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Žodžių infliacija ir 
kraujo, literatūra
Per daug žodžių; per daug 

rašalo. Taip kritikai net ir 
tėvynėje dažnai nusiskundžia, 
kalbėdami apie okupuotos Lie
tuvos lietuvių literatūrą. Pasak 
Algirdo Bučio, literatūrinė kal
ba* dažnai esanti “skurdoka ir 
lėkšta”. O kaip ji gali būti kito
kia, jei retas autorius tesugeba 
atsispirti pagundai išsilieti 
beribiu žodžių sriautu. Ir taip 
okeaniškai liejasi Avyžiaus 
proza, Mieželaičio poezija ir 
daugelio mažesnių figūrų raš
tai. -Dažnai ne iš širdies, ne iš 
žaizdos, ne iš ypatingos patir
ties1 žaizdro, o tarsi iš pasakų 
gausybės rago. Nesunku čia 
pastebėti ir, marksistiškai kal
bant, kultūros sąsają su eko
nomine baze: juk honorarai 
mokami už žodžius, eilutes, 
spaudos lankus. Kaip kadais 
darbo didvyriai plytas, taip da
bar’ kai kurie literatūros dar
buotojai dėlioja rekordinius žo
džių skaičius.

jodinės infliacijos supa- 
mięms Lietuvos rašytojams 
vertėtų susipažinti su ypatin
gų stiliumi, kuris pasižymi žo
džių taupumu. Šis stilius yra 
la^ąj būdingas vadinamos 
“socialistinės sandraugos” ša
lims ir ypač klesti kalėji- 
nttfose. Ten yra žmonių, kurie 
rhšb ne rašalu, bet savo pačių 
kfUuju.

Kai kurie savo krauju rašan
tieji nėra profesionalūs litera- 
taiv Prieš porą metų Vakarus 
pasiekė buvusio politkalinio ir 
pokerio laisvės kovų dalyvio 
Justo Gimbuto 1974-ais me
tais lageryje rašyta priesaika - 
niekada nepakeisti savo pa
žiūrų, niekada nebūti TSRS pi
liečiu. Jis prisiekia tai “Die
vui, Jo Sūnui ir Šventajai 
Dvasiai, tėvynei Lietuvai, gim
tajai žemei ir visiems kovoto
jams, žuvusiems už tautinį Lie
tuvos išvadavimą”. Ta jo 
priesaika pasirašyta krauju ir 
užtvirtinta trijų kruvinų pirš
ti) antspaudu.

'□'praėjusią vasarą iš Kubos 
atėjo krauju rašyta poema — iš 
Kubos, kuri Lietuvos spaudoje

n

irvadinama “laisvės sala’ 
apie kurią oficialieji lietuvių 
žurnalistai bei rašytojai daž
nai išsireiškia tropiškai veš
liais ir spalvingais žodžiais. 
Poemos autorius, dailininkas 
ir poetas Armando Vallada- 
res, jau daugiau kaip 20 metų 
sėdi Fidelio Castro kalėjimuo
se už savo demokratines pa
žiūras ir diktatūros kritiką. Be 
perstojo marintas ir kankin
tas, jis nuo 1974-jų metų 
sukaustytas paralyžiaus. Štai 
jo poema “Geriausias raša
las”:

Iš manęs viską atėmė: 
plunksnakočius, 
pieštukus, 
rašalą
ir mane gyvą palaidojo 

rūsyje, 
nes jie nenori, kad aš 
rašyčiau.
Bet jie neužgesins

mano maištingumo.

Iš manęs viską atėmė 
— tiesa, beveik viską — 
nes mano šypsena 
dar mano,
ir pasididžiavimas, 
kad aš laisvas žmogus, 
o mano sieloje žydi 
nevystantis gėlynėlis.
Jie nenori, kad aš rašyčiau.

Jie atėmė plunksnakočius 
ir pieštukus, 
bet aš tebeturiu 
gyvybės rašalą: 
savo kraują, kuriuo 
aš teberašau poemas.

Poemą į JAV-es persiuntė 
Valladereso draugai - kaliniai 
iš Combinado dėl Este kalėji
mo prie Havanos. Jie šaukiasi 
pagalbos — poeto gyvybei iš
gelbėti.

Savaip krauju užpildomi ir 
lietuvių savilaidinės spaudos 
puslapiai. Už ją suimtieji už
moka savo sveikata, savo ge
riausiais gyvenimo metais. 
Tas kraujo literatūros žanras 
prašosi Lietuvos rašytojų dė
mesio.

I. P.

Išmokome matuoti ne tik pieną, 
drobę ir dirvą, bet ir cheminių jun
ginių koncentraciją gyvose ląste
lėse, atstumus iki galaktikų mili
jonais šviesmečių ir elementariųjų 
medžiagos dalelių mases, tokias 
mažytes, kad jeigu nuo pat Kris
taus gimimo būtume dėję į svars
tykles po šimtą tokių dalelių už 
kiekvieną žemėje gimusį kūdikį, 
jos visos kartu neatsvertų nė vie
no uodo! Išmokome ne tik matuo
ti, bet ir sudėtingomis matema
tinėmis formulėmis iš tų 
matavimų padaryti išvadas, ku
rios keičia mūsų pasaulio supra
timą už matematikos ir fizikos ri
bų. Todėl dabar šie mokslai yra 
labiau įdomūs, negu kada nors 
praeity ne tik specialistams, kal
bantiems matematiniais termi
nais ir jų specifine sintakse, bet ir 
tiems, kurie domisi kitomis gy
venimo sritimis. Taigi labai tiko, 
kad IV-tame Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume 1981 m. lapkr. 26-27 d. 
fizikos ir matematikos klausimais 
septyni pranešimai buvo apžval
giniai, taikomi platesnei audito
rijai. Tik du kalbėtojai nagrinėjo 
specifinių uždavinių savo spren
dimo metodus, būtent funkcijų 
aproksimaciją dalinėmis eilučių 
sumomis ir apytikrį skaitinių duo
menų išvestinių skaičiavimą. Tai 
buvo prof. M. Buntino (Loyola 
Upiv. of Chicago) ir šio rašinio au
toriaus pranešimai. Apžval
ginių pranešimų tarpe trys buvo 
ypač tinkami lietuvių simpoziu
mui, nes jie negrinėjo tai, kas 
vyksta Lietuvoje. Vienas jų buvo 
prof. K. Eringio, praėjusią vasarą 
atvykusio iš Lietuvos, apie eko
logines problemas, susijusias su 
elektrinėmis, ypač su Ignalinoje 
statoma atomine elektrine. Tai bū
sianti didžiausia pasaulyje atomi
nė jėgainė, kuri pradžioje būsianti 
2000 megavetų galingumo ir pa
laipsniui augsianti iki 6000 mega- 
vatų, o gal net iki 10.000. Pagal 
vidutini Amerikoje gyvenančios 
šeimos elektros sunaudojimą 600 
kilovatvalandų per mėnesį (ne
skaitant pramonės naudojamos 
energijos) šviesai, televizijai, viri
mui, vandens šildymui, šaldy
tuvams, skalbimui, vėsinimui ir 
daugybei kitų elektrinių įren
gimų, kurių daugiau ar mažiau 
yra kiekvienoje šeimoje, 6000 
megavatų jėgainė galėtų aprūpin
ti septynis milijonus du šimtus 
tūkstančių šeimų, taigi beveik aš
tuonis kartus daugiau negu jų yra 
Lietuvoje. Bet juk ten ne kiek
viena šeima turi šaldytuvą ir ne 
kiekviename bute sukasi skalbia
mos mašinos! Taigi, ar ši elektri
nė statoma Lietuvai? Tačiau, kaip 
prof. Ė ringis nurodė savo praneši
me, aplinkos sužalojimas yra Lie
tuvos nuostolis. $ią elektrinę 
planuojant, nesitarta su Lietuvos 
Mokslų akademijos gamtininkais 
ir nesvarstyta, kiek žalos bus pa
daryta, per daug sušildant Drūk
šių ežero vandenį, o vėliau ir kitus 
stambius apylinkės ežerus, kai, 
praplėtus šią jėgainę iki jos pilno 
galingumo, jų vandenys bus pa
naudoti atominių reaktorių vė
sinimui. Be to, anot prof. Eringio, 
neapdairi elektrinės ir ją aptar
naujančiam personalui skirto 
miestelio , statyba nereikalingai 
nusiaubusi Rytų Lietuvos Tau
tinio parko ir rekreacinės zonos 
gamtą.

Prof. K. Kliorys (Gannon Univ., 
Erie, Pa.) papasakojo apie įdo
mius lietuvių matematikų Vilniu
je darbus skaičių teorijoje, pritai
kant tikimybių teorijos metodus. 
Šioje srityje Vilniaus universiteto 
rektorius J. Kubilius pasiekė įdo
mių rezultatų ir sukūrė savąją mo
kyklą, kuri susilaukė tarptautinio 
pripažinimo, ką rodo J. Kubiliaus 
parašytos knygos vertimo į anglų 
kalbą pakartotinos laidos, o taip 
pat ir tarptautinė konferencija, su
ruošta Vilniuje 1981 metais. Prof. 

Kliorys labai gerai pasiruošęs kal
bėti šia tema, nes jis dalyvavo šio
je konferencijoje, o be to, 1980 m. 
rudeni tris mėnesius praleido Vil
niuje pagal JAV ir Sovietų Sąjun
gos mokslo akademijų pasikei
timo programą.

Tikimybių teorija tiria atsitikti
nių įvykių ir dydžių dėsningumą, o 
skaičių aibėje nieko nėra atsitik
tinio. Kai dalinamos gerai sumai
šytos kortos, kartais galime gauti 
visus keturis tūzus, bet dažniau
siai taip neatsitinka. Tai yra atsi
tiktinio įvykio pavyzdys. Iš kitos 
pusės, du yra visada pirminis skai
čius, t.y., kuris dalijasi tik iš. 
vieno ir pats iš savęs, ne taip kaip 
skaičius 12, kurį galime padalyti iš 
dviejų ir iš trijų. Sekantis pirmi
nis skaičius yra trys, po to eina 
penki, septyni, vienuolika, ir taip 
toliau. Čia nieko atsitiktinio nėra, 
nes sekantis pirminis skaičius po 
vienuolikos visada yra trylika. Ta
čiau mes nežinome paprastos tai
syklės, pagal kurią galėtume nu
statyti, kiek yra ne pirminių 
skaičių tarp bet kurių dviejų pir
minių. Dėl to mums ir atrodo tary
tum sveikųjų skaičių sekoj pirmi
niai skaičiai išbarstyti 
atsitiktinai. Reikėjo nemažo iš
radingumo pritaikyti tikimybių 
metodus pirminių skaičių pasis
kirstymui studijuoti ir sukurti šią 
modernią matematikos šaką. Prof. 
Kliorys papasakojo apie J. Kubi
liaus mokyklos originalumą šioje 
šakoje ir apie vilniečių pasiektus 
rezultatus.

Trečias pranešimas apie moks
linius darbus Lietuvoje buvo prof. 
R. Mitalo iš Kembridžo universi
teto Anglijoj. Šis pranešimas apie 
lietuvių darbus astronomijoje bu
vo pailiustruotas skaidrėmis, ku
riuose matėm Molėtuose pasta
tytą observatoriją, jos skyrių 
Kaukaze ant Maidanako kalno, 
kur giedresnis negu Lietuvoje dan
gus yra palankesnis astronomijos 
stebėjimams. Skaidrėse matėme ir 
kai kuriuos šių observatorijų teles
kopus. Tuo tarpu didžiausias Mo
lėtų teleskopas yra reflektorius su 
63 cm paraboliniu veidrodžiu. Šis 
veidrodis buvo pirktas Vytauto Di
džiojo universiteto 1938 m. Kauno 
observatorijai, kurią sovietų ka
riuomenė pavertė savo stovykla 
pirmosios Lietuvos okupacijos 
pradžioje. Tada šis veidrodis buvo 
perkeltas į Vilnių ir po karo buvo 
panaudotas Molėtų observato
rijos teleskopui. Maidanako sky
riuje esą trys teleskopai, kurių di
džiausiojo parabolinis veidrodis 
esąs vieno metro.

Vilniaus astronomijos institute, 
kuriam priklauso Molėtų observa
torija, ir Vilniaus universiteto 
astronomijos ir kvantinės elektro
nikos katedroje esą apie 20 astro
nomų. Kai kurie jų yra astrofizi
kai, bet dauguma yra stebėtojai. 
Pastarųjų tarpe Černius ir 
Petrauskas, panaudodami Maida
nako teleskopus, atrado naują 
kometą, kuri pagal priimtą astro
nomijoj taisyklę pavadinta jų var
du. Vilniaus astrofizikai, vado
vaujami V. Straižio, yra sudarę 
daugiaspalvės fotometrijos sis
temą, kuri naudojama ne tik Lietu
voje, bet ir Jungtinėse Valstybėse, 
Čilėje, Latvijoj, Kryme ir kitur. 
Pagal šią sistemą žvaigždės švie
sumas matuojamas per aštuonis 
skirtingus filtrus, kurių du pralei
džia tam tikrus spektro ruožus 
ultravioletinėje srityje, o likę šeši 
— regimojo spektro dalyje. Siste
mos esmę sudaro būdas, kaip šie 
matavimai panaudojami nusta
tyti žvaigždės temperatūrą, jos 
absoliutinį ryškį, taigi ir atstumą, 
metalų kiekį žvaigždės paviršiuje, 
o taip pat atpažinti labai 
glaudžias dvilypes žvaigždes, šias 
savybes galima nustatyti ir iš 
žvaigždžių spektrų. Tačiau 
daugiaspalvę fotometriją galima 
panaudoti ir toms žvaigždėms,

įvairiais keliais

Šitaip galime sakyti, išgir
dę, kad „Draugo“ trisdešimt 
pirmąjį romanų konkursą yra 
laimėjusi Birutė Pūkelevičiūtė 
naujuoju savo romanu „Devin
tas lapas“. Kaip žinome, pir
masis šios rūšies jos laimėji
mas buvo „Draugo“ konkurso 
laurus nuskynęs ir 1956 metais 
išleistas romanas „Aštuoni 
lapai“. Romanas buvo viena iš 
labiausiai skaitomų knygų 
išeivijoje,
pralaužusi netgi geležinę 
uždangą ir graibstoma iš 
rankų į rankas Lietuvoje. Teko 
nugirsti, kad tik ką premijuo
tasis „Devintas lapas“ tam 
tikru ryšiu siejasi su anais 
„Aštuoniais lapais“. Tik gal ne 
kaip antroji „Aštuonių lapų“ 
dalis, o tik kaip visai savai
mingas, ten anksčiau užgrieb
to gyvenimo rutuliojimasis po 
nepamirštamo Danzigo koš
maro. Tokia užuomina, be abe
jo, smalsų skaitytoją prie Biru
tės Pūkelevičiūtės naujausio 
„Devinto lapo“ tiesiog traukte 
trauks.

O laikraštinė, mūsų čia nau
dojama antraštė tikrai neme
luoja: visi lig šiol parašyti ketu
ri Birutės Pūkelevičiūtės 
romanai yra premijuoti, yra

kurios yra per silpnos spektros- 
kopiniams tyrinėjimams.

Simpoziumo programoje buvo 
įrašytas dar vienas pranešimas 
apie mokslo darbus Lietuvoje, 
būtent J. Vaitkaus iš Vilniaus 
universiteto apie puslaidininkių 
tyrinėjimus Lietuvoje. Tačiau dėl 
nežinomų priežasčių jis į simpo
ziumą neatvyko. Reikia pastebėti, 
kad jau daug kartų Sovietų imperi
jos mokslininkams neleista atvyk-

Birutė Pūkelevičiūtė Nuotrauka Vytauto Maželio

Rašytoja, kurios visi romanai 
premijuoti

laimėję tų ar kitų metų „Drau
go“ romanų konkursą. Po 
„Aštuonių lapų“, antrą kartą 
autorė konkursą laimi romanu 
„Rugsėjo šeštadienis“ (1970), 
trečią kartą — romanu „Naujų 
Metų istorija“ (1973). Ir štai 
dabar ketvirtąjį kartą ket
virtuoju savo romanu „Devin
tas lapas“.

Kiekybės prasme keturi 
romanai gal ir nebūtų daug. 
Tačiau žinant, kad Birutė 
Pūkelevičiūtė yra ir drama- 
turgė, ir poetė, ir novelistė, ir 
vaikų literatūros autorė ir ope
ros libretų vertėja, ir daugelyje 
šių sričių taipgi laurais apdo
vanota, tai reikia tik stebėtis 
jos kūrybingumu ir įkūnijamų 
plunksnos darbų gausa.

Nors ir nemažai rašydama, 
autorė tačiau skaitytojui savo 
kūrybos neatiduoda skubotai 
ir atkištinai. Joje sunku rasti 
neišlygintą sakinį, kalbos ar 
rašybos klaidą. O kai jauti šito
kį pačios autorės reiklumą 
sau, kai prie darbštumo ir 
kūrybinio sąžiningumo prisi
deda dar ir talentas, tai ir 
skaitytojui lengva, smagu ir 
nebaugu laukti naujos kny
gos, tikintis, kad ji bus gera.

k. brd.

ti į tarptautines konferencijas, 
kuriose jie ketino pateikti savo 
tyrimo rezultatus.

Kiti keturi apžvalginiai prane
šimai pateikė įdomios informaci
jos kai kuriais naujausiais mokslo 
ir technologijos klausimais, nesiri- 
bodami tuo, kas daroma lietuvių.

Prof. G. Rėklaitis (Purdue 
Univ., Lafayette, Ind.) papasako
jo apie cheminių procesų valdymą 
kompiuteriais ir atitinkamų 
techninių sistemų projektavimą, 

pabrėždamas, kad sąveikinės. 
kompiuterių grafikos pažanga 
žymiai pakeitė šio projektavimo 
metodus.

Kitas technologinis pranešimas 
buvo dr. D. Sldvinsko (Bell Tele- 
phone Laboratories) apie ryšių 
satelitų paleidimą į orbitas, ku
riose jie skrieja kampiniu greičiu, 
lygiu žemės sukimosi greičiui ir 
todėl stebėtojui atrodo pasilieka 
toje pačioje vietoje. Šie satelitai 
ypač parankūs ryšių reikalams. 
Pranešime buvo paliestas 
lengviausias į tokią orbitą paleidi
mo būdas ir mažiausių pataisų 
reikalaująs valdymas, kuris išlai
ko satelitus pageidaujamoj orbi
toj, nepaisant mėnulio, saulės ir 
žemės traukos perturbacijų ir 
saulės spindulių spaudimo.

Z. Budrikis iš Australijos 
diskutavo erdvės sąvybes, iškel
damas dvi skirtingas sąvokas. 
Pagal vieną jų erdvė yra tuštuma, 
kurioje juda medžiaginės dalelės. 
Ši yra graikų filosofo Demokrito 
erdvės samprata. Pagal kitą grai
kų filosofą, Aristotelį, erdvė yra 
fizinė realybė — visų medžiagos 
judesių variklis. Šis dualizmas 
pasireiškė ir naujaisiais laikais 
tarp Maksvelio elektromagneti
nės teorijos eterio, kuris užpildo 
erdvę, kaip fizinę realybę, ir 
Niutono tuštumos, kurioje vyksta 
medžiagos dalelių sąveika per 
atstumą. Nors eterio buvimas yra 
atmestas, elektromagnetizmas ir 
reliatyvybė pripažįsta erdvės fizi
nes sąvybes, t.y. sugębėjikną 
perduoti medžiagos dalelių sąvei
ką baigtiniu greičiu. Šią sąveiką 
galima aiškinti ir balistiniu būdu, 
prileidžiant, kad iš medžiagos 
lekia į tuščią erdvę tam tikros dale
lės, kurios, susidurdamos su kitais 
medžiaginiais kūnais, sukelia . 
elektromagnetinę ir kitokią 
medžiagos sąveiką.

Taip pat įdomus buvo dr. A. 
Saulio (Brookhaven National 
Laboratory) apžvalginis prane- ' 
Šimas apie elementariąsias'' 
medžiagos daleles, apie „nedalo
mo“ atomo suskaldymą į elekt
ronus ir protonus, apie nemažą 
skaičių kitų vadinamųjų elemen
tariųjų mažesnio stabilumo dale
lių ir apie šių dalelių tolimesnį 
skilimą naujausiuose elektringųjų 
dalelių greitintuvuose.

Prof. V. Palčiauskas (Illinois 
Univ.) įdomiai kalbėjo apie žemės 
magnetinio lauko dinamiką, apie 
šio lauko išsilaikymo teorijas ir 
apie daug kartų pasikartojusį 
atsitiktinį žemės permagneti- 
nimą, t.y. poliarumo pasikeitimą.

Kadangi visi šie apžvalginiai 
pranešimai yra įdomūs ne tik fizi
kams ar matematikams, bet ir ki
tiems, būtų vertinga juos atitin
kamai suredaguoti, papildyti 
išvadom, surišančiom šių sričių 
naujausius atradimus ir neišspręs
tas problemas su besikeičiančiu 
fizinio pasaulio supratimu bei su 
praktiškais gyvenimo klausimais, 
ir paskelbti bendroje spaudoje, 
kaip, pavyzdžiui, „Draugo“ kultū
riniam priede ar “Aiduose”. Ypač 
pageidautina, kad pranešimai 
apie ekologijos problemas, mate
matiką ir astronomiją Lietuvoje 
pasirodytų spaudoje.

Reikia pasidžiaugti, kad visi šie 
pranešimai buvo padaryti sklan
džia lietuvių kalba. Tik šen ir ten 
buvo pavartoti angliški techni
niai terminai, kartais pateikiant 
keistą pasiteisinimą, kad su lietu
viškais terminų vertimais galima 
prarasti „ilgalaikę santvarką“. 
Nauji techniniai terminai įvai
riose mokslo šakose sudaromi 
kiekvieną dieną, ir todėl nėra leng
va visiems jiems rasti lietuviškus 
atitikmenis. Tačiau, pavyzdžiui, 
branduolys ir tėkmė nėra tik 
vakar atsiradę žodžiai. Todėl 
„core“ ir „flow“ neturėtų būti 
vartojami lietuviškame tekste. 
Taip pat ir šen bei ten pasitai
kantis „pristatyti“ (to present) 
neturėtų būti vartojamas vietoj 
žodžio „pateikti“ ar „padaryti“.

I
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Griežtųjų mokslų 
programa simpoziume

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Jaunimo centro perpildytoje 
didžiojoje salėje, Chicagoj, Ketvir
tojo Mokslo ir Kūrybos sim
poziumo vienos bendrinės sesijos 
metu, antrą simpoziumo dieną 
(lapkričio 27), inž. Donatas Šatas, 
iš Rhode Island, skaitė ap
žvalginę paskaitą apie išeivijos 
lietuvių įnašą į griežtųjų mokslų, 
technologijos ir architektūros 
pasaulinį progresą. Kalbėjo apie 
ankstesnių emigracijų iškilius 
lietuvius mokslininkus ir taip pat 
apie gausius šių laikų lietuvius, 
kurių profesiniai pasiekimai lie
jasi į bendrą mokslo pažangą ir 
yra sulaukę tarptautinio atgarsio.

Šios temos proga prelegentas 
taip pat padarė vieną įdomų 
palyginimą tarp griežtųjų — tech
nologijos mokslų ir humanita
rinių — socialinių mokslų. Anot jo, 
humanitariniai — socialiniai 
mokslai yra bendresnio pobūdžio, 
todėl tų šakų mokslininkai ir jų 
temos yra geriau pažįstami vieti
nėje, arba mūsų atveju, lietu
viškoje bendruomenėje. Šio ryšio 
su sava bendruomene dažnai pasi- 
gendama griežtuosiuose 
moksluose, kurie yra palyginti 
daugiau specializuoti. Tačiau gal 
kaip tik dėl šios priežasties griež
tųjų - technologinių šakų moks
lininkai intymiau įsijungia į savo 
šakų tarptautinių bendruomenių 
lenktynes naujų kelių ieškojime. 
Atseit, technologai ir humani
tarai savo moksliniame darbe turi 
savitus pliusus ir minusus, kurie 
labiausiai išsibalansuoja, visiems 
suvažiavus į Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumus stipresniam tarpu
savio ryšiui ir suartėjimui su 
lietuviška visuomene.

Nors ne visiškai moksliškai, bet 
būtų beveik galima iš tokių paly
ginimų spėlioti, kad gal griežtųjų, 
technologijos ir architektūrinių 
mokslų nariai, pasąmonėje 
siekdami papildomų saitų su lietu
viška bendruomene, visuomet itin 
gąūsiai dalyvauja Mokslo ir Kūry
bos simpoziumuose, Todėl, pavyz
džiui, ir 1981 metais Ketvirtame 
simpoziume griežtųjų mokslų 
programa susidėjo iš 14 tematinių 
sesijų, kurios dėl dalyvių gau
sumo buvo dar suskaldytos į 22 
smulkesnes sesijas. Šioje 
programoje, kurios sudarymui 
vadovavo dr. Jonas Bilėnas, iš 
New Yorko, dalyvavo daugiau 
kaip 70 programos dalyvių. 
Griežtųjų mokslų sesijos vyko tuo 
pačiu metu trijose skirtingose 
patalpose ir užėmė visas tris 
simpoziumo darbo dienas.

Ketvirtadienį, pirmąją sim- 
poziumo dieną, mokslinės 
paskaitos buvo skaitomos erdvės, 
struktūros, fizikos ir matematikos 
sesijose, kurias suorganizavo dr. 
Arvydas Kliorė, Calif.; inž. Juozas 
Danys, Canada; prof. Rimas Vaiš- 
nys, Conn. ir prof. Arūnas Liu- 
levičius, Chicago. Penktadienį per 
visą dieną toliau tęsėsi fizikos - 
matematikos sesijos; ir taip pat 
visa diena buvo skirta chemijos 
mokslų sesijoms, kurioms vado
vavo Loyolos universiteto prof. 
Bronius Jaselskis. Mažojoje salėje 
vyko prof. Vytauto Klemo 
suorganizuota jūros mokslų ir 
gamtos apsaugos sesija, pasi
dalinusi laiką su medžiagų mokslų 
sesija, kuriai pirmininkavo dr. 
Stepas Matas iš Ohio. Šeštadienį 
archtektūros sesijoms vadovavo 
dr. Alfredas Kulpa - Kulpavičius, 
Canada, ir arch. Albertas Kerelis, 
Chicago. Vibrotechnikos ir ener
gijos mokslų sesijoms vadovavo 
prof. Rimas Vaičaitis, N.Y., ir dr. 
Vilius Fidleris, Canada; o geologi
jos ir kompiuterių mokslų sesi
joms pirmininkavo geol. Birutė 
Saldukienė, D.C. ir prof. Algirdas 
Avižienis, Calif.

Kai kurių sesijų rėmuose taip 
pat vyko diskusijos — simpoziu
mai apie chemiją (vadovaujant dr. 
Austei Vygantienei), apie 
mokslinės knygos paruošimą 
spaudai (inž. D. Šatas, dr. Adolfas 
Damušis, prof. Gintaras 
Rėklaitis), ir taip pat apie kompiu
terių pritaikymą lietuviškiems 
reikalams (stud. G. Grušas).

Griežtųjų mokslų paskaitų 
tematika daugiausia buvo 
mokslinė. Kiek teko girdėti, 
programos rengėjai nereikalavo iš 
paskaitininkų laikytis kokios nors 
centrinės minties, bet norėjo, kad 
jie kalbėtų apie savo profesinę 
patirtį, tuo būdu autentiškai 

išryškindami lietuvių mokslo dar
bo sritis ir jų vietą tarptautiniame 
mokslo progrese. Tenka pastebėti, 
kad paskaitininkai, atsi
žvelgdami į visuotinį simpoziumo 
pobūdį, paruošė savo paskaitas 
tokiu būdu, kad jos būtų visiems 
suprantamos ir įdomios. Todėl 
klausytojų visoms sesijoms 
netrūko. O šeštadienį, kada 
Jaunimo centrą užplūdo gausioji 
Chicagos lietuvių visuomenė, 
sesijų kambariuose pritrūko net ir 
stovimų vietų.

Nežiūrint daugiau mokslinio - 
profesinio paskaitų pobūdžio, 
griežtųjų mokslų programoje taip 
pat buvo diskutuojamos ir kai 
kurios lietuviškos mokslinės 
temos. Todėl programoje girdė
jome iš Lietuvos pasitraukusį prof. 
Kazį Ėringi, kalbantį apie 
Lietuvos ekologiją, dr. Vilių Fid- 
lerį — apie energetiką Lietuvoje, 
prof. Rimą Mitalą — apie astro
nomijos mokslus Lietuvoje, inž. 
Antaną Girnių — apie Baltijos 
geodeziją, prof. Mariją Gimbu
tienę — apie gintarą, arch. Algi
mantą Tamašauską — apie Lie
tuvos gotiką, dr. Kulpą - 
Kulpavičių — apie Lietuvos 
baroką ir arch. Edmundą Arbą - 
Arbačiauską — apie lietuvį archi
tektą. Taip pat girdėjome jau 
minėtas temas apie kompiuterių 
pritaikymą lietuviškiems reika
lams ir apie išeivijos lietuvių įnašą 
į griežtųjų mokslų, technologijos ir 
architektūros pasaulinį progresą.

Baigiant reikėtų pastebėti, kad 
šiais metais apie pusė griežtųjų 
mokslų programos dalyvių buvo 
pirmą kartą matomi lietuvių 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumų 
dalyvių eilėse. Tai, žinoma, ilgas 
naujų veidų sąrašas. Tačiau, atsi
žvelgdami į jų potencalią svarbą 
mūsų ateities intelektualinei 
veiklai, šią apžvalgą baigsime su 
tų naujų veidų sąrašu, kuriame 
būtinai reikėtų paminėti: inž. 
Valdą Adamkų, prof. Zigmantą 
Budrikį, inž. Eugenijų'Čuplinską,

Su svetimkalbe knyga rankose

Į Brechto dienoraščius žvilgterėjus
ką rado teigiamą, Hermanną 
Hessę, kurio “Paskutinė 
Klingsoro vasara” buvo jam 
labai pu kus dalykas, šiek tiek 
primenąs Edschmido kūri
nius. Skaitydamas G.K. Ches- 
tertono “Father Brown”, pasi
džiaugė, kad tai geriausia, ką 
jis skaitęs, ir pasidarė tokią iš
vadą: “Tie anglai gali būti 
patriotai kaip Kiplingas ar ka
talikai kaip Chestertonas, bet 
jie supranta savo verslą ir 
iškylančių problemų nemen
kina, o demonstruoja nau
dingą, praktišką požiūrį, kurį 
jie turi, elgdamiesi paprastai 
taip, kaip tie keliaujantieji pre
kybininkai, kurie pardavinėja 
termosus, su barbarišku įtū
žiu svaidydami ant grindų sa
vo tariamai nedūžtamas pre
kes ar trankydami juos į kitus, 
mažiau atsparius daiktus, kad

Vokietijos dramaturgas 
Bertoltas Brechtas mirė ne tik 
garsus, parašęs kelias dešim
tis veikalų, bet turbūt ir pa
kankamai turtingas. Juk kur 
tik užmesi akį į teatrų pasta
tymų sąrašą, tai beveik visur 
užtiksi, kad šen ar ten ir 
Brechtas vaidinamas,

Tasai garsuolis, pasirodo, 
gimęs ir augęs Augsburge, ku
riame po paskutiniojo karo, 
prieš išsiskirstydami po įvai
rius kraštus, ir lietuvių ne
maži būriai gyveno ir pasi
gėrėtinai smarkiai veikė. Tuo 
metu Brechto, žinoma, ten ne
buvo: nuo Hitlerio pabėgęs, jis 
dirbo iš pradžių įvairiuose Eu
ropos kraštuose, JAV ir tik po 
karo grįžo ir Berlyne vado
vavo teatrui. Sov. Sąjunga jį 
yra. apdovanojusi Lenino 
premija ir savo enciklopedijose 
visaip aukština jo kūrinius. 
Tiktai, jeigu jis po liepos sep
tynioliktosios sukilimo vis dėl
to išdrįso parašyti eilėraštį 
apie rašytojų sąjungos tada 
dalytus lapelius, kad liaudis 
prarado vyriausybės pasitikė
jimą ir tik padvigubintu dar
bu tegalės jį susigrąžinti, su 
tokia išvada:

Ar tik nebūtų paprasčiau, 
Jei vyriausybė
Paleistų liaudį, ir ši 
Išsirinktų sau kitą, —

matyti, kietas sovietinio 
mo šalininkas nebuvo.

Sakyti, kad gerai pažįstu 
Brechtą, reikštų meluoti. Kele
tą jo veikalų perskaičiau, ir 
viskas. Disertacijų apie jį nera
šysiu, tai tiek ir užtenka. Ta
čiau dabar iš dyko buvimo per
skaičiau jo 1920-1922 m. 
dienoraščius, rašytus, atrodo, 
tik sau. Bet kai žmoguB jau 
pagarsėjęs ir miręs, kas tau 
žiūrės, ar rašė vien sau, ar ir

reži-

Dr. Jonas Bilėnas, Ketvirtojo Mokslo ir Kūrybos simpoziumo griežtųjų 
mokslų, technologijos ir architektūros programų vadovas, kalba sim
poziume. Nuotr. P. Meletos

inž. Antaną Girnių, prof. Birutę 
Jakštienę, dr. Albertą Karvelį, 
prof. Konstantiną Kliorį, dr. Ri
čardą Legeckj, inž. Vytautą Mar- 
chertą, dr. Česlovą Masaitį, inž. 
Adomą Mickevičių, stud. Vytautą 
Narutį, dr. Rimą Palą, inžt Juozą 
Polikaitį, Eglę Rimavičiūtę, dr. 
Darių Slavinską, dr. Alfredą 
Šaulį, inž. Dalią Talat-Kelpšaitę, 
arch. E. Arbą-Arbačiauską, prof. 
Martyną Buntiną, dr. Kazį Ėringi, 
stud. G. Grušą, inž. Edvardą Kli-

visiems. Išleido vokiečiai, išlei
do išsivertę ir anglai.

Kuo gi tie dienoraščiai įdo
mūs? Turbūt daug kuo. Man 
pirmiausia krito į akį, kad jis 
mėgdavo paskambinti gitara 
ir padainuoti suėjimuose. Da- 
bargi dažnai spaudoje užsi
menama, kurie rašytojai buvo 
vaistininkai, gydytojai, mo
kytojai. Žodžiu, pasistengia
ma pažiūrėti į tuos žmones 
platėliau, suminėti jų kitas 
profesijas ir visokius pomė
gius. O Brechto gitara man 
užkliuvo dėl to, kad ir mūsų po
etas Vladas Šlaitas, kol buvo 
j aunas, mėgdavo sudainuoti ko
kį nors romansiuką pats vienas 
ar su kitais, pritardamas tokiu 
pat instrumentu.

Kas anais 1920 - 1922 me
tais Brechto gyvenime dau
giau svėrė, kūryba ar mo
terys, sunku būtų nuspręsti, galėtų parodyti savųjų pra

našumą”.
Arba pasisakymas apie dra

maturgą 
manną.

“Taip, 
kinančio 
Tas nelabai inteligentiškas 
žmonių vaizdavimas, tas pasi
tikėjimas, kad pati medžiaga 
atliks triuką, tasai aistros ir 
isterijos maišymas. Galbūt 
ankstesniais laikais ši tauta 
turėjo daugiau vaizduotės. 
Menkybė triumfuodavo puoš
menų priemonėmis, būdavo 
naudojama pakankamai deko
ratyvinių dalykų, kad būtų tai 
pasiekta”. Jo išvada: “Šian
dien, kai konstrukcija yra aiš
ki, kaip geležies amžiuje, tok
sai talentas, kaip 
Hauptmanno, kai lygini jį su 
tokiais, kaip Kelleris, Štormas 
ir Raabe, nebėra jau jėgos šal
tinis”.

Tasai tada dar jaunas vai
kinas jau turėjo ir pajėgė išsa
kyti nuomonę ne tik apie li-

Oi, bėdų turėjo r jis su mote
rimis. Ir gyventa jo ir jo pažįs
tamų gana bohemiškai anais 
sunkiais pokario metais, kai 
netoliese dar tebebuvo oku
pacinė prancūzų zona.

Kūryba jam rūpėjo. Rašė ei
lėraščius, bet tuose dienoraš
čiuose nuolat jis mini savo 
sumanytus, rašomus ar jau 
parašytus scenos veikalus, fil
mus, kuriuos jis suko su ki
tais. Augsburgas, sako, buvo 
tik miestelis, tai jis palaikė ry
šį ir su Muenchenu ir duodavo 
savo kūrinius skaityti anuo
met ten teatre dirbusiam ir vė
liau išgarsėjusiam Lionui 
Feuchtwangeriui. Važiavo ir į 
Berlyną, kuris tada garsėjo sa
vo teatrais. Juk tada ten dirbo 
ir garsusis Max Reinhardtas.

Jaunas tada dar buvo 
Brechtas, bet turėjo aiškią kri
tišką nuomonę apie tai, ką 
skaitė ar matė. O skaitė anuo
met išgarsėjusį Alfredą Doeb- 
liną, kurio rominuoe jis daug

mą, inž. Edmundą Kulikauską, 
inž. Izidorių Mališką, stud. K. 
Martinkų, Joną Miliauską, prof.' 
Romą Mitalą, dr. Raimundą 
Ošlapą, prof. Vytautą Palčiauską, 
prof. Gintarą Rėklaitį, dr. Jadvy
gą Rimšaitę, inž. Kęstutį Sma- 
linską, dr. Joną Ulėną, dr. Vy
tautą Užgirį, dr. Evaldą Veleckį, 
inž. Eugenijų Vilką, inž. Ro
mualdą Veitą, inž; Virgį Viliamą, 
arch. Jurgį Zaikauską.
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teratūrą, bet ir apie kitus 
menus. Vieną popietę su drau
gu jie, va, aptarinėjo dailinin
ko Marees paveikslus:

“Geras, padorus darbinin
kas, sąžiningas, talentingas, 
švarus. Bet jo paveiksluose nė
ra metafizikos. Perspektyva 
jam sustoja tuojau už paveiks
lo. Ką ten gali pamatyti: ką jis 
žino, tik tas ir yra. Tai viskas, 
ką jis gali padaryti. Nė vienas 
paveikslas nebaigtas. Tai nė
ra tikra, neydinga kūryba, ku
ri niekada negali būti išsem
ta. Savo paveikslą jis sudaro 
iš penkių elementų.' Paveiks
las yra jo atradimas, ne jo vi
zija. Aš gerbiu inžinierius, aš 
nemyliu jų. Šaltakraujiš
kumas yra stebuklas, pa
vojaus atveju jis šaukia būti 
herojum. Ne taip yra stu
dijoje. Čia užkariavimas būna 
planuojamas. Jeigu Marees 
išsiverčia be filosofijos, tai jo 
toms medinėms marionetėms 
trūksta ideologijos ir jos ne
sudaro atmosferos, kuri kalbė
tų”.

Tų jo nuomonių dienoraš
tyje nemaža pamėtyta ir įdo
mių.

Taigi nėra ko stebėtis, kad 
Bertoltas Brechtas, turė
damas tokį teorinį pasiruo
šimą, .kaip kūrėjas sugebėjo 
pasiekti nemažų aukštumų tų 
dienų dramaturgijoje. Teisy
bė, yra ir kita nenuginčijama 
tiesa, kad kai kurie labai ge
rai teorijas įsisavinę kūrėjai 
nepajėgia pakilti už vidutiny
bės ribų. Be kita ko, laikai 
buvo nepavydėtini. Kaip 
Brechtas rašo, Wiesbadene į 
operą priimtos dainininkės 
mėnesinis atlyginimas — 
10.000 markių, ir jų užtenka 
muilui nusipirkti. Tas miestas 
buvo prancūzų okupacinėje zo
noje, o į okupantus visada 
įprasta kreivai žiūrėti, tai ir 
Brechtas neturi gero žodžio 
daugiausia okupacinę kariuo
menę sudarantiems pran
cūziškiems negrams. O viena 
proga, rašydamas apie savo 
pažįstamą, su kuriuo nekartą 
vaidijosi, prasiveržia ir kaip 
antisemitas: “Tuo pačiu jis 
yra ir gudrus, kaip tik žydas 
gali būti, ir jo moralė yra kaip 
arkliavagio”.

Skaitydamas šią knygą, be
veik atradau vieną Ameriką. 
Turbūt koks nors filmų kri
tikas bus pasėjęs klaidingą 
sėklą, kad savo metu išgar
sėjusi Olga Čechovą buvo 
rašytojo Antono Čechovo žmo

Gerhartą Haupt-

buvo kažkas men- 
Hauptmanno eroje.

Bertolt Brecht (1898—1956)

na. Kai dėdavau du ir du, kaž
kaip man neišeidavo, bet ką 
darysi, reikia tikėti, jei autori
tetai sako.Pats juk visko ne
patikrinsi. Tik dabar žiūriu 
knygos komentaruose — tai 
buvusi žmona garsiojo teat
ralo Mykolo Čechovo, kuris 
nepriklausomybės laikais ir 
Lietuvos teatre yra dirbęs 
(enciklopedijos nei mūsiškė, 
nei dabar leidžiamoji lietuviš
koji tarybinė apie ją, žinomą, 
nerašo, nors savo metu laik
raščiuose buvo skelbiami gan
dai, kad ji buvusi garsi sovie
tų šnipė). g Kazimieraitis

Šeštadienis, 1982 m. sausio mėn.3iT?.___________________________ ’nbfijgb

Iš lietuviškų plokštelių 
praeities Amerikoje^ 

ir muzika lituanistinės^ 
mokyklose

Elena Bradūnaitė 
apie plokšteles

i prT9(CI

auklėtiniai turėtų girdėti'ne'ėTėn 
apie Vytautą Didįjį, bet ’ ir apife 
Vytautą Klovą. Dėstydartia1 hplfe 
muzikinį auklėjimą lituanistinėse 
mokyklose, pati prelegentę 
dojo tris svarbesnius šaltiniu^: 
amerikiečių direktyvas, privačių 
katalikų mokyklų programas, ir 
praktiką Lietuvoje.

Šie šaltiniai išryškirifc“ ‘kati 
menas yra viena iš svarbių tuildė- 
jimo priemonių. E. Balčyčio khV- 
ga, išleista Lietuvoje, pažyfcū, kdd 
muzika ugdo patriotizmą, < lavina 
vaizduotę, padeda suvokti)gnė&į

Muzikos pedagoginių ; tikslu 
■ - įjungimas į jos dėstymą lįjĮuąnją- 

tinėse mokyklose mumsOfflg^įį 
būti svetimas. iaiHJųL

JAV-se šiuo metu daugiau jmz- 
tama į tradicinį dėstymą.'Jlšryški- 
nama, kad muzikinis aulČTŽjinffls 
turi vystytis su vaiko brel 
įvedant paprastesnes mel 
Jei Amerikoje daugiau dottiimaši 
C. Orffo metodu, Lietuve?* 
daugiau paplitęs Z. Kodaly meto
das, kur daug dėmesio kreipiamą 
liaudies dainai, ritminiam, 
nmu) } Pr
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Kokias knygas dabąj?, 
perka leidyklos?

■ , . js aidpi.
Knygų pasaulyje vykątą,,ir, 

nuostabių dalykų. ŠtaįjįLo^-c 
der leidykla net neskąįčįųąį, 
rankraščio sumokėjo amęyį- 
kiečių rašytojui Martin 
mer už romaną “The Sįstej-^ 
hood” 50.000 dolerių. Kaip to 
rašytojo reikalus tvarkanti 
Carol Smith sako, varžytynė
se visi tos knygos norėjo, nors 
niekas nebuvo skaitę. O joje 
vaizduojamos slaugės, kurios , 
“pasigaili” sunkiai sergančių * 
— pasinaudoja vadinamąja eu
tanazija ir iš per didelio 
kruopštumo, žinoma, perdeda. 
Sako, tą knygą paskaitę žmo
nės bijos eiti į ligonines.

Dvi i 
wick and 
sumokėjo 105.000 svarų (dau-, 
giau kaip 210.000 dol.), NeiV 
Yorko leidykla (Simon and 
Schuster) milijoną dolerių 
Shirley Conran už pirmąjį,jos 
romaną “Lace”. Romane vaiz
duojamos keturios turtingos ir 
sugebančios sėkmingai ffuktid 
moterys. Leidėjai tvirtina? kWd 
knygoje visko pakank&ndf 
yra: sekso, galios pasiPėiši- 
kimų ir pinigų. ujrręiBL'

Penguin 180.000 s#arų° i 
(360.000 dol.) sumokėjo už Al-' 
bert Goldman knygą “Elvis*', o 
Corgi leidykla 115.000 svP 
(230.000 dol.) amerikiečiui 7 
mas Harris už “Red Dretgon”;“

Kas gi atsitiko, kad leidyk-; 
los taip varžosi tarp savęs Ji? 
moka autoriams didžiules su
mas? 1

Jos nesivaržo dėl žyttiiųjįį 
autorių. Leidyba iš viso'^ti*-7 
rėja, leidžiamųjų knygų'h^įi2* 
šai trumpėja, tai stengidttįkbF 
surasti tokių dalykų, kurių* 
galima kuo daugiau pardtidti.'

Ii Uo Ol 
bingerio būda^u-jA 

išsaugoti žydų kalbai ,,
. <5<i u /U

Žydų kilmės rašytoja#, 
belio premijos laureatas ląąac, 
Beshevis Singer pastatė/ Nfnta’ 
Yorko leidyklą Farrar Sttauą 
Giroux prieš sunkiai aprenk, 
džiamą problemą. Atidavė, ji® 
išleisti naują knygą, bet 
sąlyga, kad priešinguose, pus
lapiuose viename tekstas! titit t 
anglų, o kitame — žydų kMlba.i

Susidūrusi su tokiu neįvei
kiamu uždaviniu, leidykla jam, 
aiškino, kad knyga tadagibta; 
dvigubai storesnė ir branges
nė ir ją mažiau kas tepirks,,Bet, 
Singeris esąs nepalenkiamas. 
Jis norįs, kad tuo būdu galėtų; 
prisidėti prie savo tėvų gimto
sios kalbos išsaugojimo.’* ’-'T’'1

Taip jau atsitiko, kad dvi labiau 
muzikinę sritį užgriebiančios 
paskaitos Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume buvo įgl austos į isto
rijos antrąją sesiją lapkričio 28 d. 
Elenos Bradūnaitės pranešimą 
„Pirmosios lietuviškos plokštelės 
Amerikoje: užmirštas šaltinis 
gilesnėm studijom“ savo žvilgs
niu į praeitį, suprantama, dar ir 
buvo galima sieti su istorija. 
Emilijos Sakadolskienės tema 
„Galimi modeliai muzikos 
pedagogikos išvystymui litua
nistinėse mokyklose“ čia buvo 
atkelta, kai pramatyta grynai 
muzikos sesija nesusiorganizavo.

Elena Bradūnaitė savo prane
šime lietė tą senąjį ir beveik jau 
užmirštą lietuviškųjų plokštelių 
leidybos etapą, kuris šiandien jau 
turėtų susilaukti didesnio mūsų 
visų dėmesio, kaip labai savai
minga ano meto lietuviškosios 
išeivijos apraiška.

Gausiausios imigrantų bangos į 
JAV laiko prasme, galima sakyti, 
susilietė, su 1877 metais Edisono 
išrastuoju patefonu. Pradžioje 
vienoj plokštelės pusėj tetilpo 
viena daina, o patefoną reikėjo 
sukti rankomis.

I išaugusias plokštelių gami
nimo bendroves bei studijas ėmė 
kreiptis ir paprasti žmoneliai. 
Studijose buvo imta gaminti 
daugiau įrašų ir įvairiomis etninė
mis kalbomis, nors tokių plokš
telių tiražas buvo žymiai mažes
nis. Kompanijos greit suprato, 
kad JAV-se didelė dalis imigran
tų yra nepramokusių anglų 
kalbos. Kompanijos žinojo, kad, 
pirkdami plokšteles, imigrantai 
pirks ir patefonus, ir tai pasidarė 
bendrovėms vertu susidomėjimo 
dalyku. Atitinkamai buvo 
instruktuojami ir plokštelių 
pardavėjai. Buvo jaučiama, kad 
imigrantai dairosi tilto į savo 
tėvynę, ir čia šį uždavinį galėjo 
atlikti plokštelės.

1920 m. bendrovės jau siūlė 
savas plokšteles ir lietuviams. 
Pradėta leisti kiekvienai tautinei 
grupei jų kalba plokštelių katalo
gus.

Buvo išleistų ir katalogų lietu
viams. Iš tų katalogų ir archyvų 
susekta, kad iki 1940 m. buvo 
suregistruota Amerikoje 100 lietu
viškų plokštelių rekorduotojų, 
kurie jau buvo išleidę apie 400 
plokštelių. I šį etninį lobyną 
dabar atkreipė dėmesį Kongreso 
biblioteka, kuri turi nemažą tokių 
etninių plokštelių rinkinį, tik 
nedaug jame lietuviškų.

Bene pati pirmoji lietuviška 
plokštelė buvo išleista Columbi- 
jos bendrovės 1912 m. gruodžio 
mėn. įkalbėjo J. Papartis porą 
dalykų, vienas jų pavadintas 
„Velnias ne boba". 1915 m. 
Columbijos plokštelėse jau at
sirado orkestrai. M. Petrauskas 
1915 m. bal. mėn. įrašė „Lietuva 
Tėvynė mūsų“. M. Petrauskas po 
to vis pakartotinai sugrįždavo į 
plokštelių rekord avimą.

Ir Lietuvoje jau po Pirmojo 
pasaulinio karo ėmė atsirasti 
lietuviškos plokštelės. Nauja, jau 
Amerikoje gimusių generacija 
JAV-se daugiau pramoko dainų iš 
anų plokštelių, kaip iš močiučių.

Buvo dar ir Mahanojaus, ir 
kitokių Pennsylvanijos angliaka
sių orkestrų, kurių grojimai taipgi 
buvo įrekorduojami. Orkestrų 
įrašymai buvo vieninteliai 
instrumentalistų įrekordavimai. 
Taipgi įdomūs įkalbėti humoris
tiniai dialogai.

Dabar etninės grupės čia 
Amerikoje ima perrekorduoti 
senas savo plokšteles. Tą daro 
ukrainiečiai, čekai, lenkai, 
perrašydami jas iš 78 greičio į 33. 
Tai nėra lengva, bet gerose studi
jose galima vis dėlto gauti gerus 
rezultatus.

Skatintinas rinkimas daugiau 
duomenų iš šios srities.

anglų leidyklos ■
nd Jackson ir Penkfinriar

Muzika lituanistinėse 
mokyklose

E. Sakadolskienė dėstė apie 
muzikos panaudojimą lituanis
tinėse mokyklose. Tų mokyklų

t
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Iš Nelly Sachs poezijos
Pirštai parodo sudėstymus, 
kūno dalys patenka 
į mirštančius brėžinius.

• •t; v m

Režisierius Jonas Jurašas Nuotrauka Vytauto Maželio

TIEMS, KURIE NAUJUS NAMUS STATO

kankinami vienutėse, kaliniai 
siekia erdvės savo prisimi
nimuose, laisvės — vaizduo
tėje. Vienintelė dramos mo
teris — Anna Kuzmina — su 
kuria Aleksiejus kalbasi 
sapnuose, virsta, tarsi, visų , 
zekų svajonių bei ilgesio 
įsikūnijimu. Kaip ironiškas 
kontrapunktas jiems atsilie
pia konclagerio sargybinių ir 
vadovybės balsai.

Vienas zekų choro balsų 
priklauso lietuviui Baliui i 
Sakalui, daugiau kaip dvide- t 
šimtį metų nelaisvėje praleidu
siam konclagerių veteranui. Iš 
jo lūpų pasigirsta žodžiai apie 
gimtinę žemę — motiną; apie 
partizanines kovas, kuriose jis 
dalyvavo, ir apie „nepriklau
somą Lietuvą“ — keiksma
žodį jo kalintojams, šventą 
sąvoką Baliui. tfusliaiia

„Zekų“ scenovaizdį sukūrė 
Aleksandras Okunfs, tik prieš 
pusmetį iš Sovietų Sąjungos 
atvykęs Maskvos Dailės teat
ro scenografas. Jis pavertė 
visą teatro erdvę konclagerio 
zona, kurioje žiūrovai drauge 
su kaliniais uždaryti ’^' vielų 
tvoros. Ąuditoriją skersai ker
ta t rbarjeras; viename gale 
vienutė, po ja užtverti zekai 
siuva pirštines; kitame gale, 
aukštai komandos postas. 
Tikroviškos detalės — sargy
binių uniformos, zekų Vatinės, 
prievartinio maitinimo instru- Nežiūrint, palyginant, trumpo 
mentai, kukli veidrodžio šukė ‘
— dar labiau sutirština slogią sugebėjo 
atmosferą.

Šis scenovaizdis — svarbi 
režisūrinės sampratos dalis. 
Jonas Jurašas „Zekuoše“ tiria 
naują teatrifi| teritoriją. Ariks- 3 
tesniųjų spektaklių ekspan
syvus išraiškingumas, vęšlus 
stilizavimas čia sudraus-

Įspūdžiai iš naujo Jono Jurašo pastatymo 
Nėw Yorko teatre

bna no
išlaikysim, įrodysim, 
ir mes žmonės" —

Benas Suhovasn sogi
&W(iae8Uėju8 šešeriems me- 

tatpgjirttio Jono Jurašo atvy- 
kittehAflierikon, režisierius jau 
palšai uždangą aštuntam pa
statymui, kurio premjera įvy- 
&

Dieną prieš Kalėdas New 
YOį^e^ivyko ypatinga premje- 
rąięnr „^Teatre naujajam mies- 
tūjų.fTbtfater for the New City) 
Juaafr Jurašas pastatė lietu- 
zės.rratšytojos dramą „Zekai“ 
'laimiui), kurią į anglų kalbą 

Aušrinė Bylaitė.
‘“Marijos Rasos slapyvardžiu 

prirašiusi autorė apibūdina 
kaip >.°ratorii4 

septyniems balsams ir pami- 
S6U0 ir#olo“. Pjesės turinys 
remiasi. kai kuriais žymiojo 
disidento Aleksandro Ginz- 
btri’gd pergyvenimais Mordo- 
vijtfy^lftmclageriuose. Vienas 
vŠSSfhd variklis yra zeko 
Aįeksiejaus Galicino konflik- 
ta^uLkonclagerio vadovybe,

.jgraudžia jo gyvenimo 
dęaųgį^' Annai Kuzminai jį 

ir neleidžia jiems 
fofBftahąi susituokti. Augantis 
kaįlinių'isąmoningumas, kietė
janti® ryžtas išsiveržia bend- 
rarnekėija — bado streiku. 
JiėUMH pavyksta iššmugeliuoti 
iš ,tagerio magnetofono juos
telę su savo balsais. Pasaulis 
sužino^ apie jų kovą ir kan- 
čiaM^dfVūldžia priversta 
nusileVsfti. Aleksiejus susi
tuokia su Anna. Kaliniai grįž- 
ta’tJpj$?i1 vergiškos rutinos — 
spektaklis užsibaigia siuva- 
miį m&finų ūžimu — tačiau jie 
nė , o laimėjimo
su vilties įkvėpti
asm'yį.

įtars* dramos apmatai 
dokumentiniai, jos šerdis yra 
autorės vaizduotės sukurti 
zekų balsai, kurie audžia 
kopdągerĮn^s buities audinį, 

riąus Alekso peskunovo 
aranžuotos autentiškos kali
nių dainos bei eilėraščiai. 
Pažeminti, aklinai uždaryti,

-ts iiai'ji

ij

mintysią, palenktas natūralisti
nės aplinkos ręikalavimams.

repeticijų laiko, režisierius 
r aktoriuose įžiebti 

moralinę aistrą, kuri, kaip ir 
teksto poetinis matavimas, 
iškelia šį spektaklį virš kalėji-

’ > aštuntasis Jono,
Jurašo spektaklis Amerikoje, 
turi savitą dokumentinės tie
sos įr meninės išraiškos sąs-

kambį. Autorė, režisierius, 
dailininkas, kompozitorius — 
kaip ir iš Prancūzijos į premje
rą atvykęs Aleksandras 
Ginzburgas — čia sukaupė ir 
savo talentus ir intymią sovie
tinės buities patirtį. Taip New 
Yorko scenoje būvo atkurtas 
Vakarų pasauliu? dar sunkiai 
suprantamas košmariškas 
konclagerinis pasaulis.

A. Landsbergis

Kai tu savo sienas naujas statysi
Ir židinį, lovą, ir stalą, ir kėdę dėsi į vietą, 
Tenekris tavo ašaros ant tų, kurie išėjo, 
Kurie su tavim negyvens jau —
Kitaip įsiskverbs tai į miegą,
Į trumpą, kurs skirtas dar tau —

Neaikčiok, kai klostes paklodę, 
Kitaip tavo ašaros miešis 
Su mirusių prakaitu —

Ak, tos sienos ir tie rakandai
Taip jautrūs lyg vėjo arfos, 
Lyg laukas, kur auga tavo kančia,
Ir jaučia, kad dulkei tu giminingas —

Statyk, kai valandų laikrodis sravi, 
Bet kartu neįverk
Minčių į dulkes,
Kurios šviesą uždengia----------

ATSKYRIMO UOLA

Kadangi
po kojom bebėgant
tau dulkėtai sparnuotas žvaigždynas suspindo, 
kažkas įmetė ugnį į tavo burną.

O užvertasai meilės žodi, 
deginanti saule, 
nakčiai beriedant —

O mano saule,
aš tave įžiedžiu
į savo meilės krintančių žvaigždžių kalėjimą, 
į savo alsavimo azylį
šiame tyliausiam savižudžių būry.

Išbeicuok mano šviesą 
su vandenynų nesaugoma, lekiančia druska, 
pakviesk vėjo klientūrą 
iš sielos pražystančio gamtovaizdžio.

Su lūpom prie maldos akmens 
aš visą gyvenimą mirtį bučiuoju, 
kol giedanti sėkla iš aukso 
atskyrimo uolą sutrupins —------

VIENU AKORDU

Vienu akordu groja atoslūgis, potvynis, 
ir medėjas, ir grobis.
Daugel rankų 
siekia grobt ir pagauti, 
kraujas tai siūlas.

Strategija, 
kentėjimo kvapas —

Kūnas pakeliui į dulkes, 
o ilgesio putos 
viršum vandenų.

ClA, KUR SUDUŽAU J DRUSKĄ

Čia,
kur sudužau į druską, 
čia prie jūros 
su jos mėlynaisiais žinduoliais, 
kurie minta 
mėnulio keruos 
iš sielų žindyvės, 
čia prie smėlio, 
kurs šoko zodiake 
ir vėl 
su negimusiais guli užsklęstas,

pasirodai
tu vėl
aptamsintoj tuštumoj, 
laukiančioj, kad paverstum 
ją pintine, pilna

I

vaisių,
kuriuos veža žvaigždynų keliais metaliniais 
arba
meilės skersvėjy
perkrauna juos —
savo atdūsį perduodu tau
ir nukrintu
vėl gyventi ant dagio,
kurs niekados nepražys —

Vertė A. TYRUOLIS

Nelly Šache (gim. 1891 Berlyne, mirė 1970 Stok
holme) dabartinėj vok. poezijoj tiek pat populiari, 
kaip ir Johannea Bobrovvski, su bemaž tokia pat ly
rinės išraiškos forma. Eiles pradėjo rašyti 1921 m. 
tada madingu ekspresionistiniu stilium. įsigalėjus 
naciams, turėjo nutilti, o 1941 m. pabėgo j Švediją, 
kur ją globojo rašytoja Seimą Lagerloef. Ekspre
syvia, gerokai hermetiška poezija išsako mūsų laikų 
tragišką likimą, ypač gaudomo, terorizuojamo, žudo
mo žmogaus likimą. Poezijos rinkiniai: Mirties bu
tuose (1947), Žvaigždžių aptemdymas (1949), Pabė
gimas ir pasikeitimas (1959), Kelionė j bedulkę žemę 
(1961) ir kt. Nobelio premijos laureatė 1966 m. 
(drauge su S. J. Agnon).

A.T.

b 
j 
I
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J98į metų Kūčių vakarą 
Nm/lforke.

Ęaąj^asis įvykis buvo ypa
tingas, ()pes drama, parašyta 
Mfį^j^A. Rasos, remiasi ži- 
nom^^įusų disidento Alek- 
saiįtį^, Giųzburgo išgyve
nu-’--- -- 1-1- L-Sj---
PnL I;vn, 
griežto režimo lagerio.

Drama, pavadinta “Zekai” * 
(Ką&aiai) — oratorija septy- 
ni^mg.balsams ir pamišėlio so- 
lo.’idoini autentišku sovietinio 
lagery!/ gyvenimu, kalinių 
dvąsyre, būkle ir solidarumu 
draugui, kuris siekia paprasto 
žmūništo tikslo — pasimaty
mo su žmona.

Alekshs Galicinas, kurio pro- 
toti^Aš^uvo Ginzburgas, Mor
dovijos lageryje paskelbia ba- 
dofcfteiką, nes jam neleidžiami 
pd«ifnatymai su žmona Anna 
dėP'to/kad jų santuoka nebuvo 
fowfi®rtifii užregistruota. Prie 
Altfks&ftolidariai prisideda dar 
šeiicpblitkaliniai, jų tarpe lie- 
tuVfe tacBalys Sakalas.

Šiame veikale autorė ypač 
ryšintis iškelia politinio ka- 
liniolftvasinę didybę, jo jautrią 
ir šilimos kupiną širdį, nežiū- 
rirtC-kalp giliai ji paslėpta po 
apskurusiu ir purvinu lageri-

. ir kitų kalinių 
iimais iš sovietinio

* itafiniM-vadinimas “zekais”, Sol- 
ženiaišut aiškinimu, atsirado iš 
Stgll&Q.j>rastos rusų kalbos. Vie- 
toj-ollfikliiučionnyj” (terminas tai
komas kaliniui), jis tardavo “zek- 

, tad iš to ir pasidarė 
r

niu vatiniu.
Gyvenimas 

žiauriose sąlygose, už Spyg
liuotų, įelektrintų ir šunimis 
bei kulkosvaidžiais apstatytų 
vielinių tvorų, ne tik nesužvė- 
rina politinių kalinių, bet juos 
sujungia į vieningą bendriją, 
užjaučiančią likimo draugo fi
zinį bei dvasinį skausmą

Dramos eigoje išryškėja kali
nių individualybes, jų saviti 
būdai, politinės pažiūros, sie
kimai ir troškimai. Kiekvienas 
jų — skirtingas savo išsilavi
nimu, savo praeitimi, savo psi
chika (visi jie fiktyviniai):

Aleksas Galicinadf jau anks
čiau atsėdėjęs porą metų ka
lėjime už nelegalią spaudą, da
bar patekęs si gulagą už 
Vakaruose atspaustą jo “Bal
tąją knygą” apie skandalingą 
rašytojų teismą ^'Maskvoje, 
nuolat rašo Annai laiškus — 
tai dienoraštinio pobūdžio, tai 
prisiminimus apie jųdviejų gy
venimą. Jis bado streiko ini
ciatorius/ir jo tikslas, greta 
pasimatyme su Žmona, yra _  _ ___ y_____
kaip nors pranešti laisvajam Mdgnificent” Seven”/ Lag^ 
pasauliui apie Šį į Vylų; Maty- ryjė dažnai kalba apie Amen- 

'' ' ką, kurion tįkisi kaip nors pri-
sikasti ir bizniauti 
Broadvėjuje, verdant balandą. 

Balys Sakalas — ilgametis 
kalinys, buvęs partizanas, 
kalinių vadinamas “geležiniu 
Baliu”. Dalyvavo pokario 

1 rezistenciniame sąjūdyje Lie- 
— tuvoje ir 1948 m. karinio teis

mo nuteistas 25 metams. Už 
mėginimą iš lagerio pabėgti — 
pridėti dar trys metai. Per 20 
kalinimo metų, Balys 200 die
nų praleido karcery. Tai maža
kalbis, ramus, kaimietiškos iš
vaizdos vyras. Už visus 
ilgiausiai kalėjęs, yra didelis 
moralinis ramstis silpnes
niems, ypač ligoniui Markui. 
Viršininko prispirtas pa
pasakoti apie tarybų valdžios 
laimėjimus, Sakalas filosofiš-

nežmoniškai

damas silpstančius iŠ alkio 
draugus, jis stengiasi palai
kyti jų moralę, sakydamas: 
“Mes jau pamiršome, koks šal
čius yra pergalės skonis... Ba
das išgrynina žmogų... 
krinta surambėjus žievė, 
lieki nuogas ir tikras...”,

Benas Suchovas 
socialistas, norėjęs įgyven
dinti Rusijoje tikrą socializmą 
dramos pradžioje šūkavęs, jog 
“Šitoj šaly nėra jokio socializ
mo, yra tik biurokratinė siste
ma, kurioj viešpatauja visaga
lis dievas, vardu instrukcija”. 
Vėliau jis skatina badaujan
čius ištverti: “Jei išsilaikysim, 
įrodysim, kad ir mes žmonės... 
Valdžios rankose yra jėga, o 
mūsų — pranašumas: moralė 
ir dvasinis tvirtumas”.

Nu- 
Tu

Markas Dubrovskis — 
poetas, filologas, Maskvoje su
darė cenzūros atmestų eilėraš
čių dlmanachą ir rinko me
džiagą pacifistiniam žurnalui 
“Pax”. Keletas jo kūrinių iš
spausdinta Vakaruose. Nusi
raminimui laisvalaikiais dai
nuoja savo sukurtas dainas, 
pritardamas gitara. Kankina jį ______
skrandžio žaizdos ir jam sun- žemę, kurioje prasideda gy- 
kiausia iš visų pakeltį alkį. —i._u —1.._

Levas Platonas —■ lingvis
tas, baigęs Rytų kultūrų fakul
tetą. Dvejiems metams buvo 
pasiųstas mokslinėn koman- 
diruotėn į Haile Sellasie I var
do universitetą Etiopijoj. Susi
žavėjęs tuo egzotišku kraštu ir 
jo imperatorium, nuolat jį nos
talgiškai prisimena. Suimtas 
už veiklą Rusijos social-krikš- 
čionių sąjungoje.

Maksimas Badą — atletas, 
nuo 13 metų_amžiaus svajojęs 
pabėgti į ujįsleriį. Pabėgimui 
nepavykus, atkalėjo 5 metus. 
Grįžęs iš kalėjimo vėl ruošė de
talų pabėgimi)/planą ir, su
kvietęs drauguą. atsisveikini
mo vakarienei, tiasigyrė savo 
būsimu žygiu. Kitą rytą buvo 
suimtas kino teatre, bežiūrint 
“Šauniąją septyniukę (“The

kai atsako: “Aš prie tarybų 
valdžios tik sėdžiu. Kai buvau 
laisvas — Lietuvoj tarybų val
džios nebuvo. Kai atėjo — ir 
pasodino”. Marko paklaustas 
kodėl jis taip įdėmiai žiūri į sa
vo rankas, Balys atsako: “Aš 
galvoju apie žemę, kai dirva 
yra šviežiai suarta ir tu jauti 
rankose jos purumą. Jauti tą

vastis... O kai pakeli galvą, 
aukštai danguje čirena viever
sys... Žemė yra kaip moteris: 
viskas joje prasideda, viskas į 
ją sugrįžta... Kai mes iš čia iš
eisim, Markai, turėsi mane ap-

lankyti. Tada mudu brisime 
per pievas iki pat ežero...”

Slava Turbinas — buvęs 
karininkas, dalyvavęs II 
Pasauliniam kare. Anarchis
tas. Puoselėjęs visuomenės per
versmo idėją ir suimtas už pla
ną susprogdinti Lenino 
mauzoliejų.

Šalia šios “šaunios sep
tyniukės”, vienutėje sėdi kri
minalistas Krasniakas, kelis 
kartus teistas už vagystes, per
vestas į politinį lagerį dėl jo 
antitarybinių sąmojų. Tai li
guistos ir audringos vaizduo
tės maištininkas. Protestuo-

Marijos A. Rasos dramos „Zekai“ (Kaliniai) Jono Jurado pastatytmo 
New Yorko teatre plakatas.

damas prieš baisias lagerio tytos išilgai salės, nuo scenos 
sąlygas, jis ryja vinis, domino 
kauliukus, padega savo drabu
žius, rašo valdžiai raštus, va
dindamas save jos eksperi
mentų auka ir oratoriškai 
deklamuoja monologus apie 
katorgų smurtą. Galop suvai
dina pasikorimą, kurio tik
rumu patiki lagerio viršinin
kas ir net politiniai kaliniai. 
Paaiškėjus, jog tai vėl nauja 
Krasniako išmonė atkreipti į 
save dėmesį, kaliniai jaučia 
savotišką pergalę. Sado kva
todamas šaukia: “Krasniakas 
narsuolis!... Krasniakas visus 
banditus apgavo!”

Anna Kuzmina — faktiškoji 
Galicino žmona, dėsčiusi rusų 
kalbą užsienio kalbų universi
tete, iš jo pašalinta dėl nere
gistruotos santuokos su Alek
su. Dramoje ji kelis kartus 
pasirodo — kartais kaip Alek
so vizija, kartais tikra, neš
dama jam maistą ir reikalau
dama lagerio vyriausybės 
pasimatymo su vyru.

Režisierius Jonas Jurašas 
įdomiai sugalvojo scenovaiz
dį. Faktiškai jis išmetė dau
giau kaip pusę žiūrovų kėdžių, 
palikdamas tik keletą eilių šo
nuose, atkreiptų į salės vidurį. 
Viename gale, scenos gilumoj 
— dvi eilės stalų su siuvamo
mis mašinomis, kuriomis kali
niai dieną iš dienos siuva pirš
tines. Toji kamera uždaryta 
lageriui būdinga tvora ir vartai 
atidaromi, tik kaliniams bai
gus pamainą. Virš kameros, 
antrame aukšte — Krasniako 
vienutė, iš kurios jis barasi, 
keikiasi, vulgariai elgiasi ir jau 
anksčiau minėtais būdais ke
lia susirūpinimą sargybi
niams.

Priešingam salės gale, aukš
tai, ten kur paprastai prie reos
tatų lentos dirba apšvietėjęs, 
įrengtas sargybos bokštas, ku
ris, reikalui esant, virsta ir la
gerio viršininko raštine.

Medinės dėžės ir pakopos 
(teatro žiūrovų suolai) išdės-

iki bokšto — vieta aktoriams.
Veiksmas prasideda siu

vamų mašinų dūzgimu — kali
nių darbu gilumoj. Vėliau jis 
perkeliamas ant dėžių — tai 
kalinių poilsio vieta. Bado 
streikui prasidėjus, streikinin
kai talpinami ant pakopų, ku
rios tampa badaujančių izolia
torium.

Visa patalpa ir žiūrovai ap
tverti spygliuota tvora, už ku
rios, taip pat abiejose salės pu
sėse, vyksta veiksmas: 
prabėga sargybiniai, pamišė
liškai laksto Krasniakas ir pn. 
Šitaip “uždarytas” žiūrovas 
yra intymiai suglaudinamas 
su aktoriais ir beveik pats tam
pa visos dramos dalyviu.

Kadangi buvo vaidinama vi
soje aprašytoje aplinkoje, o 
dialogai dažnai vyko tarp 
Krasniako, tupinčio vienutėje, 
bokšte sėdinčių sargybinių bei 
“izoliatoriuje” badaujančių 
kalinių, atrodė, kad seki svie- 
dinuką teniso aikštėje. Šis įdo
mus režisieriaus išradin
gumas, kuris, neabejotinai 
padarytas sąmoningai, didino 
erdvę ir padėjo žiūrovui giliau 
pajusti klaikią tikrovę. Žiūro
vas tai pajuto ir buvo giliai su
krėstas. Abu veiksmus gaubė 
tokia sukaupta tyla, toks 
įtemptas aktorių ir publikos ry
šys, kad net šiurpu darėsi.

Bet grįžkime prie dramos ei
gos. “Izoliatoriuje” septyni 
streikuojantieji, kankinami al
kio, stengiasi pamiršti maistą 
ir nuobodulį. Jie užsiiminėja 
pasakojimais apie savo praei
tį, savo išgyvenimus ir sva
joja, kad pasaulis kada nors iš
girs jų balsą iš tos Dievo 
užmirštos skylės. Po kelių ba
do dienų įtampa didėja, strei
kininkai pradeda pergyventi iį 
haliucinacijas, ir jų pasi- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Žvilgsniai į veikalą ir spektaklį
(Atkelta iš 3 psl.) 
pasakojimai virsta svajin
gomis vizijomis. Aleksas “kali 
basi” su Anna, Slavai 
prisimena savo mylimą šo
kėją, Balys — laisvą Lietuvą. 
Platonas kliedi apie Etiopiją ir 
siūlo išmokyti savo draugus 
amharų kalbos. Jis pri
simena, kad Etiopijoj kalėji
mo sargus vadindavo hienom 
ir čia pat visi sutaria, kad sar
gų atėjimo perspėjimui jie 
šauks amhariškai: “Jibochu 
metu” (hienos ateina). Kadan
gi gulaguose politkalinių muš
ti negalima, tai riša septyniu
kė erzina vyriausią 
prižiūrėtoją Kišką jam nesu
prantamais žodžiais, be bai
mės, jog už tai būsią nubausti.

Kitas kalinys — Sado 
nerimsta nepamatęs “Šaunio
sios septyniukės” pabaigos. 
Jis sukviečia streikininkus 
Krasniako garbei ( už suvai
dintą pasikorimą) įscenizuoti 
filmo galą. Pats, neprisimin
damas vyriausio herojaus var
do, pasivadina Yul Brynner, 
režisuoja “vaidinimą” — in
dėno laidotuvių sceną. Visi 
kaliniai noriai vaidinime daly
vauja, improvizuoja laidotu
vių karietą, arklius, vežėjus ir 
šaudančius iš pistoletų pa
lydovus. Visi taip įsijaučia į sa
vo roles, jog, tempui išsivys
čius iki ekstazės, kaliniai 
sukrenta, praradę jėgas.

Bado streiko penkioliktą die
ną kaliniai pradedami dirb
tinai maitinti. Ši brutali pro
cedūra palaužia Slavą, ir jis 
atsisako toliau badauti.

Tuo tarpu Krasniako pra
ryti daiktai taip išdrasko jo vi
durius, kad jis prašosi išveža
mas į ligoninę. Sargybiniams 
pasijuokus, jis neišlaiko ir puo
la prie tvoros. Pasipila šūviai, 
ir Krasniakas krenta negy
vas. Dramatiniam įsibėgė
jime įpintas dar vienas tikras 
įvykis: nuobodžiaujantis sar
gybinis atneša streikuojan
tiems pagedusį magnetofoną, 
girdi, gal jie jį pataisysią. Kali
niams pasiseka ne tik jį patai
syti, bet jie spėja juostelėn įkal
bėti savo vardus ir bado 
streiko paskelbimo faktą. Šis 
juostelės gabaliukas praryja
mas ir vėliau išnešamas į lais
vąjį pasaulį.

Dvidešimt šeštą bado strei
ko dieną Markui pratrūksta 
skrandžio žaizda, jis krenta že
mėn ir raitosi iš skausmo. Išne
šamas sargybinių jis dar pajė
gia iškelti du pirštu — pergalės 
ženklą “V” ir deklamuoti Dy- 
lan Thomas eilėraštį: “And 
death shall have no domi- 
nion”. Aleksas, nebegalė
damas pakelti draugų kančių, 
nutaria nutraukti streiką. Tuo 
pat momentu ateina praneši
mas, kad iš Maskvos duotas 
leidimas jo santuokai su An
na.

Santuoka įvyksta per ba- 
jerą: vienoje pusėje Aleksas, ki
toje — Anna.

Kaliniai tyliuoju protestu sa
vo pasiekia ir jų laimėjimas 
pranešamas prancūzų laikraš
tyje “Le Monde”, kuris gauna 
laisvėn išneštą kalinių įkalbė
tą juostelę — iš paties Gulago 
vidurių, iš Mordovijos griežto 
režimo lagerio.

Režisierius Jonas Jurašas, 
nežiūrint mažo, nors ir gerai ži
nomo, teatro ribotų sąlygų, sa
vo lakia fantazija ir mokėjimu 
įkvėpti aktoriams pačią tik
riausią politinio kalinio psi
chologiją, pasiekė retai aukštą 
meninį pastatymo lygį. Užkuli
syje teko nugirsti kaip akto
riai ruošėsi: jie perskaitė 
dešimtis knygų apie dramos te
mą, ieškojo žemėlapiuose gu
lagų ir Mordavijos, o vaidinęs 
Balį kankino režisierių ir ver
tėją nenutrūkstamais klau
simais apie Lietuvą. Kad ge
riau suprastų badaujančių 
psichiką, aktoriai savo tarpe 
buvo paskelbę kelių dienų ba
do streiką...

Kaip žinia, Amerikos eks
perimentiniai teatrai turi juo
kingai mažų biudžetą, tad visi 
aktoriai dirbo be algų, tik iš en
tuziazmo ir meilės teatrui. 
Ansamblis, susidedąs iš 13 
žmonių, buvo toks glaudus ir 
vientisas, jog atrodė, kad jie vi
są gyvenimą kartu praleido, o 
juos nuo pat teatrinės karjeros 
pradžios vedė tik vienas ir tas 
pats režisierius. Visi jie, su
sirinkę iš įvąirių JAV teatrų, 
yra tikri profesionalai, vai
dinę žinomų teatrų bei televizi
jos pastatymuose. Keli, norė
dami dalyvauti “Zekuose”, 
metė savo gerus darbus ar nu
traukė užsiangažavimus ki
tuose teatruose. Jų pasiauko
jimas lietuviškam veikalui 
vertas ne vien dėmesio, bet ir 
pagarbos.

Vaidinimą sekęs veikalo 
įkvėpėjas Aleksandras Ginz
burgas (spektaklyje buvo ir jo 
žmona, veikalo “Anna”) ne
paprastai gyvai reagavo — tai 
jis pritariamai linguodavo gal
va, tai užsidengdavo veidą 
ranka — atrodė, jog siaubingi 
prisiminimai jam stačiai į šir
dį dūrė... Po spektaklio jis 
skambino Solženicinui ir kvie
tė jį būtinai į teatrą atsilan
kyti.

Gaila tik, kad spektaklių 
skaičius negausus, kad teat
ras talpina nedaug žiūrovų, 
kad tinkamai reklamai nėra 
nei “produserių”, nei resursų... 
Tačiau tokio likimo susilaukia 
visi geriausi ir įdomiausi šios

NAUJI LEIDINIAI

• ŽVAIGŽDYNŲ SONA
TOS. Lietuvių poetų išeivijoje 
eilėraščiai apie M. K. Čiurlionį. 
Sudarė ir redagavo Alfonsas 
Tyruolis. Išleido „Ateities“ 
leidyklos literatūros fondas 1981 
m. Antologija išleista su Lietuvių 
fondo parama, gauta per JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybą. Antologija iliustruota M. 
K. Čiurlionio grafikos darbais, 
piešiniais. Knygos spalvotam 
aplanke M. K. Čiurlionio „Žvaigž
džių sonata. Allegro“. Antologiją 
spaudė „Draugo“ spaustuvė 
Chicagoje. Leidinys kietais virše
liais, 104 psl., kaina — $9.00 (su 
persiuntimu — $9.95).. Pavieniai 
pirkėjai ir knygų platintojai leidi
nį gali užsisakyti, rašydami 
leidyklai: Ateitis, 17689 Goldwin 
Dr., Southfield, MI 48075. Knyga 
gaunama ir „Drauge“.

Antologijos redaktoriaus įvade 
,,M.’ K. Čiurlionis poezijoje“, be 
kita ko, skaitome: „1975 m. Vilniu
je, M. K. Čiurlionio 100 metų gimi
mo sukakties proga, pasirodė nedi
delio (maldaknyginio) formato 
knyga, pavadinta „Saulėtos vizi
jos“, į kurią buvo sudėti 17 vyres
nių ir jaunesnių, žinomų ir mažiau 
žinomų poetų eilėraščiai pagerbti 
iškiliajam sukaktuvininkui. 
Tačiau į tą rinkinį nebuvo įtrauk
tas nė vienas išeivijoj gyvenantis 
poetas. Randame ten vieną kitą 
ankstesnės kartos poetą, rašiusį 
apie M. K. Čiurlionio kūrybą ar jį 
prisimenantį, kaip Balys Sruoga, 
Kazys Boruta, Antanas Miškinis, 
Salomėja Nėris, bet dauguma jų 
jau yra jaunesnės kartos.

Beveik tiek pat apie M. K. 
Čiurlionį rašiusių poetų sutinka
me ir užsienyje, už Lietuvos ribų. 
Duodami skaitytojui į rankas iš jų 
kūrybos sudarytą antologiją,
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Dail. Adolfas Valeška prie vieno iš savo vitražą. Nuotr. A. Urbos

šalies spektakliai. Nebūtų tad 
ir nuostabu, jei New Yorko kri
tikai “nepastebėtų” spektaklio 
ar net nepalankiai apie “Ze- 
kus” atsilieptų. Žinant jų tau
tybę ir politines pažiūras, to 
galima tikėtis...

Mūsų gi manymu — tai bu
vo milžiniškas autorės ir reži
sieriaus laimėjimas: per dra-

užpildome tą nemažą spragą, kuri 
buvo padaryta, vilniškį rinkinį 
išleidžiant. Antologija parengta 
M. K. Čiurlionio mirties septy
niasdešimtmečiui (1911-1981) 
atminti“.

„Ateities“ dabar išeivijoje išleis
toj antologijoj randame čiurlio
niškosios temos didesnį ar mažes
nį pluoštą eilėraščių šių autorių: 
Fausto Kiršos, Stasio Santvaro, 
Jono Aisčio, Petronėlės Orintai- 
tės, Jurgio Gliaudos, Bernardo 
Brazdžionio, Benedikto Rutkūno, 
Kotrynos Grigaitytės, Henriko 
Radausko, Leonardo Andriekaus, 
Aleksio Rannito, Aleksandro Ra- 
džiaus, Balio Augino, Kazio Bra- 
dūno, Alfonso Nykos-Niliūno ir 
Julijos Švabaitės. Viso — 16 poe
tų.

Leidinys didžiai prasmingas ir 
gražus, tiesiog dovaninis. Redak
torius, leidykla ir mecenatai atli
ko išeivijoje didžios vertės kultū
rinį darbą, kurį Lietuvoje 
okupacinės sąlygos neleido pada
ryti.

• WORLD LITERATURE 
TODAY, Votume 55, Number 
4, Autumn 1981. A. Literary 
Quarterly of The University of 
Oklahoma. Editor: Ivar Ivask, 630 
Parrington Ovai, Room 110, Nor- 
man, Okla. 73019. Administra
cijos adresas: 1005 Asp Avė., Nor- 
man, Okla. 73019. Asmeninė 
žurnalo metinė prenumerata — 18 
dol., institucijoms ir bibliotekoms 
— 32 dol. 50 centų.

Tai visą dabartinės literatūros 
situaciją aprėpiantis žurnalas 
anglų kalba. Šio numerio korpu- 
sinė dalis skiriama šių dienų 
vokiečių kalba rašomai literatūrai 
Vakarų Vokietijoje, Rytų Vokieti
joje, Austrijoje ir Šveicarijoje. 
Išsamus ir gerai įvykdytas užmo
jis.

Pasauliniame naujų knygų 
apžvelgime recenzuojamos šios 
lietuviškosios knygos: Algirdo 
Landsbergio „Trys dramos“ 
(Audronė B. Willeke), Kazio Sajos 
„Klumpės“ (Audronė B. Willeke), 
Juditos Vaičiūnaitės šaligatvio 
pienės“ (Rimvydas š įbajoris) ir 
Alberto Zalatoriaus „XX amžiaus 
lietuvių novelė (iki 1940 m.): 
Semantinis aspektas“ (Violeta 
Kelertas).

Viena užuomina norime čia 
specialiai atkreipti dėmesį į 
palyginti nuosaikų ir akademinį 
Alberto Zalatoriaus žvilgsnį į 
šiandien išeivijoje gyvenančių 
mūsų rašytojų ankstesnę kūrybą 
ir į Zalatoriaus knygą recenzavu
sios Violetos Kelertienės operavi- 
mą tarybiniais terminais, kurių 
Zalatoriui vis dėlto pasisekė

mą, per meną, per teatrą 
atskleisti tikrovę, kuri vis dar 
egzistuoja sovietiniuose la
geriuose.

Šiuo metu skurdžiuose 
New Yorko teatrų repertua
ruose lietuviškoji drama “Ze- 
kai” iškilo aukštai virš visų 
banalių ‘ it dirbti
nai blizgančių Broad-

išvengti. Štai Violeta Kelertienė 
žurnale spaūsdinamoj Zala
toriaus knygos recenzijoj rašo: 
„Apparently, art is štili consi- 
dered to be the more dangerous 
discourse. Only rarely mentioning 
the ręactionįfry or clerical 
leanings of onė writer or another 
(e.g. A. Vaičiulaitis), the study 
čoncentrates on it.s scholary func- 
tions“.

O iš tikrųjų, . visai nenaudoda
mas „klerikalo** ar „reakcionie
riaus“ keiksmažodžių, Albertas 
Zalatorius savą knygoje apie 
Antaną Vaičiulaitį štai ką sako:

„Antanas Vaičiulaitis priklau
sė katalikiškos krypties inteli
gentijos sparnui (baigęs Kauno 
universiteto teologijos-filosofijos 
fakultetą, Bendradarbiavo 
„Židinyje“, „Naujojoje romu
voje“, dalyvavo ateitininkų 
organizacijos veikloje). Jo 
pasaulėžiūroje kryžiavosi neoka- 
tolicizmo, abstraktaus humaniz
mo, „kultūros atnaujinimo“ idėjos. 
Gausiuose litaratūros kritikos 
straipsniuose ir recenzijose jis 
propagavo literatūros grįžimą prie 
klasiško paprastumo, dvasin
gumo, taurumo? žavėjosi F. Moria- 
ko, O. Milašiaus kūryba. Nora A. 
Vaičiulaitis buvo tolimas radika
lioms klasinėms visuomenės 
pertvarkymo idėjoms ir kritikos 
darbuose mažai vietos skyrė 
aktualiam meno ir tikrovės santy
kių klausimui, bet plati erudicija ir 
tolerancija jį saugojo nuo siaurų 
buržuazinės ideologijos doktrinų. 
Grožinėje kūryboje nuo tų doktri
nų jis buvo dar laisvesnis. Sociali
nių klausimų A. Vaičiulaitis 
beveik nelietė, tačiau buvo labai 
atidus buities detalėms ir ištiki
mas psichologinei tiesai. Daugu
mos jo novelių veiksmas lokalizuo
jamas kaime, ir ši tradicinė tema 
autorių artino prie blaivaus, 
demokratinio požiūrio. A. Vaičiu
laičio stiliuje nežymūs impresio
nistiniai elemi 
lakoniška realistine maniera, ku
rioje 
kontempliacija lt estetiškas tikro
vės transformavimas.

A. Vaičiulaitis iki 1940 m. išlei
do tris novelių rinkinius („Vaka
ras sargo namely“, 1932; „Vidu
dienis kaimo smuklėj“, 1933; 
„Pelkių takas“!/ 1939), apysaką 
jaunimui „Mūsų mažoji sesuo“ 
(1936) ir romaną „Valentina“ 
(1936). Pirmas ; rinkinys buvo 
sudarytas iš autobiografinių etiu
dų apie vaikų ir gyvulių gy
venimą. Antrame, šalia meistriš
kai sukurtų novelių, dar pasitaiko 
lengvų, net anekdotinių daly
kėlių, artimų 
žaidimui“. Bet 
spręsti apie 

įeitai susiliejo su 
ištinę maniera, ku- 

svarbią;} vietą užėmė

„literatūriniam 
ir iš jų galima 
pagrindinį A.

vėjaus spektaklių. Už tai ačiū 
autorei, režisieriui, vertėjai, ak
toriams, kompozitoriui, dai
lininkui ir visiems, kurių pa
stangomis spektaklis giliai 
sujaudino žiūrovą ir dar kartą 
priminė, jog pasipriešinimas, 
nors ir tylus, gali savo tikslą 
pasiekti.

Dalia Sruogaitė- 
Bylaitienė

Vaičiulaičio siekimą — tobulai 
apdoroti savo kūrinį. „Vaičiu
laitis visų pirma menininkas. Jam 
svarbiausia — padaryti tarytum iš 
nieko fabulą, į ją įstatyti žmogų ir 
tą fabulą gražiai išplėtoti“, — rašė 
apie šį rinkinį A. Miškinis*).

„Pelkių take“ A. Vaičiulaitis 
pasiekė savo neovelistikos apogė
jų, moralines-psichologines 
problemas derindamas su grakš
čiu ir plastiškų stiliumi. Šį rinkinį 
gerai įvertino ne tik tie, kuriems 
buvo artimas A. Vaičiulaičio 
neokatolicizmas, bet ir tie, kurių 
ideologija aiškiai skyrėsi ir kurie į 
A. Vaičiulaitį pažvelgė pirmiau
sia kaip į menininką“ (psl. 55-56).

Taigi, jokių V. Kelertienės mini
mų „klerikalo“ ir „reakcionie
riaus“ sąvokų. Tiesiog paradok
salu: kai rašantys Lietuvoje 
literatūrinę terminologiją nuo šių 
tarybinių „perlų“ bando apvalyti, 
tai mes čia patys neva kitų vardu ar 
tik nepradedam jais pravar
džiuotis?

*) A. M. A. Vaičiulaitis. Vidudienis 
. kaimo smuklėj. — Šviesos keliai, 1933, 
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Magdalena B. Stankūnienė Šunskų girios aitvarai (aliejus, 1981) 
Paveikslas iš lietuvių dailininkių parodos „Mitologinės būtybės lietuvių 
tautosakoje“. Kaip žinome, IV Mokslo ir Kūrybos simpoziumo proga ši 
paroda praėjusiais metais buvo M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje. Šiuo metu (nuo sausio 5 d. iki sausio 24 d.) ji perkelta į 
Chicagos miesto centrą, i „Galeriją“ 744 North Wells St. Paroda ten pa
vadinta: MITAI — A Contemporary Ezpression of Lithuanian Mythical 
Beings“.

Šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 10 d.

Tarptautinis pripažinimas 
dail. Adolfui Valeškai

Dail. Adolfas Valeška nese
niai gavo žinią, kad jisai bus 
įtrauktas į liuksusinį Italijoje 
leidžiamą leidinį “Trendą and 
Testimonies of Contemporary 
Art”. Šis albumas rinkoje pasi
rodys 1982 m. balandžio mėn. ir 
apžvelgs svarbiuosius fneno 
kūrėjus bei sąjūdžius nuo figū- 
ratyvinio postimpresionizmo 
ligi pačios aktualiausios da
barties. Kiekvienam dailinin
kui skiriamas kritinis - biogra
finis aprašymas ir bent viena jo 
darbų nuotrauka. Be to, A. 
Valeška taip pat įtraukiamas ir 
į netrukus pasirodysiančią 
įvairių sričių pasaulinių įžy
mybių enciklopediją “Per-

• ATEITIS, 1981 m„ Nr. 8. 
Ateitininkų Federacijos leidžia 
mas katalikiškos lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius — kun. dr. K. 
Trimakas, 850 DesPlaines Avė,, 
Apt. 409, Forest Park, IL 60130. Šį 
numerį redagavo ir išdėstė R. 
Sidrienė. Administruoja Ji ozas 
Polikaitis, 7235 S. Sacramento 
Avė., Chicago, IL 60629. 
Prenumerata metams JAV ir 
Kanadoje — 9 dol., Pietų Ameri
koje — 5 dol., kitur — 7 dol., gar
bės prenumerata — 15 dol.

Nors „Ateitis“ praėjusiais 
metais jau šventė 70 metų sukak
tį, bet, kaip šiame numeryje 
matyti, ji yra visokeriopa prasme 
labai jaunatviškas žurnalas. 
Išradingai sutvarkyti puslapiai, 
kūrybingai pateikta įvairiausių 
temų medžiaga skaitytoją labai 
patraukia. Jaunimo veiklos 
aprašymai, su nuotraukomis nuo 
jaunučių susirinkimų iki vestu
vinių iškilmių, džiugina akį.

• PASAULIO LIETUVIS, 
1981 m. gruodžio mėn., Nr. 12. 
Leidinys Bendruomenės minčiai 
ir gyvenimui. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba. 
Redaguoja Bronius Nainys. 
Administruoja Baniutė ir Romas 
Kronai. Redakcijos ir ministra- 
cijos adresas: Pasaulio lietuvis, 
5620 S. Claremont Avė., Chicago, 
IL 60636. Atskiro numerio kaina 
— 1 dol., metinė prenumerata — 
10 dol., garbės prenumerata — 20 
dol.

Šiame numeryje rašo: Stasys 
Barzdukas apie principus ir palai
dumą (paskutinis jo žodis, 
padiktuotas iš ligos patalo); 
Tomas Venclova apie lankymąsi 
Danijoje; B. Mockūr.ienė apie 
Australijos politikos pasikeitimą 
ateivių atžvilgiu; VI. Ramojus 
apie Angliakasių Lietuvą šian
dien; dr. Adolfas Damušis apie 
1941 metų sukilimą; Mindaugas 
Pleškys apie LKB Kronikos 49 nr. 
apžvalgą ir kt. Labai išsami 
pasaulinės lietuvių veiklos kroni
ka, galybė nuotraukų.

i

sonaggi Conttmporanei”. 
Enciklopedijos tekstas keturio
mis kalbomis (italų, anglų, vo
kiečių ir prancūzų). A 
delio formato leidinius 
Parmos mieste įsikūrus* 
dėmia Italia delle Aęti» 
Lavoro.

Dail Valeikos mozan 
vitražų studija žinoma* ji»/#k 
Amerikoje, bet ir “už jūrų ma
rių”. Neseniai gautas 
ravimas dėl skaldyto stiklo iš 
Taivanę (Formozoje) esaiifios ' 
Aindusco b-vės. ^*1. h

Pastaruoju metu A. Valešk. 
dirba skaldyto stiklę^

>ška

Agam sinagogai, 6 taip'pat 
atsidėjęs ir tapybai. I jj Jnn 
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• AKIRAČIAI, 198Boitn: 
lapkričio mėn., Nr. lOiaAuviro 
žodžio mėnraštis. Leidžian¥«Bw- 
point Press, Inc„ 6821 $. Maple- 
wood Av;e., Chicago, W- 
Redaguoja redakcinis kųi^tyvyis. 
Metinė prenumerata 
atskiro numerio kaina — 1 dol.

R. Šilbajoris recenzuoja naują 
Juozo Apučio apysakų 
„Tiltas pei Žalpę“. LabŠ^oRftiis 
pasikalbėjimas su lenkti1 p<Sftu 
Stamslavvu Baranczaktt!f''(Rtt8ų 
samizdato autorius M. Boirijovs,. 
koi žvelgia į istorinę r|je1iw*idi 
knygnešio heroiką. V. .Tzjwnpa 
dirstelia į prof. Br. Dundąįtojįny-. 
gą „Lietuva Napoleono jtįgjesųos 
metais (1807-1812)“ ir a^tepia 
„su ironija ir be ironijos“'į dr. K. 
Ėringio ir dr. K. SkrupeKebo 
pareiškimus. Algirdas T',MŠtaftai- 
tis aptaria pernykštį A'fMcėmos 
„Živilės“ spektaklį. Yra apsčiai ir< 
kitos politinės, visuomeninės 
kultūrinės medžiagos. '

• LIETUVIS ŽURNALIS
TAS, NR. 10. Lietuvių žurnalis
tų sąjungos neperiodinis leidinys. 
Leidžia Lietuvių žurnalistų są
jungos ęentro valdyba. Redagu<>wf 
ja Klevą'Vidžjūnienė, Via *
Galera, Valencia, CA 91355.

Leidinys savo išvaizda im
ponuojantis. Ir turinyje gana pa
trauklus margumynas ilgesnių ir 
trumpesnių straipsnių. Labiau. 
akis užkliūva už šių: P. Garšva. 
“Lietuviškų laikraščių :;{stoįtjA'’, t 
Bronys Raila “Vincas Rastenis: 
Mūsų žumalizmo meistras?; P. 
Jonikas “Gera dovana laikraš
tininkams“ (Antano Saiio'“jfeš- 
tų” I tomas); G. Sirutienj^’Ljetų- 
viškos knygos platintojų“kryžfaus 
keliai” (apie Mariją Šlapelienę); 
V. Saudargas “30 m. Australijos 
lietuvių periodinei spaudai!^ Mū
sų spauda Vokietijoje^ ^Argen
tinos lietuviškoji spauda;'. JžbžR. - 
'Kai mes rengėmės būti spaudos 

darbuotojais (atsiminimgį* įĮ Jur- 
nalizmo kursų 1952 metais, .Chį- 
cagoje) ir kt. Leidinio puslapiai 
skoningai iliustruoti meniškomis 
nuotraukomis ir papuošti*^tfail. 
Vytauto Igno užsklandiitiaB( pie
šiniais.

bet
• KARYS, 1981 m.-spalio 

mėn., Nr. 8. Pasauliotetuvių 
karių-veteranų mėnesinis‘ftrr- 
nalas. Redaguoja “Zigmas 
Raulinaitis. Administruoja 
Alfonsas Samušis. Redakcijos 
ir administracijos adresas: 
Karys, 341 Highland Blvd., 
Brookiyn, N.Y. 11207. 
metinė prenumerata liYdel.

Šiame numeryje: karimi e- 
ras Semenavičius; Lietuvos 
artilerijos generolai; '12A6 -m. 
Šiaulių kautynių vieta;- XV 
aspirantų laida; 4-tasišnfcąetu- 
vos Karaliaus Mindaugo»pėeti- 
ninkų pulkas; Paskutiniai 
metai tėvynėje ir kt.-'-PPati 
šaulių ir ramovėnų * veiklos 
kronika, karinės žinios'ijrkt. 
Žurnalas gausiai iliustrttritas.

• EGLUTĖ, 1981
čio mėn. Lietuvių vaikirtaileras- 
tėtis išeivijoje. Leidžia sešelės^put- 
namietės. Redaguoja O.~-
Mikailaitė. Administruoja.) Dan
guolė Sadūnaitė. Prenumetata 
metams — 7 dol. Redęlg4D$ ir 
administracijos adresas, jjįgįuįį— 
Immaculate Conception Cęnvent, 
Putnam, Conn. 06260. '

Mėnesinis žurnaliukas laitai 
gražiai spausdinamas, pllnW*.pie- 
šinių, pasakų eilėraščių;“Ątsįky- 
mėlių, vaidinimų, galvoBūkftį! Tik
ras lobis mažajam skaitytojui.
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