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J U L I U S V E B L A I T I S 

Metams, bet ne darbams 
baigiantis 

Kultūrinio bei kūrybinio dar
bo vieneriems metams bai
giantis , sovietiniams "išeivio-
logams" paširdžiuos vėl bus 
daug nepagydomų dyglių: "Ne
gi tos nulaužtos šakos nudžiū-
vimo ta ip ir nesulauksim?" Ir 
galim čia pat užtikrinti — 
nesulauksit! Ypač tokius šian
dieninius "šakos džiovin-
tojus" pragyvens visa ta i , ką 
išeivija ligi šiol kultūriniam 
visos tautos indėliui j au yra 
sukūrusi literatūros, muzikos, 
meno ir mokslo srityse. Jeigu 
daugiau jau ir nieko j inai ne
sukurtų, kas lig šiol padaryta, 
galės būti nuslėpta tik sovie
tiniuose šaltiniuos, bet ne 
anksčiau ar vėliau tiesą pasa
kančios istorijos lapuose. 

O ir pati šaka nei nudžiūvu
si, nei sudeginta. Vėl visus me
telius gražiai leido ūgius, žy
dėjo puikiais žiedais, o metų 
gale vėl galim seikėti jos bran-
dųjį derlių. 1981-maisiais me
tais net galime džiaugtis iš-
s k i r t i n i a u , ž a r s t y d a m i 
išeivijos kultūriniame aruode 
Ketvirtojo Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo grūdus. Turint 
minty simpoziumo aprėptas 
sritis ir prelegentų gausumą, 
galėtume turbūt sakyti, kad 
tai buvo lig šiol bet kur ir bet 
kada pats didžiausias šio po
būdžio lietuviškasis susibū
rimas aplamai. Reikšmingo 
intelektualinio klodo ir kūry
bos netrūko ir ateitininkuos 
jubiliejiniam kongrese, mi
nint žurnalo "Ateities" 70 me
tų sukaktį, ir kitų organizaci
jų suvažiavimuos. Jeigu prie 
viso to dar pridėsime vizionie-
rišką ir jau realizuojamą Litu
anistikos katedrą Illinojaus 
universitete, tai galime tik ste
bėtis, kaip plačiai apglėbiama 
ir kokiu dideliu procentu visa 
tai realizuojama. 

O kur dar šalia to, ką čia 
suminėjome, ir visas k i tas jau 
beveik įprastinis mūsų kultū
rinis gyvenimas su naujomis 
poezijos ir prozos knygomis, 
su anglų kalba pasirodančiais 
lietuviškaisiais leidiniais, su 
mokslo institucijų veikla ir jų 
spaudiniais, sakysim, kaip tik 
ką Lituanistikos instituto iš

leista jo suvažiavimo darbų 
knyga "Vilniaus universi
tetas 1579-1979", o kur dar 
Kultūros tarybos itin pa
gyvėjusi i r konkreti veikla, 
lietuvių fondo gaivinančios 
injekcijos visam kultūriniam 
podirviui, dėmesys Domšaičio 
dailės palikimui, koncertai, li
teratūros rečitaliai, opera, 
muzikiniai spektakliai, vai
dinimai ir t.t. ir t.t. Tai vis 
spalvingas mūsų kultūrinio 
gyvenimo 1981 metų kaleidos
kopas. 

Suprantama, kai visko yra 
tiek daug. nereikia ir norėti, 
kad kiekvienas krustelėjimas 
jau būtų vis naujos viršūnės 
pasiekimas. Jų nemažai ir 
pasiekiama. Bet džiugina jau 
ir tas kultūrinio intereso gy
vumas aplamai išeiviškoje vi
suomenėje. O tai nereiškia, 
kad nebūtų ir skaudesnių 
abuojumo išimčių. Todėl ir 
rūpesčio, kad išimtys nevirstų 
taisykle, niekada nebus per 
daug. 

Pereinant į 1982-ruosius me
tus, vargu ar kokių išskirtinių 
darbų verta besiūlyti. O tai vėl 
nereiškia, kad darbai pasibai
gė. Jie tikriausiai, vienų pyk
čiui, o kitų džiaugsmui, dar il
gai ilgai nesibaigs. Didžiųjų ir 
reprezentacinių suiėkimų atei
nančiais metais kaip ir nepra
matoma. Bet užtai gal bus 
daugiau susikaupimo prie 
individualiosios kūrybos šak
nų, gal ir visuomenei bus pro
gos daugiau kreipti dėmesio 
ne į paradą, bet į individualų 
kūrybinį kultūros laimėjimą. 
Tokiam susikaupimui bus 
skirtos ir šiemetinės Poezijos 
dienos Chicagoje gegužės 28-
29d.: jose bus paminėtos Mai
ronio gimimo 120 metų ir jo 
mirties 50 metų sukaktys, o 
taipgi gyvojo poeto Bernardo 
Brazdžionio 75 metų sukaktis: 
vieną dieną čia apie Maironį 
kalbės poetas Bernardas Braz
džionis, o kitą dieną vyks pa
ties Brazdžionio poezijos reči
talis. Šias sukaktis turėtų 
nepamiršti ir kitos mūsų kolo
nijos. Nepamirština taipgi su
kaktuvinis šimtmetis nuo Vin
co Krėvės gimimo. 

Moza r to g y v e n i m o 
v ing i a i 

Žodis genijus kalbos moks
lininkų y ra dažniausiai taiko
mas tokiam asmeniui, kuris 
yra apdovanotas aukščiausia 
kūrybine galia. Taigi didžiau
sieji žmogaus idealai telpa 
genijaus sąvokoj, nes tai yra 
žmogiškųjų kūrybinių jėgų įkū
nijimas. Kai kurie filosofai, 
aptardami genijaus sąvoką, 
kalba apie įgimtą "šventąją 
ugnį", kuri turinti panašumo 
su dievybe. Praeities amžiuose 
yra gimę tokie universalūs ge
nijai kaip Leonardo da Vinci, 
M i c h e l a n g e l o , P l a t o n a s , 
Goetbe. Kantas, Darvvinas, 
Nevvtonas ir t.t. Jų proto 
intelektinis dalmuo toli pra
šoktų 140 skaitmenį, — sako 
Dr. Catherine Morris Cox. 

Tokių kūrėjų gretosna įri-
kiuotinas ir genialusis austrų 
kompzitorius Wofgangas Ama
deus Mozartas, kuris apleido šį 
pasaulį 1791 metais. Taigi šie
met sueina šimtas devynias
dešimt metų nuo jo mirties, š ia 
proga yra pravartu, nors ir 
prabėgom, apžvelgti šio genia
laus žmogaus gyvenimą ir kū
rybą. 
' Gimė jisai Salzburge 1756 
metais, o mirė 1791.XII.5 Vie
noje, išgyvenęs vos 35 metus. 
Jo tėvas, Leopoldas Mozartas, 
garsus smuikininkas ir kom
pozitorius, buvo vokietis, per
sikėlęs iš Augsburgo į Salzbur-
gą. Nors senasis Mozartas 
buvo vienas iš pirmaeilių smui
kininkų, taipgi išleidęs vei
kalų apie smuikavimo meną ir 
apsčiai savo kūrinių, tačiau su* 
genijum niekas jo nelygino ir 
tatai jis pats žinojo. 

Būdamas vos tik trejų metų 
amžiaus, jaunasis Wolfgangas 
Amadeus Mozartas pradėjo 
mokytis groti klavesinu pas sa
vo seserį Mariją Aną, kurią na
mie visi vadindavo mažybiniu 
N'annerl vardu. Po metų jis tę
sė pamoka? pas savo tėvą. 
Muzikines pamokas išmok
davo daugiau instinktyviai ne
gu mechanišku "kalimu". Jo 
ausis būdavo tiek jautri, kad, 
tėvui styguojant smuiką, jis 
galėdavo pakelti arba nuleisti 
garsą iki aštuntadalio tono! 
Mozartas turėjo didelę nuojau
tą ir nepaprastą atmintį. Tik 
vieną kartą išgirdęs melodiją, 
jis sugebėdavo ją atkurti kuo 
tiksliausiai. Taipgi galėjo at
pažinti gaidas ir akordus už
rištom akim, o pasigavęs bet 
kokią melodiją, improvizuo
davo ją fortepijonu ir visą pus
valandį nepakartodavo to pa
ties muzikinio varianto. Jo 
sugebėjimas skaityti gaidas 
"iŠ lapo" buvo irgi fenomena
lus Vieną kartą tėvo bute turė
jo įvykti kvarteto repeticija ir, 
nepasirodžius an t ra jam smui
kininkui, Wolfgangas pasisiū
lė jį pavaduoti. Nors to kon
certo gaidų jis niekad nebuvo 
bandęs groti, tačiau jaunasis 
Mozartas atgrojo dabar savo 

Žodžiu, žengdami per senų ir 
naujų metų slenkstį, nesis-
kųskime nei darbų, nei idėjų, 
nei kūrybinių jėgų trūkumu- jų 
yra tiek ir tiek. Reikia tik ran
kų ir širdies! , 

k. hrd. 

partiją kaip tikras senis. 
Būdamas penkerių metų am

žiaus, jau parašė du menuetus 
klavesinui, kurių rankraščiai 
tebėra išlikę. Po to, bandyda
m a s sukurti koncertą, jį išvys
tė į sonatą, o sulaukęs aštuo
nerių metų, baigė savo pirmąją 
simfoniją. Tėvui buvo aišku, 
jog kažkas stebuklingo darosi 
su jo sūnumi. Esant tokiom ap
linkybėm, tėvas nutarė savo 
asmeniškus muzikinius užmo
jus palikti nuošaly, o visas pas
t a n g a s skirti savo sūnaus kar
jeros ugdymui. Tėvo nuomone, 
jau buvo pribrendęs laikas pa
rodyti jaunąjį Mozartą ano me
to garsiuosiuos muzikos cent
r u o s i r p a d e m o n s t r u o t i 
nepapras tus jo grojimo suge
bėjimus. 

Pi rmasis Waifgango pasi
rodymas įvyko bavarų sos
tinėj Miunchene, kur jis iš 
muzikos žinovų susilaukė ypa
čiai palankių žodžių. Tuoj po 
šio debiuto jaunasis Mozartas 
buvo kviečiamas vykti į Vieną 
ir pagroti imperatorei Marijai 
Teresei Schoenbrunno rūmuo
se. Pagal to laiko madą, Mo
zar tas dėvėjo juodus ba tus , 
šviesias šilkines iki kelių il
gumo kojines, t rumpas kelnes, 
aksominį švarkelį, išpūstom 
rankovėm marškinius ir kruop
ščiai išplanuotą šukuoseną. 
Koncertui pasibaigus, impera-
torienė apkabinusi pabučiavo 
jį ir pasakiusi, kad to vaiko 
grojimas turįs kažkokią ke-
rėjančios magikos jėgą. Po šio 
pasirodymo, Wolfgangas j au 
buvęs apipiltas dovanų gausa . 

Po Vienos triumfo jis ir to
liau koncertavo įvairiose Eu
ropos salėse t re jus me
tus.Visur Wolfgangą lydėjo 
didelė sėkmė, žmonės vadin
davę jį tiesiog vvunderkindu. 
Kai kur, pvz. Frankfurte, pla
ka ta i skelbė žinią net su cir-
kiška maniera, būtent, kad jau
n a s i s Mozar ta s a t l i k s i ą s 
koncertą smuikui ir akom-
ponuosiąs simfonijom klavesi
nu, kurio klavišai būsią už
dengti medžiagos skraiste, 
a tpažinsiąs bet kokias gaidas 

Wolfgang Amadeus Moza? I 756-1 791 . 

ir akordus bet kokių instru
mentų iš įvairių atstumų, pa
galiau, pagal pageidavimą, 
improvizuosiąs bet kokią melo
diją naujais motyvais bet ku
rioj tonacijoj, neribotą laiką... 
Žinoma, po tokių reklamų, kon
certo rengėjam būdavo tikra 
pinigų šienapjūtė. Toliau buvo 
koncertai Versalyje ir Ang
lijos karal iaus Jurgio III rū
muose Londone. Beje, ka
ral iaus dvaro kapelmeisteriu 
tuomet buvo vargonų muzikos 
patriarcho J. S. Bacho sūnus 
Jonas Kristijonas, ir jo susi
žavėjimas Mozartu buvęs 
neapsakomai didelis. Lygiai 
žavėjosi Wolfgangu ir visi dva
riškiai. 

Po trejų gastroliavimo metų 
visa Europa jau nebeabejojo 
Mozarto genialumu, tik Saiz-
burgo arkivyskupas vis dar bu
vo "Tomas Netikėlis". J is už
rakino jaunąjį kūrėją savo 

Volfgango Amadeus Mozarto tėvas I, 
gas Amadeus Mozartas .7 metų prie Į 
1763 metais koncertuoja Paryžiuje. 

opoldas Mozartas. pats Volgan-
ianinoi ir jo sesuo Marija Anna 

rūmų kambary je ir įsakė jam 
sukurti oratoriją pagal ati
t inkamą tekstą. Kai jaunuolis 
po kelių dienų parodė vysku
pui užbaigtą part i tūrą, tai ir 
arkivyskupo abejonės galu
t inai p rad ingus ios . 

Po kiek laiko imperatoriaus 
pavedimu Mozar ta s parašė 
operą.- p a v a d i n t ą La Fintą 
Semplice, kurios tempas buvęs 
nepapras ta i gre i tas . Operos 
teatro atlikėjai, padrąsinti 
kompozitoriaus Glucko, atsi
sakė ją dainuot i , juc labiau, 
kad operos au tor ius esą da r tik 
vaikas. . . 

Pabuvęs Salzburge metus, 
Mozartas su tėvu vėl išsileido 
kelionėn — šį ka r t ą Italijon. 
Kadangi api t jo muziką sklido 
įvairiausios kalbos , tai , jam 
būnan t Bolognoj. žinovai nu
tarė pat ikr int i jo muzikinę lo
giką. Mozar tas buvo paprašy
t a s i š s p r ę s t i s u d ė t i n g ą 
kont rapunkto uždavinį, kur ir 
pri tyrusiam žinovui reikėdavo 
kelių valandų darbo. J au n as i s 
Mozartas šią užduotį išspren
dęs per pusę va landos . Tai pa
matęs, garsus is muzikos žino
vas Tėvas Mart ini priėmė jį 
kaip sau lygų. Neapolyje žmo
nės pradėjo kalbėti, kad Mo
zartas savo muzikos įkvėpimą 
imąs iš kažkokio "magiško" 
žiedo, kurį vis nešiojąs an t kai
rės rankos piršto... 

Turbūt v ienas iš didžiausių 
jo triumfų įvyko Romoje Di
džiosios sava i tės metu. Visa 
tai skamba beveik kaip legen
da. Pagal tradiciją kasmet 
Vat ikano choras giedodavo 
specialiai Didžiajai savaitei 
Allegri pa rašy tą "Miserere" 
keturiem ba l sam Vienintelė 
šio kūrinio kopija buvo stro
piai saugoma svarbiųjų doku
mentų skyriuje Bet koks mė 
ginimas pas idaryt i nuorašą 
buvo baudž i amas ekskomuni 
ka. Didijį penktadienį Mo
zartas nu ta rė pasiklausyti šio, 
taip stropiai saugomo, daiyko. 
Sėdėjęs jis Siksto koplyčioje di
džiai sus ikaupęs . Po pamald-
dų skubėjo j savo kambarį ir iš 

atminties atkūrė visą kompli
kuotą šio draudžiamo nusi
rašyti kūrinio partitūrą! Apie 
tai patyręs, popiežius Klemen
sas XIV, užuot išmetęs Mozar
tą už "nusikaltimą" iš bažny
tinės bendruomenės, suteikė 
jam Auksinio pentino riterio 
žymenį. O Bolognos filharmo
nijos akademija pagerbė Mo
zartą, išrinkdama jį savo na
riu, nors taisyklėse buvo 
įsakmiai pasakyta, kad kiek
vienas narys turi būti sulau
kęs dvidešimt metų amžiaus, 
tuo tarpu kai Mozartas dar 
tebebuvo tik vaikėzas. 

Po šių triumfų Mozartas vėl 
grįžo savo gimtinėn. Cia per ke
lerius metus patyrė daug nusi
vylimų. Naujasis Salzburgo 
arkivyskupas Jeronimas von 
Colloredo nei apie muziką, nei 
aplamai apie menus nieko 
nenusimanė. Jis visiškai nesu
gebėjo įvertinti Mozarto geni
jaus ir traktavo jį tik kaip vie
ną iš daugelio savo eilinių 
tarnų. Matydamas tokį ar
kivyskupo elgesį, Mozartas dar 
kartą išvyko į Paryžių, tačiau 
ir čia nebesulaukė tokio įver
tinimo, kurio tikėjosi. Paga
liau visiškai puolė despera-
cijon, kai Paryžiuje, gastrolių 
metu, staiga mirė jo motina, 
kuriai jis dažnai galėdavo 
pasiguosti. Dabar Wolfgangas 
pasijuto labai vienišas, nes tė
vas švelnumu nepasižymėda
vo. 

Ir ta ip Wolfgangas vėl atsi
rado pas Salzburgo arkivys
kupą, dirbdamas čia var-_ 
gonininku už visiškai menką 
atlyginimą. Arkivyskupas bu
vęs šal tas , įžūlus ir net bru
talus. Savo tarnus traktavęs 
tikroj feodalizmo dvasioj. Būk
lė pasidarė tiek nepakenčia
ma, kad Mozartas buvo pri
verstas pasitraukti iš šio, 
gerokai akiplėšiško žmogaus 
tarnybos. Tada apsigyvenęs 
vėl Vienoje — šį kartą be arki
vyskupo priklausomybės ir tė
vo dominavimo Mozartas pasi
juto laisvas žmogus. 

Kartą jaunasis Mozartas bu
vo pakviestas į "muzikos rung
tynes". Imperatorius norėjęs 
įsitikinti, kas esąs geriausias 
pianis tas . Mozarto priešinin
ku buvo Muzio Ciementi, 
skambinęs vieną iš savo sona
tų, ka i tuo tarpu Mozartas tie
siog iš atminties kūręs įvai
rias variacijas. Nežiūrint, kad 
Ciementi buvo jau visur žino
mas ir labai populiarus, impe
ratorius pripažinęs, jog Mo
zarto muzika ir jos atlikimas 
prilygstąs Ciementi lygiui. Vi
sų dalyvių akivaizdoje tai dar 
aukščiau pakėlė Mozarto pres
tižą. 

Tuo metu Vienoje gyveno ga
na garsus italų kompozitorius 
Antonio Salieri, sukūręs labai 
daug operų. J i s tarnavo impe
ratoriui kaip kompozitorius ir 
dirigentas. Kelios jo operos bu
vo pastatytos ir Vilniuje len
kiškai. Salieri savo mokinių 
tarpe turėjo tokius muzikos 
milžinus kaip Beethoveną, 
Schubertą ir Lisztą, tačiau 
šiaip dar buvo žinomas ir dėl 
savo priešiško nusistatymo ir 
intrigų prieš Mozartą. Cia 
gal ima daryti prielaidą, kad 
taip elgėsi iš pavydo. Šiuo me
tu Nevv Yorko "Broadvvayuįe 
vaidinimas scenos veikalas, 
pavadintas "Amadeus". Ste-

(Nukelta į 2 psl.) 
i . 
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Baltskarienės klierikas 
Marius Katiliškis 

Jau, jau atkaišia Baltskarienė su 
kiaušiais į turgų — šūkauja vaikai, pamate 
moteriškę, nusileidžiančią pakalniuke ir 
pilnu žingsniu pluošiančią. Tai niekas 
kitas, o Barbora Kauneckienė, vaikų pra
minta Baltskarienė, kadangi žiemą — 
vasarą apsisiautusi tąja pačia balta skara. 
Dirbantiems pakelėje pasakydavo Padėk 
Dieve, ir tuo baigdavosi visa šneka. 
Atrodo, jai ir nebuvo kada su žmonėmis, 
užsiėmusi vien dūsavimais ir paskirais 
žodžiais, skirtais tik sau. 

Kol gyveno sodžiuje — kogi betrūko. 
Žemė pirmarūšė, javų sklidini aruodai, 
galvijų pilnos kūtės. Tik užėjo, sakytumei, 
kaip koks amaras. Žemę dalinti į viensėdi
jas, naikinti rėžius ir kad visa tavo žemė 
būtų vienam gabale. Riejosi žmonės, kibo 
viens kitam į krūtines, nepasidalindami 
kam kuris gabalas geriau tiktų. Į 
užkampiausią sklypą, dalinai apžėlusį krū
mais, balotą ir pilną lieknų, visi kaire 
ranka atsižegnojo. Tada ir sakys senasis 
Kauneckas, visai šeimynai susėdus vaka
rienei: 

— Tai va, kaip čia sakant, noriu ir aš 
savo grašį pridėti. Tos lieknynės visom 
keturiom kratosi. Ir imam negaišdami. Aš 
skersai išilgai išvaikščiojau. Mačiau daug 
gero, bet nemažiau ir blogio. Didelės balos, 
keli gilūs lieknai, tik antim perėtas. Bet 
didelis nuotakumas, mat per vidurį teka 
sraunus upelis. Teisybė, sausą vasarą iš
džiūsta, bet sietuvos ir duburiai, visą laiką 
sklidini kaip akys. 

— O o o, tai ir sumislijo tėvukas... — 
pašiepdamas įsiterpė vyresnysis sūnus. 

— Nu, taigi, — lyg nenugirdęs sūnaus 
pastabos, tęsė senasis. — Keli pagrindi
niai grioviai, ir visi lieknai ir balos 
sugarmės į upelį, o jų vietoje žaliuos 
puikiausios pievos. Dirbamos žemės yra 
paruoštos kelios dešimtinės, tad pašaro 
gyvuliams ir mums patiems užteks atei
nančiai žiemai. 

— Gi taip ant pliko lauko ir išeisi? 
— Niekas iš čia mūsų neišvarys, kol 

nesusiremsim bent vieno galo gyvenimui 
ir kūtės gyvuliams. Šitieji baigia į žemę su
smegti. Nori nenori turėtum statyti. 

Aukso galvą turėjo Jokūbas — dūsau
dama prisimena Barbora, paskubomis 
pluošdama keliu. Dešimt kartų apmislin-
davo ką darydamas, ir ką padarydavo — 
niekas nepapeiks. Kur murksojo neišbren
dami lieknai ir pelkės, žaliavo puikiausios 
pievos ir nusususių alksnynų vietose 
vešėjo brandus vasarojus. Tėvas, nujaus
damas nebeilgus metus, žemę padalijo į 
tris sklypus. Kiekvienam po vieną. Tik 
pats jauniausias, Feliksas, atsisakė savo 
dalies, žemę perleisdamas broliams, 
bevelydamas, kas jam priklauso, gauti 
pinigais ar kuom kitu tuo lygiu. Jis 
nenorįs žemės dirbti ir nedirbs. Išmoks 
amatą, ar tai rimoriaus ar stalioriaus, ir eis 
per svietą uždarbiaudamas. 

Kaip apsisveri, taip ir verskis. 
Feliksas ir vertėsi. Perėjo visokius 

darbus. Pavasaris statybos metas, tai dar
bininkų reikia. Reikia darbininkų, bet 
reikia ir dirbti. Dienelei švintant, jau prie 
kirvio ir iki sutemų be jokios pertraukos. 
Nu, mano sau, čia ne ūkė, neatsisėsi ant 
ežios parūkyti, juk ir arkliams reikia duoti 
atsipūsti. Vakare nebegali nugaros ištiesti 
— tai prie dvitraukio obliaus, tai prie 
didžiojo grąžto, gręžiant skyles per du 
sienojus. O neišpasakytas dienos ilgumas! 
Kristumei kaip stovi čia pat ant skiedrų ir 
nebesikeltum. Pamėgink. Jau ir taip 
meistras skersomis pašnairuoja. Kartą ir 
sakys: 

— Esi jaunas ir nepratęs prie tokių 
darbų. O mes turim suktis — patsai staty
bos laikas. Gal, sakau, pasiieškotum kur 
lengviau. Ir išsitraukęs iš kišenės popier
galių varto. Cia tiek paties uždirbta, o čia 
pinigai. Laimingai. 

Taip tai taip. Pakelėje, arbatinėje, 
kažkuris pasiteiravo, ar kas neieško darbo. 
Plytininkui reikia jauno, kad ir neprity
rusio žmogaus. Darbas nesudėtingas. Ver
ta užsukti ir pasiteirauti. Feliksas taip ir 
padarė. Netrukus jau jis mynė molį, kelnes 
virš kelių pasiraitęs. Darbas, teisybė, nesu
dėtingas, bet tas molis prakeiktai sunkus. 
Tik darbdavys žmogus atrodė neblogas. 
Neragino, neskubino. Laikas nuo laiko 
pasiūlydavo atsisėsti ant žolės ir parūkyti. 
Molis, tai ne ragaišis ant ližės. Dvi savai
tes išsilaikė, ir to užteko per akis. 

Ieškoti vėl kokio darbo? Tai kažin. Vis 
dažniau šmeižėsi po akim palikti namai. 
Motiniukė. Kad ir broliai, su kuriais buvo 
lyg ir apsipykęs. Jo gimtinė taip pat jo 
namai, tai kodėl nepareiti, bent apsi
lankyti. Paragauti savo namų rūgšties 
duonos, nes svetimoji jau buvo atsiėdusi. 

Apsidžiaugė vieni kitais. Motiniukė ir 
sakys: 

— Kur tu, vaikei, eisi darbo ieškoti, 
kai darbo ir čia per akis. Patsai darby
metis. Mėšlavežis, tuojau šienpjūtė. Padėsi 
broliams, ir gyvensit vėl kaip broliai. 

Feliksas stengėsi neišsiduoti, nors tas 
pasiūlymas jam didžiai patiko. Rytojaus 
dieną jau prasidėjo mėšlavežis. Broliai 
talkininkavo vienas kitam, o dabar prisi
dėjo trečias — pabėgėlis. Tai ko daugiau 
bereikia. Du vyrai mėžė tvarte, o vienas 
vertė lauke. Alaus, kad ir antrininko, 
ąsotis ant lango. Trimis arkliais — tai ne 
juokas. Piemenukas tuščiais risčia parlėk
davo iš lauko. Saulė dar buvo pora 
sieksnių nuo žemės, o tvartas skambėjo 
kaip seklyčia. Antrą dieną ir kito brolio 
tvartus ir laidarį gramdyte išgramdė, nors 
šokius ruošk. Marčios paruošė atsakančią 
vakarienę. Privirė pusvarškėčių - su 
grietinės ir spirgų padažu. Alaus ąsotis 
ant stalo, dar keletą lašų skaidriosios. 
Visai kaip per tikrus patalkius. 

Dabar tik aparti mėšlus, suakėti 
pūdymus. O netruks ir šienapjūtė. 

— Ar dar mokėsi apsieiti su dalgiu? — 
juokaudamas prasitarė vienas. 

— Tai tau... Per pusę metų ir būsiu 
užmiršęs. Moku ir išsikalti, kad ašmenys 
ant nago linksta. Ir įsitverti po savo 
ranka. Dar piemenaujant senasis išmokė, 
— šnairuodamas pasakė Feliksas. 

Šienapjūtė praėjo be lašo lietaus. O jau 
čia pa t su šviežia duona ir šventa Ona. 
Rugių varpos svirte svyra žemyn. Bus geri 
metai kaip nusiduoda — šnekėjosi tarpu
savy ant ežios susitikę kaimynai. Duok 
Dieve, duok Dieve. 

Feliksas įsivarė į ūkio darbus. Prašap
davo dienai — kitai. Tai koks jaunimo 
subuvimas, tai vakarėlis, ir pasitaikyda
vo, kad, nesant kam pagroti, pasiimdavo 
išgverusią armoniką ir paliurlindavo ką 
nors. Kaip tu negrosi, taip bus gerai. 
Artėja rudenėlis, ir netrukus pašauks 
kareivijon. Kad ten pyragų nelauk ir juokų 
su tavim nekrečia, visi žino. Visi praeina, 
o ko jam, Feliksui, nepraeiti, ne koks 
sukiužėlis, ne koks kalaušas. Pasitaiko ir 
tokių, kad nė su mašina kareiviu nepa
darysi. Eik namo iš kur atėjęs — gana 
valdišką duoną ėsti. 

Taip ir Feliksą išlydėjo susirinkę 
kaimynai, gentys, draugužiai. Gero alaus 
padarė tėvas, moterys pritaisė užkandos 
visokios. Tai dainom negalėjai apsiklau
syti, net kitam sodžiuj girdėjosi. Žinia, 
šnekėjo patyrę vyrai, pirmieji mėnesiai 
sunkiausi. Ir kaulus pagelia, ir strėnos 
kaip vėzdu pertrauktos — mat, kol praeini 
naujokų aplamdymą. O paskui tarnyba 
lieka tarnyba, ir niekas dėl to nesi
skundžia. 

Taip jokios žinelės per visą žiemą. Tik 
vieną gražią pavakarę, o tai buvo prieš pat 
Sekmines, žiūri Kauneckienė, kažin kas per 
lauką atpluošia. Žiūri, net ranka akis nuo 
saulės prisidengus. O nepažįsta ir gana. Tas 
mojuoja ranka dar nuo tolo. 

— O Jėzau! Tai mano Feliksėlis 
pareina! 

— Sveika gyva, mamat! Ar nelaukei? 
— Toks paplonėjęs, veidas pablogės. 

Valgyt, matyt, prastai duoda? 
— Pilvo, teisybė, neužsiauginsi. 0 kaip 

man, tai pilnai užtenka. Pavarinėja, pabė
gioti tenka. Bet ką tai reiškia jauniems, — 
aiškinosi sūnus. 

Broliai su šeimynom darbavosi 
laukuose. Vaikai prie bandos, tai kas kur. 
Namai tušti ir tykūs. Įsivedė sūnų savo 
kamarėlėn ir ėmė krauti stalą. Skilandžio, 
sūrio, pieno ąsotį. 

— Kad aš sotus. Laukdamas autobuso 
buvau užėjęs užkandinėn. Pieno tai išger
siu. Ten mes jo negaunam. 

— Naktim kartais neužmiegu. Vis tokie 
sapnai po akim šmeižiasi. O sakyk, vaikei, 
ar ilgam parvažiavai? 

— Neilgam mamat, tik dviem dienom. 
Pirmadienį jau turiu būti tarnyboje. 

— Vaje, vaje. Tik dviem dienom... 
— Vėliau, kai išsitarnausiu, gausiu ir 

dvi savaites. 
Sugrįžo iš laukų broliai su šeimynom, 

tad kalbų netrūko iki vėlumos. Pirtis buvo 
iškūrenta, tai pirmiausia gerai išsivanoti, 
pasikaitinti ant plautų. Brolis atnešė 
didžiulį ąsotį pirmtakų alaus, daryto kaip 
tik Sekminėms. Putos dribo per kraštus ir 
nuo trijų stiklinių paausiai kaito. Išsi
skirstė apyvėlinčiui. Nors ryt ir šventė, vis 
tiek reikės keltis, sužiūrėti gyvulius, o po to 
jau ruoštis bažnyčion. 

Visi apsidarę kuo geriausiais rūbais, 
bet šauniausiai atrodė Feliksas. Bent 
pačiupinėti kiekvienas stengėsi jo mun-
dierą, antpečius. Atrodė, kad jielietenulieti jo 
pečiams, jo krūtinei. 

Aleksandras Marčiulionis Rašytojo Mariaus Katiliškio portretinė medžio skulptūra ir jos detalė. Nuotr. J. Dajmpįą^ 
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Wolfgangas Amadeus Mozartas 
(Atkelta iš 1 psl.) 

bedamas veikalo fabulą, šių ei-
lučų rašytojas galėjo lengvai 
įsitikinti Salierio daromom 
machinacijom Mozarto sąs-
kaiton. Yra taipgi manoma, 
kad Salieri Mozartą nunuo
dijo, nors oficialiai skelbiama, 
kad jis mirė vidurių šiltine. 

Atsidūrus Mozartui Vienoje, 
jo finansinė būklė buvo tiesiog 
apverktina. Tačiau prieglobstį 
rado našlės Weberienės šeimo
je. Viena iš jos dukterų, Kons
tancija, parodė Wofgangui 
daug nuoširdumo ir jautrumo. 
Jis, kaip gilus menininkas, tai 
greit pajuto ir, žinoma, įver
tino. Netrukus tarp abiejų įsi
liepsnoja karšta meilė ir abi
pusis noras sukurti šeimą. 
Betgi ir čia kelias buvo erškė
čiuotas. Abeji tėvai tam griež
tai pasipriešina ir daro visas 
pastangas, kad vedybos ne
įvyktų. Šį kartą laimė bu
vo įsimylėjusiųjų pusėje. Ba
r o n i e n ė von W a 1 d -
staetten, patyrusi apie įsimy-
lėjalių liūdną būklę, abiejų 
pasigaili ir pažada juodu glo
boti. Vedybos įvyksta 1782 me
tais Šv. Stepono katedroje. Po 
metų gimė jiems sūnus, kuris, 

deja, greit mirė. Vienoje Mo
zartas artimai susipažino ir su 
garsiuoju kompozitorium Juo
zapu Haydnu, kuris jam paro
dė daug tėviškos globos ir jo 
kūrybą nepaprastai vertino. 

Žvilgsnis į kūrybą 
Tarp 1782 ir 1785 metų Mo

zartas parašė šešis styginius 
kvartetus ir visus juos dedika
vo Haydnui. Kai kurie muzi
kos istorijos tyrinėtojai mano, 
jog Mozartas savo muzikos 
klasiką išvystė iki aukščiausio 
laipsnio, panaudodamas to
bulą formą ir techniką. Tuo bū
du jis pasiekė puikaus žais
mingumo, gracingumo bei 
tono grynumo, kas kitur re
čiau teužtinkama. Tie patys 
kritikai tvirtina, kad tokia ele
gancija esanti tik paviršutinė, 
nes ji vis dėlto nepasiekianti 
žmogaus širdies gelmių. Kita 
grupė sako, kad tikroji Mozar
to kūrybinė didybė kyla iš jo 
geriausių simfonijų, kvartetų, 
operų ir koncertų. Tai kū
riniai, kurie išsiveržia iš 
nepaprastai gilios ir jautrios 
kūrėjo širdies. Nors Mozartas 
šiaip buvo gana paprastas 
žmogus, tačiau jo muzikoje lie

jasi ištisas srautas aristokra
tiško žaismingumo ir didelio 
sau reiklumo. Jo kūriniai yra 
kupini nesibaigiančios jau
nystės vitališkumo. 

Beveik visą religinę muziką 
Mozartas sukūrė savo karje
ros pradžioje, gyvendamas 
Salzburge. Tačiau ir jo gigan
tiškos "Mišios C-moll", ir "Re-
ąuiem D-moll" taip ir liko neuž-
ba ig tos . Apie p a s t a r ą j į 
rašoma, kad, gimus sūnui, Mo
zartą aplankė nežinomas as
muo. Atrodęs jis sulysęs, aukš-
jto ūgio, paslaptingai bau
ginančios išvaizdos vyras. 
Ilgai nelaukdamas, jis įteikė 
Mozartui laišką su prašymu, 
kad šis parašytų mirusiems pa
gerbti mišias, vadinamas "Re-
quiem". Kūrimo kaina būsian
ti penkiasdešimt dukatų. 
Paslaptingasis žmogus sumo
ka pinigus iš anksto, paža-
dėdammas dar ir priedą, dar
bą užbaigus. Buvo aiškinama, 
kad užsakymas atėjęs iš kaž
kokio karališkos kilmės as
mens, kuris tebelieka neži
nomu. 

Kaip ir daugelis menininkų, 
taip ir Mozartas dideliu tvar
kingumu nepasižymėjo ir savo 
kūrybos sistemingai netvarkė. 
Jo visus darbus jau žymiai vė

liau vienon krūvon suteikėr:iir-
chronologine tvarka sukatoloė.Vv 
gavo Ludwig von KoecheJdVi-E 
so jis surinko 626 opusus^ athfc1 

kūrinių vienetus. Šiaridien,? 
pirkdami jo muziką, mespapics; 
besime raidę K. ir numeriu 
"Sonata K-279". Koeefaeliū* 
kataloge matome, kad Mozate! 
tas sukūrė 21 scenos veikalą*;/ 
27 koncertus su arijom, 15 imk: 
šių, daugiau kaip 50 simfohi* 
jų, 25 koncertus fortepijonui, 
12 koncertų smuikui ir daugelį 
kūrinių įvairiems kitiems an
sambliams. Šiais laikais net 
sunku įsivaizduoti, kad žrąo^,, 
gus, teišgyvenąs vos 3D metus,", 
galėtų tiek sukurti. 

"Reąuiem" buvo jo pasku
tinė kūryba, kurios jis nebe
suspėjo galutinai užbaigti. Po 
jo mirties šis didelio grožio kū
rinys buvo užbaigtas Mocar^o^ 
mokinio Suesmayerio. Šiame 

• i i -i • ' • • , j * > i 

veikale pilna žmogaus tragiš
kosios dramos, be abejo, dėl to,-* 
kad Mozartas jau nujautė-sa-
vo gyvenimo pabaigą; todėl • 
galima tarti, kad "Reąuiem. 
rašė pats sau. Sakoma, 'kad, f 
jau gulėdamas mirties patale^ 
Mozartas davė Suessmayerįui^ 
paskutinius nurodymus, mmaa 
šios mišios turėtų būti galu-

(Nukelta į 3 psl.) a _ , 

— Tai gražiai rėdo mūsų kareivėHus, — 
nesivaržydamos stebėjosi moterys. 

Feliksas pasivaipė ir pasakė: 
— Tai išeiginė uniforma. Kasdieniniai 

darbo drabužiai ir apšiurę ir sulopyti.. 
Ryto gražumėlis žodžiu nenusakomas. 

Jauni medžių ūgliai sunkios rasos nusva
rinti. O žolynai, o pievos žvarba vien 
sidabru. Merginos ėjo basos, batukus 
nešdamosi rankose, kad neišmarkstytų 
rasa, ir apsiaudamos prie bažnyčios. 
Žmonių eibės. Pro šventoriaus vartus šiaip 
taip gali įsigrūsti, o bažnyčion nė nemė
gink. Pristoję, priklupę po medžiais. Lauko 
pusėje, apie špitolę, didžiausias pulkas 
pypkorių. Jie niekur . nesiskubina, saky
dami, kad prisimel8ti dar galės iki pažiau
nių. Skamba varpai, tilinduoja varpeliai ir 
visam tam nesimato galo. Vienok prasi
veržia kaip sniego griūtis pro šventoriaus 
vartus ir griotuoja šaligatviais aplink 
ketvirtainę rinkelę, apžiūrinėdami krau
tuvių langus, o daugiausia vieni kitus. 
Sveikinasi, kviečia aplankyti, paragauti jų 
darbo rūgšties. 

Feliksą tai tąsė į visas puses. Nepasi
didžiuokit, nesibranginkit, taip jau mes 
lauksime. Kur tu nelabojo, nors ir dešimt 
dienų turėtumei, visur nespėtumei. Prisi-
žiopsoję į mergas, pamažu pradėjo skirs
tytis. Kas arkliais, kas dviračiais, o 
dauguma pėsti. Ir Feliksas, ne be vargo, 
susirankiojęs saviškius, patraukė tais 
pačiais takais namolei. 

— Ar niekur neisi pasi kieminėti? — 
teiravosi mama. 

— Kvietė į daugelį vietų. Tik ar suspėsi 

visur. Į sodžių priseis užsukti. Naudžiaus 
Kazimieras paketino peiliu mundierą su
raižyti, jeigu nenueisiu. Nuo piemenystės 
draugai — kartu ganėm, kartu augom. 
Nepatogu būtų. 

Mama dėliojo ant stalo keptą kumpį, 
rūkytas ir šviežias dešras su raugintais 
kopūstais, džiovintą ir saldinį sūrį- Ji 
žinojo ką daranti. 

— Nueisi į svečius namie nepavalgęs, 
tai ir grįši perkoręs kaip šuva. Taip jau 
nuo senų senovės patirta. 

Pavakary nuėjo į sodžių. Po medžiais 
stalai sustatyti. Ąsočiai, stiklinės, kitur ir 
butelis drumzlinos baltosios. Vieni ant 
žolės susėdę, kiti ant suolų. Šūkauja, bando 
dainuoti. Ir nepraleidžia pro šalį, kvies
dami būtinai užeiti. Gerai, kad sutiko 
Kazimierą. Tas už rankos ir nė žodžio 
niekam. Naudžiaus seklyčia erdvi, pavyz
dingai sutvarkyta. Grindys nušveistos, gal 
ir pavaškuotos, kad blizga, tik turėkis, kad 
neišsitiestum. Gale du stalai sudurti, 
apdengti staltiesėm ir apkrauti visokia 
gėrybe. Už stalo keletas nepažįstamų vyrų 
ir moterų, matyt giminių ar kaimynų iš 
toliau, ramiai šnekučiuojasi, daugiausia 
aptardami ūkio reikalus. 

Kazimieras supažindino su visais iš 
eilės, ir patys atsisėdo stalo gale. 
Kazimieras, kaip šeimininkas, turėjo pasi
rūpinti, kad nieko svečiams netrūktų. Ne
skriaudė nė savęs. Naudžiaus alus jau be 
priekaištų, pirmos rūšies. Jau ir kalbos 
traškesnės, jau ir moterų kikenimas skar
desnis. Jų kalba daugausia apie kariuo
menę, iš kurios Kazys tik prieš metus buvo 
grįžęs. Išėjo j kiemą pasivaikščioti. Gatve 

pavieniui, tai po kelis traukė jaunimas. fc» 
visi viena kryptimi. »d ^s 

— Kur jie taip būriuojasi? — susiSoįgg-'-
jo Feliksas tzzžzz? 

— Egi, sako, Jatulio klojime moKyfeja 
su vietos artistais rengia vakarėlįP-Fo-' 
vaidinimo bus šokiai. lczz£z~-

— O po šokių muštynės. -»3 SUBJ 
— Kaip visad, — sutiko KarimierasF**-
Prietema gaubė sodžių. Jiedu į į fSf 

vidun, kur svečių jau buvo žymiai daugiau. 
Atnešė pilnus ąsočius alaus, aptvarfė 
stalą. V " v 8 ' 

— Zinai, Kazy, jau man paausiai svyla." 
Laikas bus krypuoti namo, kol n e u f c - ' 
juoda naktis. •&!&** 

— Paspėsi. Ar kelio nežinai. 
— Žinoti Žinau. Tik nenoriu susidurti'* 

su neaiškiais tipais, kurie gatve slankiom^ 
— Turi durtuvą prie šono. 
— Ką tu su durtuvu, kai voš iš ų ž S " 

kalio su tvoros statiniu per sprandą.jS 
vieną kareivį taip yra nuginklavę. 

— Kad jau užsimanei, tai aš nea'tkaj-
binėsiu. Išlenkiam dar po vieną kita. Aį 
tave palydėsiu iki ulycgalio. Gerai? 

Parkrypavo gerai, nors kojos ir raaits^ 
tesi viena su kita. T S / 

— Pašėlęs alus to Naudžiaus, - g į T * 
kniaupęs ant stalo svarstė Feliksas!" —'* 
Rodos, daug negėriau, o trenkia -fc&rfr 
kirpente į pakaušį. irvtšh 

Tėvas pridėjo nuo savęs: •S z^c-
— Naudžius žinomas plačioj apyHitkėf*"3 

kaip aludaris. O nededa nė gailių, nė rnįrlo'" 
akmenėlio. 

Kvietė dar ir broliai pas save.'-'įeg^-'1 

Feliksas pasirinko lovą, kurią motinhritfr 

i"** 
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iš 2 psl.) 
Ebaigtos. 

20 jo kūrinių priski-
>perom. Vienos iš jų yra 

| o s , kitos r imtos , tačiau, 
įmi "Don Giovanni" , ra
ibu motyvus : juoko ir 

D a u g u m a jo operų ati
t iko itfclų operos t radicjas , to
dėl ir l ibre ta i y r a itališki, ta
čiau " P a g r o b i m a s iš Seraglio" 
i ^ U ž b u r t o j i fleita" turi vokiš-

3tus. O k a s g i n ė r a gir-
žav inga i žaismingų 
ves tuvių"? Šioje ope-

imingųjų luomas vaiz-
p i inas gobšumo, 

ir moral inio nuosmū-

sakyta , savo pirmąją 
jją Mozar t a s parašė , bū-

aštuonerių metų, o 
įes tris sukūrė trejus 

jrieš savo mirtį. J o s yra 
j aunys t ė s gaivališ-

*džiaugsmo ir pasižymi 
Sbalansuota slinktimi, 
ajas čia pa jun ta gau-

^ l e g a n t i š k o lengvumo, 
i r ža ismingos nuotai-

li kurios jo simfonijos 
rdus, pvz. "Paryžiaus 

įja", nes ji buvo už-
i r p i rmą kar tą atl ikta 
ieste 1778 metais , 
srio simfonija" gavo šį 

vardą todėl, kad tuo metu Haf-
fneris buvo Sa lzburgo bur
mistru ir jo u ž s a k y t a sim
fonija buvo ten sukur ta . Kitas 
kūr inys — " P r a h o s simfoni
ja" , buvo taip p a k r i k š t y t a to
dėl, kad savo t u ro metu Praho
j e ' M o z a r t a s s u s i l a u k ė 
nepapras ta i didelio entuzias
t iško ' Įve r t in imo. Pažymėt ina 
taiy fcad ši simfonija pirmoje 
datyje p ra s ideda lėta slink
timi, o ta i nė ra būd inga Mo-
zarto stiliui. " Jup i te r io sim
fonija" gavo savo vardą 
Londone premjeros me tu to
dėl, kad ji pas ižymi dievišku 
tobulumu. 

Šalia simfonijų Mozar tas 
r a šė ta ipgi nok t iu rnus , diver-
t imentus , s e renadas ir kt. Tur
būt v ienas iš charakter ingiau
sių šios rūšies jo kūrinių yra 
"Eine kleine N a c h t m u s i k " — 
"Mažoji nak t i e s serenada". 
Pradžioje ji buvo p a r a š y t a sty
giniam kvinte tui , tač iau vė
liau buvo išvys ty ta į kameri
n ė s m u z i k o s o r k e s t r u o t ę . 
Vietoj "penkių š i s s impat ingas 
veikalas turi ke tur ias dalis , ku
r ios pasižymi nuota ikų įvai
r o v ė ' i r ' dideliu žaismingumu. 
Daug "kam gi rdė tas "Ave ve
n i n i " — a t sk i r a s kūr inys cho
rui," buvo p a r a š y t a s jau pačia
m e ' " M o z a r t o g y v e n i m o 
sai i leMdy. Tai y r a turbūt vie
n a s iš paprasčiaus ių veikalų 
fdTffiSš atžvilgiu, o vis dėlto jis 

kaip ir "Reąuiem" yra kupi
n a s melodingo sielvarto ir 
skausmo. Tikrai būtų suriku 
ras t i žmogų, kurio estetinė mu
zikos nuovoka nesujaudintų jo 
širdies gelmių ir nepakeltų jo 
dvasios į aukštesnę pakopą, 
besiklausant šio trumpo kūri
nėlio. 

Jo vadinamos "Karūnacijos 
mišios" buvo parašytos 1779 
m. Švč. Mergelės garbei jos 
apsireiškimo jubiliejaus pro
ga. Sakoma, kad Marija buvo 
pasirodžiusi su karūna netoli 
Salzburgo. 

A s m e n y b ė s 
b r u o ž a i 

Mozar tas buvo nedidelio 
ūgio, t r apaus ir gležno sudėji
mo žmogus. Jo ga lva buvo tru
puti didesnė, negu kūno pro
porcija to reikalautų, o plaukai 
pasižymėjo ypatinga šukuo
sena, kur ią jis atidžiai prižiū-. 
rėdavo. I š jo išblyškusio veido 
spinduliavo švelnumas, o iš 
akių aš t rus ir perveriantis 
žvilgsnis. Jis ais tr ingai my
lėjo gyvenimą, kuris j a m daž
na i atnešdavo daug sielvarto. 
Laisvalaikiais mėgdavo lošti 
bil iardą ir galėdavo šokti tie
siog ik i stulbinančio paklai-
kimo. 

Muzikologai tvirtina, kad 
Mozarto elgesys dažnai būda
vo nesubrendusiai ve" i škas . 
Savo kuklaus uždarbio j is ne
skaičiuodavo ir šeimos planų 
bei projektų nepaisė. Mėgo jis 
l inksmai pagyventi ir buvo tik
ras smaližius. Su žmonėmis 
būdavo linksmas ir gyvas, kar
tais susimąstęs, tačiau melan
cholijai nepasiduodavo. Sek
m a d i e n i a i s į jo n a m u s 
ateidavo bičiuliai ir svečiai, su 
kuriais būdavo muzikuojama 
ir diskutuojama. Būdavo duo
d a m a s geriausias v y n a s ir 
punčas , kuriais Mozartas mė
go vaiš int is iki aistros. Aplan
kydavo jį ir Juozapas Hayd-
n a s . Vieno vizito metu jam 
buvo dedikuoti pirmieji Mo
zarto styginiai kvartetai . Mo
zarto namuose vykdavo ir kū
rinių premjeros, kur patsai 
H a y d n a s ne kartą grojęs pir
muoju smuiku. Kartą, po vie
no tokio grojimo, Haydnas pri
s iar t inęs prie Mozarto tėvo 
Leopoldo ir taip pasakęs: "Aš 
galiu Tamstai pasakyti Dievo 
akivaizdoje, kad jūsų sūnus 
y r a d i d ž i a u s i a s kompozi
torius, kurį aš pažįstu asme
niškai a rba žinočiau ką nors iš 
pavardės" . 

1791 m. gruodžio 4 d., jau 
gulėdamas mirties patale, pra
šė pasodinti jį savo lovoje, pirš
tu parodęs į "Lacrimosos" 
t e k s t ą šalia gu l i nč i ame 

"Reąuiem" rankrašty, prašė vi- • 
sus kambary esančius tą vietą 
sugiedoti. Vidury giesmės Mo
zarto akys apsipylusios aša
romis. Tą naktį kunigas j a m 
suteikė paskutinį patepimą... 
Po to jis nusisuko veidu į piani
ną ir amžiams ramiai užmi
go... Gedulingos pamaldos vy
ko Šv. Stepono katedroje 
Vienoje, kur muzikinei daliai 
vadovavo jo didysis priešas, 
Antonio Salieri. Lietui žliau-
giant, vos keletas draugų tepa-
lydėjo jo karstą į Šv. Morkaus 
kapines, kur didžiojo genijaus 
kūnas buvo nuleistas į varg
šams skirto sklypelio duobę. 
Kadangi niekas ant kapo ne
pastatė ne tik bet kokio pa
minklo, bet nesuk 'ė net pap
rasčiausio medinio kryželio, 
tai niekas dar iki šiol nesuge
bėjo nusta tyt i tikrosios Mozar
to amžinojo poilsio vietos. 
Galbūt anuo metu pasaulis bu
vo aklas, kurčias ir tamsus, ta
čiau Wolfgango Amadeus Mo
zarto genijus ir jo pal ikimas 
liks amžiams kaip m u z i k a i n 
exce l s i s . 
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Marius Katiliškis 
AKMENYS 

Netiesa, kad akmuo šaltas, kaip mano širdis! 
Aš geisčiau tokios šiltos širdies, kaip akmuo, 
tokios nepraeinančios ir pastovios, kaip Cuzco pamatai, 
kaip antkapio apversta lova, kalta iš Puntuko, kalta iš Karelijos 
juodo granito ir špa to. į 
Ištveriančios, ne šaltos, bet šiltos, kaip akmuo. 
Apie akmenį tolimoj prisiminimų galulaukėj, 
paženklintą velnio pėda ir septyniais savižudos pirštais, 
(kurių buvo per daug vienai rankai ir kojai), 
mums dainavo ir pasakas sekė. 
Aš gulėjau prie gyvo akmens, 
kad sapnuočiau rečiausią ir nesikartojantį sapną. 
Tai akmuo spinduliuoja vidudienio kaitrą, 
kai saulė seniai numirusi žemei ir jos apraudoti išlenda driežas. 
Akmuo džiovina vidunakčio rasą, 
ir sušilti ant jo suropoja driežai, paskutiniai tikri 
palikuonys pirmykščių reptilijų. 
Reikia ir mums, kad sušiltume, prisiglaudę tvirtai ir pastoviai, 
užėjus nakčiai ir tamsai. 
Reikia ir mums? Akmens prieglobsčio ir akmeninės širdies, 
kad įrodžius priklausomumą žemei? 

• - - * 

Rašytojas Marius Katiliškis 1915.IX.15— 1980.XII.17j, nuo kurio 
mirties praėjusį penktadienį suėjo vieneri metai. Rašytojas mirė per-' 
daug anksti, tačiau suspėjęs mūsų literaturon įminti gilius ir iau 
nebeištrinamus pėdsakus savo išleistomis knygomis: „Prasilenkimo 
valanda (1948), „Užuovėja" (1952), „Miškais ateina ruduo" (19»7), 
„Išėjusiems negrįžti" (1958), „šventadienis už miesto" (1963), „Ap
sakymai" (1974). Tai vis kritikų gerai įvertinta ir skaitytojų pamėgta 
beletristika. Tačiau Mariaus Katiliškio plunksnai nebuvo svetima ir 
poezija, nors jos atskira knyga ir neišleido. Minėdami rašytojo mirties 
metines, mūsų skaitytojams čia pateikiame vieną Mariaus Katiliškio 
eilėraštį ir vieną dar niekur nespausdintą jo novelę. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Lietuvių įnašas į socialinius mokslus 
Mokslo ir Kūrybos simpoziume 

bendrajame posėdyje ketvirtadie
nio vakare, lapkr. 26 d. Chicagoje 
Dickinson kolegijos prof. Vytau
tas Kavolis skaitė paskaitą tema 
„Lietuvių išeivių įnašas į sociali
nius mokslus". Jis pabrėžė, kad 
literatūroje, net ir gamtamoksly, 
mažosios tautos yra davusios ir 
stambių įnašų, tačiau socialiniuo
se moksluose mažų tautų įnašas 
neimponuojantis. Taip ir su lietu
viais. 

Lietuviai stipresni istorijos sri
tyje, buvusių įvykių aprašyme. Bet 
lietuvių istoriografija yra gana 
konservatyvi, nesprendžianti 
iškylančių problemų. 

Archeologijoje ir antropologijoje 
turime septynis lietuvius auto
rius, išspausdinusius 12 knygų ir 
75 straipsnius. Jų darbai rašyti 
svetima kalba ir išversti į 5 kitas 
kalbas. Čia mes padarėme 
didžiausią įnašą. 

Sociologijoje turime 10 autorių, 
parašiusių 8-10 knygų ir 120 
straipsnių, visi — angliškai, 
daugelis išversti į kitas kalbas. 

Psichologijoje turime 11 rašan
čių lietuvių autorių, parašiusių 7 

knygas, 2 vadovėlius ir apie 70 
straipsnių. 

Politinių mokslininkų turime 10. 
Jie išspausdino 10-17 knygų, 80-90 
straipsnių. Ekonomistų — 6, kny
gų 3-5, straipsnių per 25. 
Ekonomistai lietuviai atnešę 
mažiausią įnašą. 

Archeologijoje ypač pasižymi 
dr. M. Gimbutienė! V. Steponaitis 
studijuoja Meksikos archeologiją. 
Gimbutienė pasižymėjo tuo, kad 
surado vieną naują Europos seno
vės civilizaciją. L. Baškauskaitė 
vienintelė dirbanti socialinės 
antropologijos srity. Š. Milišaus-
kas parašė porą knygų senobinės 
antropologijos srity. M. Gimbu
tienė turi romantinį polinkį. Jos 
raštuose jaučiamas dvasinis 
veržlumas. 

Socialogijoje, kurią kuria lietu
viai, būdinga plati skalė, gausybė 
keliamų klausimų, metodų įvairu
mas. Čia įskaitytinos ir emigra
cijos studijos. Pvz. yra išleista isto
rikų parašytų lietuvių bažnyčių 
istorijų, nors negriežtai istoriniu 
metodu. Emigracijos istorijoje 
galėtų būti labiau svarstomas 
klausimas, kodėl lietuviuose taip 

buvo paplitęs socialistinis sąjūdis 
ir kodėl jis išnyko, nepalikdamas 
pėdsakų. 

Paskutiniu metu pasirodė įdo
mių statistinių duomenų. Vieni iš 
jų — lietuvių edukacinis pakili
mas tarp pirmos ir antros kartos 
buvo didesnis, negu bet kurios 
kitos etninės grupės. Ir ekono
minėj srity lietuvių pakilimas 
žymus. 

Emigracijos studijose yra 
įdomiai pasireiškęs kun. V. 
Valkavičius, pvz. jo studija apie 
kun. J. Zebrį-

Psichologijoje lietuvių įnašas 
didesnis negu politikoje. Lietuvių 
psichologija daugiausia sukasi 
apie tekstus, matavimus. Temati
kos laukas — siaurokas. Knygų 
autoriai: I. Užgirienė, J. Pikūnas, 
V. Bieliauskas. Viskas sutelpa į 
dvi šakas: kognitinė ir klinikinė 
psichologija. Smulkūs įnašai reli
gijos psichologijoje. Beveik visi 
psichologai atėję iš ateitininkų. 
Beveik visi mūsų psichologai 
persiėmę amerikietiška testų 
kryptimi, neatnešę europietiško 
metodo. Šiuo atžvilgiu plačiau 
užsimoja Užgirienė, sudarydama 

vaikų kognityvinio vystymosi 
atžymėjimus. Jos darbuose atran
dama analitinis požiūris į teorijų 
konstrukciją. 

Lietuvių psichologų įnašas 
pasiekęs viršūnių, bet siauros 
skalės. 

Iš išeivijos mokslininkų, kuriant 
universitetą, antropologijos depar
tamentas būtų tarptautinio mato
mumo, psichologijos departamen
tas būtų tik Amerikos matomumo. 

Politiniuose moksluose lietuviai 
daugiausia domisi bolševikais, 
yra daugiau nukrypę į lietuvišką 
tematiką. Svarbiausi įnašininkai: 
St. Vardys, T. Remeikis, B. 
Kasias, B. Mačiuika, J. Pajaujis, 
A. Štromas, A. Tamošiūnas, A. 
Idzelis ir kt. Niekas iš lietuvių poli
tikų nėra rašęs apie demokratiją, 
ar ką nors iš politinės filosofijos. 
Neieškoma naujos metodologijos. 
Problema su mūsų politiniais 
mokslais, kad labai siaura jų 
interesų skalė. 

Mažiausiai įnašo l ietuviai 
dovanoję ekonomikai. Iš jaunes
nės kartos F. Palubinskas, sukau
pęs bene didžiausią įnašą, studi
juodamas tarptautinę rinką. Iš 
vyresnės kartos — VI. Juodeika. F. 
Kemėšis yra rašęs apie koopera
ciją, V. Liulevičius apie lietuvių 

ekonominį įnašą, bet čia jau T 
daugiau istorija. Yra kai ką 
išspausdinęs ir L. Dargis. 

Nėra susirūpinimo vargo proble
ma ir pajamų skirstymu. Iš esan
čių išeivijoje lietuvių ekonomistų 
nebūtų galima sudaryti ekono
mijos departamento, steigiant 
universitetą. 

Atsiranda lietuvių, besireiškian
čių kultūrologijoje, kaip A. Grei
mas, tuo šiek tiek užsiima ir Vnr> 
Kavolis. S ( » 

Darant išvadas — pasaulis jau 
nebegali neatsižvelgti į lietuvių 
įnašus bent šešiose mokslo srity
se. Aukščiausioje moksliškumo 
plotmėje kai kuriose šakose lietu
viai jau artėja į šios plotmės neblo
gą lygį-

Lietuvių įnašai į kognityvinę 
psichologiją irgi ryškaus lygio. 

Lietuvių įnašai į žmogaus 
evoliuciją, studijos apie Lietuvos 
sovietizaciją irgi nepaskutinėje > 
vietoje. 

Būtų gerai skirti premiją lietu
viui, socialinių mokslų atstovui. 
Suma čia nesvarbu. Daug svar
biau įvertinimas. Svarbiausia 
išvada — pasaulis šiandien nebe
gali pamiršti lietuvių įnašo bent 
šešiose socialinių mokslų šakose. 

J . Daugailis 

j au buvo paruošus . Nusi t raukė ba tu s , 
numetė diržą su mundiera , kelnes. I r 
išsitiesė, kaip tvoros s ta t inis . 

..Antroji Sekminių diena, bet ir saulei 
gerokai paki lus kai k u r dar riktelėdavo 
vakarykščių gėrovų balsai . Išmiegojo iki 
gerų priešpiečių. Galvą veržė, bet išgėrus 
užvirinto su gr iet ine ir kiaušiniais a l aus , 
pagirių ka ip nebū ta . 

Kai k a s vyko bažnyčion, bet Fel iksas 
savęs nelaikė d a v a t k a . Užteko vakarykš
čios. Po pietų išėjo su tėvu apžiūrėti laukų. 
Avimos " i r miežiai j a u iki pusiustiebio. 
Akuotai auksu žiba pasauliui . Rugiai t a i 
kągi, varpos pi lnos grūdo ir nusvirusios 
žemyn. Belieka subręsti . Dobilai j a u 
vietomis gula, no r s d a r gerokai iki žydė
jimo. Je igu ora i a r kokios darganos nesu-
terios, t a i t ikrai bus geri metai — ats iminė 
Fel iksas prie bažnyčios girdėtus ūkininkų 
sampro tav imus . 

Niekur nesiruošė Feliksas. Apvaikš-
čiojo sodą, p r i s imindamas kada koks 
medelis sk iepytas . Pas ivar tė pievoje pr ie 
upelio. Tiek to laiko ir beliko. Aštuntą 
pras ideda t a r n y b a , o autobusas i še ina 
penktą. Kągi, mato te , tos dvi dienelės t ik 
ka ip seilė išdžiūvusiam gomury. 

Motįniukė j a u suruošusi lagaminą. 
Prikrovusi skilandžio, sūrių visokių dešrų. 
Kada j is suvalgys? Teks dalintis su drau
gais,, kurie n ieko iš n a m ų negauna . Švin
t a n t brolis pasisiūlė palydėti iki autobuso. 
Toks l a g a m i n a s ne vienam — r a n k a s 
i š t rauks . 

Ta ip j i s ir i švaž iavo visai vasara i , o ga l 
i r visam rudeniui . Vieną dieną, iš k u r 

buvęs iš ku r nebuvęs, prisistatė seniūnas. 
Turįs jai laišką, gal ir labai svarbų, nes 
paš tas liepė jį asmeniškai pristatyti. Galė
jo ta i būti apie visus Šventus. Kaunec-
kienė varto laišką iš vienos pusės, pasi
žiūri iš kitos. O kas ten parašyta , ji nieko 
neišmano, kadangi nei skaityti , nei rašyti 
nemoka. Tada , beveik puldama į kojas, 
prašo seniūno: 

— Brangus kaimynėli, susimildamas, 
imk ir skaityk, kas čia parašyta . Zinai, a š 
t ok ia d u r n e l ė , n i e k a s ne i šmokė ne i 
skaityti, nei rašyti. 

— Kas čia tokio, — sako seniūnas. Ima 
ir atplėšia laišką. Viduje atvirutė. 
Kauneckienė kapt iš jo rankų. 

— O jergau jergutėliau, juk tai mane 
Feliksiukas. Toks sublogęs, toks sunykęs. 
Dar didžiau kaip vasarą buvo. Ir ap
sivilkęs tokiu ploščiumi iki pat žemės, 
kokiais dėvi klioštorininkai. Tik virve 
neapsi juosęs. 

— Hmm, — numykė seniūnas. — Kas 
te juos žino, kaip dabar jie rėdo savo ka
reivius. 

— O antroj pusėj a r nieko nėra 
parašyta? 

— Antroj pusėj tai tik tiek: TAI AŠ 
M A M U T E - T A M S T O S S Ū N U S 
FELIKSAS KAUNECKAS. 

— Jėzus Marija, Juozapai šventas! Ir 
susimislyk tokiuose metuose eiti an t 
kunigų. Pasensi , ir to mokslo ne kažin kiek 
turi. 

— Ką čia tie mokslai dabar. Just is 
Gališius dorai pasirašyti nemoka, o 
viršaitis viso valsčiaus. J a m nepapūsi 
prieš plauką. 

Seniūnas atsisveikino ir išėjo, nes daug 
reikalų jo laukia. 

Kauneckienė, likusi viena, ko galvos 
n e p e r s i s k ė l ė į p e č i a u s p r i e ž a d ą , 
belakstydama su laišku rankoje. Išsiima 
atvirutę, pavarto vienaip ir kitaip. Argi 
savo© mieliausio sūnaus nepažintų. Juk 
kaip iš akies iš trauktas. Tiktai ta bjauri 
sermėga iki pat žemės, kaip tų ubagaujan
čių klioštorininkų. Bet gal, matyt, ta ip ir 
reikia. Kol pasieki kunigo stoną, turi 
begales visokių negerovių praeiti. Taip visi 
sako, tą visi žino. Ketino eiti j antrą galą ir 
parodyti atvirutę marčioms ir sūnams. Tik 
pabūgo, kad nepradėtų juoktis ir šaipytis. 

Kentė nabagė Kauneckienė savaitę — 
kitą. Girtis ir didžiuotis kaip ir neišeina. 
Pa lauks , pamažu išsišnekės. Kiti gal i 
netikėti, o jai šventa teisybė. Jeigu užsi
spyrė Feliksas būti kunigu, tai ir bus. Jo 
jau toks būdas. Kad ir kentėjo Kaunec
kienė, praminta Baltskarienė, nedrįsdama 
tokios naujienos atskleisti, o aplinkinė 
l iaudis jau seniai žinojo. Kas, ar ne seniū
n a s pirmas perskaitė. O koks seniūnas 
laiko liežuvį už dantų? 

Kaip jau įpratusi nuo seno, neapleis-
davo nė vieno turgaus. Žiūrėk, jau iš tolo 
baltuoja jos skara. Išimtinę su tėvu buvo 
išsiėmę gerą. Laikė pieningą karvę, tad 
sviesto 8umušdavo svarelį — kitą, tai sūrį 
suslėgdavo. Pamušdavo šešių pūdų gerai 
nušertą meitėlį. Visko nesuvalgysi. Vištų 
gražus pulkelis, tai nejučiom ir susidaro 
koks puskapis. Viskas dėl pardoso. Ko 
betruktų senatvėje, jei ne ta sūnaus kuni
g y s t ė , k a i p k i n i v a r p a į s i m e t u s i 
smilkiniuose ir griaužia dieną ir naktį . 

Žmonės šneka kaip kam ant seilės užeina. 
Neužčiaupsi žiobtų. Bobos tos, kaip 
magaryčių gavusios, kaip susitarusios, i r 
k a s nežino, kad iš pavydo. Baltskarienei 
bus koks šuleHs išklibęs. Paisto ir nu-
paisto vėjus. Vis dėl tos kunigystės. Ir susi
mislyk tu man. 

Žinia, vienam užeina tas , kitam kas 
kita. Nežinomi Dievo keliai. 

Artėjo šventės. Naktimis stipriai 
pašaldavo plikšala. Būrelis vyrų taisė tiltą 
per upelę, kad polaidžiai nenuneštų. 
Baltskarienė kaip visad pasakė vyrams: 

• — Padėk Dieve, dirbantiems! 
— Ačiū, ačiū. 

— Geriau, kad pati padėtum. 
Vyrai nusižvengė. Vienas paklausė 

stačiai, šypsodamasis pro ūsus: 
— 0 k a d a sulauksim naujo kunigėlio? 
— Nežinau, kaimynei, nežinau. Daug 

darbo, daug mokslo reikia. 
— Kad mokslo reikia, kas to nežino. 

Tik iš kur jį paimsi? 
— Nugi tris klesas išleidau. 0 paskui 

pats.. . 
Vyrai atlaidžiai šypsojosi. 
— Ne tr is klesas, o tris skyrius Veršių 

pradžios mokykloj. Ir ta i ne visad 
nueidavo. Kai oras geras, knygas po 
krūmu, ir duodavosi su pusberniais an t 
ledo. Gerai, jei pramoko vardą ir pavardę 
pasirašyti. 

— N u j a u , n u j a u . . . I r š n e k i 
tamsta. Vienas iš vyresnių paklausė, a r 
ji negalinti parodyti fotografijos. Tos, kur 
nuimtas kaip klierikas. Baltskarienė 
niekam neberodydavo, bet visur nešiojosi. 

r ūpes t inga i aprišusi skarele. Tokiam 
žmogui k a i p neparodysi. 

V y r a s apžiūrėjo, pavartė i r sakys: 
— Kai prisėjo atsigulti Karo ligoninėje, 

t a i m a t y d a v a u ne vieną tokia sermėga 
apvi lktą . J u o s išveždavo kiton ligoninėn, 
ku r jų d ienos nebeilgos. Džiova lig šiol dar 
nepagydoma. . . 

— T o k s vyras, ir sakai džiova, — 
stebėjosi kažkuris . 

— Ir jaučius kartais patiesia... O ką čia 
v a r g š a s žmogelis. 

Ba l t skar ienė nebežinojo, a r gyva ar 
mi rus i . Būtų geriau nebegyventi. Tik ar 
eisi d a b a r galą darytis? 0 ga l dar išeis į 
gerą? Ar neįvyksta kartais stebuklų?... 
Nes i rodė nei sūnums, nei marčioms. O 
vyrui , Jokūbui Kauneckui, nepratarė nė 
pusės žodžio. 

Jr vis laukė. Nebežinia ko. 
l igai laukti nebereikėjo. Kurią dieną 

atjojo 3eniūnas . Jos Širdis t a ip daužėsi, 
k a d rodos išlėks. Seniūnas nušoko nuo 
ba lno , pavadžius užmetė an t tvoros 
s ta t in io . J i jau laukė priemenės tarpdury. 

— Čia telegrama tamstai. Turėsi pasi
rašy t i , k a d gavai. 

— Kad a š nemoku rašyti. 
— Padės i kryželį ir užteks. 
— O gal paskaitytum? Žinai, kad 

nemoku. 
ne. Parašyta čia nedaug: 
P A R E I G Ą T A M S T A I 

KAD J Ū S Ų • S Ū N U S , 
KAUNECKAS, MIRĖ. 

P A L A I D O T A S KARIŲ KAPINĖSE Š.M. 
G R U O D Ž I O KETURIOLIKTĄ DIENĄ. 

i 

— Kodėl 
T U R I M E 
P R A N E Š T I 
F E L I K S A S 
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Socialinių mokslų simpoziumas 
Pirmą kartą mūsų socialine 

žmonių gerove besirūpinę moksli
ninkai ir veikėjai praėjusiame 
Mokslo ir Kūrybos simpoziume 
lapkričio 28 d. buvo susirinkę pa
svars tyt i mūsų social inio 
gyvenimo klausimų. 

Sesijai vadovavo dr. prof. Regi
na Kulienė. Buvo svarstoma tik 
vienas klausimas. Mūsų socia
linių mokslų tyrinėtoja trumpai 
paana l izavo kai kuriuos 
senesniųjų, daugiau kaip 60-ties 
metų, lietuvių surašinėjimo 
duomenis. J a i s ta t i s t in ių 
duomenų interpretavime talkino 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirm. dr. Ant. Butkus. 

Savo pranešime dr. Kulienė pra
džioje paaiškino, kaip ir kodėl 
buvo vykdomas mūsų vyresniųjų 
surašinėjimas. Vėliau ji ir dr. But
kus pateikė kai kuriuos įdo
mesnius surašinėjimų skaičius ir 
atliko statistikos interpre
tavimus. 

Kadangi surašinėjimai baigėsi 
dar neseniai, užtat ir simpoziu
mui nebuvo paruošta kokia nors. 
paskira studija, o buvo pasi
tenkinta tik kai kuriomis speci
finėmis išvadomis. 

Surašinėjimo metu, anot dr. 
Kulienės, žinių* anketas užpildė 
48% vyrų ir 52% moterų. 
Vyriausias užpildytojas buvo 96 
m. amžiaus. Apie 45% pildytojų į 
Ameriką atvažiavo, būdami 35 -
45 m. amžiaus. Iš jų yra apie 80% 

šio krašto piliečių. 
Charakteringa, kad naujieji 

imigrantai lietuviai yra gana 
sėslūs — apie 40% dar vis tebe
gyvena ten, kur apsigyveno at
vykę į šį kraštą. 

Anglų kalbą gerai moka tik 6%, 
49 — blogai. Net 90% moterų 
nemoka angliškai rašyti. 

Toliau dr. Butkus pateikė aps
čiai duomenų apie tai, kas dau
giausia rūpi mūsų vyresniesiems. 
Atrodo, kad, jo nuomone, mūsų 
vyresnieji yra labai susidomėję 
lietuviškųjų sodybų ir prieglaudų 
statymu arba jų įsigijimu. Štai, 
net 96% pasisakė, kad jie norėtų 
savo senatvę praleisti lietuviš
koje prieglaudoje arba sodyboje, 
įdomu, kad tas noras nėra labai 
skirtingas tarp vargingesniųjų ir 
geriau pasiturinčių. 

Daugelis mūsų vyresniųjų nesi
naudoja jokia amerikiečių 
pagalba. Dažniausiai jie ieško 
paramos savųjų giminių ar lietu
viškųjų organziacijų tarpe. 

įdomu, kad mūsų vyresnieji 
nesirūpina savo testamentų 
sudarymu. Tik apie 30% jų yra 
susitvarkę testamentų sudarymo 
reikalus. Viengungių tarpe net 
90% turi susidarę testamentus. 
Neįtikėtina, kad vyresnieji su 
geresne sveikata yra daugiau 
(68%) susitvarkę testamentus, 
negu tie, kurių sveikata yra silp
nesnė. 

Pabaigai dr. Butkus pridūrė, 
kad Lietuvių Bendruomenė labai 
intensyviai rūpinasi lietuviškų 
sodybų planavimu ir eventualiai 
jų statymu bei pirkimu. Tačiau 
šiuo metu tokių statybų įsigijimas 
yra sulėtėjęs, nes įvairios 
federalinės valdžios paramos yra 
labai sunkiai gaunamos. Dr. 
Butkus taip pat pranešė, kad yra 
numatyta pravesti lietuvių 
kilmės, sulaukusių daugiau negu 
50 metų amžiaus, surašinėjimas. 
Toks su ra š inė j imas būtų 
naudingas kitų planų įgy
vendinimui. 

Socialinių reikalų taryba taipgi 
yra numačiusi paruošti mažą 
žinių vadovėlį apie įvairias šio 
krašto socialines įstaigas, jų prog
ramas bei pagrindinius reika
lavimus įvairioms paramoms 
(pvz. sočiai security, public aid) 
gauti. 

Yra numatyta surengti specia
lius kursus vadovams, kurie 
vėliau padėtų žmonėms užpildyti 
įvairių įstaigų reikalingas 
anketas. 

Pasibaigus mūsų prelegentų 
pranešimams, buvo keletas klau
simų, kurie daugiau lietė kasdie
ninius reikalus, bet ne pranešimo 
duomenis. 

Aplamai simpoziumas buvo 
daugiau informacinio pobūdžio ir 
jame dalyvavo daugiau vyresnio 
amžiaus žmonės. 

J . Šoliūnas. 

Kompozitorius Bruno Markaitis 
televizijoje 

Kompozitorius Bruno Markaitis 

Gruodžio 6 d. kompozitorius 
jėzuitas Bruno Markaitis, 
gyvenąs Santa Monica, Calif., 
pas i rodė NBC televizi jos 
programoje „Odyssey", kuri 
m a t o m a visame p i e t i nė s 
Californijos plote maždaug 120 
mylių spinduliu nuo Los Ange
les. Šiai programai vadovauja 
Janine Tartaglia, KNBC tele
vizijos savaitgalio žinių vedė
ja. 

Komp. Bruno Markait is bu
vo pakviestas pokalbiui apie jo 
paties muzikinę veiklą ir apie 
jo pažiūras į muzikinę kūrybą 
aplamai. Papasakojęs apie 
s a v o m u z i k i n i o t a l e n t o 
atsiskleidimą vaikystėje ir 
kūrybinio kelio pradžią, mūsų 
kompozitorius pareiškė keletą 
labai įdomių minčių kompo
zitoriaus pasaulėjautos ir jo 
kūrybos produkto santykio 
klausimu. Komp. Markait is 
teigė, kad muzika intymiau 
negu kuris kitas menas palie
čia žmogaus jausmus ir palie
k a n e i š d y l a n č i u s i š g y 
venimus. Muzikinė kūryba 
esanti imli ne tik žmogiš
kosioms emocijoms, bet joje 

kompozitoriaus pasaulėjauta, 
kuri esmiškai paliečia muzi
kos charakterį ir turinį. Tik 
giliai t ikintys (nebūtinai tradi
cine prasme) kompozitoriai 
sukuria išl iekančios vertės 
kūrinius, kurie prae ina pro 
visas kliūtis ir pasiekia už
guitą žmonijos dalį, atneš
dami džiaugsmo, vilties ir tikė
jimą gėrio pergale. 

Pokalbiui e inan t į pabaigą, 
komp. Bruno Markaičio muzi
ka buvo p a d e m o n s t r u o t a 
ištrauka iŠ jo „2vakių šokio". 
Muziką lydėjo skaidrės iš 
a n k s č i a u nu fo tog ra fuo to 
pastatymo. 

Paklaus tas apie dabar t in ius 
darbus, komp. Markai t is pasa
kė rašąs operą „Ka lan ta" — 
apie jaunuolį Lietuvoje, kuris 
susidegino, protestuodamas 
prieš rusų įvykdytą jo tėvynės 
okupaciją. J i s manąs , kad per 
vienerius metus galėsiąs ope
ros rašymą užbaigti . 

Kiek t e k o p a t i r t i , š ios 
programos vadovybė komp. 
Bruno Markaičio asmeniu i r 
kūryba yra susidomėjusi ir 
planuoja tolimesnį su juo , 

Šešioliktasis žodžio vakaras 
Lietuvių humanitarų įnašas 

Šeštadienio rytą (lapkr. 28 d.) 
bendrasis Mokslo ir kūrybos sim
poziumo posėdis buvos skirtas 
Kęstučio Girniaus paskaitai: 
"Išeivijos įnašas į humanita
rinius mokslus" K. Girnius atvy
kęs iš Vokietijos, kur dirba Lais
vės radijuje. 

Prelegentas pažymėjo, kad 
nepriklausomybės laikais išaugo 
gražus skaičius lietuvių isto
rikų. Paskutiniais Lietuvos nepri
klausomybės metais Lietuvos isto
rija pasiekė aukščiausio savo 
lygio. Ivinskis, Avižonis. Šapoka 
— patys kūrybingiausi istorikai 
— atsirado Vakaruose. Nelaimei, 
jiems nebuvo prieinami pagrin
diniai archyvai, kurie liko Lietu
voje ar buvo Sov. Sąjungoje. Šie 
istorikai negalėjo išvystyti savo 
darbo. Dr. Šapoka, nublokštas į 
Kanadą, įklimpęs į laikraščio re
dagavimą, tedavė vieną veikalą — 
Vilniaus istoriją, kuri buvo išleis
ta po jo mirties. 

Našiausias buvo prof. Ivinskis, 
ypač vertinęs naujų šaltinių ieš
kojimą Romos, Vatikano archy
vuose. Jis uoliai rašė istorinėmis 
temomis Liet. enciklopedijai. Dėl 
surinktos medžiagos gausumo 
prof. Ivinskas nebeturėjo laiko 

Eivaitė Chicagos 
parodose 

Dail. Aleksandra Vilija 
Eivaitė dalyvauja šiuo metu su 
savo kūriniu „Word's Been 
Passed" Chicagos dailininkių 
kolektyvinėje ,,Some Girls" 
parodoje, kuri vyksta vadina
mame Chicagos „Printers 
Row" kvartele, 715-731 South 
Dearborn. Ši paroda, kuri 
tęsiasi čia tnm etapais vis su 
skirtingų darbų ekspozicijom, 
atsidarė rugsėjo mėnesį kartu 
su skersai gatvės vykstančia 
Judy Chicago's „Dinner Par-
ty". Trečiosios parodos dalies 
atidarymas <uvo gruodžio 5 d. 
ir tęsis iki šio mėnesio galo. 
Vakarais t*.-n vyksta poezijos 
skaitymai, muzikinės progra
mos ir Chicagos dailininkių 
skaidrių rodymas, kur matyti 
ir Eivaitė8 darbai. 

Aleksandros V. Eivaitės 
paskutinioji solo paroda Three 
Illinois Center. Chicagos mies
to centre, susilaukė gero 
atsiliepimo šių metų „New Art 
Examiner" gruodžio nume
ryje. Meno kritikas Larry Lun-
dy, įvertindamas dailininkės 
puikią kompozicijų išraišką ir 
originalią jų interpretaciją, 
rašo kad Eivaitės kūriniai yra 
pagirtini tuo, jog jos spalvų ir 
struktūros gyvumas ir stiliaus 
i š r a d i n g u m a s yra š iomis 
dienomis retai matoma ypa
tybė. 

daugelio užmojų užbaigti. 
Gausus įnašas prof. Rabikaus

ko, kuris ypač domisi Vilniaus 
universitetu. Lietuvos istorija 
daugiausia tebėra faktų ir duome
nų rinkimo stadijoje. 

J. Jakštas paskelbė įdomią dr. 
Šliūpo monografiją. Dr. Kučas 
daugiau tyrinėja ankstyvesnę lie
tuvių imigrantų istoriją. I Ameri
ką yra atvykę apie 500,000 lietu
vių, apie penktadalis visos tautos. 
Šaltiniai prieinami(ir ši sritis ver
ta dėmesio. 

Lietuvos nepriklausomybės me
tai gana skurdžiai nagrinėjami. 
Merkelis parašė Smetonos mono
grafiją, bet čia per daug apologe-
tikos. 

Jaunųjų istorikų mažai. Misiū
nas, Sužiedėlis daugiau pasireiš
kė. 

Atsiminimų bene daugiausia 
parašė socialdemokratai bei liau
dininkai: Kairys. Grinius, Bie
linis. Kai kuriais atvejais atsi
minimai lieka vienintelis šaltinis. 
Kitų partijų veikėjai irgi rašė atsi
minimus. Šiaip gausesni M. Vait
kaus, St. Raštikio. 

Išeivijos kalbininkų tarpe iš
skirtina vieta tenka A. Saliui. Net 
ir Lietuvoje jo įnašai laikomi sva
riais. Nemažai jėgų jis yra pasky
ręs ir enciklopedijos straips
niams. 

Prof. Pr. Skardžius daugiau lie
tė praktinius kalbos klausimus. P. 
Jonikas daug rūpinosi bendrine 
kalba. Gerai reiškiasi Klimas. 
Vienintelė jauna kalbininkė J. 
Rėklaitienė. 

Literatūros mokslininkų situa
cija skirtingesnė už istorikų. 
Jiems literatūra prieinama. Pa
staruoju metu ima daugiau reikš
ti akademinė kritika. Senosios 
kartos atstovai — J. Grinius, A. 
Vaičiulaitis. Ypač našus buvo Gri
nius. Gal jis per daug dėmesio 
skyrė antraeilių autorių darbams 

Antro;i kritikų grupė daugiau 
susieta su "Literatūros lankais" ir 
"Žemės ' antologija. Čia nemažai 
dėmesio skirta Vakarų rašyto
jams. Skirdami pelus nuo grūdų, 
šios grupės kritikai savo uždavinį 
atliko. Tarp jų ypač pažymėtini: 
Alf. Nyka - Niliūnas, J. Girnius, 
K. Ostrauskas. J. Kaupas, anksti 
miręs, pasižymėjo savo psicholo
giniu įžvalgumu. 

Akademinė kritika dabar dau
giau analitinė. J i daugiau nagri
nėja poeziją. Išeivijoj dar nėra iš
leistos kritikos rinkinių knygos. 

Iš jauniausių kritikų išsiskiria 
R. Šilbajoris, Skrupskelytė, kuri 
rašo mažiau. Jos įvadas išleistam 
išeivijoj trečiajam lietuvių poezijos 
tomui yra pagrindinesnis Šios kū
rybos vertinimas. Greimas, 
Landsbergis, Vaškelis taip pat pa
rašė vertingų straipsnių. 

Iš lietuvių humanitarų plačiau
siai minimas Greimas. Tačiau 
JAV filosofų lingvistų sluoks
niuose Greimo teorijos nedaug 
teranda pritarimo. 

Literatūros istorikų tarpe ypač 
žymūs V. Biržiška ir Maciūnas. 

Filosofiniame mąstyme našiau
sias tebėra Maceina, kurio darbai 
pokaryje artėja prie penkiolikos. 
Itin domisi religijos filosofijos 
klausimais. Jo galvojimui turi įta
kos Heideggeris, bet Maceina yra 
savitas mąstytojas. Maceina 
brangintinas ir dėl savo kalbos 
brandumo, parodęs, kad galima 
rašyti lietuviškai net abstrak
čiausiomis temomis. 

J. Girnius daug dėmesio krei
pia į tautinę ištikimybę. Jis išryš
kina, kad moraliniams princi
pams ištikimumas neveda į 
kosmopolitizmą. Girnius iškelia 
ateizmo tragiškumą. 

Vyt. Vyčinas yra Heideggerio 
pasekėjas.K. Skrupskelis, Donie-
la, Mickūnas taipgi reiškiasi filo
sofijoje. 

Lietuvių Fronto Bičiulių 16-
tas i s li teratūros vakaras gruo
džio 5 d. Los Angeles, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
buvo ki toniškas . Šį sykį 
pasireiškė ne rašytojai, ne poe
ta i , bet, ka ip vakaro prane
šėjas J. Kojelis pastebėjo, pa t i 
lietuvių kūryba, žinoma, kūry
bingos Elenos Blandytės lū
pomis perteikta. 

Įvado žodį ta rė Edmundas 
Arbas . Muzikos palyda ir švie
sos kaitaliojimu rūpinosi Vla
d a s Gilys. Nuo scenos lubų 
nuleistos žėrinčios perma
tomos juostos su tuipių bei 
žvaigždučių piešiniais sukėlė 
pasakišką vaizdą. 

Interpretatorė — liekna, 
kilni, įkvėpta poezijos, su 
spinduliuojančiu pasitikėjimu 
atsivėrė auditorijai. Viskas 
joje — žvilgsnis, gestas, jude
sys, net tylos pauzė — darn ia i 
susitelkė atliekamo kūrinio 
nuotaikai išryškinti. Scenoje 
su savo sielvartais egzistavo 
legendiniai žmonės, tvariniai , 
simboliai, kuriuos subrandino 
lietuvių grožinė kalba. Įspūdis 
te igiamas. 

E. Blandytė savo rečitalį 
pradėjo su Bernardo Brazdžio
nio „Garbės himnu". Sekė: K. 
Donelaičio pasakėčia „Ąžuolą 
gyrpelnys", Maironio „Jūra tė 

Išeivijos humanitarai yra 
tampnai susieti su lietuviškąja 
kultūra. Jų įnašas žymus. 

Paskaita buvo palydėta ilgu 
pasitenkinimo plojimu. Už iš

samią, logišką, rūpestingai pa
ruoštą paskaitą prelegentui padė
kojo prof. R. Šilbajoris, vadovavęs 
šiai sesijai. 
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ir K a s t y t i s " , V. Krėvės 
„Užkeikta merga" ir J . Gliau-
dos feljetonas „Literatūros 
vakaras" . Po pertraukos akto
rė paskaitė Alės Rūtos vaiz
delį „Žiemos gėlė" ir atmin
t ina i — ilgoką V. Tamuiaičio 
„ S u g r į ž i m ą " , v i r p a n t į 
skaidriuoju gailesčiu. 

Proziški skaitymai toli gražu 
nesusilygino su iš atminties 
vaidinamu poetiškuoju reper
tuaru . E. Blandytė įtaigiausiai 
pasirodė „Užkeiktoje mergo
je" ir „Sugrįžime". Matyt, 
ra-ados gaida jai labiausiai prie 
širdies. Dainingoji poema 
„Jūra tė ir Kastytis" kažkaip 
ne sus i l aukė p a g a u n a n č i o 
a p i p a v i d a l i n i m o . G e r a i 
pavyko perteikti Brazdžionio 
vaiskios poetikos patosą. 

Čia knieti pasiklausti: ar 
bū t ina viską perkrauti ilgais 
k ū r i n i a i s ? Aš p a s i g e d a u 
trumpesnės, įvairesnės lyri
kos: Putino, Aisčio. Radausko, 
Nykos-Niliūno, Nagio, Bradū-
no.. . Kad taip bent po vieną 
eilėraštį. 

Abejoju, ar E. Blandytei 
įmanomas linksmasis žanras. 
Su tuo J. Gliaudos aktualiai 
senovišku feljetonu ji nieko 
neprajuokino. 

Nesisekė reguliuoti šviesas. 
Tie liūdnų spalvinių gamų 
p r i t e m d y m a i (su ne tyč ia 
šmėkšč io janč ia g a l v a a r 
r anka ) tik gadino visą reikalą. 
Geriau neleisti to, kas nuodug
n i a i nesurepetuota. 

Gražu, kai programos nume
riai yra glaustai originaliai 
apibūdinami. Pranešėjo J . 
Kojelio aiškinimuose buvo šio 
bei to, bet, atvirai sakant, 
v i sas gniaužtas nereikalingų 
sakinių. Klausytojai ir be 
a i šk in imo Žino, k a s y r a 
Donelaitis ar Maironis. O kad 
Brazdžionis vienam gerbėjui 
pa ta rė nevadinti jo antruoju 
Maironiu, bet paprasčiausiai 
pirmuoju Brazdžioniu — tai 
j au įdomi pastaba. 

Salėje galėjo būti daugiau 
žmonių. Bet kaip pritrauksi 
tuos, kurie „patriotiniais" 
sumetimais lanko tik savos 
pakraipos rengėjų spektak
lius? Arba tuos, kurie kiekvie
ną savaitgalį susibūrę poky
liuose švenčia kokią nors 
ypatingą šeimos sukaktį? 
Pavyzdžiui, spalvoto televizo
riaus įsigijimo dešimtmetį. 
Arba — įsikūrimo Šaunioje 
rezidencijoje penkmetį. Kaip 
toj patarlėj sakoma, kožnas 
virėjas kitaip puodus maišo 
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taip pa t prasimuša paties bendradarbiavimą. j # Į£j. 

Jonas Jurašas vėl pakelia 
teatro uždangą New Yorke 
Po garsiai visoje Amerikoje 

nuskambėjusio „Savižudžio" 
spektaklio Brodvėjuje, rež. 
Jonas Jurašas švystelėjo įspū
dingu „Didžiadvasio pavyduo
lio" pastatymu New Havene ir 
pusmečiui „dingo" iš spaudos 
puslapių. 

Visai neseniai atėjo žinia, 
kad J u r a š a s ruošia kažkokią 
staigmeną New Yorke. Dabar 
mus pasiekė Theater for the 
New City biuletenis, kur iame 
skelbiama, kad Kūčių vakarą 
įvyks naujo veikalo premjera. 
Veikalas, parašytas Marijos A. 
Rasos ir iš lietuvių į anglų 
kalbą i šve r s t a s A u š r i n ė s 
Bylaitės, pavadintas Zekai 
(Kaliniai), angliškai — Zeks. 

Biuletenyje sakoma, kad ši 
dviejų veiksmų drama arba 
oratorija septyniems ba l sams 
ir pamišėlio solo parašyta , 
remiantis Aleksandro Ginz
burgo pasakojimais iš jo paties 
patirties sovietų sunkiųjų dar
bų lageryje. 

Nežiūrint, kad režisierius, 

dramaturge ir dai l ininkas 
(Alex Okun) yra emigravę iš 
Sovietų Sąjungos, siekdami 
kūrybinės laisvės Vakaruose, 
veikalas n ė r a propagandinis . 
Tai j aud inan t i aštuonių žmo
nių grumtis su absurdiška 
sistema, individo priespauda ir 
visus smaugiančia desperaci
ja. Beje, dramoje vienas veikė
jas yra lietuvis — Balys Saka-
l a s . V e i k a l e a š t r i a i 
paliečiamas ir kalinių bado 
streikas, — tų streikų būta 
nemažai Sov. Sąjungos lage
riuose, t ač iau jų baisumo 
nuotrupas t ik per Sacharovus 
vakariečiai dabar tesužinojo. 

Mūsų žiniomis į premjerą iš 
Paryžiaus a t skrenda Alek
sandras Ginzburgas ir apie 
dvidešimt Sov. Sąjungos disi
dentų, emigravusių į Vakarus . 

Spektakliai vyks nuo gruo
džio 24 d. iki sausio 10 d., aukš
tos reputacijos eksperimenti
niame Theater for the New 
City teatre, 162 Second Ave, 
New Yorke. D S B 

NAUJI LEIDINIAI 
• CATHOLICS IN SOVIET 

- OCCUPIED LITHUANIA. 
Faith under Persecution. A 
Publication of Aid to the Church 
in Need. Translated from „Chre-
tiens de L'Est", No 27, 1980. 
Translated from the French b v 
Vita Matusaitis. Copy Editor 
Marian Skabeikis. Translation 
Editor: Casimir Pugevičius. 

Leidinys 120 psl. Jį platina 
savo įstaigose ,Aid to the Church 
in Need" Australijoj, Anglijoj, 
Airijoj ir JAV. Cia minimą leidinį 
galima gauti ir Lietuvių religinėj 
šalpoj (Lithuanian Catholic Reli-
gion Aid), 351 Highland Blvd., 

Brooklyn, N.Y. 11207. Kaina — 2 
dol. 

Puslapiuose daugybė nagrinė
jamos temos skyrių ir skyrelių 
suskirstyta į tris pagrindines kny
gos dalis: 1. The Lithuanian 
Nation, 2. The Lithuanian 
Church: Yesterday, 3. The 
Lithuanian Church: Today. 
Knyga gausiai iliustruota isto
rinėmis ir dokumentinėmis 
nuotraukomis. Jos platesnė recen
zija, parašyta dr. prof. Vytauto 
Vardžio, „Draugo" kultūriniame 
priede jau buvo lapkričio 28 d. 

• P A S A U L I O LIETU
VIS, 1 9 8 1 m. lapkrič io 
m ė n . , N r . 1 1 . L e i d i n y s 
b e n d r u o m e n ė s m i n č i a i i r 
gyvenimui. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vaidy
ba. Redaguoja Bronius Nai
nys. Administruoja Baniutė ir 
Romas Kronai. Redakcijos ir 
a d m i n i s t r a c i j o s a d r e s a s : 
Pasaulio lietuvis, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. Žurna las spausdina
mas „Draugo" spaustuvėje. 

Šį kar tą nemažai puslapių 
skirta Stasio Barzduko prisi
minimui, o toliau raštų dėme
sys krypsta į š ias temas ir sri
tis: 1941 metų sukilimas, 
Lietuva, Mokslas (fV Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas), Kultū
ra, Pasaul io lietuvių dienos, 
Politika, Sportas ir kt. 


