiandien esantiems toli nuo 
anų įvykių gali atrodyti romano 
veikėjų elgesys gal ir kontroversi
nis, bet autorius sugebėjo juos 
psichologiškai pateisinti. Svar
biausia, kad charakteriai neme
luotai gyvi, nestandartiniai, kaip 
dažnai tenka skaityti herojinėj ir 
nuotykių literatūroj. Paraleliai tie 
patys veikėjai atkelti ir į ankstes
nius, ramesnius Lietuvos laikus. 
Išlaikytas realistinis stilius su 
nemažais lyriniais intarpais.

• Lituanus, Voiume 27, 
Number 4, Winter 1981. 
Lithuanian Quarterly Journal of 
Arts and Sciences. Tai jaunųjų 
mūsų akademikų leidžiamas žur
nalas angliškai skaitančiam pa
sauliui anglų kalba. Redakcinis 
kolektyvas: Antanas Klimas, To
mas Remeikis, Saulius Sužiedėlis 
ir Jonas Zdanys. Šį numerį reda
gavo Antanas Klimas. Leidinį ad
ministruoja Jonas Kučėnas. 
AsmeniSkoji Lituanus metinė pre
numerata — 10 dol., institucijoms 
— 15 dol. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: Lituanus, 6621 S.

Troy, Chicago, IL 60629.
Šio numerio straipsniai: Anta

nas Klimas “Kazimieras Būga 
and the Academic Dictionary of 
Lithuanian”; Kazimieras Būga 
“How I Became the Editor of this 
Dictionary”; Trevor G. Fennell 
“The First Description of the Lat- 
vian Debitive Mood”; William R. 
Schmalstieg “A Note on Juozas 
Balčikonis Contribution to the 
Standartization of Lithuanian”; 
Audronė B. Willeke “Airy Cages: 
The Poetry of Aldona Gustas”.

Spausdinama Aloyzo Barono 
novelė “The Idler”. Mykolas 
Drunga rašo apie dailininką Pra
ną Domšaitį: “Pranas Domšaitis: 
Rediscovered Scion of Expressio- 
nism”. Žurnalo puslapiai papuoš
ti Prano Domšaičio tapybą nuo
traukomis.

Recenzuojamos Šios knygos: 
Andrės Kueng “A Dream of 
Freedom” (Antanas Klimas); Ei- 
nar Sanders “KGB Calling Eve” 
(Silvia Kučėnas); Joshua Ruben- 
stein “Soviet Dissidents” (Anta
nas Klimas).

• J LAISVĘ, 1981 m. Nr. 82 
(119). Politikos žurnalas. Leidžia 
Lietuvių Fronto Bičiuliai. Reda
guoja Vacys Rociūnas, 7328 Mid
land Rd., Independence, Ohio 
44131. Administruoja Jonas Pra- 
kapas, 14 Thelma Drive Bakers- 
field, CA 93305. Metinė prenume
rata Australijoj, JAV ir Kanadoj 
— 7 dol., kitur — 5 dol.

Turinys: dr. Augustinas Idzelis 
“JAV užsienio politika ir tauty
bių klausimas Sovietų Sąjun
goje”; Lietuvos žemės ūkio bėdos; 
Kęstas Lingaila “Užmirštas kovų 
žmogus (Jonas Virbickas oku
pacijų sūkuriuose)” Linas Rim
kus “Susirinkome pasimokyti ir 
mintimis pasidalinti”; Poezija iŠ 
okupuotos Lietuvos; Jie nebijo au
kos ir kančios; Vytautas Volertas 
“Spauda: ką turime, ko reikalau
jame, kas galima”; XX amžiaus 
lietuvių tautos kančios kelias; I. 
Kaplanas “Lietuvių ir žydų san
tykiai praeity ir dabarty”; Nauji 
leidiniai; Į Laisvę vedamasis 
“Dabarties tikrovė įpareigoja”; 
Juozas Baužys: Informacija apie 
“I Laisvę” fondą ir Lietuviškų 
studijų centrą.

• BRONIUS MURINAS. 
Monografinio pobūdžio meno 
leidinys, skirtas tapytojo Bro
niaus Murino kūrybai. Išleido 
Murino šeima. Tiražas 500 egz. 
Paveikslų spalvotas nuotraukas 
darė Aleksas Urba. Spalvotas 
iliustracijas spausdino Questar 
Prihting, Ine. Chicago, IL. Patį 
leidinį spausdino M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje.

Visas leidinys panaSus dau
giau į puošnų dailės kūrybos albu
mą, apimantį dailininko Murino 
išeivijos laikotarpio (1945-1980) 
tapybą. Įvadas — „Žvilgsnis į 
Broniaus Murino kūrybą“ — 
parašytas Adolfo Valeškos. Pridė
ti taipgi dail. V. Vizgirdos, dail. 
M. Šileikio, Kazio Bradūno ir 
Antano Rūko atsiliepimai. Visi 
tekstai išversti ir į anglų kalbą. 
Leidinio gale duodamos dail. Bro
niaus Murino gyvenimo ir dailės 
studijų datos ir visa kita tiksli 
bibliografinė medžiaga.

Nuomonės ir pastabos

Nesėkmingos pastangos
(Laiškas ne „Spygliams ir dygliams“)
Būna dienų, kada žmogui nesi

seka, kaip .besistengtum. Kitiems 
gi tos pačios dienos — žiūrėk 
gruodžio ketvirtosios vedamąjį 
„Drauge“ — praūžia džiaugsmin
gai.

Va, lapkričio 28-toji man buvo 
viena tų „nuraSytinų“ dienų. 
Turėjau laisvą priešpietį ir 
sugalvojau nuvažiuoti į Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumą, juoba kad 
tos dienos programoje pastebėjau 
apsčiai atrakcijų. Menotyros 
sekcijoje, mačiau, bus Romas 
Viesulas, o, be to, dar galėsiu 
išgirsti ten porą paskaitų apie 
Čiurlionį. Besidominčiam muzi- 
ku-tapytoju Čiurlioniu, man itin 
rūpėjo Stasio Goštauto paskaita 
— „Čiurlionio mįslė“.

Pirmoji nesėkmė. Vos tik atvy
kus į Jaunimo centrą, sužinojau, 
kad R. Viesulas neatvažiavo! (Bet 
paskaitą kitiems perskaityti 
atsiuntė. Red.) Ką daryti? Greito
siomis sumaniau nueiti į Kalbo
tyros skyrių pasiklausyti ameri
kiečių profesorių. Šis 
pasirinkimas nepavyko: abiejų 
mokslininkų kalbos buvo perne
lyg specifinės, ir man, mėgėjui, 
beveik nesuprantamos. Tačiau

Pats leidinys yra didelio puoš
naus formato, kietais viršeliais ir 
spalvotu aplanku. Knygos 72 
puslapiuose randame net 24 
spalvotas, puslapio dydžio 
reprodukcijas ir daugybę juoda 
balta nuotraukų. Visos jos 
padarytos -itin puikiai. Ypač 
spalvotos nuotraukos žėri origi
nalo spalvų autentiškumu.

Bronius Murinas mūsų dailės 
raidoje užima labai ryškią vietą 
spalvingaisiais savo peizažais, 
natiurmortais, portretais. Kai 
dabar visa tai leidinyje yra sukau
pta vienoje vietoje, tai kiekvienam 
dailės mylėtojui tas gražumas 
vienu žvilgsniu lengvai aprėpia
mas. Leidinys yra kiekvienos 
bibliotekos puošmena, o taipgi 
vertinga dovana įvairiausiomis 
progomis.

Leidinio kaina — 15 dol., su 
persiuntimu 16 dol. 50 centų, jį 
galima gauti ir užsisakyti „Drau
ge“.

• VILNIAUS UNIVERSI
TETAS 1579-1979. Lituanis
tikos Instituto 1979 metų suva
žiavimo darbai. Spaudai paruošė 
Bronius Vaškelis. Techninė 
priežiūra Tomo Remeikio. Knyga 
260 psl., kaina minkštais virše
liais — 8 dol., su persiuntimu — 9 
dol. 50 centų, kietais viršeliais — 
10 dol., su persiuntimu — 11 dol. 
50 centų. Leidinys gaunamas 
„Drauge“.

Kaip redaktorius pratarmėje 
sako, šiame leidinyje skelbiami 
moksliniai pranešimai, skaityti 
Lituanistikos Instituto suvažiavi
me, kuris įvyko Brookly-

VILNIAUS UNIVERSITETAS

1579 — 1979 

L

džiaugiausi, kad svetimtaučiai 
taip intensyviai domisi mūsų 
„egzotiška“ kalba.

Po šių paskaitų Janina Rėklai- 
tienė pranešė, kad prof. Antanas 
Klimas, šios sekcijos pfrtninin- 
kas, turėjęs skaityti paskaitą; taip 
pat neatvažiavo. Dėl to nesįrij- 
pinau, nes skubėjau atf^/j 
Menotyros klasę. Čia kaipsyk 
jaunas meno entuziastas Audrius 
Plioplys kalbėjo apie Čiurlionio 
įtaką kitiems dailininkarfiš.'SŠitlb 
atveju, pasirodė — dviem rusų 
tapytojams. Nebuvo įdomu, bet 
klausytojo mintin įkyria) skver
bėsi paskaitininko netaisyklinga 
lietuvių kalba. O juk galėjo 
paprašyti mokančio pagalbos.

Pagaliau trečioji dieųos bomba: 
ir vėl šios sekcijos pirmininkas 
Stasys Goštautas negalėja atke
liauti Chicagon. Paskaitos net 
neatsiuntė!

Čiurlionio mįslė taip ir pasiliko 
neatspėta Beje, prisidėjo dar trys: 
atspėkit, kur dingo profesoriai 
Klimas, Viesulas bei menotyri
ninkas Goštautas?.. 'j'IsiUe.-!

Kaip sakiau, būna dienų... J
A. Kučiūnas

Downers Grove, IL.
♦ *** • *

............ .'."gi

Juozo Grušo 
monografija ir 

sukaktis
Apie rašytoją Juozą Grušą 

monografija, paruošta J. Lanku
čio, išleista Vilniuje, antrašte 
„Etiudai apie Juozą Grušą“. Ji 
skirta rašytojo 80 metų sukak
čiai, kuri buvo lapkričio 29 d. 
Rašytojas gyvena Kaune, Kal
niečių gatvėje. Neseniai buvo 
baigtas ir jo raštų penkiatomio 
leidimas. Paskutiniame tome 
buvo atspausdinti J. Grušo raštai 
apie teatrą, literatūrą, kritikos 
raštai bei recenzijos. Sukaktuvi
ninkas vis dar rašo ir šiuo metu 
baigia tragikomediją „Suomiška 
pirtis“, kuri būsianti satyrinio 
pobūdžio.

ne, N.Y. 1979 m. gegužės mėn. 25- 
27 d. Suvažiavimas minėjo Vil
niaus universiteto, vieno 
seniausio Rytų Europoje, 400 
metų sukaktį. Pagrindinis dėme
sys buvo kreipiamas į temas, ku
rios iki šiol buvo mažiau nagri
nėtos. Kai kurie skaitytų 
pranešimų tekstai šiame rinki
nyje yra žymiai išplėsti. —

Suminėsime čia leidinio 
straipsnių autorius ir jų nagrinė
jamas temas. Simas Sužiedėlis 
„Vilniaus universiteto būdingieji 
tarpsniai“. Juozas Jakštas „Jėzui
tų ordino vaidmuo, įtvirtinant 
katalikybę Lietuvoje“. Stasys 
Goštautas „Ispanų humanistas 
Petras Roizijus Vilniuje 1551- 
1571“. Jonas Dainauskas '„Vil
niaus Akademija Edukacinės 
komisijos veikloje 1778-1795“. 
Vincas Maciūnas „Vilniaus 
universitetas ir lietuviškasis XIX 
amžiaus pradžios sąjūdis“. Ramū
nas Kondratas „Medicinos moks
lai Vilniaus universitete XIX am
žiaus pradžioje". Vincas Trumpa 
„Vilniaus universitetas ir Vilnius 
Stanislovo Moravskio atsimini
muose". Domas Krivickas „Kele
tas bruožų iš Vilniaus ‘univer
siteto veiklos“. Stasė Vaškelieriė 
„Vilniaus universiteto biblioteka 
pokario metais“. Visų šių straips
nių duodamos ir santraukos 
anglų kalba. uii*

Aplamai leidinys yra didelis, ir 
vertingas indėlis į išeivijoje, lei

džiamą studijinę lituanistiką. „

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1981 m. gruodžio mėn., ME 11. 
Religinės ir tautinės kultūros žur
nalas. Leidžia lietuviai jėžūitai. 
Redaguoja Juozas Vaišnys; 'S.J. 
Administruoja A. Likanderienė. 

Redakcijos ir administracijos ’ Ad
resas: 2345 W. 56th St., Chicšgo, 
IL 60636. Metinė prenumerata 

♦ 8 dol. ■
Šį kartą: Kalėdiniai apmąs

tymai; Šalčiai, kiškiai ir vabz
džiai (Anicetas Tamošaitis, S.J.); 
Pasinaudojimas darbo vaisiais (P. 
Daugintis, S.J.); gražūs Jono Go- 
tauto eilėraščiai; Laiškas. .lietu
viams iš Galilėjos (Nijolė, janku
tė); Stasys Yla rašo apie Išeivijos 
mohikaną prel. K. Vasį; apžvalgi 
niai žurnalo skyriai ir kt.‘
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