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Visi mes esame svečiai pasauly 
Sofiją Lukauskaitę — Jasaitienę prisimenant 

Kenti* mjt 
Keli literatūriniai įspūdžiai 
apie žmogų 
Kai knygos viršelyje regi ru

builį tipą su storu cigaru dan
tyse, žinai jau su kuo turėsi rei
kalą. Ir tokią knygą skaitant, 
1922 metų Ameriką regi per 
nekilnojamo turto pirklį Bab-
bitą su visom smulkmenom. 
Gan padorus amerikietis Bab-
bit ten turi autentiškus bruožus 
ir ydas. Atrodo, jog būtum jį 
sutikęs čia pat kur nors įstai
gose ar kaimynystėje. J is mėgs
ta patogumus, nori važinėti, iš
gerti, trokšta garbės, nemoka 
poilsiauti, tuščiai plepa, diskri-
minuoja,mėgstairšvelniąjąlytį 
ir dalina primena senais laikais 
į Lietuvą atvažiavusius mūsų 
pačių emigrantus. Gal tokios 
tada ir buvo drūto amerikiečio 
manieros? Tokios energijos 
šiandien čia jau retai pamatysi. 
Tikrieji Babbitai nyksta. Dabar 
jie lėtesni, jaunimas tingus, 
nežinia kaip jį ir apibrėžti. Ir lite
rato uždavinys šiuo laiku kur 
kas sunkesnis. 

Apie gan vaikiškus "babbi-
tus" rašytojui S. Lewis, atro
do, buvo lengva šnekėti, ypač 
kaip apio tipą. 

Kokios pasaulinės vertės 
knyga bebūtų, kiek žmogus jo
je būtų kuo nors charakterin
gas, ar savo materiališkumu ar 
idealizmu, ar betiksliu nuobo-
džiavimu, ar stengtųsi kovoti 
su modernių laikų džiunglėm, 
visada jis stengias išlikti įvai
riaspalviu žmogum, kiek jam 
ar autoriui tai pasiseka. 

Štai nuoširdus, geras ir die
vobaimingas, mūsų šios die
nos rašytojų užgriebtasis žmo
gus — istorinis Mažvydas. Ir 
kokių didelių siekių! Net gerk
lėj ima drebėti, kai jis eilėm 
meldžiasi už savo "lietuvnin
kus", kada lenkai bruka mums 
savo kalbą, o aukštoji kuni
gija meilytų mus tautine pras
me visai sugniuždyti. Visa tai 
skaitant, tiesiog norisi anuos 
visus sutvarkyti, išlaisvinti 
nuo kankinimo ratų "netikė
lius" ir patį kalinamą Maž
vydą. Emocijos pagriebia. Bet 
autorius tik ant popieriaus da
bar kerštauja, nes tuomet re
tas galėjo pakelti ranką prieš. 
Atrodo, buvom kvaiši ir dau
giau tokiais nebūsim. Bet 
mums vis kas nors apsuka gal-

vą, apgauna. Tik vėliau prare-
gim. Bet vis tiek dar laižomės 
ir dėkojame, kad bent gyvi iš-
liekam. 

Toks lyg ir idealizmas ūž
teli, skaitant šį J . Kralikausko 
romaną, ir toks pirmas įspūdis 
apie šį mūsų idealistą. 
Moters pasąmonės srautu įei

ni į V. Woolf vidaus viešpatiją 
I pasaulinio karo metu. Tiek 
žmogiškos konfūzijos, prieš
taravimų, šimtai proto ratelių 
tik sukasi apie kasdienybę, iš 
kurios padaromas žmogus — 
"homo sapiens". Autorė sus
tabdo ir laiką ir veiksmą žmo
giškoms mintims. Knygoj "Į 
švyturį" (To The Lighthouse) ji 
mėgina parodyti, kaip laikas 
keičia žmogų ir jo aplinką. Vila 
prie jūros, netoli švyturio, po 
vieno šeimininko mirties tam
pa apleista, apželia augmeni
ja, laikas ją trupina, bet ji at
gimsta, žmogaus restauruota, 
išvalyta knygos gale, kai da
lis šeimos sugrįžta į vilą. Kaž
kas joje pasikeitę, bet ji stovi. 
Jei žmonės negrįžtų, vila virs
tų apleistais griuvėsiais. Tiek 
žmogus čia yra svarbus net 
daiktams, jų egzistencijai. J i s 
čia svarbesnis ir už laiką. 

Panašiai ir Sartre "Nausea" 
atsiveria vienišo žmogaus min
timis (apie 1932 m.) svetima
me pajūrio mieste, kur jis rašo 
tezę ir užsisklendžia to miesto 
reginiu, jį apleidžiant. Dieno
raštinė forma romaną daro au
tentišku, jog net nesinori at
rasti ten nieko dirbtinio. 
Herojų priimi tokį, koks yra, 
net neįtardamas, kad romanu 
kuriama nauja filosofijos sro
vė, kuri yra ne kas kita kaip 
mūsų pačių gyvenimas. Gy
venimo nuobodulys čia t ampa 
intriguojančiu; žmogus ir vie
nas yra kažkuo turtingas. Vos 
pakeitus vietą, išėjus iš kam
bario į biblioteką, į restoraną^ 
pas meilužę, į parką į pajūrį, 
įsmeigus akis į vis kitą pap
rastą objektą — medį, veidą — 
jie pradeda egzistuoti. Ir min
tys staiga ima veržtis į tuos ob
jektus, kurie egzistuoja, daž
niausiai stovint ar būnan t 
netoli jų. O tu savo paties vieš
pats, tu gudrus, išmintingas 
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Liūdna, kad jau išlydime į 
amžinybę jauniausius iš tų, 
kurie nepriklausomą Lietuvą 
kūrė arba buvo liudininkais to 
gražaus Lietuvos istorijos lai
kotarpio. Prie jų priklauso di
delės širdies ir šviesaus proto 
asmenybė — Sofija Lukaus
kaitė - Jasaitienė. 

Lietuva, Pirmojo pasaulinio 
karo nualinta, buvo "tuščia 
kaip aruodas pavasarį" — pri
simenant vieno žymiųjų vei
kėjų žodžius. 1918 - 1919 m. vi
si lietuviai, seni ir daugiausia 
jauni, jų tarpe ir Zulė, kaip ją 
artimieji vadino, supuolė kraš
tą atstatinėti ir tvarkyti. Grįž
tan t į tėvynę karo trem
tiniams, spontaniškai kūrėsi 
vietos savivaldybės, mokyk
los, mediciniška pagalba, poli
cija, teismai, visos gyvenimo 
šakos. Centro valdžiai teko tik 
koordinuoti piliečių - patriotų 
atliekamą darbą. 

Vos 17 metų gimnazistė, bu
vo gimusi 1901 m., Zulė entu
ziastingai įsijungė į tą veiklą. 
Ja i ilgai pavyzdžio ieškoti ne
reikėjo,- nes gimtuose Šiau
liuose augo inteligentų vi
s u o m e n i n i n k ų n a m u o s e . 
Tėvas — Stasys Lukauskis, 
žinomas advokatas, motina — 
Elena Ziabickai tė , dantų 
gydytoja, kurie suburdavo 
apylinkių liberalinę visuo
menę. Zulė augo, klausydama 
diskusijų tokių žmonių kaip 
Feliksas Bugailiškis, Kazys 
Venslauskis, dėdė Vaclovas 
Bielskis, Vladas Sirutavičius, 
Kipras Bielinis, Vladimiras 
Zubovas snj. ir daug kitų, 
socialistų, buvusių aušrinin
kų, Vinco Kudirkos bend
raminčių. O praleistieji metai 
tremtyje Maskvoje dar praplė
tė horizontą, atsidūrus mo
tinos sesers, ištekėjusios už 
Tartu universiteto medicinos 
profesoriaus, šeimoje tarp 
aukšto intelektualinio lygio 
šviesuomenės. Jau tada Zulė 
stebino savo išsilavinimu, pri
lygstančiu universiteto studen
tei. Tačiau dar reikėjo įsigyti 
brandos atestatą, tad Zulė 
įstojo 1918 mokslo metų pra
džioje į paskubomis sukomp
lektuotą pirmąją Šiauliuose 
lietuvišką gimnaziją ir ją bai
gė 1919 m. 

Laikai dar buvo sunkūs, šil

tinės epidemijos metu miršta 
Zulės motina 1919 m. Einant 
sena tradicija, kaip Gabrielė 
Petkevičaitė, Aglė Malinaus
kaitė - Šliūpienė, taip ir Zulė, 
būdama vyriausioji vaikų tar
pe, perima auklėti jaunes
niąją sesutę Hanę ir broliuką 
Vacį. Ir per visą gyvenimą 
nuoširdžiai juos globoja. 

O tuo tarpu Tėvynė šaukė 
dar į kitą darbą. Teko daly
vauti istoriniuose įvykiuose, 
kada 1919 m. vasarą į Lietuvą 
įsibrovė avantiūristo Bermon-
to - Avalovo armija. Tai buvo 
visus stebinęs vaizdas — iš 
Latvijos prasiveržę ir Kuršė
nuose įkūrę savo štabą rusų 
kareivių uniformomis vokiš
kai šnekėję kariai! Netrukus 
paaiškėjo, kad tai buvo dalis 
vokiečių kariuomenės, kuri 
nenorėjo klausyti Santarvės 
įsakymo kraustytis iš Pabal
tijo, susijungusi su rusų bal
taisiais, antikomunistiniais 
daliniais. Tie bermontininkai 
sauvaliavo krašte, plėšė gyven
tojus, užėmė Šiaulius ir apy
linkes. 

Prieš naujus priešus skubiai 
organizavosi lietuvių partiza
nai, nes reikėjo padėti jaunai 
mūsų kariuomenei, jau įtrauk
tai į kovą prieš bolševikus ir 
lenkus. Šiauliuose veikė Kip
ras Bielinis, Rapolas Skipitis 
ir Vladas Požėla. J ie sudarė 
štabą, į kurį pakvietė Zulę 
Lukauskaitę. K. Bielinis savo 
knygoje "Gana to jungo!" 422 
psl. rašo: 

"Lukauskaitė turėjo pasi
tempti, nes beveik kasdien rei
kėjo turėti žinių pranešimams 
kariuomenės vadovybei apie 
padėtį. Lukauskaitė šį reikalą 
sutvarkė nuostabiai greit. Tal
kininkais buvo Šiaulių gim
nazijos mokiniai, jos mokslo 
draugai, žinomi ir patikimi vy
rukai. Teko pasidžiaugti žval
gybos viršininkės organizaci-
n i a i s g a b u m a i s i r 
konspiracinio darbo sąlygų su
pratimu". Žvalgų pareigas ėjo 
Aleksandras Mačiūnas, vė
liau inžinierius, Jonas Avižo
nis, 1940 m. išvežtas į Sibirą ir 
ten žuvęs, Krylauskienė, Ig
nas Augustinavičius ir kiti. 
„Surinktos informacijos pa
tekdavo į Lukauskaitės ran
kas, o iš jų į štabą. Šis darbas 
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Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė (1901.111.29 — 1981.X.21) 

vyko lapkričio mėn. [...] Oras 
būdavo šaltas ir nejaukus [...] 
Kartais pavakare matydavau 
peršlapusią žvalgybos vir
šininkę, einančią mosuojant 
rankomis į žingsnio taktą, 
kaip tikrą žygio kareivį. Man 
viršininkė atrodė pavargusi, 
bet dėl konspiracijos reikėjo 
vaidinti, kad esame svetimi, 
tad viešai nesisveikinome". 

Tai vyko prieš pat istorines 
Radviliškio kautynes 1919 m. 
lapkričio 22-23 dienomis, po 
kurių, mūsų kariuomenei lai
mėjus ir tarptautinės misijos 
vadovui, prancūzų generolui 
Niesseliui, apsilankius Šiau
liuose, bermontininkai buvo 
priversti kraustytis iš Lietu
vos. 

įvykių dalyvio inž. A. Ma-

Sofija ir Domas Jasaičiai. Nuotrauka Vytauto Maželio. 

čiūno jaunesnysis brolis inž. 
V. Mačiūnas prideda, kad Lu
kauskaitės suorganizuotoje 
žvalgyboje dar dalyvavo bro
liai Pranas ir Antanas Šilei
kos, broliai Šemetai. O kadan
gi partizanų dauguma buvo 
labai jauni, tai "jau parti
zanams valdant Šiaulių stotį 
ir atvykstant į Siaubus kažko
kiam užsieniečiui, nor in t 
padaryti didesnį įspūdį, parti
zanai aprengė mokytoją I. 
Augustinavičių senu šiltu ap
siaustu, prikabino jam prie 
diržo rankinių granatų, įdavę 
parabelę, ir toks partizanas 
su šautuvu rankose prisistatė 
svečiui". 

Kai tik politinė būklė kiek 
stabilizavosi, 1921 m. pradžio
je Zulė buvo viena iš pirmųjų 
mūsų jaunimo tarpe, kurie 
išvyko studijuoti į užsienį — 
įstojo į aukštąją ūkio mokyklą 
Berlyne. 

1920 - 1926 m. tarpe ten bu
vo susibūrusi įdomi mūsų stu
dentijos grupė. Dauguma dar 
Rusijoje baigę vidurinį moks
lą ar jau pradėję aukštąjį, bu
vo subrendę ir studijavo rim
t a i , k a r t u d o m ė d a m i e s i 
literatūra, menu, politiniais ir 
socialiniais mokslais. Nors 
Vokietijoje infliacijos metu 
Švietimo ministerijos stipen
dininkai gaudavo tik po 5 
amerikoniškus dolerius į mė
nesį, to užtekdavo, kad ir ne 
visada privalgius, lankyti 
teatrus, muziejus, net atos
togų metu ekskursuoti po 
gražiąją Vokietijos gamtą, 
lankyti jos istorines vietoves. 

Po tiek daugelio metų jau 
sunku visas koleges ir visus 
kolegas prisiminti, tai tik su 
pagalba kelių amžininkų gali
ma daugumą jų paminėti. O 
tai svarbu nors bendrais bruo

žais atstatant Zulės Lukaus
kaitės biografiją, norint žinoti, 
su kuo ji jaunystėje susitik
davo. 

Glaudžiai savo tarpe bend
ravo Aldona Carneckaitė (vė
liau Birutienė), Jadvyga Car
neckaitė (buvusio vieno iš 
Lietuvos įkaitų, žuvusio Stutt-
hofe J. Grigo žmona) Valerija 
Čiurlionytė (Karužienė), Jad
vyga Čiurlionytė (Abraitienė -
Borutienė), Stasė Dailidaitė 
(Zaskevičienė), Vanda Dau
girdaitė (Sruogienė), Viktorija 
Gravrogkaitė (Švambarienė), 
Elena Jacevičiūtė, Vincė Jo-
nuškaitė (Zaunienė - Leskai-
tienė), Paulina Kalvaitytė 
(Karvelienė), Ona Kerpaus-
kaitė, Sofija Laucevičiūtė 
(Gedvilienė), Sofija Lukaus
kaitė (Jasaitienė), Ruze Milei-
kaitė, Marija Nemeikšaitė, So
fija Orvydaitė (Vilkaitienė — 
su vyru išvežti į Sibirą ir ten 
žuvę;. Janina Mackevičiūtė 
(Lašienė), Ona Putvinskaitė 
(Tercijonienė), Marija Mašio-
taitė (Urbšienė). Tiek apie mo
teris, o iš vyrų liko atmintyje 
šie: Stasys ir Vaclovas Biru
čiai, Jonas Augustaitis, Val
teris Didžys, Pijus Grajaus
kas, Domas Jasaitis, poetas 
Butkų Juzė, P. Čerkeliūnas, 
Plioplys, Stasys Kuzminskis, 
Kazys ir Juozas Sruogos (Juo
zas tarnavo Lietuvos atstovy
bėje), Martynas Anysas, Juo
zas Urbšys. Juozas Pajaujis. 

Kai kurie studijavo Berlyne 
ilgesnį laiką, kiti tik vieną ki
tą semestrą ar tik atsilan
kydavo tarnybos reikalais. 
Neilgam buvo pasirodžiusi 
jaunutė Hanė Lukauskaitė, 
Elė Zubovaitė, Valė Bielskaitė 
(Anysienė). Lankydavosi dr. 
Julius Abraitis, Jackus Son
deckis, Kazys Binkis, V. 
Mykolaitis - Putinas, E. Tu
rauskas, kurį laiką Faustas 
Kirša klausėsi filosofijos pa
skaitų pas madingą tuomet 
profesorių Dessoirą. Visų my
lima buvo Vincė Jonuškaitė, 
kiekvieną išjudindavusi j kon
certus, operų spektaklius, pati 
dainuodavusi atskirų grupių 
susibūrimuose, visur įneš-
dama gyvumą. 

Dauguma tų Berlyno stu
dentų buvo medikai, ekono
mistai, o visi jautė pareigą 
sekti savo laiko naujas idėjas, 
meną. muziką. Susirin
kę diskutuodavo tuomet skai
tytus Rabindranath Tagorės, 
Romain Rollando. K. Hamsu-
no, R.M. Rilkės M. Maeterlin-
ko ir kt. veikalus,aptardavo 
taip triukšmingai kylančius 
ekspresionistus ir kubistus. 
Visus gaivino noras parsivež
ti žinių besikuriančiai jaunai 
Lietuvos valstybei. Ir, baigę 
mokslus, beveik visi, užėmę 
atsakingus postus, susitik
davo, palaikė savo tarpe ry
šius, nepamiršę tos puikios 
idealistinės nuotaikos studijų 
metu. Pravažiuojantieji ameri
kiečiai ne vieną materialiai su
šelpdavo, o diplomatai — ap
šv ie sdavo e i n a m a i s i a i s 
aktualiais valstybės reikalais. 

Visus jungė Lietuvių stu
dentų draugija, bet greta turė
ta ir ideologinių susibūrimų — 
studentų socialistų draugijos 
pirmininkė buvo Sofija Lu
kauskaitė, o ateitininkų — Do
mas Jasaitis. Lukauskaitė, 
nors viena iš jaunesniųjų, dėl 
savo rimtumo ir takto ne vie
nam tapo autoritetu ir pata-
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rėja. Socialiniais pobūviais vi-
s u s t r a u k d a v o b u t a s 
"Kantstrasse", kur gyveno 
Čarneckaitės ir kelios studen
tės medikės. 

1924 m. Zulė, gavusi diplo
mą, buvo išvykusi metams gi
linti agronomijos, gyvulinin
kystės ir kooperacijos žinių į 
Daniją. Po to ji grįžo j Šiau
lius, ir netrukus 1925 m. paskli
do garsas, kad ištekėjo už Do
mo Jasaičio. Buvę Berlyno 
studentai prisiminė Domą 
Jasaitį ne tiek kaip medicinos 
studentą, kiek kaip poetą. Kaip 
tik 1922 m. jis buvo išleidęs 
kartu su Juozu Sakalausku 
bendru slapyvardžiu Sakalo ir 
Dasaičio poezijos knygutę. 
Artimesnieji vadindavo tą plo
ną, švelnų kolegą "daktaru Dū
šele". Lukauskaitės ir Jasaičio 
vedybos nustebino ne vieną. 
Studijų metu apie jų artimumą 
nebuvo plačiai girdėti. Ji — 
veikli socialdemokrate, glau
džiais saitais susijusi su Šiau
lių, Žemaitijos liberaline vi
suomene, o jis — jau nuo 1911 
m. karštas ateitininkas, reiš
kęsis Voroneže, veiklus Berly
ne, kilęs iš Sūduvos pakraščio, 
nuo Garliavos, bendravęs dau
giausia su krikščionių demo
kratų partijos veikėjais. Kilo 
abejonių, kaip tokių priešingų 
pažiūrų pora sutars? O gy
venimas parodė, kad (sekant 
prancūzišku priežodžiu "Les 
extremite^ se touchent" — eks-
tremos sueina — simbiozė pasi
rodė itin vykusi. 

Abiejų — Zulės ir Domo — 
aukšta kultūra ir nuoširdumas 
leido ne tik konfliktus švelnin
ti, bet įrodė, kad, esant ge
riems norams, galima ir prie
šingas nuomones derinti bei 
gerbti. 

Maždaug tuo pat metu susi
tuokė dar dvi šiauliškių, stu
dijavusių Vakaruose, poros, 
suderinusios skirtingas ideolo
gijas: socialdemokratas Jac
kus Sondeckis ir ateitininkė 
Ruze Mileikaitė, vėl liaudinin
kas Jurgis Krikščiūnas ir atei
tininkė - giedrininkė Ona Pet
rauskaitė. Jų gyvenimas taip 
pat buvo harmoningas. Kažin, 
ar čia neveikė Šiaulių visuo
menės pagarsėjusi liberalizmo 
aura? 

1925 m. po vedybų įsikūrus 
Šiauliuose, prasidėjo Zulės ir 
Domo kūrybingas, plačiai užsi
motas ir sėkmingas gyveni
mas . Zulės tėvas tais pat me
tais mirė. Domas Jasaitis 
vystė medicinos praktiką ir vi
suomeninę, kultūrinę bei poli
tinę veiklą. Zulė pradėjo darbą 
kaip gyvulininkystės instruk
torė, 1926 m. suorganizavo pir
mąją nepriklausomybės lai
kais gyvulininkystės - Žemės 

organizuoti priešmokyklinio 
amžiaus vaikų auklėjimą Lie
tuvoje, nes ši šaka ilgai buvo 
apleista. Baigusi pedagogi
nius mokslus Berlyne, ji pra
dėjo nuo savo privataus vaikų 
darželio Kaune. Pilna en
tuziazmo ir ryžto buvo tikra to 
darbo siela ir širdis, moraliai 
remiama tuo klausimu besi
rūpinančių šviesuokų, apvaži
nėjo visus miestus - miestelius 
Lietuvoje, visur įtraukė į dar
bą vietos inteblgentiją, kuri tel
kė lėšas ir vadovavo vietos po
reikiams. Per keliolika metų 
Nemeikšaitė įkūrė platų tinklą 
su 116 vaikų darželių. Tada, 
valdžiai susidomėjus, perdavė 
Švietimo ministerijai jau vi
siškai sutvarkytą darbą. Drau
gija ruošė vaikų darželių auk
lėtojų kursus, pedagoginių 
patarimų punktus, tėvams pa
skaitas gyvu žodžiu ir per ra
diją, organizavo vaikų aikšte
les, leido žurnalą tėvams 
"Motiną ir vaiką", "Vyturį" 
vaikams, siuntinėjo jaunas 
mokytojas pasitobulinti į už
sienį. Nemeikšaitė kartu su ki
tomis narėmis dalyvaudavo 
tarptautinėse pedagoginėse 
konferencijose, užmezgė ry
šius su žymiais pedagogais teo
retikais, pasirinkusi Lietuvai 
eklektinę sistemą, kuri buvo 
artimesnė belgo pedagogo De 
Croly sistemai negu M. Mon-
tessori. 

Kiekvienas Jasaitienės at
važiavimas į Centro valdybos 
posėdžius Kaune buvo kaip pa
vasario vėjo dvelkimas. Ener
ginga, nuoširdi, pilna realių, 
praktiškų sumanymų ir op
timizmo, paremdavo valdybą, 
padėdama jai kurti šviesią ug
nelę. 

Greta tiek daugelio visuo
meninių darbų Zulė šauniai 
administravo šeimos ūkį Lopa-
tiškius (netoli Šiaulių), o svar
biausia, visą širdį buvo ati
davusi savo šeimai. Abu 
Jasaičiai daug dėmesio kreipė į 
vaikų auklėjimą, augino gilio
je humanistinėje nuotaikoje ir 
praeities kulte. Stengėsi išlai
kyti šimtmetį šeimos namą, 
tiktai jį remontuodami, moder
nizuodami viduje, bet išorę 
palikę nepakeistą, nes tai bu
vo istorinis pastatas — ten 
1863 m. rinkosi sukilėliai, ten 
spaudos draudimo metu buvo 
knygnešių centras, 1905 m. vy
ko lietuvių revoliucionierių po
sėdžiai, 1919 m. kovų su ber
m o n t i n i n k a i s d i e n o m i s 
partizanų štabo būstinė. 

Nors abiejų Jasaičių darbo 
sritys buvo realistinio, prak-
tikinio pobūdžio, jie tebeliko 
veiklūs politikos ir socialinių 
idėjų srityje, o taip pat niekad 
nenustojo domėtis literatūra, 

. menu, muzika. Jų namuose 
ūkio parodą Šiauliuose. Kaip lankėsi ne tik Šiaulių bei apy-
džiaugėsi jaunajai jėgai atėjus linkių inteligentija, bet ir vi-

meniškai suartėjo, kiekvienas 
atsilankymas pas juos Šiau
liuose buvo turiningų disku
sijų, draugiškų nuomonių pasi
keitimų kupinas. 

Įdomi pas juos praleista die
na 1942 m. atostogų metu. Na
mai pilni jaunimo:. Li, viena 
mergytė tarp jaunų vyrukų — 
sūnaus Stanio, Hanės atžalų 
Erdvilio ir Vytenio, kurie ilgai 
tebeaugo po motiniškais Zulės 
sparnais, o kartu ir pusbrolio 
Margerio Jesaičio (daktaro 
brolio notaro pavardė kiek 
skirtingai rašoma), vienintelio 
čia universiteto studento, dar 
labai jauno, bet jau susiforma
vusio į retą mūsuose intelek
tualą. Visi linksmi, gyvi, 
l a i s v a i b e n d r a u j a s u 
vyresniaisiais, klausosi jų 
pasikalbėjimų. Staiga pasi
girsta deklamacija: 

Ką reiškia Lietuva prieš 
Prancūziją? 

Kaip kam. Prancūzam — 
nieko. Mum, lietuviam 

— daugiau kaip šimtas 
Prancūzijų. Viskas. 

Tai karalienės Marysien-
kos Sobieskienės ir didžiojo 
Lietuvos hetmono Kazimiero 
Sapiegos dialogas! Istorinė 
drama, baigta rašyti 1941 m. 
vasarą, jau buvo kiek paplitu
si mašinraščio pavidale, Jasai
čių šeimoje entuziastingai pri
imta, čia pat su Sruoga 
interpretuota. 

Tokia tai nuotaika viešpata
vo Jasaičių namuose. 

Ji dar stengtasi palaikyti ir 
tragiškais okupacijų laikais, 
nors įvykiai nuo 1939 metų ru
dens greit visus prislėgė, 
gyvenimas liko išardytas, rau
donasis teroras, paskui ruda
sis, brutaliai naikino visus mū
sų neilgo, bet kūrybingo, 
gyvenimo žiedus... Nerimas dėl 
ateities, baimė visų akyse... 

Dar mažas vaizdelis iš atsi
minimų kaleidoskopo. Turbūt 
1943 m. vasarą. Susigūžę sė
dim trise, pusbalsiai tariamės. 
Balys Sruoga vokiečių kon
centracijos stovykloje. Jasai
čiai galvoja, kokių priemonių 
griebtis rašytoją išvaduoti, 
nuoširdžiai susirūpinę svarsto 
įvairias galimybes... Daug jų 
išbandyta — maža vilties išgel
bėti. Staiga beldimas į duris. 
Daktaras jas atsargiai prave
ria: stovi žydė, maldauja įsi
leisti. Vyras su žmona žvelgia 
vienas į kitą. Jau ūkyje yra pa

slėptų. K a s daryt i? Tyloj 

Lietuvių įnašas į 
technologiją ir 
gamtamokslį 

Sofija ir Domas Jasaičiai 50 metų vedybinio gyvenimo sukakties dieną 
1975.IV. 13 New Yorke. 

klausimas. Ir kažkas sugal
vota. Nelaimingoji lieka na
muose (jos tolimesnis l ikimas 
man nežinomas, bet iš v iso iš
gelbėta 30 gyvybių). 

Nepamirštamas paskutinis 
apsilankymas pas Jasaičius 
Šiauliuose. 1944 m. liepos 2 d. 
Jau dieną prieš tai iš Vilniaus 
išėjo paskutinis keleivinis 
traukinys. Sostinė pilna pa
bėgėlių iš Gudijos, bolševikai 
apie Minską. Frontas pralauž
tas, istoriniuose namuose, kur 
1863 metų sukilėliai tardavosi 
kaip išvaryti rusus iš Lietu
vos, susirinko kaimynai , arti
mieji, pažįstami. Jų tarpe keli 
jauni vyrai — bene Janavičius 
iš Aleksandrijos ir Liutikas iš 
Žemaitijos, keli kiti. Gal jie visi 
palikuonys tų, kurių prievolė 
buvo per amžius ginti tėvynę 
nuo to paties priešo? Ir čia da
bar jauni, stiprūs vyrai, pilni 
pasiryžimo, klausia: "Kas da
ryti?" Ir atsakymo nėra. Nie
ko negalima padaryti... Tos 
baisios lavinos nesulaikysi. . . 
Sustingsta kraujas gyslose. 
Bejėgiškumas smaugia . Zulė 
stovi tylėdama. Akys siaubo 
pilnos. Kaip Mater Dolorosa 
žvelgia į jaunimą. Pagal iau 
kartoja: "Tik čia nepalikit, ne
palikit čia"... 

Bet mylimos sesers sūnūs 
išėjo į žaliąją girelę ir padėjo 
savo jaunas galveles. Gal ir ki
ti iš ten buvusiųjų... 

O pati Hahė — poetė Ona 
Lukauskaitė Poškienė — pa
liko tėvynėje s a v o tragiško liki
mo laukti. 10 metų iškentėjusi 
Sibiro tremtį, grįžusi į Lietu
vą, tebėra viena nesuimta iš 

I Helsinkio grupės, KGB įkyriai 
l 

Vladimiras Zubovas snj., ku
ris per visą gyvenimą pavyz
džiu ir veiksmu gerino ūkį pla
čioje Žemaitijos apylinkėje! Be 
to Zulė dirbo Šiaulių miesto ir 
apskrities ligonių kasų valdy
boje, gyvulių globos draugijo
je, globojo kalinius be tauty
bės, religijos ar politinių 
pažiūrų skirtumo. Labai daug 
laiko ir širdies įdėjo į motinos 
ir vaiko globos veiklą kaip 
"Lietuvos vaiko" dr-jos Šiau
lių skyriaus ilgametė vice ir 
pirmininkė, Centro valdybos 
narė. 

Sunku čia susilaikyti nuo di
gresijos, nes motinos ir vaiko 
globa buvo viena iš sėkmin
giausių kultūrinio darbo barų 
Lietuvoje, kur visa iniciatyva 
ir sumanymų vykdymas ėjo iš 
pačių piliečių, daugiausia mo
terų. "Motinoms ir vaikams 
globoti" sąjunga, kurios prie
šaky stovėjo K. Tūbelienė, V. 
Lozoraitienė ir kt., buvo apjun
gusi apsčiai tos srities organi
zacijų su centru Kaune. Vie
n a s i š p a d a l i n i ų buvo 
"Lietuvos vaiko" dr-ja. Ją įkū
rė kelios inteligentės su Mari

ja Nemeikšaitė priešakyje. Pa
ti šeimos nesukūrusi, pasiryžo 

sos Lietuvos intelektualinis eli
tas. Pats daktaras Jasait is , 
jaunystėje bandęs poeto 
plunksną, jos niekad nebuvo 
pametęs. Naujas idėjas ir ryšį 
su poezija palaikė jaunesnioji 
Zulės sesuo poetė Hanė (Ona 
Poškienė), artima Kazio Boru
tos bičiulė, pritraukdavusi į na
mus daug įdomaus jaunimo. 
Kaip šeima brangino tautos 
tradicijas ir poeziją, literatūrą, 
gali pailiustruoti mažas pa
vyzdys: dukrai buvo duotas se
nelės iš motinos pusės Elenos 
vardas ir iš M. Maeterlinko kū
rinio "Palias et Melisande" — 
Melisandos vardas, o sūnus 
pakrikštytas Zulės tėvo atmi
nimui Stanislovu (duktė trum
pai vadinama Li, o sūnus - Sta
nis). 

Pinasi galvoje ilgos praei
ties vaizdai. Jie tokie įvairūs, 
k a i kur ie b r a n g ū s , b e t 
asmeniški, kitiems nereikš
mingi. Tačiau negalima nepa
minėti keletos platesnio pobū
džio. 

Abu Jasaičiai domėjosi Ba
lio Sruogos kūryba, ypač pasi
rodžius jo istorinei dramai 
"Milžino paunksmė". Per 
bendrus pažįstamus su juo aa-

sekama. 
Kaip dauguma karo tremti

nių, Jasa ič ių šeima atsidūrė 
1944 m. Vakarų Vokietijoje t ies 
n e ž i n o m a ateitim. Bet abu, vi
są energiją sukaupę, imas i 
gelbėti tai , kas dar ga l ima bu
vo gelbėti . J is - v ienas iš žy
miųjų intelektualų m ū s ų išei
vijoje pasineria į politikos, 
kultūros, šalpos darbą — kurį 
laiką Vykdomosios Tarybos 
narys . Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus pirmininkas, ji Rau
donojo Kryžiaus moterų komi
teto pirmininkė, viena i š Tarp-
t a u t i n ė s m o t e r ų k l u b ų 
federacijos lietuviško padali
nio organizatorė ir aktyvi na
rė. 

D a u g kas tada patyrė ši l tą 
Zulės užuojautos ranką. Arti
mies iems ji v i sad pirmoji sku
bėjo padėti nelaimėje, paguos
ti. V i s a i svet imi vaikai gatvėje 
prie jos glausdavosi patraukti 
jos malonios , nuoširdžios šyp
senos . Kiekvienam rasdavo ge
rą žodį, bendrą temą pasikal
bėjimui. Giliai demokratiška, 
teiraudavosi prasčiokėlio apie 
jo gyvenimą, o svet imas kal
bas mokėdama, lengvai priei
davo prie aukštuose postuose 
buvusių svetimtaučių, la isvai 
j iems vaizduodavo Lietuvos 
tragediją ir tremtinių vargus. 

1950 m. Jasaičiai a tvyks ta į 
Jungt ines Amerikos valsty
bes. T a pati visuomeninė ir 
k u l t ū r i n ė v e i k l a t ę s i a m a . 
Gydytojui tenka kuklus dar
bas l igoninės laboratorijoje. 
P laukia metai Floridoje tarp 
gėlių ir knygų, relikvijų iš Lie
tuvos, Tėvynės ilgesio.Vaikai 
užaugo, išsimokslino, nuėjo sa
vais keliais . Dukra Li ištekėjo 
už i lgamečio Lietuvos Išlais
v in imo komiteto pirmininko 
dr. Kęstučio Valiūno. Sūnus 
Stanis , įsigijęs gydytojo diplo
mą, pradėjo praktiką, vedęs 
Lietuvos kariuomenės savano
rio pulkininko Jurgio Bobelio, 
1936-40 m. buvusio Kauno ka
ro komendanto, dukterį Lai
mą. Zulės brolis Vacys , i lgai 
jos globojamas, buvo sukūręs 
še imą su savo pussesere Bi
rute Jesaityte , bet ankst i mirė, 
pal ikęs žmoną žiauraus artri
to kankinamą. Paaugo ir myli
mi anūkai . 

Zulė ilgai globojo šviesaus 
atminimo invalidiškumo pri
slėgtą garbingąjį Lietuvos ne
priklausomybės Vasario 16 d. 

Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
penktadienio, lapkr. 27 d., bendra
sis popietinis posėdis visų pirma 
buvo paskirtas išryškinti išeivių 
lietuvių įnašui į griežtuosius moks
lus, technologiją, architektūrą. 

Donatas Šatas informavo apie 
didelius nuopelnus Igno Domei
kos, kuris kadaise nuvykęs į Pietų 
Ameriką labai pasižymėjo. Jis bu
vo geologas, inžinierius, kalnų tyri
nėtojas, dirbęs Čilėje. 1831 m. suki
limo dalyvis. Čilę pasiekė 1838 m. 

Tapo Santiago universiteto rek
torium. Buvo Čilės Švietimo minis
tru. 

Dar anksčiau buvo plačiai pa
garsėjęs Kazimieras Semanavi-
čius, 1650 m. išleidęs lotynų kalba 
knygą apie artileriją. Plačiau pa
garsėjo elektrotechnikos mokslo 
pionierius Teodoras Grotthuss. 
Jis surado apsčiai pagrindinių 
principų foto srityje. "Technikos 
žodyje" buvo skelbta, kad turime 
dabar išeivijoje apie 300 mokslo 
darbuotojų inžinierių, kurie pa
skelbė savo studijas. Iš tikrųjų gal 
jų bus apie 500, o iš viso lietuvių 
mokslo darbuotojų • inžinierių 
skaičius laisvame pasaulyje sie
kia per 1500. Džiugu, kad didelis jų 
procentas, palyginti, jauno am
žiaus, išsimokslinę išeivijoje. 

Pabaltijo universitetas poka
rio metų Vokietijoje savo žydėji
me turėjo 1155 studentus, jame yra 
dėstę 49 lietuviai. Universitetas 
turėjo ryšių su apie 200 aukštųjų 
mokyklų 

Išeivija turi stiprių architektų. 
Vienas iš pirmųjų — M. Žaldokas, 
iš naujesnių — J. Muiokas, Kova, 
Kulpavičius, V. Balzaras, Žemai
tis, V. Pelda, Arbas, Bublys. 

Statybos inžinerija gausiausia, 
dauguma dirba projektavimo fir
mose. V. Paulius, V. Germanas, J. 
Raulinaitis, V. Izbickas, V. Šliū
pas (Azijoj ir Afrikoj), L. Bajo
rūnas, Danys (švyturių specialis
tas), Alg . Kabaila, Alg. 
Machertas, Mitalas, J. Dainora. 

Vandenų saugojime nuo užter
šimo dirba V. Klemas V. 
Adamkus, K. Devenis, P. Mažei
ka, Geodezijoje - A Girnius. Erd
vės tyrinėjimas patraukė daug lie
tuvių mokslininkų. A Kliorė 
(Marso ir Veneros tyrimai), V. 
Vasyliūnas, Pauliukonis, R. Košu-

* ba, R Vaičaitis ir kiti. 
Mechanikoje daug inžinierių dir

ba prie automašinų: R. Špokas, 
Račiūnas, Statkus, Š. Užgiris, M. 

Pranas Domiaiti* (1880-1966) Gėlių puokftte 

"Ty gyvenk mūsų širdyje 
kaip paukštis, 

Kuris kada panori — 
išskrenda 

ir vėl sugrįžta... 
Tu gyvenk mūsų namuose 

____ kaip dvasia, 
Kuri nei paliečiama, 

nei sužeidžiama... 
Tu šviesk mums sapnuose 
kaip žvakė, 

kuri niekad nesudega, 
N e s tu esi gyva alyvos 
šakelė 

mano žemės . 
Po dviejų savaičių, 1977 m. 

birželio 5 dieną, jis staiga mi
rė. Parašas Domo Jasaičio an-
kapyje apibūdina jo pasaulė
žiūrą: 

"Tebus dangus visiems 
šviesi pastogė, 

O žemė bus visiems 
laisvi namai". 

Zulė liko viena. Persikėlė į 
Bostoną, kur gyveno Stanis ir 

akto s ignatarą, profesorių Ste- jo vaikai Dalia Marija ir Jur-
poną Kairį- gis Stasys. Savo širdgėlą, vie-

Gyvenime netrūko konflik- nišumą, stengėsi užpildyti vi-
tų, sunkumų, nelaimių, nuo ko- suomenine veikla, knygomis, 
kių ne vienas palūžta. Bet Zulė 
su pakelta galva ir giedriu 
žvi lgsniu ėjo s a v o keliu. 

Amžiaus našta ėmė slėgti. 
Teko persikelti į N e w Yorką, besirūpinusi, iki galo stengėsi 
arčiau šeimos, dukters, jos sūnų i nieko neapsunkinti. 
Dominyko Ryčio, Andriaus 
Kęstučio, Juliaus Vytenio ir 
Saul iaus Petro. Ir čia gy
venimo saulėleidį vyras su 
žmona darniai leido kartu. Jų 
art imumą pabrėžia laiškuose 
bičiuliams jungtinis parašas 
ZULDOMAS. 

1977 m. gegužės 22 d. Do
m a s Jasai t i s rašė žmonos jau
nys tė s draugei: 

gyvai tebesidomėjo pasauli
niais įvykiais, savo vaikų, anū
kų, draugų gyvenimu, jų li
k i m u . V i s a d k i t a i s 

P o trumpos ligos, artimiau
siųjų apsupta, ramiai užmigo 
1981 m spalio 21 dieną. 

Jai tiktų Žygimanto Augus
to žodžiai, kuriais jis aprau
dojo savo žmoną Barborą Rad
vilaitę: "Ji niekam blogo 
nelinkėjo, o daug kam gera pa
darė". 

Vanda Daugirdaitė -
Sruogienė 

Šabanas, St. Bačkaitis, Alg. 
Nas vytis. 

Helikopteriuose — Mosinskis, 
Vaičaitis, P. Nasvytis. 

šilimos mainuose dirba R. 
Viskanta, J. Bilėnas. 

Lietuviai pasireiškia dinami
koje, laivų statybos srity, metalo 
suvirinimo darbuose. Atominės 
energijos srity dirba K. Almenas. 
Elektronijoje apsčiai straipsnių 
paskelbė Jurkus. 

Chemijoje ir jos technologijoje, 
ypač jų plastikinėse medžiagose, 
dirba daug lietuvių, padariusių iš
radimų. 

Organinėj chemijoj reiškiasi K. 
Keblys, Motekaitis. 

Iš viso šiose srityse reiškiasi 
apie 2000 lietuvių darbuotojų. 

Dr. Ramūnas Kondratas kal
bėjo apie lietuvių išeivių moksli
ninkų įnašą į gamtos mokslą ir 
medicinos išvystymą Jis yra 
kuratorius Smithsonian institute. 
Pirmus lietuviškus gamtamokslio 
specialistus jau užtinkame XVII 
šimtmety, Vilniaus universitete. 
Profesoriai rašė apie kraujo apy
taką, mikroskopą. A. Kuršys - Kūr
enus Leideno universitete apgynė 
disertaciją. Jis buvo pirmosios New 
Yorko aukšt. mokyklos direktorius, 
pirmas New Yorko išmokslintas-
gydytojas. 

Vilniaus universitetas buvo ta
pęs pirmaujančiu mokslo židiniu 
visoj Rusijos imperijoje. I. Domei
ka yra sudaręs tris Lietuvos ener
gijos žemėlapius. Medikai buvo 
bundančios Lietuvos švietėjai: dr. 
J. Basanavičius, dr. K. Grinius, dr. 
V. Pietaris, dr. V. Kudirka. Dr. 
Basanavičius įsteigė Bulgarijoje 
ligoninę, rašė į rusų medicinos žur
nalus. Jis buvo kviečiamas direk
torium bulgarų ligoninės Kons
tantinopoly. Bulgarijoje tebėra 
gerbiamas. 

Išeivijoje ankstybesnieji lietu
viai gydytojai steigė savo drau
giją, leido žurnalą "Gydytojas". 
Tarp jų žinomas S t BiežiB, dr. 
Draugelis ir kt. 

Dalis lietuvių profesorių buvo iš
blokšti iš tėvynės, atvyko į JAV. 
Tik dalis, kaip dr. J. Meškauskas, 
čia praktikavo mediciną. Dalis pa
teko dėstytojais į aukštąsias mo
kyklas, kaip M. Budrienė. 

Dauguma dabar besidarbuojan
čių išeivijos gydytojų yra baigę 
studijas Europoje ar JAV. Jie sa
vo darbais laimėję nemažą pri
pažinimą. Čia M. Yčas yra mikro
biologijos profesorius. Nemažai 
spausdinęs straipsnių, parašęs 2 
knygas. Dr. E. Kaminskas dėstė 
Harvardo ir Wisconsin universite
tuose. V. Užgiris domisi metabo
lizmu, cholesteroliu, dirbo eksperi
mentinėje biologijoje. Dr. Vaitužis 
veda tyrinėjimus elektroniniu mi
kroskopu. Jo straipsniai plačiai ci
tuojami. M. Jasaitis veda nuklei-
nių rūgščių chemines studijas. 

Daug mūsiškių pasižymi pritai
komoje srityje. Žymus dr. Vaitke
vičius. Aktyviai dalyvauja moks
linėj veikloj, tiria, kodėl atsiranda 
vėžio metestazės. Išspausdino apie 
90 Str. Dr. Vainauskas studijuoja, 
kaip vaistai paveikia širdies rau
menis. Yra parašęs per 100 moks
linių straipsnių. Pasižymėjęs 
mokslo darbais R. Nemickas. A. 
Butkus specializuojasi širdies 
kraujagyslių srity. 

Patologijoje reiškiasi D. Varia-
kojis, B. Biskis. Odontologijoje do
minuoja lietuvės moterys, pvz. N. 
Remeikienė. Radiologijoje pasižy
mi Gedgaudas, Palubinskas. Abu
du daug spausdina. 

V. Zygas padarė svarbų įnašą į i 
kuru ligos istoriją. Įrodė, kad lėtas 
virusas gali sukelti chroninę dege-
neratyvinę ligą. Šis atradimas ati
darė naujus laukus mikrobiolo
gijoje. Susekta, kad šios užkrėtos 
plito,puslaukiniams suvalgant šia 
liga mirusio smegenis. 

Gamtininkų turime žymiai ma
žiau negu medikų. Tarp biologų — 
K. Regelis, miškininkai J. Kuprio-
nis ir k. Daug straipsnių išspaus
dinęs J. Genys. Geografai, kaip ar. 
K. Pakštas, pasižymėjo Lietuvos 
gamtos tyrimais. Hidrometrikoj 
pasižymėjo St. Kolupaila. B. Sal-
dukienė daug rašė geologijos temo
mis enciklopedijoje. 

Bendras įspūdis - lietuviai išei
viai kai kuriose srityse yra atlikę 
svarbių darbų ir jų vardai plačiau 
žinomi. 

Sio bendro posėdžio vadovas bu
vo Jonas Bilėnas. 

Juozas Prunskis 
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MAKSIMILIJONAS RYLA 
Žemaičio istorija, nežinoma istorikams 

STASYS YLA 

„Perskaičiau Tavo straipsnį 
S- „Drauge" Caras — Europos 

žandaras, — rašo romėnas 
(JV), kuriam nesvetima mūsų 

- istorija. — Pastebėjau kai 
kurių netikslumų. Jėzuitas 

j f Maksimilijonas Ryla nebuvo 
oi žemaitis, kaip straipsnyje 
B4- pakartotinai sakoma. Tikri-
.ae • rtau visokias enciklopedijas, ir 
yiu«-<vi8ur nurodoma, kad jis gimęs 

Pederosk kaime, Volkovisko 
•9— apskrityje. Taigi, gal tiksliau 

sakyti, kad gimęs buv. Lietu-
" l u vos Kunigaikštystėje. Lietu
mi voje jis nesimokė, nedirbo, 

išvykęs į užsienį tapo jėzuitu ir 
ja^ v daugiausia darbavosi misijose 

(Sirijoje), kur ir mirė", 
-fe* - A r tikrai jis nebuvo žemai-
-ik ; tis? Ar dirbo tik Sirijoje ir ten 
• . mirė? Jo vardas pas mus 
B"^' beveik nežinomas, kaip nežino-
•*[' ižas buvo ir Andrius Ruda-
^Čr i r ina , SJ (m. 1631), pirmasis 

lietuvis misionierius Tolimuo-

-v 
se Rytuose, kol jį „atkasė" B. 

Jm Andriuška, SJ, parašęs jo 
į,t!. biografijėlę (1933), o vėliau P. 

Rabikauskas . SJ, davęs 
,8' -papildomą jo apybraižą su 
•9P' plačia bibliografija L. Enciklo

pedijoje (XXVI, 54-56). Ryla 
'B buvo ypatingai našus XIX 
ay amžiaus jėzuitų ir misijų isto-

rijoje. Jo pėdsakai ryškūs Arti
muose Rytuose, Afrikoj, Mal: 

^ toj, Sicilijoj ir pačioj Romoj. O 
.£ jau pamokslininkas, priar-
.tt tėjęs savo amžininko (tais 
ajoi -pačiais metais gimusio) Lacor-

••••• d a i r e . 

-ė) 
Misionierius ir 

• • m • • • * misionierių rengėjas 
- «•*' Popiežius Grigalius XVI 

vienoje audiencijoje (1844) 
•' •• prasitarė: „Prisimenu, kaip jis 
•"* <ĖSyla) anksčiau keistai atrodė, 

prisistatęs man kaip basa (ara
bas). Dabar barzdos nebe-

p, , :nešioja, po visą pasaulį 
nebelaksto, bet visą pasaulį, 
visus kraštus turi po savim". 
Popiežius norėjo pasakyti, kad 

-i dabar visų kraštų būsimieji 
I i misionieriai pavesti jam ruoš

ti misijų darbui Propagandos 
kolegijoje Romoj. Kaip tik tais 

* metais (1844) jis buvo paskir
t a s šios kolegijos rektoriumi^). i/.1-. 

& 

*~ 

Ligi to laiko jis keliavo po 
Artimuosius Rytus, pradėjęs 
misionieriaus darbą nuo Liba
no, kurį tada valdė turkai. 

*»* Persikėlęs iš čia į Mezopotami-
-w- ją ir Siriją, susidūrė su kurdais 

ir čhaldėjais. Ruošėsi steigti 
• kolegiją misionieriams Gaze-

ryje (Gazara, Gezer) ir tuo 
reikalu buvo atvykęs kaip 
„basa" pas popiežių į Romą. 
Kalbėjo jis apie reikalą, o 
popiežius atrodė nesusigaudo. 

, Tada Ryla tiesiai paklausė, ar 
. 6 J o Šventenybė skaitė projektą 
-•, ap ie kolegiją. Popiežius 
ą pasižiūrėjo, nepatenkintas, ir 
•• prisipažino neskaitęs. Esą, 
•* "vienuoliai visokių dalykų 

prirašo, ir jis negalįs visko 
'*, perskaityti. (Popiežius pats 
"': buvo vienuolis kamaldulas). 

— Ateik rytoj, kai būsiu 
perskaitęs, — nutraukė audien
ciją popiežius. 

u , . Pabuvęs Romoj, Ryla 1839 
nr -metais išvyko į Maltą, paskui į 
- -Konstantinopolį, o 1840 metais 
i jau buvo Palestinoje. Cia jį 

sutiko buvęs Vilniaus univer-
, l siteto studentas, Kijevo univer-
* si teto profesorius (vėliau 

Petrapilio Dv. akademijos 
* rektorius) Ig. Holovinskis, lan

kęs tuo metu šventąsias vie-
~ tas. Holovinskiui jis atrodė 
- kaip beduinas su turbanu ir 
* didele barzda, jodinėjas arabiš-
.. ku žirgu. 'Buvęs smagus ir 
I draugiškas. Atrodė greitas 
- prisitaikyti prie bet kurių 

aplinkybių(2). 
*** Tais metais Ryla buvo 

' p a s k i r t a s jėzuitų misijos virši-
B ninku Sirijoje, kurią valdė 

prancūzai. Šie kliudė jo veiklą. 

Maksimilijonas Ryla, S.J. Portretas, pieštas dail. Podeti Romoje 

dėl to buvo priverstas Siriją 
• palikti. Persikėlė į Libaną ir 

čia, Beirute, 1841 (pernai suėjo 
140 metų) įsteigė pirmąją 
katalikų kolegiją Artimuose 
Rytuose, iš kurios išaugo 
(1875) katalikų (šv. Juozapo) 
universitetas, tebeveikiąs ligi 
šių dienų. Atitrukdamas iš 
Libano, vėl lankė Maltos salą 
ir čia garsėjo savo pamoks
lais. Siekė Sicilijos, keliavo po 
ją keletą mėnesių, pasakė 500 
pamokslų. 

Jo misijinę veiklą ir sėkmę 
stebėjo jėzuitų ordino vadovy
bė. „Tėvas generolas jį atšau
kė (1844) į Romą ir paskyrė 
didžiosios misijų kolegijos — 
Collegium Urbanum de Propa
ganda Fede rektoriumi. Šiai 
pareigai nerasta tinkamesnio 
žmogaus kaip Ryla, kuris 
tikėjimui plėsti buvo apkelia
vęs dalį Europos, Azijos ir Afri-
kos"(3). 

„Žemait i ja j a m gi l ia i 
š i rdy ir m i n t y " 

Pradėjęs rektoriauti, nemetė 
ir sakyklos. Jau buvo žinomas 
romėnams iš anksčiau, kai gat
vėse vedė ginčus su gari-
baldininkais, puldamas po
piežių jų ž o d ž i a i s , t u o 
sudomindamas, o paskui jiems 
atkirsdamas. Nūnai romėnai 
rinkosi jo pamokslų klausyti. 
Domėjosi juo ir turistai, kurie 
galėjo suprasti itališkai. 1845 
m. sausio 11 atsirado Romoj ir 
išbuvo ligi balandžio. 7. Kle-
mentina Tanska-Hoffma-
nienė su vyru, žinoma rašy
toja, istorinių romanų kūrėja, 
klausėsi Rylos pamokslų Gesu 
(jėzuitų) bažnyčioje gavėnios 
metu ir turėjo progos su juo 
asmeniškai susipažinti. J i 
rašo: „Ką tik buvo pas mus 
Tėvas Ryla, garsus pamoks
lininkas, dabar Propagandos 
viršininkas.Kaip gaila, kad jis 
negalėjo pasišvęsti savo kraš
tui... Iš stoto daugiau nei vidu
tinis, veidas pailgas, išraiš
kingas, akys nepaprastai 
gilios, mėlynos. Linksmas, 
natūralus, paprastas kalboj, 
neišdidus, bet kartu r imtas ir 
patrauklus. Kilme jis žemaitis, 
nepamiršęs gimtosios kalbos, 
papročių, prietarų, dainų. 
Žemaitija jam giliai širdy ir 
atminty. Plaukus nešioja ilgus, 
tik barzdą turėjo nusiskusti. 
Pradėjo savo pamoks lus 
praėjusį trečiadienį ir sakys 
kasdien, išskyrus šeš ta
dienius. Jėzuitai nerado vertin
gesnio pamokslininko gavė
niai, kaip jį. Kai jis kalba, 
kartais visai ką kita pasako, 
negu ketino. Niekad savo 
pamokslų nerašo, tik atlaiko 
mišias, išgeria kavos ir po to 

užsidaro pusei valandos pagal
voti. Neturi gražios italų 
gražbylystės, bet jo žodis ir 
mintis lengvai plaukia, dėl to 
visuomet su dideliu rimtumu 
klausomas. Vartoja arabų, 
maltiečių, italų, lotynų, anglų, 
lenkų kalbas ir kiekviena iš jų 
gali sakyti pamokslus. Pas 
italus pamokslininkai turi 
savo charakteristikas. Vienų 
pamokslai vadinami akademi
ja, kitų pasivaikščiojimas, 
trečių pasninkas, o apie Rylą 
sakoma '— misija. Šį epitetą 
Ryla sakėsi išgirdęs iš paties 
popiežiaus lūpų"(4). 

Rylos kilmę geriausiai ži
nojo Jeronimas Kaisevičius, 
gimęs Slavikų parapijoj. (Jo 
tėvas valdė vienkiemį — 
folvarką, kur is pr ik lausė 
Gelgaudišio dvarui). Kaise
vičius buvo baigęs Propagan
dos kolegiją Romoje ir, kai stei
gė Rezurekcionistų vienuoliją, 
Ryla jam padėjo. Rašydamas 
iš Romos laišką Janskiui, 
Kaisevičius 1838.X.6 Rylą 
vadina žemaičiu(5). Kaip „gar
sų jėzuitą žemaitį" aprašė 
1848.1.20 ir Jurjer Wilenski, o 
tas žinias panaudojo Valan
čius savo „Pastabose"(6). 

K a i p iš Žemaičių 
p a t e k o į Gudiją? 

Klausimas, kurioj Žemai
tijos vietoj jis buvo gimęs? 
Jėzuitas P. Galletti rašo, kad 
„Tėvas Maksimilijonas Ryla 
gimęs iš kilmingo kraujo 1802 
gruodžio 31 viename Lietuvos 
miestelyje (in un castello), 
priklausiusiame jo šeimai, nuo 
kurio jis gavo ir pavardę"(7). 
Tokio miestelio Rylos vardu 
Žemaičiuose nebuvo, bet buvo 
vietovė Ryliai (tarmiškai Ryle) 
Šiluvo3 parapijoj(8). Buvo 
kitas Ryla tuo pačiu vardu, 
bazilionų-unitų vienuolis, bai
gęs mokslus Romos propagan
dos kolegijoj, dirbęs kunigu 
Vilniuje, turėjęs atsakingų 
pareigų Lietuvos bazilionų 
provincijoje, pagaliau Chelmo 
ir Premyslio vyskupas (m. 
1793). Biografai teigia, kad 
jėzuitas Ryla per krikštą 
gavęs, šalia Stasio, antrąjį — 
Maksimilijono vardą tik dėl 
savo garsaus dėdės vyskupo. 
(Bazilionai buvo stiprūs Lietu
voje; nuo 1749 metų jie įsikūrė 
Padubysyje, Žemaičiuose, ir 
turėjo savo mokyklą). 

Iš Žemaičių jaunojo Rylos 
tėvai išsikėlė tarnauti pas 
Lietuvos kunigaikštijos raiky-
toją Juozapą Bychovcą į Pede-
rosko dvarą , Volkovisko 
apskrityje, Gardino srityje. Čia 

Osvaldo Rossler 
NIEKAD KAIP DABAR 

Niekad kaip dabar dvasios gyvenimas 
nebuvo taip susiplakęs su kitu 
kinišku gyvenimu, kurį gal sulaužė 
tam tikras auklėjimas, tam tikri veidrodžiai, 
iškreipę mūsų nekaltumą. 
Niekad taip daug nebuvo kalbama apie mirtį 
tokiais paniekos ir įtūžimo žodžiais, 
niekad nebuvo taip ginčijamasi, 
niekad nebuvo taip mėginama neigti 
ir niekad nebuvo taip gyvenama joje. 
Niekad kaip dabar nebuvo įsiveržę 
tiek bergždžių tikėjimų: Rasė, 
Pasąmonė, Gamta, 
Istorinis Vyksmas, Tautos; 
Jie pakeitė Dievą, tačiau su kaukėm. 
Niekad politikas taip neapgaudinėjo. 
Masių akivaizdoje, visi jautė 
reikalą kombinuoti melus 
su trupučiu tiesos, niekas nebuvo tyras, 
nei kairieji, nei dešinieji. 
Niekad nebuvo tiek kalbama apie taiką 
ir apie karą, niekad mokslininkai 
nebuvo taip gerai paruošę dirvą 
pasauliui suplaišinti į du gabalus, 
į dvi dideles merdinčias dalis. 
Niekad nebuvo taip garbinamas seksas, 
niekad kaip dabar, nebuvo paisoma 
jo praktikos ir teorijos, niekad 
nebuvo taip dirginami geiduliai, 
niekad nebuvo kūnas toks nuogas. 
Ir niekad nebuvo tiek nepatenkintųjų, 
tiek ugnies bedegančios savo ugnyje, 
tiek sprogimų, visad nuslopinamų, 
tiek gilių ir ilgų susidūrimų 
tarp kūnų ir sielų. 
Ir niekad poetas nebuvo toks nereikalingas, 
ir niekad menas nebuvo toks tuščias, 
ir niekad nebuvo tokių būtinybių, 
ir niekad nebuvo tiek ir taip maža, 
ir niekad nieko ir niekad niekas tokie. 

Norime būti laimingi, ir tai teisinga, 
ramybė ar nenumatytos kelionės, 
ieškojimas pasimėgavimų ar jų užmiršimo, 
paprastas gyvenimas, psichoanalizė, 
norime būti laimingi ir visa tinka. 

VISI ESAME VIENIŠI 

Visi esame lygiai beginkliai, 
visi esame lygiai nugrimzdę, 
visi esame lygiai ligonys, 
visi esame lygiai vieniši, 
ypatingai vieniši ir nuogi. 

JAUNŲJŲ BŪRIAI 

Yra daug susikaupusių baimių, 
yra daug pakeliamų smūgių, 
yra daug atkaklių grasinimų, 
yra daug besiartinančių krizių, 
yra daug numirusių džiaugsmų. 
Atrodo, kad vienądien visata 
turės sprogti naikindama namus, 
šeimas ir žmones, 
lyg kad dvasių įtampa 
galiausiai pasirekštų žudančia jėga. 

GATVĖS 

Žinau gatves, turtingas ilgesiais: 
kiekvienas medis, kiekvienas namas, kiekvienas kampas 
yra ilgesio pakartojimas; 
žinau gatves turtingas skurdu: 
kiekvienas takelis ar kiemas, kiekvienas akmuo, 
kiekvienos durys, susijungdamos su kitom durim 
yra to skurdo patvirtinimas; 
žinau gatves, turtingas bausmėm: 
kiekvienas pastatas, kiekvienas atskiras kambarys, 
kiekvienas langas, niekur nežiūrėdamas, 
yra didelės bausmės pakartojimas; 
žinau gatves, turtingas tylomis, 
žinau gatves, turtingas nebuvimais, 
žinau gatves nesuskaitomas gatves, 
kuriomis kasdieną vaikštau, 
ne kojom, bet sąžine 
būti ir nebūti, skendėti 
skausme, vadinamam Buenos Aires. 

Ryla su Bychovco vaikais 
pradėjo lankyt i Bychovo 
apskrities mokyklą, o paskui 
pateko į Polocko jėzuitų aka
demiją. Rylos monografa8, 
lenkų jėzuitas M. Czermiris-
kis, pradeda visą istoriją nuo 
Pederosko dvaro, neužsimin
damas apie žemaitišką jo kil
me. Tik antrame tome patei
k ia j i s j a u i r minėtąj į 
Tanskos-Hoffmanienės liudi
jimą. Paska-.tęs šios mono
grafijos pradžią, ne vienas 
buvo suklaidintas įspūdžio, 
kad Ryla buvo gimęs gudu ar 
lenku Pederosko dvare(9). 

Ryla baigė Polocko jėzuitų 
akademiją 1817 ir, kaip teigia 
J. Kaisevičius, pradėjo Vil
niaus universitete studijuoti 
mediciną. Bet, jėzuitus išva
rant iš Rusijos, prisijungęs prie 
jų ir 1820 m. atsidūręs Romoje. 
Čia įstojo į jėzuitus, baigė 
mokslus ir pasirinko misionie
riaus kelią. Jo motina Bychov-
cų dvare buvo virėja, pagar
sėjusi savo menu. J i buvo dar 
gyva, kai sūnus pradėjo kelio
nę po Artimuosius Rytus, ir jis 
rašinėjo jai laiškus iš šventųjų 
vietų. 

Saugok ir gink savo jaunystę. 
Gink ją nuo tos netikros, 
kolektyvinės, minios jaunystės. 

UNAMUNO 

Ėjau miesto centrine gatve, 
kaip daugelį kartų anksčiau. 
(Buvo tamsus žiemos pavakarys, lynojo). 
18 tikrųjų gi ėjau dykuma, 
tartum nusileidus į urvą, 
lyg tas, kuris gyvena 
ilgam ir žiauriam sapne. 
Visa buvo slogutis, tamsuma. 
Buvo vienas tų pavakarių, 
kai žmogus laukia mirties, kaip kažko natūralaus. 
Lietus buvo toks, 
kuris įsiskverbia į kaulus, 
kuris kaip tyla, 
kuris galiausiai visur įsiveržia. 
įėjau į vieną paprastą kavinę. 
Paprašiau kavos ir tūnojau ramybėje. 
Už vieno stalo, 
šalia mano tylaus laikymos, 
išdidūs, entuziastai, 
su žalia jaunyste, 
sėdėjo jie. 

Nepastebėjo mano atsiradimo, o gal matė 
kaip kad matomas praėjimas debesies, 
bėgančio Šešėlio, lengvo dvelkimo, 
kažko, kas praeina ir dingsta svetimas 
mūsų intymiausiai būsenai. 

Aistringumas ryškėjo iš kiekvieno mosto, 
teigimas, išdidumas kiekvienam sprendime. 
Kalbėjo tonu tų, 
kurie jautėsi 
suradę tiesą, neabejoja 
savo likimu. 
Jautėsi esą savo gyvenimų centre. 
Viskas buvo analizuojama, viskas 
buvo apsprendžiama: 
literatūrinės ir dorovinės vertybės, 
poezija, visuomenė, klasių kova. 
Man tai buvo įdomu, 
nes jų kalbose girdėjau 
senuosius savo balsus. 

Tada prisiminiau epizodus 
savo jaunystės, 
vieną tų paauguolio skyrių, 
kurie būna gražiausi 
žmogaus gyvenimo knygoje. 
Akimirka panorau susibroliauti, 
pasidalinti su jais įkarščiu, begaliniais siekiais 
sau pačiam nuslėpti prabėgusį laiką, 
ir taip, kaip juokas nutrina raukšles, 
nusimesti bent kiek išgyventų metų. 
Atmečiau ketinimą. 
Panašiu elgesiu rizikavau 
pastatyti sieną 
vietoj tilto, kuris mane viliojo. 
Aš buvau tiem jaunuoliam svetimas. 
Aš buvau asmenybė, 
tolima jų troškimams. 
Aš jiem buvau priešas 
amžium ir kitais atžvilgiais. 
Man nebūtų atleidę kokios nevalingos, 
išmintingos pastabos ar sukūlimo, 
išnirusių iš kokio posakio dugno. 
Mano akyse būtų pamatę miglą, 
mano žodžiuose — sugriautos stovyklos pėdsakus. 
Jiem aš buvau pernelyg senas. 
Aišku, aš jiem pavydėjau; 
jie atstovavo 
mano paties vis dar tebeįsikūnijančiom svajonėm. 

Išvertė P. G a u č y s 

Osvaldo Rossler, argentiniečių vidurinės kartos (g. 1927) 
poetas. Ligi šiol yra išleidęs 8 poezijos rinkinius. Jo lyrika rimta, 
savyje susikaupusi ir labiausiai domisi dabartinėm gyvenimo prob
lemom. Jo įžvalgi akis pagauna tikrovę ir ją perkuria. Jis ieško jau
nuolio kovų, Jo herojiškumo laukų, tačiau nemėgina atgauti kas 
prarasta. Iš pateikiamo jo naujausių eilėraščių pluošto ryškėja jo 
pažiūra į nūdienį pasaulį. Juose atsispindi šio laikotarpio ypatin
gumai. Kartu su tuo, juose atsispindi ir jo gilus tikėjimas bei arti
mo meilė. 

Žygis į Afriką ir 
n e l a u k t a mi r t i s 

Kodėl jis neišbuvo ilgiau 
Romoje rektoriaus pareigose? 
Pirma prielaida, kad įsivėlė į 
akciją prieš rusų carą ir tapo 
nepage idau jamas Romai, 
siekiančiai sudaryti konkor
datą su Rusija. Įsivėlė dėl to, 
kad jam rūpėjo Lietuvos 
Bažnyčios reikalai. Jis rinko 
informacijas apie tenykštę 
padėtį ir teikė Ap. Sostui. 
Daugiau informuotas jis buvo 
po susitikimo su Ignu Holo-
vinskiu Palestinoje. Holovins
kis buvo tas asmuo, kuris giliai 
įžvelgė, ko siekia caras ir 
vėliau Petrapily kartu su 
Valančium planavo, kaip gel
bėti katalikų padėtį. 

Kitas realesnis motyvas 
buvo šis. Ap. Sostas 1846 m. 
įsteigė misijų vikariatą Centri
nei Afrikai, kur jėzuitai ruošė
si pradėti savo misijas. Ir vėl 
matyt, „nerasta tinkamesnio" 
šio plano vykdymui už Rylą. 
Tais metais jis buvo paskirtas 
tos misijos apaštaliniu provi-
karu, ir netrukus išsiruošė 
kelionėn. Stabtelėjęs Maltoje, 

aplankęs Siriją, 1847 m. jis 
kartu su būriu kitų jėzuitų per 
Egiptą išvyko Vidurinėn Afri-
kon steigti naujos misijos. 
Pasiekęs rytinį Sudaną, netoli 
Abisinijos, pradėjo darbą 
Chartume. J i s laikomas ryti
nio Sudano misijų pradininku, 
šalia kitų, kurie po jo plėtė šį 
darbą.(lO). Cia, Chartume, jis 
susirgo ir 1848 birželio 18 mirė, 
turėdamas 46 metus. Jo palai
kai išbuvo ten ligi 1900 metų, 
kada buvo perkelti į bendrą
sias jėzuitų kapines Matatich 
prie Kairo, Egipte. Tais metais, 
kai jis mirė, caras Mikalojus I 
ratifikavo konkordatą su Šv. 
Sostu, pagal kurį Valančius 
(metais vyresnis už Rylą) gavo 
padidintą Žemaičių vyskupi
ją-

1982 metų gale (gruodžio 31 
d.) sueina 180 metų nuo šio 
d i n a m i š k o žemaič io — 
Maksimilijono Stasio Rylos 
gimimo. 

šaltiniai 
I. M. Czermiriski, O. Maksymilian 
Ryllo, T.J., Misionarz Apostolski, 
II, Krak6w 1912, 200. 

2. Ig. Hoiou-inski. Pielgrzyma do 
Žiemi Swiętej, II, 1843, 9-13. 
3. Narbone, Annali Siculi IV, 21. 
4. Pamiętniki Klementyny z Tans-
kich Hoffmanowej, III, Berlin 
1840, 202 ss. 
5. Polėki Slownik Biograficzny XI, 
1964-65, 424-26; plg. Encykl. 
Powszechna XXII, 1866,593-94. 
6. A. Valančius, Pastabos pačiam 
sau, 1929, 142-43. 
7. P. Galletti. Memorie storiche 
della provincia romaną della C. di 
G. II, Roma 1939, 274. 
8. J.B(uszinski). Opisa-
nie...powietu rossmskiego. Wilno 
1874, 202 ir Lietuvos administra
cinis — teritorinis suskirstymas, 
Vilnius 1959, 907. 
9. Tarp Czemiriskio suklaidintų 
(arba iš to fakto, kad Ryla augo ne 
Žemaičiuose) jo kilmę perkelia į 
Gudiją šie leidiniai: Liber saecu-
laris Histonae Soc. Jesu, Romae 
1914, 312; L. Koch, Jesuiten — 
Lexikon, Paderborn 1934, 1578; 
Enc. Cattolica X, Roma 1953,1502: 
Dizion. Ecclesiastico II, Torino 
1958, 634; Enc. Universal Ilustra-
da Europeo-Americana III. Biibao 
1926, 1013 ir Liet. Enciklopedija, 
XXV. 289. 
10. Lexikon fuer Theologie u. Kir-
che IX. 1964,1148. 
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Antros plokštelės belaukiant, 

Ginos Čapkauskienės 
rečitalis 

La Girometta — G. Sibeiia, 
Charmant papillon — A. Campra. 
L'amour de moi — Anonimas, 
La pastorella delle Alpi — G R03 

sini, 
Deh vieni, non tardar iš "Le Noz-

ze di Figaro" — W.A. Mozart, 
Ach ich liebte iš "Die Entfuehrung 

aus dem Serail" — W.A. Mozart, 
Se geloso e ii mio core iš 'Endi-

mione e Cintia" — A. Scarlatti, 
Meilė (žodž. E. Matuzevičiaus) —J. 

Karosas, 
Jūra ir nerimas (žodž. E. Matu

zevičiaus) — J. Karosas. 
Rytą prie šaltinio (žodž. J. Degu

tytės) — J. Karosas, 
Nevėluokit (žodž. E. Matuzevi

čiaus) — J. Karosas, 
Poetas (žodž. P. Lemberto) — J. 

Gaidelis, 
Dainos gimimas (žodž. H. Radaus

ko) — B. Budriūnas, 
Vandens malūnėliai (žodž H. Na-

gio) — A. Stankevičius, 
Vėl sakysi (žodž. A. Karvelytės) — 

B. Jonušas. 
Je suis Titania iš "Mignon" — A. 

Thomas. 

sivystys į sudėtingesnę kūry
bą. 

Šilta publika iškvietė solistę 
net ke tur iems bisams: L. Bern-
steino 'I h a t e Music", Mozar to 
"Lopšinei", Verdi "Sempre li-
bera" iš " L a T r a v i a t a " ir V. 
Kuprevičiaus "Lakš t inga los 
giesmei". Paminė t inas įdo
mus p i rmas i s bisas: "Neap
kenčiu muzikos, bet m ė g s t u 
dainuoti" , kuriuo l inksmai šai
pomasi iš muzikos, kompozito
rių ir mūsų konvencijų. 

Iš šio koncerto sprendžiant , 
atrodo, k a d G. Capkausk ienė 
yra pasukus i daugiau į lyr inio 
arba v a d i n a m o suprette ( t a rp 
lyrinio ir koloratūrinio) sopra
no repertuarą. Ta i t ikr iaus ia i 
a ts ispindės ir jos planuojamo
je plokštelėje. 

Lauk t ina , kad, kaip ir š i a m e 

Solistė Gina Capkauskienė ir 
scenoje, Chicagoj. 

rečitalyje, joje būtų reprezen
tuo jama ankstyvesnioj i mu
zika. Emocinio romant izmo už
valdyt i , e same pr imiršę baroko 

akompaniatorius Alvydas Vasaitis rečitalio metu Jaunimo centro 
Nuotr. A. Plėnio 

vešlumą ir tur t ingumą bei kla
sicizmo eleganciją ir skaidr ią 
simetriją. Linkėtina įdainuot i 
ir naujų bei mažiau a t l iekamų 

l ie tuviškų dainų. Ta i g raž i a i 
pap i ldy tų lietuvių išeivijos dis-
kografi ją . 

Emilija Sakadolskienė 

Montreal ietė Gina Capkaus
kienė, atlikusi rečitalį pereitą 
sekmadienį J a u n i m o centre, 
yra ne dažnas svečias Chi-
cagoje. Paskutinį kar tą ją gir
dėjome 1980 m. Lietuvių ope
r o s " C a r m i n a B u r a n ą " 
pas ta tyme. 

G. Capkauskienė pasirinko 
nelengvą repertuarą koncerto 
pirmajai daliai . Dominavo mū
sų auditorijose rečiau girdimi 
baroko ir klasicizmo kūriniai, 
kurie atlikti originalo kalbo
mis, reikalavo didesnio klau
sytojų susikaupimo. 

A Campra da inos metu pra
dėjusių poškėti radiatorių ne
galime apkalt int i "nachališ-
kumu", bet tuo pačiu metu du 
žypčiojančius ir spiginančius 
fotografus — galime. (Kažin, 
ar laikraščių skai tytojams bū
tų didelis ski r tumas, jei maty
tų besišypsančią solistę aplo
dismentų metu, vietoj solistės 
su pravira burna) . 

Nepa i san t šių "diversijų", G. 
Capkauskienė pajėgė išlaikyti 
publikos dėmesį savo laisva 
laikysena, ra iškumu ir artiku
liuotu atlikimu. Vokiškai, ita
liškai ar prancūziškai nesu
pran tan t iems perdavė kūrinio 
nuotaiką ir mintį. Šio uždavi
nio įvykdymui labai kom
petentingai padėjo akomp. Al
v y d a s V a s a i t i s . Mozar to 
arijose laikėsi nuošal ia i , o kai 
Scarlat t i pareikalavo lygaus 
partnerio, puikiai bendradar
biavo su soliste. 

G e r i a u s i a i p a s i s e k ė or
namentuot i , žaismingi kūri
n ia i (k.a. Campra , Rossini), at
likti su deramu lengvumu ir 
subti lumu. Daugiau lyriško sti
l iaus dainose, kaip "L'amour 
de moi", trūko šilumos bei tik
rumo, ypač ilgesnėse gaidose. 
Aukštesni koloratūros pasažai 
Mozarto "Ach ich liebte" bei 
Scar la t t i arijose ka r t a i s perne
lyg a tsargūs ir mechaniški. 

Antrąją dalį sudarė lietuvių 
kompozitorių dainos, išskyrus 
A. Thomas arija iš "Mignon", 
kuri būtų geriau tikusi pirmoje 
dalyje — ne vien dėl žanro, bet 
ir dėl techniškų reikalavimų: 
sunku sutelkti jėgas tokiam už
daviniui koncerto pabaigoje. 

Įdomi keturių J . Karoso dai
nų a t ranka : nuo disonansinės 
" J ū r o s ir ner imo" iki liaudiš
ka i skambančios "Rytą prie 
šal t in io" . I t ik imiausia ir šil
č iausia šios dalies da ina buvo 
B. Budriūno "Dainos gimi
m a s " . 

Prieš "Vandens malūnė
l ius" , pati • solistė paaiškino, 
k a d tai 23 m. amžiaus mont-
reališkio Aleksandro Stanke
vičiaus kūrinys, parašytas spe
cialiai Šiam koncertui. Ta i 
lengvesnio žanro dainelė su 
vaizdinio pobūdžio akompani
mentu . Stebėsime šio jauno 
kompozitoriaus tolimesnes pa
s t a n g a s , kurios su laiku gal iŠ-

Išleista 1737 m. lietuvių 
kalbos gramatika 

NAUJI LEIDINIAI 
Senieji lietuvių r a š to pa

minklai y ra labai s v a r b ū s 
mūsų kul tūrai i r ka lbai pažin
ti. Deja, jų nė ra daug; ypač 
mažai buvo išleista Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštijoje, 
žymiai daugiau Prūsų Lietu
voje. 

Iš tokių kalbos pamink lų 
išskir t inai minėt ina 1737 me
tais Vilniuje išleista lietu
vių kalbos g ramat ika . J o s 
p a g r i n d i n ė a n t r a š t ė : 
„ U n i v e r s i t a s L i n g v a r u m 
Li tvaniae" . Kitos an t r a š t ė s : 
„In Principal i Ducatu3 Ejusde 
Dialecto Grammat ic is Le-
gibus Circumscripta & in obse-
quium Zelosorum Neo — 
Palaemonu ordinata Permissu 
Supreiorum Anno a Descrip-
tione Univers i Orbis 1737". 
Lietuviškas ant rašč ių verti
mas: „Lietuvos kalbų v i suma 
pagal šios kuniga ikš tys tės 
pagr indinės t a rmės g r a m a 
tikos dėsnius a p r a š y t a ir 
paruoš ta uoliesiems neopale-
m o n a m s . Vyresniesiems leidus 
išleista 1737 meta is n u o viso 
pasaul io aprašymo". 

Šią mažo (maldaknygės) 
formato gramatikėlę minė ta i s 
1737 m. a tspausdino J ė z a u s 
draugijos akademijos kole
gijos s p a u s t u v ė V i l n i u j e . 
Gramat ikos autorius nežino
mas . Yra keletas spėliojimų, 
kas j is galėjo būti , t ač iau 
tikresnių faktų netur ima. Ta ig i 
leidinys yra anoniminis . 

Ši mūsų kalbos g r a m a t i k a 
yra vėlyva, nes prieš ją jau 
buvo Mažojoje L i e t u v o j e 
paskelbtos kelios g rama t ikos . 
Tačiau ji labai r e ikšminga 
mūsų l i teratūrinės ka lbos isto
rijos pažinimui ir v i enas 
pirmųjų bandymų no rmin t i 
lietuvių li teratūrinę kalbą 
pačioje Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštijoje. 

Nors gramatikėlė ir nedi
delė, joje paskelbta d a u g y b ė 
lietuvių kalbos mokslui retų 
duomenų, formų. 

Pat i gramat ika p a r a š y t a 
lotyniškai , tačiau lietuvių 
kalbos formos labai d a ž n a i 
a i šk inamos lenkiškai. Kalbi
nės lentelės t a ip pa t pa te ik tos 
pagal lenkų kalbos alfabetą: 
p i r m i a u s i a y r a l e n k i š k i 
žodžiai, paskui l ietuviški. 
. . U n i v e r s i t a s " g r e i č i a u s i a 
buvo sk i r iamas l enkams a r 
bent lenkiškai ka lban t i ems 
kun igams bei k l ier ikams. 
Gramat ika buvo sk i r i ama ir 
visai Lietuvai. Jo s au tor ius 
s tengias i derinti savo studijos 
kalbą su įvairiomis lietuvių 
kalbos tarmėmis. Tačiau leksi
ka nė ra gausi, nes iš viso 

• L I E T U V I Ų I S T O R I J O S 
DRAUGIJA 1956-1981. 25 
metų veiklos apžvalga. Redagavo 
A. Rūgytė. Išleido Lietuvių isto
rijos draugija 1981 m. Kongreso 
bibliotekos katalago numeris: 81-
84501. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. Didesnio formato 
leidinys 134 psl., kaina nepažymė
ta. 

Kai kas iš leidinio turinio: Ali
cija Rūgytė "Lietuvių istorijos 
draugija: Lietuvių istorijos drau
gijos įkūrimas Chicagoje"; Vin
centas Liulevičius "LID pradžia ir 
pirmieji žingsniai"; kun. V. 
Bagdanavičius "Mano mintys 
steigiant Lietuvių istorijos drau
giją"; Česlovas Grincevičius " 
'Tautos praeitį' organizuojant"; 25 
metų laikotarpio Lietuvių istori
jos draugijos valdybos (A. Rūgy
tė); Lietuvių istorijos draugijos 
jaunųjų istorikų sekcija (A. Rūgy
tė); Minėjimai, akademijos jubilie-

i iui. MSM eon T xi • x i a i ; Susirinkimai, posėdžiai ir na-
paskelbta t ik 629 lietuviški žo- rfų p a s k a i t 0 8 ; J a u n ų j ų i 8 t o r i k ų 
džiai. (Į ŠĮ skaičių neįe ina to sekcijoje skaitytos paskaitos; Na-
paties žodžio kitos formos bei rių veiklos aprašymai "Tautos 
pakartoj imai) . Pr ie žodžių praeities" kronikose; įvairūs kiti 
visur pridėti lenkiški atitik- pranešimai iš draugijos narių 
menys . veilos; LID leidinių turiniai; 

Lietuvos istoriografija (J. Dai-
Gramat ikos lietuvių ka lbos nauskas) ir kt. Leidinyje gausu 

pavyzdžiai i šspausdint i loty- draugijos narių ir draugijos veik-
niškuoju kursyvo šriftu, loty- los nuotraukų. 
niškieji teksta i ant ikvu, lenkų Neklystume sakydami, kad lei-
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kalbos žodžiai gotiškuoju šrif
tu. Lietuvių kalbos g a r s a m s 
žymėti pateiktos 28 raidės, bet 
su ra idėmis f, h, q, x g rama
tikos tekste nė ra nė vieno lietu
viško pavyzdžio. 

P l a t ų š i o s g r a m a t i k o s 
studijinį įvadą pa r a šė ir visą 
knygos tekstą į lietuvių ka lbą 
išvertė bei komen ta rus pateikė 
m u m s išeivijoje d a r n e d a u g 
tegirdėtas l i t uan i s t a s K. Eig-
m i n a s . Knygą recenzavo prof. 
dr. Z. Zinkevičius. Autorius ir 
leidėjai l aba i gerai pada rė , 
pa te ikdami iš t isai fotografinį 
1737 metų minėto leidinio teks
tą, k u r i u o g a l i l e n g v a i 
pas inaudot i ir užsienio kalbi
n inka i l i tuanis ta i . Knygą reda
gavo P. Gudžiūnai tė , apipavi
dalino dail . E. Karpavičius . 
Meninis redaktor ius V. Jurkū
nas , t echninė redaktorė I. 
S a v i c k i e n ė , k o r e k t o r ė M. 
Vaineikienė. 3000 egz. t i ražu 
išleido „Mokslo" leidykla, Vii- xgg2 m . sausio mėn. , Nr . 1 Reli-

dinys yra atsiradęs labiausiai Ali
cijos Rūgytės rūpesčiu. Jos pačios 
raštų puslapiuose taipgi netrūks
ta. Tai vis pagirtina. Tačiau rei
kia ir krūptelėti. Viso leidinio pra
džioje atskirame puslapyje 
spausdinamas Maironio eilėraš
čio posmas, kaip moto visam šiam 
bendrajam darbui. Maironis pos
mą užbaigia šitokiom dviem eilu
tėm: 

Tik stokim į darbą už 
laisvę kovoti, 

Išnyks palydovai nakties! 

Tačiau redaktorė paskutinę ei
lutę pakeičia, įrašydama ją šitaip: 

Išnyks okupantai tautos. 

Gerbiamoji redaktorė ir pedago
gė turėtų atsiminti, kad čia nėra 
šeštadieninės mokyklos mokinu
ko rašinėlis, 6 mūsų literatūros 
klasiko Maironio palikimas, jo 
poezijos eilutė, kurios "taisyti" ne
valia, nors ir prakilniausiomis in
tencijomis. 

• B R I D G E S , Vol . 5, N o . 4 -5 , 
N o v e m b e r - December , 1981 . 
Li thuanian — American Newslet-
ter. Tai 16 psl. mėnesinis leidinys. 
Naujas redaktorius — Stasys Goš
tautas, 12 Woodridge Rd., Boston, 
MA 02090. Administracijos adre
sas: Bridges, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. Metinė 
prenumerata — 5 dol. 

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės anglų kalba leidžiamas 
mėnesinis leididinys redaktoriaus 
Stasio Goštauto labai įdomiai yra 
p a d a r y t a s kone angl iškuoju 
"Pasaulio lietuviu". Ir labai gerai. 
Manytume, jog tokio ir reikėjo. 
Puslapiuose gražiai atsispindi kul
tūrinė ir visuomeninė pasaulio lie
tuvių veikla, tokia, kuri gali pa
traukti ir dominti net ik lietuviškai 
neįkertančius lietuvius, bet apla
mai visus, kurie turi ir nori turėti 
kokių nors kontaktų su lietuviais 
ir su plačiausiai suprasta lituanis
tika. 

D a i l i n i n k a i , 
a t s igręžus ie j i 

į l ie tuvių l i audies 
meną 

Šiuo me tu Chicagoje (Gale
rija, 744 Nor th Wells St.) vyks
t a įdomi pa roda kelių lietuvių 
da i l in inkų , kurie savo kūrybos 
pobūdžiu yra lietuvių l iaudies 
m e n o tradicijų pra tesėja i šių 
dienų moderniojoje dailėje. 
Galeri joje da rba i i š s t a ty t i šių 
l ietuvių dai l ininkų: Augiaus , 
Daugv i lo s , Igno , Mi tkutės , 
Š i apkos , Sodeikienės i r Užkur
nio . N e vieno jų k ū r y b a m u m s 
j a u y r a p a ž į s t a m a . Be t , 
p a p i l d y t a nauja i s d a r b a i s ir 
su te lk ta vienoje vietoje, kiek
v i e n a m dailės mėgėjui suteiks 
m a l o n ų pergyvenimą, o ga l ir 
v isa i naują a t r ad imą , nes 
daugel iu i beveik nau j i ena y ra 
Š i apkos ir Užkurnio p a v a r d ė s . 
Minė tų dai l ininkų indivi
dua l ią l iaudinę kūrybą paro
doje įdomiai papi ldo i r tikrieji 
l i audies meno or ig ina la i , Gale
rijos pas iskol in t i iš Bron iaus 
Kvikl io šios rūšies kolekcijos. 
P a r o d a Galerijoje iki vasa r io 
mėn . 14 d. 

• L IETUVIU DIENOS, 1981 m. 
gruodžio mėn. , Nr . 10. Redaguo
ja Redakcinė kolegija. Leidžia ir 
administruok Antanas F. Ski
lius. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, CA 90020. Žurnalo me
tinė prenumerata JAV — 18 dol., 
Kanadoje — 20 dol. 

Puslapiuose randama: kun. P. 
Celiešius "Krikščionybės ir tauty
bės san tyk i s" ; "Ką veikia 
VLIKAS" (dr. K. Bobelio praneši
mas); "Los Angeles lietuvių sukak
tu vinėj šven tė j " (Kornelijus 
B u č m y s ) i r į v a i r i m a r g a 
angliškoji žurnalo dalis. 

• SKAUTU AIDAS, 1981 m., 
Nr . 9 . Leidžia LSS Tarybos 
Pirmija. Redaguoja A. Saulaitis, 
S.J., 2345 W. 56 St., Chicago, IL 
60636. Administruoja M. Joni
kienė, 6346 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. Metinė 
prenumerata — 5 dol., garbės 
prenumerata — 10 dol., garbės 
leidėjo prenumerata — 25 dol. 

Skautiškos veiklos ir kitokio 
i š rad ingumo kupini žurnalo 
puslapiai jaunųjų širdis tikrai pa
trauks. Nuotraukos, piešiniai, 
žaidimai, galvosūkiai bei kitokia 
naudinga informacija — tiesiog 
neišsemiamas aruodas. 

• MŪSŲ VYTIS, 1981 m. 
- r uduo . Skautiškos minties jauni
mo ir vadovų žurnalas. Leidžia 
Akademinis skautų sąjūdis. Reda
guoja J. Toliušis, 7220 S. Cali-
fornia Ave., Chicago, IL 60629. 
Administruoja D. Korzonienė, 
2725 W. 84 Place, Chicago, IL 
60652. Metinė prenumerata JAV ir 
Kanadoje — 6 dol., kitur — 3 dol. 

Labiau skautų akademikų 
veiklą ir problemas liečiantys 
puslapiai, bet ir ne skautas gali 
rasti įdomių skaitinių, pvz. „Lietu
vos sienų klausimas" (Algi
m a n t a s Gureckas). Žurnalas 
iliustruotas. 

• KARYS, 1981 m. gruodžio 
mėn. , Nr . 10. Pasaulio lietuvių 
karių-veteranų mėnesinis žurna
las. Redaguoja Zigmas Raulinai-
t i s . Administruoja Alfonsas 
Samusis. Redakcijos ir administ
racijos akresas: Karys, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Metinė prenumerata — 15 dol. 

Šio numerio įdomumai: Ar 
kalbėjo lietuviškai senosios Lietu
vos valdovai? Lietuvos laivynas ir 
jo likimas; Pergalė prie Salaspilio; 
apsčiai atsiminimų; baigiamas 
straipsnis apie Donelaitį ir kt. 

o*-* 
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F. de Mūra Menų alegorija 
I i Neapo l io baroko parodos 
Chicagos Meno institute. 

• - -

Neapol io dai lės 
t u r t a i Chicagos 
Meno ins t i tu te 

Keli literatūriniai 
įspūdžiai apie žmogų 

(Atkelta iš 1 p s l ) 
šliužas, a t radęs tokią e lemen- ' 
tar ia tiesą, bet toks l iūdnas i r ' 
betikslis, nors ir pažįsti save. 

Šių dienų žmogus atsiveria 
modernioje Amerikoj Hellerio 
"Something Happend" , ka ip 
niekur kitur, su visom šio gy-
venimo smulkmenom. Seimą, 
darbas, suktas bosas, neken
čiama žmona ir dukra ir sūne
lis, kurį herojus vienintelį my
li. Jis nori j a m padėti bū t i 
stipriu, kovoti su modernia ' ^ 
kasdienybe. Sūnus geros šir
dies, jis nenori gyvenimo su 
amžina kova, plėšria kompeti-
cija, jis nenori laimėti kitų sąs-
kaiton, nenori trempti ki tus. ' 
Autorius t ada nusprendė: toks 
negali gyventi, jis turi mirt i . 
Po automobilio avarijos da r 
gyvą sūnų herojus, iš didelės _ 
meilės tokiam švelniam sutvė-^ 
rimui, spaudžia prie savęs taip, 
kad t a s uždūsta ir miršta. 

Reiškia, g e r a m žmogui nėra 
vietos šiame pasaulyje. Bet 
apie jį gal ima daug prišnekėti 
nėt su emocija tūkstančius pus
lapių. J i s y r a svarbus, nežiū-" 
rint a r jis mater ia l i s tas , ideaiV> 
listas a r "kasdienos" žmogus, 
nesvarbu, kokioj epochoj j i s 
gyventų ir ka ip j is piešiamas." 
Reikia tik paga rb ia i n u s i l e n k ^ 
ti jam ir t iems, kurie juo domi
si ir įvairiai vaizduoja visose li
teratūrose. 

P.Mln. 
• 

• PERSPEKTYVOS, 1980 m., 
Nr. 31 (gautas Vakaruose 1981 
m.) Lietuvos pogrindžio spaudos 
serijinis leidinys Nr. 5. Seriją lei
džia Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. Šešių serijos 
leidinių prenumerata — 20 dol, Šio 
leidinio kaina — 3 dol. 

Visus 36 šio leidinio puslapius 
užkloja B. Stasiukaičio straipsnis 
"TSRS - 'demokratiškiausia' šalis 
pasaulyje, arba tos šalies kons
titucija jos piliečio požiūrių". Tai 
platus patirtinis žvilgsnis į tai, 
kas įrašyta sovietinėje konstitu
cijoje, ir kaip visa tai vykdoma 
kasdieninėje praktikoje. >•> 

• V. Stanley Vardys , LI-
THUANIA'S CATHOLIC MO-
VEMENT R E A P P R A I S E D . 
Reprinted from „Survey", Vol. 25, 
No. 3 (112), Summer 1981 by The 
Eastern Press LTD; London and 
Reading. Žurnalą leidžia Oxfordo 
universiteto leidykla. 

Atspaudas didesnio formato 26 
„Survey" žurnalo puslapių. Prof. 
V. S. Vardžio šiame žurnale 
paskelbtas straipsnis labai tiks
liai ir išsamiai akademiniam 
Vakarų pasauliui pristato šian
dieninės okupuotos Lietuvos tikin
čiųjų konkrečias pas tangas , 
spyriuoj antis milžiniškam okupa
ciniam ir ateistiniam spaudimui. 

. LAIŠKAI LIETUVIAMS, PAULIUS AUGIUS 
niuje. 

Leidinio paruošėjų, redakto
rių ir leidėjų darbą reikia 
teigiamai vert inti ir dėkoti, 
kad nelengvomis aplinkybė
mis įs tengė pateikt i Lietuvos 
mokslui svarbų lietuvių kultū
ros pamink lą — pirmąją Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikštijoje 
išleistą lietuvių kalbos g rama
tiką. 

B r . K v i k l y s 

Lietuva laukia ne palūžusių 
ba l t a rank ių pesimistų, bet 
p a s i r e n g u s i ų d i d ž i a m ir 
sunkiam darbui s ta tybininkų. 

M. Krupavičius 

ginės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia lietuviai jėzuitai. 
Redaguoja J. Vaišnys, S.J. Admi
nistruoja A. Likanderienė. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
2345 56th. St., Chicago, IL 60636. 
Žurnalo metinė prenumerata — 8 
Amerikos doleriai. 

Šį kartą skaitome: J. Vaišnio, 
S.J. "Šių dienų stabmeldžiai"; A. 
Tamošaičio, S.J. "Trys Dievo žo
džio šaltiniai"; P. Dauginčio, S J . 
"Dvasios valdomas temperamen
tas"; Marijos Stankaus — Saulai
tės "Kai tėvų ir vaikų rolės pasi
keičia", Nijolės Jankutės "Laiškas 
lietuviams iš Jericho"; kun. Vyt. 
Bagdanavičiaus "Žmogaus ir pa
saulio pradžia lietuviškoje tau
tosakoje" ir kt. 
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Parodos plakatas, 
Pauliaus Augiaus medžio raižini 

Aštuoniol iktame amžiuje 
Neapolio karal i ja (Italijoj), val
d a n t ją Bourbonų dinast i ja i , 
buvo t apus i dideliu meno cent
ru. Tai baroko stil iaus žydė
j imo amžius . To laiko dail inin
k a m s Neapol is buvo virtęs 
paveikl iu paskatų ir magne tu . 
Baroko stilius ten reiškėsi ne 
vien tik tapyboje bei skulp
tūroje, be t ir visoje kasdieni
nėje buityje: barokiniai buvo ir 
indai , ir žvakidės, ir ba lda i , i r 
moterų papuošalai bei visa 
ki ta . D a b a r šiuos įvair iausius 
ekspona tus gal ima lengvai 
a p ž v e l g t i v ienoje v ie to je , 
daugelyje parodos kambar ių 
bei salių. Neapolio aplinkoje 
sukurti darba i vėliau išsisklai
dė po viso pasaulio muziejus. 
T a d ir šioje parodoje jie y ra 
atvežti n e vien tik iš Neapolio, 
bet ir iš kitų žymiųjų pasaul io 
centrų: iš LOUVTO, Berlyno, 
Prado (Madrido), iš Amerikos 
muziejų ir iš kitur. Ta i puiki 
proga šių dienų žmogui pabu
voti baroko pasaulyje. Pa roda 

panaudojant Chicagos iCleno inst i tute tesis 
iki kovo 14 d. 

• TECHNIKOS ŽODIS, 1981 
m., Nr . 4. PLIAS ir Alias orga
nas. Vyr. redaktorius — V. Jauto-
kas, 5859 S. Wipple St., Chicago, 
IL 60629. Šį numerį redagavo J. 
Rimkevičius ir V. Jautokas. Admi
nistruoja A. Brazdžiūnas, 7980 W. 
127 St., Palos Park, IL 60464. 
Žurnalas išeina kas 3 mėnesiai, 
metinė prenumerata — 6 dol., 
studentams — 2 dol. 

Numeryje duodama apsčiai 
apžvalginės ir istorinės mūsų inži
nierių ir architektų veiklos aprašy
mų, netrūksta ir šiandienio jų 
bruzdėjimo, daug dėmesio skiria
ma IV Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumui tekstu ir nuotraukomis. 

• MCSU ŽINIOS, 1981 m. 
gruodžio 20 d., Nr. 10. Lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro Chica
goje dvisavaitinis biuletenis. 
Redaguoja A. Saulaitis, S.J. 
Administruoja P. Kleinotas, S.J. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. Atskiras 
"gzempliorius — 25 centai, meti
nė prenumerata paštu — bent 5 
dol. 

Numeris šventinis, su kalė
diniais ir Naujų metų sveiki
nimais, atatinkamomis nuot
raukomis ir tekstais. Užgriebiama 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumas, 
žurnalistai, Aloyzo Barono minė
jimas — akademija ir kt. 
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