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būdu šiame
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Darbo kryptis 
tyrinėjimuose 

išeivijoje
Bendrame posėdyje lapkri

čio 29 d., penktadienį, buvo 
svarstomos aktualiosios prob
lemos ir darbo kryptys Lietu
vą liečiančiuose moksliniuose 
tyrimuose išeivijoje. Modera
torius buvo Vytautas Kavo
lis.

Pirmoji kalbėtoja — Violeta 
Kelertienė, kalbėdama apie 
literatūrą, visų pirma pabrėžė 
reikalą persvarstyti nusisto
vėjusias nuomones apie kūri
nius ir autorius. Tai ir sudaro 
mokslinę pažangą.

Antras uždavinys — su
daryti savo naują metodolo
giją, kas įneša naują įvai
rumą. Visur reikia naujų 
vizijų. Daugelis metodologijos 
krypčių mūsuose praeina be 
pėdsakų. Dar viena sritis — 
kreipti daugiau dėmesio į 
Vakarų pasaulį, supažindinti 
jį su mūsų kūryba. Labai svar
bu, kad mūsų veikalų verti
mai, mūsų studijos būtų Jei- 
džiamoe jokios nęrs

Cia aš norėčiau pasidalyti 
mintimis apie lietuvių Mokslo 
ir kūrybos simpoziumų tra
diciją, tikslus ir prasmę.

Dauguma iš Jūsų, be abejo, 
žinote, kad lietuvių Mokslo ir 
kūrybos simpoziumai organi
zuojami vieną kartą per ketve
rius metus. Todėl nuo pirmojo 
simpoziumo jau yra praėję 
šešiolika metų. Atseit, simpo
ziumai jau turi šešiolikos metų 
tradiciją. Vienas iš pagrin
dinių tos tradicijos tikslų yra 
suburti viso pasaulio lietuvius 
profesionalus/mokslo - kūry
bos darbuotojus savo žinių 
pasidalijimui, tarpusavo ryšių 
sustiprinimui ir suartėjimui su 
lietuvių visuomene. Tų tikslų 
siekimas, mūsų manymu, yra 
gan sėkmingas, nes per pasta
ruosius šešiolika metų sim
poziumai kaskart auga daly
vių skaičiais, pritraukia daug 
naujų veidų, yra patrauklūs 
visų profesijų ir visų kartų 
mokslo kūrybos darbuotojams 
ir taip pat yra pasiekę gan 
plataus lietuvių visuomenės 
pritarimo. Simpoziumų 
populiarumas mokslo - kūry
bos darbuotojams išplaukia iš 
to, kad jie suvažiucjja ne tuš
tiems žodžiams, bet susumavi
mui ilgo mokslinio - kūrybinio 
darbo motyvacijos, rezultatų ir 
išvadų.

Kadangi simpoziumai po
puliarūs tarp mokslo - kūry
bos darbuotojų, simpoziumų 
rengėjai neturi sunkumų 
sudaryti stiprias mokslines

programas iš talentingiausių 
mūsų intelektualinių pajėgų. 
Dalyviai taip pat yra kvie
čiami iš tolimesnių kraštų, nes 
norime sustiprinti ryšius tarp 
viso pasaulio lietuvių mokslo - 
kūrybos darbuotojų. Norint 
laiduoti simpoziumų tęsti
numą, į programas taip pat 
atrenkami gan nauji ir jauni 
profesionalai ir 
profesiniais 
visuomenė dar 
žinusi. Tokiu
penktame simpoziume, kaip ir 
ankstesniuose, beveik pusė 
dalyvių dalyvauja pirmą 
kartą. Taigi per šešiolika 
metų iš viso pasaulio į simpo
ziumus sutraukti visų pro
fesijų ir kartų mokslo - kūry
bos darbuotojai sudaro 
dinamišką intelektualų būrį, 
kuris kas ketverius metus 
atnaujina savo tarpusavio 
ryšius ir yra papildomas nau
jais veidais ir naujomis lietu
vybės jėgomis.

Nežiūrint to, kartais iškyla 
klausimas, ar tie simpoziumų 
dalyviai suvažiuoja kas 
ketveri metai į Chicagą vien 
tik tarpusavio ryšių atnau
jinimui ir tada vėl dingsta 
ketveriems metams iš lietuviš
ko gyvenimo? Dauguma jų gal mą įtraukiami po visą pasaulį 
dingsta iš Chicagos,betneišlie
tuviško gyvenimo. Mūsų įsiti
kinimu, visi simpoziumų daly
viai yra jautrūs lietuvių tau
tai ir tautinės bendruomenės 
aspiracijoms. Gal ne visiems 
iš jų yra įmanoma įsijungti į 
kasdieninę veiklą. Tačiau, 
atsižvelgiant į jų gan ribotą 
skaičių, tenka pripažinti, kad 
lietuviškoje veikloje dalyvau
ja vienokiu ar kitokiu būdu 
gan didelis nuošimtis profesio- 
nalų/mokslo - kūrybos darbuo
tojų. Toje veikloje, kuri reika
lauja veiksmo, darbo ir 
prasmingo įsipareigojimo, mes 
juos randame palyginus dide
liais nuošimčiais lietuviškose 
organizacijose, spaudoje, 
lituanistinių bei bendrinių 
mokslų puoselėjime, kultū
riniame - visuomeniniame 
darbe ir finansinių rėmėjų eilė
se.

Todėl pagrindinė Mokslo ir 
kūrybos simpoziumų prasmė 
ir nauda lietuvybei išplaukia

Parodos
Mokslo ir kūrybos simpo

ziumo metu vyko kelios paro
dos. Visų pirma jau minėtos: 
turtinga dail. P. Kiaulėno 
tapybos paroda, taip pat jau
nųjų architektų darbų paroda.

Gausi buvo Lietuvos 
žemės turtų paroda. Čia 
išdėstyti dirbiniai: gintaro, 
lino, medžio, vaško, molio. 
Gausiai karolių, juostų, me
džio drožinių, keramikos pavyz
džių, net ir šiaudinukų, margu
čių. Šią parodą suorganizavo 
Lietuvių tautodailės institu
tas: pirm. Aid. Veselkiehė su 
talkininkėmis V, Rimiene, P. 
Vaitaitiene, I. Markvaldiene.

Taip pat gausi Lietuvos 
gamtos turtų paroda1. Čia 
buvo galima matyti retų Lie
tuvos žemėlapių, geologinių 
žemėlapių, gamtos vaizdų 
tapyboje, ornamentuose, lite
ratūroje, iškasenų braižiniai. 
Viskas patogiai, dailiai išdės
tyta. Vienas stalas skirtas 
enciklopedijos puslapiams,____ ,_  „no, ,n,r.- •
nuotrėukomis ir aprašymais akademinės ftidyklos. Reikia 
pavaizduojant Lietuvos gam
tos turtų tyrinėtojus. Šą paro
dą organizuojant daug pasi
darbavo Birutė Saldukienė.

Dar viena paroda tai 
Lietuvos kartografinio 
vaizdo vystymosi bruožai 
XVI—XVIII amžiuje. ’ Tai 
ypačiai turtingas ir vertingas 
rinkinys. Atsispindi Lietuvos 
kartografijos istorija. Sutelk
ta eksponatų nuo senų laikų — 
nuo Merkatoriaus žemėlapio, 
nuo Radvilų žemėlapių iki pat 
NASA satelitu padarytos 
Lietuvos nuotraukos iš toli
mųjų erdvių. Išstatytos kopi
jos Kromerio, Freytago, 
Valcko ir daugybės kitų 
žemėlapių bei senų miesto- 
vaizdžių: Vilniaus, Gardino ir 
kt. Išleistas ir įspūdingas 
katalogas su tų vertingų 26 
eksponatų .nuotraukomis. Tai 
vis darbas Rimanto A. 
Kunčo - Žemaitaičio, kuriam 
talkino ir jo brolis Algiman
tas.
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Penktojo mokslo ir kūrybos simpoziumo Teisės sekcijos pirmos sesijos dalyviai, nagrinėję 
temą „OSI ir JAV teisinė sistema”: Rasa Razgaitienė, Americans for Due Procesą koordi
natorė, advokatai Povilas S. Žumbakis ir David E. Springer.
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ti kiekvįeną asmenį tose nuo
traukose:,, sužinoti, kur jis 
dąbaj"., gyyena, kiek pasikeir

Nuotrauka Jono Tamulaiėio

iš to, kad į lietuvišką gyveni-

išsiblaškę lietuviai mokslo - 
kūrybos žmonės. Savo kasdie
niniame gyvenime jie dirba 
profesinį darbą, kuris dažniau
siai nėra lietuviškas ir neretai 
atliekamas toliau nuo lietu
viškų centrų. Taigi jų subūri
mas tarpusavio ryšiui, kaip 
minėjau, ir suartėjimui su 
lietuvių visuomene yra pozi
tyvus reiškinys. Nes, mūsų 
manymu, tautinės visuo
menės gyvenimas gal netu
rėtų ribotis vien tik įpras
tomis veiklos formomis. Tam 
gyvenimui taip pat reikia ir 
mokslinio - kūrybinio darbo 
dimensijos. Todėl, baig
damas, noriu pažymėti, kad 
kuo mūsų veikla bus įvai
resnė, moksliniu - kūrybiniu 
požiūriu brandesnė ir kuo gau
siau joje dalyvaus visų šakų ir 
visų kartų profesionalai, tuo 
daugiau ji pagyvins išeivijos 
lietuvių gyvenimą ir tuo stip
riau ji atkreips dėmesį į mūsų 
tautą ir mūsų kraštą.

įžvelgti, kas lietuvių literatū
roje ypatinga, kas pas mus 
unikalu, kuo mes galime sudo
minti Vakarų pasaulį. Mes 
esame neužtenkamai išnagri
nėję daugelį savo rašytojų. Tą 
reikia daryti, juos pasiren
kant pagal literatūrinius krite
rijus. Reikėtų tematinių stu
dijų, įvaizdžių analizių ir t.t. 
Studijose turime susidomėti ir 
Lietuvoje gyvenančiais rašyto
jais. Mūsų perspektyva apie 
Lietuvos rašytojus gali būti 
kitokia, negu ten, už geležinės 
uždangos. Be to, dar nesame 
išnaudoję Amerikoje iškilusio 
susidomėjimo etninėmis stu
dijomis. Mums reikia kokio 
nors centrinio planavimo, kad 
būtų autoritetingų žmonių, 
kurie pasakytų, kas darytina.
Benediktas Mačiuika 

svarstė, kas išeivijoje dary
tina socialinės istorijos studi
jose. Socialinė istorija trak
tuoja visus visuomenės 
reikalus, o sociologija — dau-

giau einamieji reikalai. Įjetu- 
voję gyvenantieji moksli
ninkai šioje srityje dirba, bet 
jų darbai dažnai persunkti tęs. Norioj ar nenorim, mes 
tendencija, nors yra ir rimtų keičiamės. Dabar dar galime . duomenų 
studijinių laimėjimų. Męs paveikti, kąs bus ateity. '
galėtume pasiekti mums 
labiau prieinamų tikslesnių 
rezultatų. Tenai leidžiamuose 
veikaluose nėra objektyvių 
palyginimų su Vakarais. Mes 
galėtume tas studijas visa
pusiškai svarstyti, su tikru 
realybės pajutimų, ne propa-, 
gandiniais tikslais. Tas būtų 
naudinga ir Lietuvai.

Liucija Baškauskaitė kal
bėjo apie antropologine^ stu- atspalvių. ; Svarbu kritiškai 
dijas. Ji ragino pradėti didžiu
lę etnografinę studiją savęs 
pačių — išeivijos lietuvių, 
kitaip šiį laikotarpis liks 
nerekorduotas istorijoje.

Reikia rinkti duomenis, me
džiagą iš praeities, iš dabar
ties, pvz., susekti, kaip lietu
viškai nebekalbantieji yra 
adaptavęsi šiame krašte ir 
išlaikę etninius bruožus.

paveikti, ka£ bus ateity.
‘Romualdas.. Misiūnas 

kalbėjo apie darbus politinėje 
istorijoje Įj; politiniuose moks
luose- Reikia daryti, tai, ko ne
galima Lietuvoje daryti, pvz., 
tyrįnėti emigracijos istoriją, i 
Lietuvoje . istorijos mokslo 
padėtis kiek geresnė temose iš 
ankstyvesnių laikų, gi stu
dijos apie dabartį daugiau 
atmieštos dabarties politiniu

apžvelgti jų darbus, kas turė
tų įr ten atgarsį bei poveikį.

Svarbiausios trys veiklos 
sritys: 1)< Pirmykščių šaltinių 
užfiksavimas, pvz., 
nimų knygos. Reikėtų pradėt 
panaudot naują 
pvz., atitinkamų 
žmonių - žodžius 
vaizdajuostėse. 2) Toliau: 
anksčiau išleistų atsiminimų, 

Reikėtų sukurti židinį, kur istorinės medžiagos naujos 
būtų galima saugoti surinktą laidos. Čia gerai pasireiškia iš 
medžiagą. Reikia monografijų pogrindžio gautos medžiagos 
serijos, kur būtų pristatyta platesnės laidos. Taigi ori- 
mūsų bendruomenė etno
grafiškai. Jei mes patys to 
neparuošime, kiti taip pilnai 
mūsų nenušvies. Reikia eiti 
per gimines, rinkti šeimos isto
rijas, nuotraukas, reikia atras-

atsimi-

techniką, 
parinktų 

užfiksuoti

ginalių šaltinių perspaus
dinimas yra vykdomas. 3) 
Didžiausias trūkumas — 
pilnesnė Lietuvos istorija. Ji 
jau keletą metų ruošiama, 
lietuvių ir anglų kalba. Jei tai

Prie Penktojo mokslo ir karybos simpoziumo registracijos stalo Jaunimo centro prieangyje: 
Birutė Saldukienė, Marija Burbaitė, A. Budrionienė, Jovita Kerelytė.

Nuotrauka Jono Tamulaiėio

būtų buvę atlikta prieš dešimt
metį, būtų mums dabar 
naudinga problemose su OSI,

Reikalingas yra biografinių 
j rinkimas apie 

asmenis, svarbius kuriuo nors 
istoriniu atžvilgiu (pvz., disi
dentų biografijos).

Mes linkę leisti kad ir vertin
gus veikalus, bet savo tarpe. 
Daug 
doti 
kurios 
nimų 
paramos ir iš kitų šaltinių — 
iš kitataučių fondų.

Algis Mickūnas kalbėjo 
apie tai, kas išeivijoje dary
tina filosofijos srity. Turime 
sekti, kas darosi Lietuvoje. 
Ten atsiranda naujų filosofų ir 
domimasi, kas toje srityje 
rašoma. Yra daug stropių isto
rinių temų analizių; apima
mos plačios sritys, bet be jokių 
vertinimų, tik su pastaba, kad 
tokios temos buvo keliamos. 
Taipgi ten bijomasi peržengti 
nustatytas kategorijas.

Išeivijoje yra tokių, kurie 
įnešė originalų galvojimą, o 
kita grupė konservatyvesnė. 
Maceina, Girnius ir Greimas 
įžvalgūs, jų galvosena įdomi ir 
mums svarbi. Vienas uždavi
nys — pratęsti konservatyvią 
galvoseną radikalesne kryp
timi. Mumyse yra susilaiky
mas nuo svarstymų, kurie 
išvestų į plotmę be jokių ribų.

Politinė filosofija dabar 
pasaulyje labai svarbi, įsi
vėlusi į daugelį sričių. Rašo
ma apie religiją, literatūrą, o 
užpakaly yra politikavimas. 
Svarbu būtų vystyti kalbos 
filosofiją, į ką skatino ir Kan
tas. Lietuvos filosofai rašo 
kategorijomis, skolintomis iš 
kitų kalbų, kas ryšku struk
tūralizme, semiotikoje, bet 
mums vienas iš uždavinių 
būtų veržtis savo kalbos sąly
gojamo galvojimo kryptimi.

Viktorija Kašubaitė- 
Matranga kalbėjo apie dar
bus menotyroje. Pirmiausia 
mums svarbu registruoti 
dailės darbų raidą išeivijoje, 
kaip toli jie pasiekę. Antra — 
patirti, kas daroma Lietuvoje. 
Trečias uždavinys — objek
tyviai aptarti Nepriklauso
mybės laikų meno 
jimus, kas Lietuvoje 
tendencingai.

Žinoma, mūsuose 
profesionalų. Mažai kas ren
kasi meno istorijos studijas. 
Net ir profesionalams tai lieka

(Nukelta į 2 psl.)

svarbiau būtų panau- 
žymesnes leidyklas, 
turi gausesnius plati- 
būdus. Reikia ieškoti

laimė- 
daroma

stoka
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Mūsų kultūros šventė
(Atkelta iš 1 psl.)
tik laisvalaikio uždaviniu. 
Stoka ir publikos, besidomin
čios tokiom naujom studijų 
kryptim. Būdinga, kad mūsiš
kių parodų atidarymuose būna 
apie 40 žmonių, ir tai vyres
nių. Visuomenės materia
lizmas prisideda, kad per 
mažai interesuojamasi menu. 
Nusistatymas prieš ateivius 
verčia mūsų menininkus 
prarasti dalį laiko, besiekiant 
pripažinimo krašto visuo
menėje. Dailininkai skundžia
si, kad mūsų visuomenė dau
giau domisi premijomis ir 
fotografijomis... Apgailė
tina, kad dailininkų tarpe yra 
trinties, kas kliudo bendram 
darbui.

Mums būtų svarbu žinoti, ką 
lietuviai dailininkai daro 
Lietuvoje, bet tai ne taip leng
va. Svarbu būtų išryškinti 
Nepriklausomos Lietuvos ir 
ankstyvesnius mūsiškių meno 
laimėjimus, bet tai mums sun
kiai įmanoma. Pvz., Lietuvoje 
išleista portretų istorija, ko 
mes negalėtume padaryti. Vis 
dėlto yra renkama medžiaga ir 
tyrinėjama išeivijos dailės 
istorija, kurios studijinį 
veikalą paruošti būtų vienas 
svarbiausių šiuo metu pro
jektų.

V. Kavolis reiškė baimės, 
kad mes savo tautinių studijų 
srityje galime palinkti dau
giausia tik į informavimą. 
Antra, ar mes įstengsime būti 
pakankamai kritiški ir laisvi 
savo galvosenoje, jei ji 
nukryps nuo populiarių pažiū
rų, jei nesiderins su paramą 
teikiančio Lietuvių fondo 
kitų rėmėjų pažiūra?

Kasdieninis 
išeivijos veidas

Buvo 
sąmonę 

faktoriai, 
susirin- 

suvažia- 
knygos,

iš 866

anketos klausimais, 
ryškinami tautinę 
apsprendžiantieji 
kaip organizacijos, 
kimai, renginiai, 
vimai, laikraščiai, 
tradicijos.

Pateikė duomenis 
anketų. Daugiau atsiliepusių 
vyresnio amžiaus žmonių. Iš 
JAV gauta 40% atsakymų. Iš 
visų atsakiusių daugiau kaip 
trečdalis pasisakė esą pilnais 
lietuviais. Iš atsakiusių 85.5% 
turėjo abudu tėvus lietuvius. 
Net 13 atsakiusių tokie, kurių 
tėvai nelietuviai, bet jie dau
giau ar mažiau jaučiasi lietu
viais, kaip pvz., buvo prof. 
Juozas Eretas.

Lietuviai yra pajėgūs 
patraukti ar net sulietuvinti 
kitos tautos to krašto žmones. 
Didžiausias procentas tokių, 
kurie patys atvykę iš Lietu
vos, yra Vokietijoje. Vakarų 
Vokietijos lietuviai pirmauja 
etnine sąmone. Lietuviškiems 
reikalams daugiausia laiko 
skiria JAV lietuviai. Lietuvių 
kalbos mokėjimu suprasti, 
kalbėti, rašyti, pirmauja 
Vakarų Vokietijos lietuviai, 
silpniausi — Brazilijoje. 
Namuose daugiau lietuviškai 
kalba Australijos lietuviai. 
Lietuvos laisvinimu, žmogaus 
teisių gynimu daugiausia susi
rūpinę Brazilijos lietuviai, 
nors jie mažai ką yra padarę. 

Anketa buvo lyg tautinės 
sąžinės apyskaita. Lietuvybės 
atžvilgiu pirmauja vyresnioji 
karta (66-89 m.), antroj vietoj- 
jaunuoliai 10-20 m. Vyresnės 
grupės imigrantai daugiausia 
draugauja su lietuviais, lietu
vių organizacijoms daugiau
sia priklauso 10-20 m. lietu
viai. Pastangų Lietuvos 
reikalams daugiausia ran-

Mokslo ir kūrybos simpo- darr^a 10-20 m. grupėje, turint 

dienio rytą, lapkričio 30 d. 
buvo skirtas išryškinti kasdie
ninį išeivijos veidą, ypač 
remiantis pravestos anketos 
duomenimis. Posėdį pravedė 
T. Remeikis.

Pradžioje Br. Vaškelis su
pažindino su 37-tu Lietuvių en
ciklopedijos tomu, tik naujai 
išėjusiu. Pasidžiaugė, kad išei
vijoje leidžiama enciklopedija 
pasižymi paduodamų faktų 
gausumu ir išsamumu, kuo ji 
pralenkia Lietuvoje leidžia
mą. Lietuvoje išleista 16 
enciklopedijos tomų, o išei
vijoje — jau 43 (su anglų 
kalba) ir tai turint daug kuk
lesnius išteklius ir daug 
mažesnį redaktorių kolek
tyvą. Naujausias 
apėmė ir naujai išeivijoje išau
gusius mokslininkus, kurių 
apie 30 dalyvavo teikdami 
medžiagą 37-tam tomui. Šis 
faktas griauna nuomonę, kad 
išaugę išeivijoje mokslininkai 
nesidomi lietuviškais rei
kalais. Šiam tomui straips
nius rašė 134 autoriai. 
Enciklopedijos 37-tas tomas 
apima jau ir 1984 m. duome
nis ir patikslina, ištaiso anks
tyvesnius duomenis. Tai jau 
antras papildomas LE tomas.

Paskutinis tomas pasižymi 
gausumu žinių iš mokslo, 
medicinos sričių. Enciklopedi
jos turinį sudaro arti 5000 ant
raščių. Įvesti aprašai parti
zanų ir rezistentų. Papildomo 
tomo žinių gausumas ir auten
tiškumas daro gilų ispūdį.

Atsistojimu pagerbtas miręs 
enciklopedijos redaktorius 
Simas Sužiedėlis. Iššaukti 
posėdy dalyvavę enciklope
dijos redaktoriai: J. Gimbu
tas, St. Bačkaitis, D. Bindo- 
kienė.

ir
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Simpoziumą užbaigiant
Lietuva pasidarė

f

atspari. Katalikųmažiau 
krikštas buvo posūkis į

Po įtemptų svarstymo die- Vakarus,

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Po V MKS literatūros ir muzikos vakaro prdgramos S.m. lapkričio 29 d. Jaunimo centre: Aldo
na Grinienė, kompozitorė Giedra Gudauskienė, pianistai Raimonda Apeikytė ir Manigirdas 
Motekaitis, Matilda Marcinkienė, Vilhelmina Lapienė.

nų, Mokslo ir kūrybos simpo- , vakarietiška. Lietuvos katali- 
ziumo užbaigimas įvyko 'sek- kų vadovybė nusprendė šį 
madienį gruodžio 1 d. Jėzuitų 
koplyčioje šv. Mišias aukojo 
vysk. P. Baltakis, drauge 
koncelebruojant kun. K. Puge- 
vičiui, kun. V. Gutauskui ir 
kun. K. Kuzminskui, dalyvau
jant ir vysk. V. Brizgiui.

Pamoksle kun. Antanas 
Saulaitis priminė Advento 
pradžios susikaupimo metą ir 
reikalą artėti prie Dievo 
paveikslo mumyse, prie Kris
taus. Giedojo solistai M. Mom- 
kienė ir V. Momkus, vargo
navo muz. M. Motekaitis.

Po pamaldų prie laisvės 
kovų paminklo padėtas vaini
kas. Apeigą atliko J. Bilėnas, 
mokslinės programos pirmi
ninkas, asistuojant V. Lapie
nei ir Aid. Grinienei. Buvo 
išvardinti mirusieji anksty
vesnių simpoziumų dalyviai, 
jų atminimą pagerbiant 
susikaupimu.

jubiliejų minėti, ir mes prie jų 
jungiamės.

Jubiliejui minėti sudarytas 
garbės bei centrinis komi
tetas. Šiame atstovaujama per 
40 organizacijų. Vykdomajam 
komitetui pirmininkauja J. 
Kavaliūnas.

Dr. V. Vardys ir sės. Balčiū
naitė ruošia specialius lei
dinius anglų kalba. Paskelbti 
konkursai jubiliejiniam ženk
lui ir pašto ženklams, kuriuos, 
tikimės, išleis Vatikanas. 
Jubiliejų pradėsime Vatikane 
birželio 14 d. Parašyti raštai 
Šv. Tėvui, prašant jubiliejaus 
proga išleisti specialų apašta
lišką laišką ar encikliką ir 
paskelbti palaimintuoju arki
vyskupą Jurgį Matulaitį. 
Oficialus jubiliejaus užbai
gimas numatytas Chicagoje 
su plačia religine ir kultūrine 
dviejų dienų programa. Bus 
minėjimai ir kitur. Bus 
specialūs leidiniai jaunimui, 
suaugusiems. Jubiliejaus 
biudžetas sieks apie 300,000 
dol.

tikslais, antras faktorius — 
noras stengtis dirbti dėl savo 
tautos, trečias — noras būti 
tautos nariu.

Daugiausia užsianga* 
žavimo savo tautai rodo JAV 
lietuviai, kiek mažiau Vakarų 
Vokietijos, Australijos, Kana
dos. Tačiau noras stengtis 
dirbti dėl savo tautos ir noras 
būti savo tautos nariu stip
riausias tarp Vakarų Vokie
tijos lietuvių. Anglijos ir Aus- jd, bet vyriausia grupė dau- 
tralijos lietuviai mažiausiai gįau konservatyvi. Kairumas 
užsiangažavę, nors labai užsi-, mažėja su amžiumi, dešinu- 
angažavusių procentas maž- mas didėją , darantis vyres- 
daug panašus,

Pągal amžių — daugiausia 4 
užsiangažavusiu 66-99 m.' gru
pėje, antroj vietoj dvi grupės: • 
50-65 m. ir 10-20 m. amžiaus. 
Įdomu,. ■ kad tikėjimu t^utdS ' <' 
tikslais aukštas užsiangažavo 3" ,
mo laipsnis 10-20 m. grupėje."'*’' Mokslo ir $rybos simpoziu- 
Vyrų procentas truputį didės- maą laukiama, ne dažna 
nis negu moterų užsian-,. iįeįvįjoę pajėgų šventė. 'Tai 
gažavimo atžvilgiu. Vedę su proga patirtii kas naujo moks- 

--— ---- lietuviais daugiau užsian- i0 jr meno pasaulyje, susitikti
mažiau. gažavę. Mažiausiai užsian- su kolegomis, pasėti sėklą 
vyresnę gažavę įje, kurie yra išsiskyrę tokiems sumanymams kaip 

. „i su nelietuviais, našliai dau- Lituanistikos' katedra. (Dau- 
giau užsiangažavę. Užsiam gelis nežino 'ar primiršo' kad 

katedros id$a kilo per III 
Mokslo ir "kūrybos simpo
ziumą 1977 ip.)

Tokia proga laukiame neeili
nio literatūros ir muzikos ’ 
vakaro... -o >.

Literatūrinė dalis buvo neil
ga, bet atmintina. Albinui 
Baranauskui įteikta Lietuvių 
rašytojų draugijos premija už 
knygą Piliakalnio šešėlis 
(Česlovas Grincevičius labai 
gražiai paskaitė ištrauką), o 
Juozui Toliųšiui įteikta Aloy
zo Barono konkurso premija 
už novelę . ^Kalėdinis atgi
mimas”. Tačiau daugiausia 
dėmesio atkreipė įvadinis 
žodis. Anatolijus Kairys nuo-‘ 
gąstavo, kad pereinam „iš 
literatūros fazės į dainos fazę” 
ir kad „kdio atgal nebus”. 
Anot LRD valdybos pirminin
ko, žodis kenčia nuo plokš
telių, koncertų ir visokių 
ansambliukų. (Turbūt užmir
šo, kad tuoj?,po to numatytas 
muzikos koncertas.) Auksinių 
minčių nestigo: „Netekę žo
džio, neteksime ir patys 
savęs”, arba „Žodis tik lais
vėje yra tikras žodis”. (Bene 
teks iš naujo vertinti literatū
rą, rašytą caro valdymo 
metais.) . .

. '♦ * *

Kalifomietės kompozitorės 
Giedros Gudauskienės fortepi
jono kūrinių koncertas buvo 
pradėtas Sonata Op. 17. 
Šiek tiek nustebino sona
tos pirmosios dalies pava
dinimas „Con Agitatione”, 
nes pirmieji taktai priminė 
kokteilių baro muzikinį foną. 
Įsibėgėjus pasigirdo keli 
disonansiškai skambantys 
akordai, kurie tą įspūdį kiek 
išsklaidė, bet muzikinės 
koncepcijoš išryškinimui 
nepadėjo Manigirdo Motekai- 
čio techniškai švari, bet sausa

ziumo bendras posėdis šešta- mint^ jų asmenišką darbą. 
” ’ * ' ’ • ’ Vyresniąją lietuvių kartą

dauguma vertina vidutiniš
kai, daugiau ją vertina jauni
mas. Jaunimas vertinamas 
vidutiniškai. Vyresnioji karta 
jaunimą vertina i 
Lietuvių jaunimas ’ 
kartą aukščiau vertina, negu 
vyresnioji karta pati save #iau užsiangažavę, 
vertina. ________ gažavimo procentas krenta

naujosiose kartose, tik padi- 
, dėja imančiuose ieškoti savo 

„šaknų”. ,
Įdomu, kad gyvenantieji 

toliau nuo lietuvių kolonijų 
yra daugiau užsiangažavę 
lietuvybei. Labai mažas 
užsiangažavimas 30-39 m. 
amžiaus grupėje.

U žsiangažavimas 
lietuvių tautai
Jolita Kisieliūtė-Naru- 
informavo, ką anketos 
apie užsiangažavimą

Dr. 
tienė 
rodo 
lietuvių tautai. Tai psichologi
nis ryšys su savo tauta. Daug 
lemia įsitikinimas lietuvybės

tomas

Anketa
Kalbėdamas apie anketą T. 

Remeikis priminė, kad ja norė
ta išryškinti, kas padeda tauti
nio identiteto išlaikymui. 
Anketos atsakymų gauta per 
3000. Dar atsakymai į anketą 
renkami, o gautieji sudedami į 
kompiuterį.

K. Trimakas supažindino su

Išeivių politinis 
nusistatymas

Apie politinius duomenis, 
kurie išryškėjo iš anketos, 
kalbėjo T. Remeikis. Dešinioji 
— centro pakraipa dominuoja 
visuose kraštuose; apskritai po
litiniu požiūriui išeivija pana
ši. Daugiausia kairiųjų Brazi
lijoje. Visoje amžiaus grupėse 
centro — dešinės grupė vyrau-

j

krašto politinę santvarką žiū
ri daugiau neigiamai. Aukš
čiau integracija — Kanadoje, 
mažiausia Pietų Amerikoje, 
nors skirtumai nėra labai 
dideli. JAV didelis integruotų 
procentas. Pagal amžių 
didelių skirtumų nėra. 
Didžiausias integravimasis 
40-49 m. grupėj.

Išeiviai, paklausti, kokie 
tikslai svarbiausi, pirmiausia 
sako — egzistencijos klausi
mai, toliau — saugumas. Taip 
yra vyriausioje grupėje, bet 
jauniausioje grupėje didesnis 
rūpestis nematerialistiniais 
tikslais; laisve, grožiu ir kt.

R.

Krikščionybės 
įvedimo jubiliejus

Baigiamajame posėdyje 
Vaitys į garbės prezidiumą
pakvietė vysk. P. Baltakį, 
vysk. A. Trakj, A. Kerelį, T. 
Remeikį, J. Bilėną, J. Rėklai
ti enę.

Vysk. Paulius Baltakis 
pasveikino su labai pavyku
siu mokslo simpoziumu. Infor
muodamas apie krikšto sukak
ties minėjimą, pažymėjo, kad 
jubiliejų švęsime 1987 m., nes 
ankstyvesnis ir 1387 m. krikš
tas turėjo lemiamą religinę, 
kultūrinę, politinę reikšmę. Jei 
Lietuva būtų priėmusi 
pravoslavišką krikštą, būtų 
labiau susieta su Rusija ir

niems. ei-’.
Lietuviai rįr.savo gyvenamo

--------- Z -

Viskam yra laikas, viskam yra vieta

lietuviais.: daugiau užsian- jo įr meno pasaulyje, susitikti

Sol. Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė, dainavusi per Penktojo moks
lo ir kūrybos simpoziumo baigminį pokyli i.m. lapkričio mėn. 30 d.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

interpretacija. Klausant sona
tos antrosios dalies — varia
cijų liaudies tema „Pasvars- 
cyk antele” — pasigesta 
minties ir ryšio su tema. Įvai
rių stilių variacijos buvo sve
timos lietuvių liaudies muzi
kos struktūrai ir kažkodėl 
sukėlė asociacijas su Rach- 
maninovu, Debussy, Ameri
kos indėnais ir kt. Sonata bai
giama blizgančiu, cirkišku 
Rondo.

„Impresijas trims lietuviš
koms patarlėms” (Kalk gele
žį, kol karšta, Obuolys nuo 
obels netoli tekrinta, Auksas ir 
pelenuose žiba) taip pat atliko 
pianistas M. Motekaitis. 
Pavadinimas „impresijos” gal 
nelabai tikslus tokiai įvaiz
džiai muzikinei tapybai. 
Klausytojui viskas aiškiai 
nurodoma (kada kalama gele
žis, kurion kryptin rieda obuo
lys ir kokiu intensyvumu žiba 
auksas). Kompozitorė visuo
met bando klausytojo

nesuklaidinti, neatstumti 
nesuprantama muzikine kal
ba. Jos pačios žodžiais: 
„Klausytojo dėmesys yra 
trumpas ir jis greitai, užuot 
sekęs muziką, nusikelia į 
savo .svajones’. Dėmesį 
praradus, sunku jį atgauti” 
(Draugas, 1985 lapkričio 23).

Antrosios koncerto dalies 
muzika buvo dar lengvesnė ir 
pramogiškesnė. „Siuita — Vil
niaus prisiminimai” ir „Los 
Angeles vaizdai” labai gimi
ningos kompozicijos. Abi re
miasi citatiška, iliustratyvia 
muzikine medžiaga. Tenkin
tasi muzikiniais šablonais, 
nebandyta pagauti šių miestų 
subtilesnių niuansų ar ieškoti 
ryšio tarp kūrinių dalių. 
Nuotaikos ryškios ir nedvi
prasmiškos.

Šioje dalyje dar atliktas 
koncertinis tango, primenan
tis ketvirtojo dešimtmečio fil
mus. Visus tris kūrinius atli
ko Raimonda Apeikytė, savo

Vadovų žodis
Albertas Kerelis pranešė 

gautą iš Šveicarijos žinią, 
kad mirė dr. Albertas Gerutis. 
Jo atminimas pagerbtas 
atsistojimu.

Susirgus Juozui Rimke
vičiui, jo žodį perskaitė A. 
Kerelis. Dėkojama buvo 
simpoziumo organizatoriams, 
paskaitininkams, raginama 
paskaitas išspausdinti, 
palaikyti ryšį su čia sutiktais 
lietuviais; kelti balsą prieš 
Lietuvai daromas skriaudas.

(Nukelta į 4 psl.)

romantiškesniais polėkiais 
geriau tinkanti šiam uždavi
niui.

Koncertas baigtas varia
cijom dviems fortepijonams — 
.„Suktiniu”. Gaila, kad ant
ras fortepijonas iškleręs. Tai 
kūriniui suteikė nenumatyto 
komizmo.

* * ♦

Kiekvienas žanras turi savo 
paskirtį. Kiekvienam stiliui 
yra tinkama aplinka. (Tai pui
kiai suprato pianistas 
Liberace su savo žvakidėmis, 
blizgučiais ir paauksuotais 
fortepijonais.)

Giedros Gudauskienės kūri
nių būtų buvę daug maloniau 
ir natūraliau klausytis žvakių 
šviesoje prie rausvomis stal
tiesėmis apdengtų apvalių 
staliukų. Be reikalo bandyta 
pramoginio tipo muziką pakel
ti į akademinės muzikos sferą. 
Verčiant publiką ir recenzen
tus vertinti lengvąją muziką 
rimtosios muzikos kriterijais, 
išeina nei šis, nei tas.

oi

Emilija Sakadolskienė

V MKS literatūros ir muzikos vakaras Jaunimo centro didžiojoje salėje. Pirmoje eilėje matyti: 
dr. Kazys Ambrozaitis, kun. dr. Juozas Prunskis, vysk. Paulius Baltakis, kun. dr. Valdemaras 
M. Cukuras, dr. Petras Kisielius, Rūta Klevą Vidžiūnienė, kompozitorė Giedra Gudauskienė, 
toliau — Aldona Grinienė. Nuotrauka Jono Tamulaičio
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Amerika, raketos ir kometos
A. RADŽIUS

Amerikiečių NASA (Natio- 
nal Aeronautics and Space 
Administration) jau seniai 
planavo siųsti erdvėlaivį į 
Halley kometą. Buvo svarsto
mi du projektai. Pagal vieną, 
erdvėlaivis būtų paleistas 70- 
jų dešimtmečio pabaigoje 
Saturno kryptim. Planetą būtų 
pasiekęs 1983 m., ir jos trau
kos jėga pasuktų erdvėlaivį į 
Halley kometą, kuri tuo metu 
jau būtų bepereinanti Saturno 
orbitos atstumą. Tokiu būdu 
erdvėlaivio judesys taptų 
atvirkštinis, kaip ir kometos, 
kuri juda priešinga kryptim, 
negu Saulės planetos. 
Erdvėlaivis imtų vytis kome
tą ir prisivijęs skristų šalia jos 
bent kelias savaites. Per tą 
laiką būtų galėjęs suteikti 
gausybę duomenų apie proce
sus kometoje, artėjant jai į 
Saulę, apie komos bei uodegos 
pradžią, jos vystymąsi ir kt.

Pagal kitą projektą, 
erdvėlaivis, vadinamas Halley 
Intercept, būtų paleistas šių 
metų vasarą. Po aštuonių 
mėnesių kelionės pasiektų 
Halley kometą, jau praskri- 
dusią perihelį, 1.1 AU (astro
nominio vieneto) atstume nuo 
Saulės ir 0.65 AU atstume nuo 
Žemės. Intercept, pralėkęs pro 
Halley, tęstų kelionę toliau į 
mažą trumpo periodo kometą 
Encke ir 1988 m. aplankytų 
kitas dvi kometas, vadinamas 
Borrelly ir Tempei 2.

Deja, šių projektų teko 
atsisakyti, nes NASA biudže
tas buvo smarkiai apkarpy
tas. Bet NASA rado išeitį. Jei 
ne Halley, tai kodėl 
nepabandyti aplankyti kitą 
„plaukuotą žvaigždę”, saky
kim, GiacobiniTZinner? ■

Tai vidutinio dydžio ir trum
po periodo kometa, kuri aple
kia Saulę per šešerius su puse 
metų. Jos branduolys, apie 2.5 
km skersmens, gana smarkiai 
sukasi aplink savo ašį. Dėl to, 
išcentrinės jėgos veikiamas, 
vieną gražią dieną, artė
damas į Saulę, galįs sutrupėti 
į atskirus gabalus. Perihelis
1.028 AU (astronominių 
vienetų) arba 154 milijonai km 
atstume nuo Saulės, t.y. tik 
truputį toliau, negu Žemės 
orbita. Šią kometą atrado 
prancūzas Michel Giacobini 
1900 metais, o vokiečių 
astronomas Ernst Zinner ją 
vėl iš naujo atrado už 13 metų. 
Tad abiejų atradėjų vardu 
kometa ir pavadinta. Nuo 
pastarojo atradimo stebėta 11 
jos pasirodymų.

Šiai kometai pasiekti NASA 
nestatė naujo specialaus 
erdvėlaivio, bet panaudojo jau 
seniai erdvėje sėkmingai 
besidarbuojantį ISEE-3 (the 
third Intemational Sun-Earth 
Explorer). Jį erdvėn iškėlė 
Delta raketa Floridoje 
1978.VIII.12. Nuskraidintas 
buvo 1.5 milijono km tolyn 
Saulės kryptim, į tašką, kur 
Saulės ir Žemės traukos jėgos 
lygios. Tame taške ISEE-3 
buvo įvestas į vadinamą 
„halo” orbitą, kur jis tarp 
Saulės ir Žemės skriejo ratu 
tuščioje, galima sakyti, orbi
toje ir beveik ketverius metus 
stebėjo Saulės vėjo reiškinius.

1982.VI.10 erdvėlaivis buvo 
išvestas iš halo orbitos ir 18 
mėnesių, sukinėdamasis įvai
riose orbitose aplink Žemę, 
tyrinėjo jos magnetinį lauką. 
Per tą laiką ISEE-3 atliko 37 
raketinius manevrus orbitoms 
keisti ir 5 praskridimus pro 
Mėnulį. Penktąjį kartą prask
rido Mėnulį 1983.XII.22 vos 
120 km (75 mylių) atstu nuo jo 
paviršiaus. Mėnulio trauka 
suteikė jam daugiau energijos 
ir nusviedė Giacobini-Zinner 
kometos kryptim. Tada 
erdvėlaivis buvo perkrikšty
tas į ICE (Intemational Co- 
metary Explorer).

Kometą ICE pasiekė š.m. 
IX.11, t.y. šešiom dienom

ICE (Intemational Cometary 
Explorer) erdvėlaivis, pralėkęs 
Giacobini-Zinner kometos uode
gą š.m. lapkričio 11 d. Tai buvo 
pirmas žmogaus susitikimas su 
kometa erdvėje. Erdvėlaivio 
skersmuo 5.8 pėdų. Nuo vienos 
antenos galo iki kitos siekia 302 
pėdas.

praslinkus nuo jos perihelio, 
kurį ji šiemet pralėkė IX.5. 
ICE prisiartino prie kometos 
maždaug 7 vai. ryto Rytų 
vasaros laiku ir, skrisdamas 
21 km per sekundę greičiu, 
laimingai perlėkė per 20 minu
čių kometos uodegą 7800 km 
(4800 mylių) atstu nuo 
branduolio. Tuo metu erdvėlai
vis buvo 70 milijonų km atstu
me nuo Žemės.

Perlėkęs per kometos uode
gą, ICE jau suka didžiulį 
lanką aplink Saulę ir į Žemės 
aplinką grįš tik 2012 metais. 
Šis žygis NASA, kainavo 3 
mil. dolerių. Bet specialus 
erdvėlaivis į Halley kometą 
pareikalautų ne mažiau kaip 
pusės bilijono. c ,

ICE nebuvo sukonstruotas 
kometoms tirti. Neturėjo jis 
televizijos kamerų, teleskopų, 
tad buvo „aklas” erdvėlaivis. 
Jo instrumentącija buvo 
pritaikyta plažrrfos bei hria^Ae- 
tiniams reiškiniams tyrinėti. 
Jis „jautė” magnetinį lauką, 
„užuodė” protonus ir elektro
nus, „ragavo” ionūs, „girdė
jo” įvairiausias radijo bangas, 
kaip rašo Richard Berry 
Astronomy (December 1985) 
žurnale. )

Pasirodė, kad' kometos 
aplinka besanti gana audrin
ga. Dar 188,000 km atstume 
nuo branduolio ICE buvo jau 
smarkiai bombarduojamas 
energingų elektronų. Vos tik 
spėja kometos ledas pavirsti 
dujomis, Saulės ultravioleti
niai spinduliai ima skaldyti jų 
molekules ir išmuša iš jų 
atomų elektronus. Dujos tam
pa jonizuotos. Tikra audra kyla 
tada, kai koma susiduria su 
Saulės vėju, lekiančiu 
maždaug 400 km per sekundę 
greičiu. Saulės vėją sudaro 

Giacobini-Zinner kometa, nufotografuota 1959 m. mėlynoje Šviesoje. 
Matyti tolyn iš komos išsišovusi siaura dujų uodega. Dulkių uodegos 
nematyti. Ji išryškėja, fotografuojant kometų raudonoj šviėsoj.

laisvai skrendantys protonai 
ir elektronai, t.y. atomų dalely
tės, sruvenančios erdvėn iš 
Saulės atmosferos. Jos nešasi 
su savim Saulės magnetinio 
lauko gabalus, kurie įsimaišo į 
komos plazmą. Komos ato
mai, kurie išlieka ultraviole
tinių spindulių nepaliesti, yra 
elektriškai neutralūs ir į vėjo 
nešamą magnetinį lauką visai 
nereaguoja. Bet atomai su 
numuštais elektronais, t.y. io- 
nai, negali taip lengvai judėti 
per Saulės vėjo atneštą 
magnetinį lauką, nes jie jau 
nebėra elektriškai neutralūs. 
Magnetinio lauko jėgų linijos 
tartum makaronai apsivynio- 
ja aplink kometą ir nešasi 
tolyn ionus, sudarydami ilgą 
ionų, arba dujų, uodegą. Susi
dūrusios su tankesnėmis 
jonizuotos komos dalimis, 
jėgų linijos susivingiuoja, 
susilanksto, susiklosto ir suke
lia elektros sroves. Tokiu būdu 
ICE patvirtino teoriją apie 
komos ir Saulės vėjo sąveiką. 
Taip pat tiesioginiu matavi
mu patvirtino, kad vandens 
molekulių yra daugiausia iš 
visų kitų junginių komoje. 
Rado uodegoje dulkių, bet ne 
tiek daug, kiek tikėtasi. Buvo 
prisibijoma, kad dulkės galin
čios sugadinti instrumentus 
arba visai erdvėlaivį sunaikin
ti, nes nebuvo specialaus 
apsaugos skydo. Bet ICE 
perlėkė uodegą ir visą kome
tos įtakoje esančią erdvę 
dulkių nepažeistas.

Žygis, įvykdytas 'visu 
pusmečiu anksčiau, negu 
sovietų, japonų ir europiečių į 
Halley kometą, pasisekė visu 
šimtu procentų ir įrodė, kad 
amerikiečių astronomas Fred
L. Whipple teisingai sakė prieš 
35 metus, kad kometa esanti 

“„nešvaraūs sniego gniūžtė”. 
ICE tik pridėjo, kad ji labiau 
komplikuota ir moksliškai 
įdomesnė, negu anksčiau 
manyta. O nuo Halley kome
tos vis dėlto neatsisakyta. 
NASA bandys ją tyrinėti 
erdvėje, panaudodama lėktu
vinį erdvėlaivį (Space Shuttle), 
kuris po Halley perihelio 
pakils orbiton su specialiais 
teleskopais.

Spaudoje pasirodė žinutė, 
kad NASA ir ESĄ (European 
Space Agency) pradėjusios 
studijuoti labai drąsų 
užsimojimą: šio ir ateinančio 
šimtmečio sąvartoje nutupdy
ti erdvėlaivį ant kurios nors 
kometos ir pargabenti į Žemę 
jos paviršiaus pavyzdžių. 
Nuostabus būtų žygis, bet 
nustabi ir kaina — apie 2 
bilijonai dolerių. Bus balsų už, 
bus balsų ir prieš, norinčių 

taupyti ten, kur nereikia.'Atro
do, astronautikoj prasideda 
kometinė era.

P.S. S.m. lapkričio 16 d. Draugo 
kultūrinio priedo laidoje išspaus
dintam straipsny „Erdvėlaivių 
rendezvous su kometa” per autoriaus 
neakylumų įsivėlė klaida. Parašyta, 
kad ESĄ organizacijų sudarančios 10 
valstybių. Iš tikrųjų jai priklauso 11. 
Netyčia praleista Italija. Autorius 
atsiprašo redakcijos ir skaitytojų.

APSILANKYMAS 
PAS URANĄ

Amerikiečių erdvėlaivis Voya- 
ger 2 jau artėja prie septintosios 
Saulės sistemos planetos Urano, 
kurį pralėks 1986 m. sausio mėn. 
24 d., apžvelgdamas pačią
planetą su jos devyniais siau- 
ryčiais žiedais ir penkis jos mėnu
lius: Titaniją Oberoną, Arielį, 
Mirandą ir Umbrielį. Po to 
erdvėlaivis lėks į Neptūnų, kurį 
pasieks 1989 m. rugpjūčio mėn. 24 
d. ir tada jau išlėks iš Saulės 
sistemos ribų.

Voyager 2 ir jo dvynukas 
erdvėlaivis Voyager 1 buvo paleis
ti erdvėn 1977 metais. Abu jie pra
skrido pro Jupiterį 1979 m. ir pro 
Saturną (Voyager 1 — 1980.XI.12, 
Voyager 2 - 1981.VIII.25). Tada 
Voyager 1 pasuko į tarpžvaigždi
nę erdvę ir dingo Galaktikos 
platybėse, o Voyager 2-ajam dar 
buvo skirta padaryti vizitus pas 
Uraną ir Neptūną. Savo uždavi
nius abu erdvėlaiviai tiksliai 
vykdo.

Nuomonės ir pastabos 
Apšviesti 

ir kultūrinti liaudį?
Esu eilinis pilietis, ne meninin

kas ir ne meno žinovas, tačiau 
domiuosi aukštesnėmis kultūros ir 
meno apraiškomis ir dėl to skai
tau, ką nutveriu, apie meną, 
stengdamasis įsigyti gilesnį 
supratimą. Kartais tačiau užkliū- 
vu.

Štai Nijolė Kupstaitė, aprašy
dama Santaros-Šviesos suvažia
vimą (Drauga|1apkričio 2 d.) išsi- 
reiškia šitaip: „Mackaus gi 
kūryboje svarbu ne išviršinis 
pamėgdžiojimas, bet giluminė 
struktūra, išplaukianti iš pačios jo 
poezijos vidinių reikalavimų, toli 
prašokančių vien tik papuošalo 
ir stilistinio atspalvio funkciją”. 
Šitoks sakinys man ne tik nieko 
nepaaiškina apie Algimanto 
Mackaus kūrybą, bet dar ir suke
lia klausimų: kokie yra Mackaus 
poezijos vidiniai reikalavimai? 
Kaip Nijolė juos nustatė? Ar yra 
ir nevidiniai reikalavimai? Kaip 
Nijolė nustato, kurie reikala
vimai yra vidiniai, o kurie ne? Ką 
jie sako? Kuo skiriasi? Kas yra 
Mackaus poezijos giluminė struk
tūra? Kaip ji atrodo? Ar yra ir 
kita, negiluminė, ar gal dar kita 
struktūra?

Kitas pavyzdys: Eglė Juodval- 
kė, aptardama Aleksio Rannito 
monografiją apie Čiurlionį 
(Draugas, lapkričio 9 d.) sako: 
„Čiurlionis tiki nesuasmenintu, 
besąlyginiu Kažkuo”. Vėl kyla 
klausimai: kas yra tas „Kažkas”? 
Kaip Eglė nustatė, kad tas „Kaž
kas” yra ir nesuasmenintas, ir 
besąlyginis? O gal jis yra ir suas
menintas, ir sąlyginis, ir, jeigu 
taip, tai kokios sąlygos?

Čia suminėjau tik du pavyzdžiu 
iš daugelio jau seniai pastebėtų 
reiškinių. Rašantieji žinovai kar
tais pasisako taip „reikšmingai 
nesuprantamai”, kad eiliniam 
skaitytojui tai ne tik nieko konk
retaus nepasako, bet kartais dar 
ir, sukelia įtarimą, kad čia mėgi
nama gražiai ir aukštai skamban
čiomis, bet nieko nepasakan
čiomis frazėmis ir išsireiškimais 
užtušuoti konkrečios minties 
miglotumą ar net trūkumą.

Tad mano prašymas Nijolei, 
Eglei ir kitiems (abiejų lyčių) me
no ir kultūros žinovams: Rašykite 
ir toliau, bet, Busimildami, 
išsireikškite taip, kad ir papras
tas, eilinis skaitytojas iš to turėtų 
bent kiek supratimo ir naudos. 
Juk Jūs norite apšviesti ir kultū
rinti liaudį, ar ne taip?

J.A. St.

— Gal reiktų paminėti, kad mūsų 
skaitytojo J. A. St. pavyzdžiais paim
tos citatos Šiais atvejais nebūtinai 
atitinka abiejų rašančiųjų galvoseną: 
Nijolės Kupstaitės reportaže buvo 
perteikiama paskaitininko padaryta 
Algimanto Mackaus poezijos sklaida, 
o Eglės Juodvalkės recenzijoje — 
monografijos autoriaus Aleksio 
Rannito mintys. Glaustas tokios 
rūSies raStų pobūdis paprastai nei 
neleidžia teiginių reikiamai iSplėsti ir 
argumentuoti. -Red.

Petro Raziūno nuotrauka — iš Lietuvių fotografų išeivijoje 14-tosios metinės parodos š.m. 
spalio 25 — lapkričio 3 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

Jonas Gutauskas
TAI KAS

Tai kas, kad saulė 
Nusileis, 
Naktis ateis?
Pati mirtis
Mirtinga.
Ji kojos neįkels 
Į dieną amžiną 
Ir paslaptingą.

TIKIU GYVENIMĄ
Tik viena diena 
Amžina.
Naktis —
Jos palydovė 
Laikina.

Tikiu gyvenimą,
Ne mirtį,
Kuri pati 
Turės numirti.

PIEMENĖLIS
Tu naginėlių neturėjai, 
Todėl piršteliai kruvini.
Ne tu verkei, tai verkė vėjai, 
Našlaičiui meilės kupini.

ŽEMDIRBIO PAGUODA

Kai sėja bus baigta, 
Tada ir pailsėsiu, 
O šlamančius javus 
Net ir kape girdėsiu.

VIEVERSĖLIUI

Mielasis vieversėli,
I dangų kylantis paukšteli, 
Ar „Tėve mūsų” sukalbėsi 
Už mus mirties pavėsy?

ŪKININKO MALDA
Atleiski man, Dievuli,

■ Kad poterių mažai kalbėjau -
Per visą savo amžių
Ariau, akėjau, sėjau, 
Kad tik duonelės būt visiems 
Mažiems ir dideliems.

IR ARTIMAS, IR TOLIMAS
Esi manoj širdy
Ir visame pasauly.
Koks artimas ir tolimas.
Tu mano Dieve!

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimo programa

Lietuvių katalikų mokslo j Aldona Šlepetytė-Janačienė): 
akademijos tryliktasis suvažia- Povilas Aloyzas Ragažinskas — 
vimas vyks š.m. gruodžio mėn. 26- „Estetinė įžvalga Jono Aisčio 
29 d. Los Angeles, The Ambassa- 
dor viešbučio (3400 Wilshire 
Blvd.) ir Šv. Kazimiero parapijos 
(2718 St. George Street) patalpo-
se.

Gruodžio 26 d., ketvirtadie
nį:

14 v. Registracija (The Amba
ssador viešbutyje).

16 v. Šv. Mišios į Šventąją Dva
sią, aukojamos vysk. Antano 
Deksnio ir norinčių koncelebruoti 
kunigų.

17:30 Atidaromasis pilnaties 
posėdis — Los Angeles LKMA 
židinio pirmininko kalba ir prezi
diumo sudarymas; LKMA pirmi
ninko kun. dr. Antano Liuimos, 
SJ ’ žodis; prel. dr. Vytauto 
Kazlausko paskaita „Žmogaus 
teisių teologinis pagrindas".

19:30 Parodų atidarymas (Šv. 
Kazimiero parapijos salėse) — 
atidaro Pranas Visvydas.

Gruodžio 27 d., penktadie
nį:

8 v. Koncelebruotos šv. Mišios 
(The Ambassador viešbutyje).

9-12 v. Teologijos mokslų sekci
ja (vadovauja prel. dr. Vytautas 
Balčiūnas):

Antanas Liutnia, SJ — „Šv. 
Pranciškaus Salezo optimistinės 
pasaulėžiūros teologiniai pagrin
dai”;

Andrius Valevičius — „Emma- 
nuelis Levinas ir kito žmogaus 
teologija”.

9-12 v. Gamtos ir matematikos 
mokslų sekcija (vadovauja inž. 
Antanas Girnius):

Birutė Saldukienė — „Ar No
jaus tvanas siekė Lietuvą?”

Antanas Girnius — „Žemės 
poliaus judėjimas”.

13-17 v. Lietuvių literatūros 
sekcija (vadovauja prof. dr. 

kūryboje”;
Aldona Šlepetytė-Janačienė — 

„Pulgis Andriušis — Aukštaitijos 
sūnus”;

Elena Tumienė — „Pranašys
tės Aleksandro Bloko poemoje 
.Dvylika’ ir Bernardo Brazdžio
nio ankstyvesnėje poezijoje”;

Alė Rūta — E. V. Arbienė — 
„Pažintinė erdvė novelėse: K. 
Barėno .Dvidešimt viena Vero
nika’ ir VI. Dautarto .Senojo 
gluosnio pasaka’ ”.

13-14:30 v. Lietuvių kalbos 
sekcija (vadovauja prof. dr. Anta
nas Klimas):

Antanas Klimas — „Lietuvių 
kalbos dalyvių sistema ir jų 
funkcijos”.

14:45-17 v. Politinių ir ekono
minių mokslų sekcija (vadovauja 
inž. Antanas Rudis):

Vytautas Vardys — „Nepriklau
somos Lietuvos politinės kultūros 
bruožai”:

Antanas Rudis — „Krikščionių 
demokratų ideologijos kilmė 
Lietuvoje”.

19 v. Prof. Stasio Šalkauskio 
100 metų gimimo sukakties minė
jimas — dr. Juozo Girniaus 
paskaita „Prof. Stasio Šalkauskio 
mokslinis palikimas”.

Gruodžio 28 d., šeštadienį:
8 v. Koncelebruotos šv. Mišios.
9-12 v. Psichologijos ir peda

gogikos mokslų sekcija (vadovau
ja kun. dr. Antanas Paškus):

Anatolijus Matulis — „Nauji 
žmogaus smegenų tyrinėjimai ir 
jų svarba mūsų ateičiai”;

Antanas Paškus — „Psicholo
gijos vaidmuo religiniam asmens 
brendimui”;

Jonas Krivickas — „Kompiu
teris mokymo ir auklėjimo tarny
boje”.

9-12 v. Filosofijos mokslų sekci

ja (vadovauja dr. Juozas Gir
nius):

Vytautas Mankeliūnas — „Epi- 
stemologinės problemos dabar
tinėje psichologijoje”;

Juozas Zaranka — „Pikto prob
lema pagal Platoną”;

Vincas Vyčinas — „Žmogaus 
prasmė aisčių mitinės kultūros 
fone”.

13-17 v. Istorijos mokslų sekcija 
(vadovauja kun. dr. Paulius 
Rabikauskas, SJ):

Bronius Makauskas — „Lietu
vių mokyklos Vilnijoje ir Pietų 
Suvalkijoje 1920-1939 metais”;

Leonardas Andriekus, OFM — 
„Kultūros žurnalo Aidų 40 metų 
kelionė per tremtį: žvilgsnis į 
praeitį, dabartį ir ateitį”; •

Rasa Mažeikaitė — „Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių Algirdo ir 
Kęstučio laikysena krikščionybės 
atžvilgiu”.

13-14:30 v. Socialinių ir teisės 
mokslų sekcija:

Benediktas Mačiuika — „Lietu
vos miestų demografinės ir sočio- 
ekonominės vystymosi kryptys 
1944-1984 metais”.

14:45-17 v. Architektūros ir me
notyros sekcija (vadovauja arch. 
Edmundas Arbas):

Antanas Tamošaitis — „Lietu
vių liaudies skulptūra”;

Edmundas Arbas — „Architek
tūrinės išraiškos vertybės tautų 
kultūroje”.

19 v. Pokylis (The Ambassador 
viešbutyje) su Los Angeles vyrų 
kvarteto atliekama programa.

Gruodžio 29 d. sekmadienį:
10:30 v. Šv. Mišios (Šv. Kazimie

ro parapijos bažnyčioje), aukoja
mos vysk. Pauliaus Baltakio ir 
norinčių koncelebruoti kunigų; 
pamokslas — vysk. Baltakio.

12:30 v. Baigiamasis pilnaties 
posėdis — Lietuvos krikšto minė
jimas su kun. prof. dr. Pauliaus 
Rabikausko paskaita „Lietuvos 
krikštas ir krikščionėjimas”.

14 v. Solistės Vitos Polikaitytės 
- ir pianistės Raimondos Apeikytės 

koncertas.
Suvažiavimo uždarymas.
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Istorija panaši į mamą
PR. VISVYDAS

Šių metų rugsėjo 27 d. San
ta Monicoje, gražioje Almio 
Venckaus menėje — bibliote
koje — savotiškame kultūros 
židinyje — klausiausi akto
riaus Laimono Noreikos. Jis 
pasirodė drauge su rašytojais 
iš Lietuvos: Algimantu Bu
čių, Vytautu Martinkumi ir 
Marcelijum Martinaičiu.

Neįsileisiu į vakaro aprašą. 
Programa buvo panaši į 
Chicagoje, Jaunimo centre 
anksčiau atliktą. Rūpi man 
Laimono Noreikos dekla
muotas Justino Marcinkevi
čiaus triptikas „1946-ieji” iš 
ciklo „Mediniai tiltai”, para
šytas 1966 m. Triptikas sudė
tas iš eilėraščių: Sargyboje, 
Šešiolikamečiai ir Prie lentos. 
1946-aisiais poetas mokėsi 
Prienų gimnazijoje, šeštoje 
klasėje. Iš jo trumpos autobio
grafijos, išspausdintos Tary
bų Lietuvos rašytojai II tome, 
sužinome, kad gimė Prienų 
rajone, Važatkiemio kaime 
1930.III.10. Motina pasimirė 
1944 m. Jos atminimas nie
kad neišblėso sūnaus kūry
boje. Su širdgėla mini savo 
jaunystės dienas: „Mano bren
dimo metus nutvieskė antro 
pasaulinio karo pašvaistės ir 
skaudūs pokario metų klasių 
kovos šūviai. Anksti 
pamačiau, kiek nedaug tereiš
kia žmogus ir kiek daug melo, 
prievartos ir siaubo kybo 
šiame pasaulyje virš jo mažos 
širdies. Atrodė tada, džiaugs
mo jau nebus, kad taip ir 
gyvensim drebėdami, puldinė
dami nuo vieno gryčios lango 
prie kito, vis dairydamies, kas 
iš kur ateina”.

Anuo metu dar gyvenau 
Lietuvoje. Ne sykį nuvažiuo
davau į provinciją. Iš tikro ji 
buvo labai nesaugi, ypač 
didesnių girių artumoje. No
riu patikslinti poetą: ne klasių 
kova tada siautė mūsų gimti
nėje. Lietuviai, daugiausia 
jauni valstiečiai, ryžosi pakel
ti ginklą prieš įsibrovėlius so
vietus, atnešusius į Lietuvą 
„melą, prievartą ir siaubą”, 
brukusius nepakenčiamą poli
tinę ir ekonominę santvarką. 
Daug kas nuo jų slėpėsi miš
kuose.

Anuo sunkiu laiku Justinas 
Marcinkevičius apsisprendė 
pasukti į kairę. Jam rūpėjo 
kaip nors išsilaikyti: gyventi 
taikoje bent ir tokiomis sąly
gomis. Būdamas ūkininko vai
kas, jis nemėgo priverstinės 
kolektyvizacijos. Bet ką dary
si, jei Stalinas ir partija buvo 
pasišovę žemdirbius (oku
puoto krašto žmones) suvaryti 
į kolūkius.

„Dienoraštyje be datų” 
(1981) jis aprašo savo veiklą 
aštuntoje klasėje. 1948 metais, 
sugrįžęs iš respublikinio jau
nųjų rašytojų pasitarimo Vil
niuje, gavo „socialinį” užsaky
mą parašyti pjesę mokyklos

Poetas Marcelijus Martinaitis skaito savo eilėraščius Santaros-Šviesos Federacijos suvažia
vime š.m. rugsėjo 5-8 d. Nuotrauka Vidos Kuprytės

Aktorius Laimonas Noreika Santaros-Sviesos Federacijos suvažia
vime Tabor Farm, Sodus, Michigan, š.m. rugsėjo 5-8 d.

Nuotrauka Vidos Kuprytės

scenai — aktualia tema — 
apie kolektyvizaciją. „Dėl akių 
kiek pasispyriojau, bet paskui, 
kai jau sėdau, bematant 
parašiau dviejų veiksmų pjesę 
.Žemės sauja’ * (...) „Viskas 
buvo aišku: biedniokai ver
žiasi į kolūkį, priešinasi ir 
visaip kenkia buožės, ir dar 
vienas kitas suklaidintas”. 
Jaunimas už kolūkį. Tėvai 
prieš. Konfliktas. Jaunuolių 
meilė. Šūvis iš pasalų. Žodžiu, 
pagal tuometinį agitpropo 
receptą.

Šiandien jam jau galima 
visa tai dėstyti su tam tikra 
švelnia pašaipėle. Galima be 
jokių niekų prisipažinti, jog jis 
ir pats netikėjęs kolūkiais. 
Tačiau jokiu būdu negalima 
užakcentuoti faktų, kaip tuo
met kaimas nekentė prievar
tos, kaip masiškai buvo areš
tuojami ūkininkai, vežami į 
Gulagą, kaip rusai brutaliai 
stengėsi kuo greičiau už
gniaužti pavergtų gyventojų 
pasipriešinimą.

„Žemės saujos” premjeros 
metu autorius turėjęs sprukti 
pro mokyklos langą: mat buvo 
perspėtas, kad sėdi du keisti 
kailiniuoti vyrai. Partizanai iš 
miško? Apie tai jis pasakoja 
„Dienoraštyje be datų”.

Grįžkime prie Santa Moni
coje deklamuotų Justino 
Marcinkevičiaus eilių. Pertei
kė jas Laimonas Noreika su 
dideliu įsijautimu, tarsi norė
damas brėžte pabrėžti, kaip 
skaudžiai Lietuva pergyveno 
anuometinę brolžudystę. 
„Sargyboje” pavaizduojama 
nepavydėtina padėtis kaimo 

gryčios, esančios prie miško:
Naktim. į gryčią veržias

miškas, 
sulytas, purvinas ir ima guostis. 
Autus džiouina Ąžuolas ir

Beržas, 
ant šautuvo užmiega jaunas

Uosis.
,,Miško” metonimija 

nusakomi Lietuvos partizanai 
(miškiniai). NaktiB priklauso 
jiems. Viduje besiilsint, šei
mininko sūnus poetas, sargy- 
bon išvarytas, saugo mišką, 
budi, kad valdžia jų neuž
kluptų.

O paryčiu į gryčią miestas 
beldžias

Reiškia, yra atžygiavęs 
partizanus naikinantis karo 
dalinys. Sargybinio vaidmuo 
lyg ir pasikeičia:

Ir vėl, tą patį maišą | 
užsimetęs, 

sargyboj stoviu. Saugau miestą.

Jau neišvarytas. Savo valia. 
Eilėraščio pabaiga aiškiai 
parodo, į kurią pusę linksta 
poeto simpatijos. Jis pamini 
istoriją, ta nuožmią hegelinę 
sąvoką, kurią Marksas paver
tė klasių konflikto bei revoliu
cijų lauku. Čia istorinės 
pažangos vykdymas priklau
so vien komunistams — tik jie 
vieni dirba žmonijos labui, 
tariasi esą būsimo gėrio gim
dytojai. Dėl to Justinas Mar
cinkevičius be jokių išlygų 
komunistiškai suprastą isto
riją sulygina su mylinčia, 
motina:

Ir aš matau, kaip takeliu pro 
klėtj 

istorija ateina, taip panaši į
mamą. Į

Paglosto mano galvą — ir man 
lengviau budėti, 

nors miškas prie namų piktai ir 
gūdžiai šlama.

Istorija — partija — moti
na. Tuo tarpu už laisvę kovo
jantis miškas yra piktas. 
Šitaip anuomet samprotavo 
poetas, kai jam suėjo 36-ri ir 
jau buvo išgarsėjęs savo kraš
te. Jautė, kad galįs apdainuo
ti savo jaunystę tokią, kokia ji 
buvo. Deja, nežiūrint aukšto 
lygio poetikos, išėjo gana 
paraudusi tiesa.

Kokia ironija! Toji glostanti 
„mama” (tikslas pateisina 
priemones) paguldė ne vieną 
šešiolikmetį klasės draugą, 
vaikiškom rankom paėmusį 
šautuvą ir išėjusį į mišką ar į 
stribų dalinius. Sakoma, kad 
liaudies gynėju buvo ir Jus
tinas. Nieko ypatingo, nes 
tada daug kas buvo įveltas į 
visokias painiavas.

Triptiko trečiame eilėrašty
je „Prie lentos” poeto — sargy
binio apmąstymai pavirsta 
rauda. Jis aprauda kovose kri
tusius klasės draugus. „Juoda 
lenta”, išraižyta, išbrūkšniuo- 
ta, dažnai trinta, simbolizuoja 
Lietuvos žemę. Prieš ją par
puolęs, daužo kumštimis, bu
čiuoja, rėkia:

— Tu niekada neprivalai būt 
padalinta, 

tėvyne mūsų, meile ir likime.

Turbūt nėra lietuvio, kuris 
nepritartų šiam jautriam šūks
niui — Lietuva neprivalo būti 
padalinta! Ji turi išlikti visus 
lietuvius jungiančia žeme —

Mūsų kultūros 
šventė

(Atkelta iš 2 psl.)
Mokslinėms programos 

primininkas Jonas Bilėnas 
prašė paskaitininkus paruošti 
pranešimus spaudai — žurna
lams ar specialiems lei
diniams. Antras uždavinys — 
sudarymas užuomazgos 
ateinančio simpoziumo 
mokslinės programos organi
zatorių. Dėkojo visiems, 
simpoziumą organizavu
siems, dalyvavusiems, talki
nusiems. Ypač reiškė padėką 
visų ligšiolinių simpoziumų 
organizatoriui Juozui Rimke
vičiui.

PLB atstovas Tomas Remei- 
kis priminė, kad šių simpo
ziumų įgyvendinimas vyko po 
Lietuvių Bendruomenės spar
nu. Atkreipė dėmesį į šiuos 
darbus: reikia 
Lituanistikos katedros išplėti
mą į Lituanistikos skyrių 
universitete, su istorijos ir kitų 
disciplinų dėstymu.

Pagalbos laukia Lituanis
tikos tyrimo ir studijų cent
ras, veikiąs Jaunimo centre, 
Chicagoje. Jo uždavinys telkti 
dokumentaciją. Kad toks cent
ras galėtų veikti, reikia pasto
vios finansinės paramos. Tam 
dabar padeda kun. V. Gutaus
ko suorganizuotas Broniaus 
Krištanavičiaus vardo fon
das.

PLB svarsto įkurti lietuvių 
centrą Lemonte. Jei tas reali- 
zuotųsi, ten būtų daug vietos 
prisiglausti, archyvus sudėti.

Toliau — laukiame moks
lininkų įvairiuose kraštuose, 
kurie vykdytų išeivijos lietu
viškumo analizę ir tuo bazuo- 
damiesi reikiamai veiktų. 
Mums trūksta kiekvieno kraš
to mūsų išeivijos istorijų, | 
dokumentacijos. Didelį vaid
menį tautinės sąmonės 
išlaikymui turi išeivijos isto
rija. Šie darbai svarbūs mums 
ir visai tautai, nes istorinė 
atmintis yra vienas iš tautiš
kumo komponentų.

Viską atlikti nelengva dėl 
trūkumo žmonių ir lėšų, bet tik 
sapnuodami didelius sapnus 
galime ką pasiekti. Dėkojo 
simpoziumo organizatoriams.

Albertas Kerelis, Amerikos, 
lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos vardu dėko
damas, siūlė ateinančiam 
simpoziumui sutraukti bOO 
kalbėtojų, nes tai bus sukak-

Simpoziumas „Tradicija ir novatoriškumas dabartinėje lietuvių literatūroje” per Santaros- 
Sviesos Federacijos suvažiavimą š.m. rugsėjo 5-8 d. Iš kairės: Vytautas Martinkus, Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė, Rimvydas Šilbajoris, Algimantas Bučys, Marcelijus Martinaitis, 
moderatorius Kęstutis Keblys. Nuotrauka Vidos Kuprytės.

idėja. Niekas neturi teisės 
manipuliuoti jos kultūrą, 
skirstyti jos žmones į tarybi
nius ir netarybinius, užgožti 
jos ūkį, varžyti bendravimą su 
užsienio lietuviais. Niekas 
neturi teisės garbingą praeitį 
turėjusią Lietuvos valstybę 
suniekinti ir paversti didelės 
imperijos provincija. Ir kas 
baisiausia — imperijai min
timi, žodžiu, raštu „nusikaltu
sius” Lietuvos gyventojus sun
kiai bausmei tremti į tolimus 
Rusijos konclagerius. Ar ne 
šitaip šiandien mūsų gimtinę 
dalija, skaldo, spardo paver
gėjas.

Jaučiuosi lyg ir kaltas, kad 
su karčia priegaide turiu

T

Norberto Lingertaičio papuošalų 
paroda dar šį savaitgalį vyksta 
Chicagos Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Galerijos valandos 
šeštadieni ir sekmadienį nuo 11 
v.r. iki 7 V.v. 

užbaigti turiniai metai. Dėkojo Bro
niui Jaselskiui, Loyolos 
universiteto Chicagoje 
profesoriui, suorganizavu
siam griežtųjų mokslų, techno
logijos ir architektūros prog
ramas.

Janina Rėklaitienė dėkojo 
Lituanistikos instituto vardu 
simpoziume rengėjams, ypač 
socialinių ir humani
tarinių mokslų programos 
vadovui Algiui Norvilui, ir 
toliau pateikė keletą gairių 
tolimesnių simpoziumų paruo
šai. (Dr. Janinos Rėklaitienės 
žodis buvo išspausdintas 
praėjusio šeštadienio Draugo 
priedo laidoje.)

Malda ir himnai
Užbaigos maldą sukalbėti 

buvo pakviestas liuteronų vys
kupas Ansas Trakis. Jis dėko
jo Dievui, kad šiuo simpo
ziumu tapome apšviesti ir 
įkvėpti naujiems žygiams — 
tarnauti tautai ir žmonijai, 
perteikti laisvės šauksmą. 
Meldė išminties ir kūrybos 
dvasios, mums panaudojant 
visus talentus tautos švie
timui, laisvei ir gerovei. M. 
Momkienei sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus, simpo
ziumas buvo užbaigtas.

Praėjo jis su dideliu pasise
kimu. Kasdien lankėsi apie 
tūkstantis žmonių. Kai kurios 
salės nebeįstengė sutalpinti 
visų klausytojų. Darbas vyko 
sklandžiai, sutartinai, savi
tarpio pagarbos ir toleranci
jos nuotaikoje.

Iš Amerikos Balso buvo Norbertas Lingertaitis

komentuoti Justino Marcin
kevičiaus eilėraščius, kuriuos 
taip jautriai deklamavo 
Laimonas Noreika Santa 
Monicoje, tikriausiai tau
tiniais sumetimais. Tokia jau 
mano silpnybė — į tarybiškai 
nuspalvintą patriotiką reaguo
ti kuo atviriau, dargi į jau
senos taurę įlašinti pagiežos ir 
tulžies.

Eilėraštyje „Mediniai til
tai”, kurio Laimonas Noreika 
neminėjo, Justinas Marcin
kevičius į savo tautiečių sudė
tas aukas žiūri kaip į atliktą 
pareigą istorijai: Išdidūs gulė
me tiltais / širdžių ir proto 
judėjimui. Gerokai išpūsta 
metafora! Neteisinga. Kiek

Naujos knygos

• Anatolijus Kairys. DVYLIKA. 
Dvylika vienaveiksmių jaunimo 
scenai. Išleido Lietuvių literatū
ros bičiuliai. Chicaga: Mykolo 
Morkūno spaustuvė, 1985. Tiražas 
500 egz. 200 psl. Kaina — 10 dol. 
Knyga gaunama „Drauge”.

Turinyje: „Naujas kinas”, 
„Diplomuotas siuvėjas”, „Meilė 
yra mėsa”, „Mokytoja”, „Malū
nas”, „Miego epidemija”, „Jūratė 
ir Kastytis”, „Kalėdų dovanos”, 
„Trečiadienio kava”, „Pirmoji 
meilė”, „Naujų metų sutikimas”, 
„Curriculum vitae”. Taip pat 
pateikiama autoriaus veikalų 
metrika. Iš autoriaus žodžio 
sužinome, kad visi spausdinami 
vienaveiksmiai 
dvidešimties 
„Curriculum 
1964 metais, 
moji versija 
skiriasi: ši pataisyta ir papildyta 
versija grynai techniškais sume
timais skiriama į dvi scenas. 
Autorius tiki, jog „šis vienaveiks-

parašyti 
laikotarpiu, 

parašytas 
spausdina- 
originalios

metų 
vitae” 
tačiau 

nuo

atsiųsti trys redaktoriai: 
Romas Sakadolskis, Linas 
Rimkus ir Romas Kasparas, 
kurie transliacijoms į Lietuvą 
įrašė įdomesnes paskaitas. 
Vatikano radijo lietuviško 
skyriaus vedėjas mons. Vytau
tas Kazlauskas telefonu iš 
Romos paprašė kun. Juozą 
Prunskį perduoti telefonu 
informacijas apie simpo
ziumą. Telefonu perduoti du 
pranešimai, kurie oro bango
mis pasiųsti į Lietuvą. Daly
vavo Laisvės radijo atstovė 
Eglė Juodvalkė iš Muen- 
cheno. Daugelį paskaitų 
numatyta išspausdinti įvai
rioje išeivijos periodikoje. 

Diržo sagtis

žinau, aukojimasis komuniz
mui lietuviuose nebuvo 
populiarus. Kelios išimtys 
nėra taisyklė. Jei kas buvo 
guldomas, tai tik prievartos ir 
baimės botago dėka. Tereikia 
tik pavartyti gausius tomus 
apie Gulagą, kad pamaty- 
tumėm, kokius pragariškus til
tus turėjo pereiti mūsų žmonės.

Tačiau palikime nuoskau
das ir priekaištus nuošalyje. 
Justinas Marcinkevičius tebė
ra daugelio lietuvių gerbia
mas poetas. Jo šleiva istorinė 
samprata (istorija — partija — 
motina), manau, neužtemdys 
jo žvaigždės. Laimonas Norei
ka išeiviams parodė jį ir kaip 
žodžio meistrą.

mių rinkinys praturtins negausią 
scenai tinkamų veikalų literatūrą 
ir paįvairins dramos sambūrių 
vaidybinį repertuarą, pritaikytą 
jaunimo teatrui”.

• Algirdas Gustaitis. KELIO
NĖS NEŽINOMUOSE KRAŠ
TUOSE- Chicaga: Lietuviškos 
knygos klubas, 1985. 312 psl. 140 
iliustracijų, daugiausia autoriaus 
darytos nuotraukos. Viršelis — 
dail. Ilonos Brazdžionienės. 
Kaina — 9 dol. Gaunama „Drau
ge”.

Žinomo žurnalisto Algirdo 
Gustaičio didoka, dailiai išleista 
knyga susideda iš dviejų dalių: I. 
įspūdžiai iš kelionių po Tolimuo
sius Rytus (Japoniją, Thai, 
Singapūrą, Malaziją, Hong 
Kongą, Kiniją, Macau) ir II. 
žvilgsnio į Meksiką. Tai gyvai, 
spalvingai parašytos daugeliui 
skaitytojų dar nematytų pasaulio 
šalių ir jų gyventojų apybraižos.

HALLEY KOMETA 
JAU PASTEBĖTA 

NUOGA AKIM
Du Kalifornijos astronomai 

Charles Morris ir Steve Edberg 
pirmieji pastebėjo Halley kometą 
nuoga akim š.m. lapkričio 8 d. Tai 
gana anksti, nes manoma buvo, 
kad kometa nuogai akiai priei
nama bus tik gruodžio mėnesį.

TELEFONO TARNYBA 
KOMETOS 

STEBĖTOJAMS
JAV Laivyno observatorija 

Washingtone įsteigė 24 valandų 
telefono tarnybą, kuri teikia infor
macijas apie Halley kometos 
poziciją, jos ryškumą ir kt. Norin
tieji gali skambinti (202)653-0258. 
Taikomas reguliarus užmiestinis 
tarifas, tik prisiskambinti nėra 
lengva. Suinteresuotų daug, tad 
linija dažniausiai užimta.
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