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Ateitis kviečia atsakomybėn 
Augindami šeimas ir patys 

nuolat bręsdami aiškiai žino
me, kad niekas sveiku ir 
sąmoningu žmogumi negims
ta: auklėtojai, aplinka ir pa t s 
asmuo iš mažytės užuomaz
gos išugdo žmogišką, jautrų ir 
atsakingą žmonijos narį , kuris 
palaipsniui imasi savo vaid
mens kiekviename užsiėmime 
— darbe, mokykloje, šeimoje, 
v i suomenė je , Bažnyč io je . 
Todėl žmogiškumo — pilnes
niu žmogumi tapimo — siūlė 
jungia visą gyvenimo plotmę 
ir patirtį į vientisą gyvenimą. 
Mums aišku, kad religija nėra 
s e k m a d i e n i o 45 m i n u t ė s 
bažnyčioje, nei tautybė — 
kelios va landos Vasario 16 
šventėje. Lygiai taip pat kiek
vieną žmonių bendruomenę a r 
įstaigą — valstybę ir Bažny
čią, organizaciją ir šeimą — 
padaro vertingą, reikšmingą 
tik gilus ir nepaliaujantis 
žmogiškumas, tai yra, jautr i 
a tsakomybė už mūsų seseris ir 
brolius. Žmogiškumas nė ra 
prielaida, o rūpestingų pastan
gų pasekmė, niekad neužbaig
ta ir niekad pilnai neįvyk
dyta. 

Šį ž m o g a u s p a š a u k i m ą 
gražiai išreiškiame mes pa tys 
savo širdyse — kartais ir 
visuomeniniame susirinkime 
— kar tu su pranašu Izaiju 
sakydami, „Aš esu tik vaikas , 
nemoku kalbėti"! Jausdamie
si neverti, nepajėgūs ir lietu
viškai kuklūs, vis vien išgirs
tame žodžius: ,.Aš siunčiu 
tave". Išplaukę savo laiveliu 
vieni ar su kitais, nustem
bame iš t raukę pilną ar bent 
apyp i ln į t ink lą žuvų — 
žmogiškų pastangų apčiuopia
mus vaisius. Mat, krikščiony
bė nėra mint is ar jausmas, bet 
veiklus gyvenimas, pasiekian
tis visas gyvenimo „sritis" — 
religinę, politinę, socialinę, 
tautinę, švietimo, ekonominę 
ir visas k i tas . 

Todėl krikščioniškoje tradi
cijoje giliai vertiname žodžius 
„Žodis tapo kūnu", seniau ties 
tais žodžiais priklaupdami, o 
dabar savo dėmesį atkreip
dami nulenkta galva. Įsikū
nijusi krikščionybė skir ta 
š i am pasauliui, kuris yra visų 

žmonių veiklos laukas : Dievo 
žodis skir tas m u m s čia ir 
d a b a r vykdyti, o ne laikytis 
virš ar šalia konkretaus 
p a s a u l i o , kol p a s i e k s i m e 
a m ž i n y b ę . J ė z u s a t ė j o 
pasakyti , parodyti žodžiu ir 
gyvenimu, kaip mes žmonės 
galime tapt i ir t ampame 
žmogiškesni savo santykiuose 
ir, būdami tiesūs savo sąžinės 
bei Viešpaties akivaizdoje, 
k u r i a m e ge re sn į p a s a u l į , 
Dievo karalystę šioje žemėje. 

Būti žmogumi ir tikinčiuoju 
yra pavojinga kelionė: Kris
taus pavyzdžiu mokomės būti 
ž m o g i š k i n e t i k r u m e , 
d v i p r a s m i š k o s e p a d ė t y s e , 
nejaukiose prošvaistėse, skir
tingose tradicijose bei potrau
kiuose, kultūrinių bei sociali
n ių s rovių s a n t a k o s e a r 
sūkuriuose. Iš vienos pusės 
mus gundo mūsų pačių pra
eitis, ypač toji, kurią dabar 
romant iškai įsivaizduojame. 
Nuo pagundos paskęsti atsi
minimuose mus saugo samp
ra ta , kad „kas geidžia atkurti 
praeitį, p r a r anda savo ateitį". 
Nuo nevilties mus gelbsti 
visa, ką Dievas savo žmonėms 
sako nuo Adomo ir Ievos — 
„eikite ir užvaldykite pasaulį" 
— iki Kristaus — „eikite ir 
skelbkite evangeliją visai 
ž m o n i j a i " : k r i k š č i o n i š k a s 
įsipareigojimas yra veiklus, 
turintis p rak t i škas pasekmes, 
o ne svajones. 

Nuo pavojaus paskęsti senti
menta lume, savo jausmų a r 
įprastų kelių saugume, mus 
apsaugo pats reikalas, pat i 
objektyvi tikrovė, su sąlyga, 
kad žiūrėtume į savo ir žmonių 
a t e i t į . Anglų literatūroje 
v i enu t a r p u buvo s rovė , 
vad inama „kavalierių poetų", 
kurie labiau mėgo ir mylėjo 
savo poezija išreikštus jaus
mus mylimajai negu pačią 
mylimąją. Mūsų tautinėse 
šventėse kar ta is švyst per 
horizontą nuojauta, kad mes 
labiau prisirišę prie savo jaus
mų apie romant iškai prisi
mintą ir įsivaizduotą Lietuvą, 
negu prie pačios Lietuvos ir 
jos labai aktualios bylos. Ta 
pati pagunda iškyla mūsų 

(Nukelta į 4 psl.) 

Draugo romano konkurso 1984 
metais premijuotas Alės Rūtos 
romanas Pirmieji svetur — tai 
Martišiūnų šeimos saga gimto 
šios ir svetimosios žemės keliuose 
ir dramatiškose jų kryžkelėse. 
Čia susitinkame net su pen
kiomis šios šeimos generacijomis: 
Martišiūno, jo sūnaus Kazimiero. 
jo vaikų Mykolo ir Anelės ir jų 
vaikaičių Jono ir -Julytės, 
pagaliau Julytės dukrelės Dianos. 

Romanas susideda iš dvidešimt 
devynių nenumeruotų skyrių, 
kuriuose chronologiškai vaizduo 
jama Martišiūnų šeimos gyve
nimo kelias nuo baudžiavos laikų 
19-to šimtmečio Iietuvoje, carui 
Aleksandrui Antrajam viešpatau
jant, iki po depresijos dienų 20-to 
šimtmečio Amerikoje. Romano 
yra trys pagrindinės dalys: prolo-
ginė, kurioje vaizduojamas cent
rinio veikėjo Kazio Martišiūno 
gimimas: pagrindinė, atsklei
džianti Kazimiero gyvenimą 
Lietuvoje ir Amerikoje; ir epilo-
ginė. kurioje prisimenama Kazi
miero mirties trejų metų sukaktis. 

Prologinėje dalyje išryškėja ir 
romano siužetas, o taip pat ir 
pagrindinės jo temos, pagaliau ir 
kai kurie dramatiški jo veikėjų 
gyvenimo momentai. Kazimiero 
tėvo toreadoriškas likimas — jis 
miršta, subadytas jaučio ir nespė 
jęs išvysti už savaitės gimsiančio 
savo sūnaus, kuris pakrikštija
mas savo tėvo vardu — Kazi
mieru. Gimimas ir mirtis — dvi 
žmogaus gyvenimo kelio priešin
gos kraštinės. Ir čia. šiame roma
ne, jų sugretinimas suteikia jo vei
kėjams gilios likiminės — 
egzistencinės minties aspektą, o 
taip pat ir ciklinį gyvenimo kelio 
bruožą. 

Tai iš tikrųjų ir yra žmogaus 
žemės kelio esmė. Tačiau nei 
Kazimieras tėvas, nei Kazimieras 

sūnus nėra pesimistai. Juodas 
gyvenimo kelio finalas neaptem
do jų žemės žingsnių šviesos. 
Kazimiero tėvas, kaip neatski
riama gamtos gyvenimo dalis, 
yra susiliejęs su kasdienine 
aplinka. J is , pavasarį, vos viever
siui sučirenus, kelia galvą aukš
tyn ir giedrai galvoja, kad 
„gyventi galima". Šviesiai nusi
teikęs ir jo sūnus, kuris remiasi 
savo tėvo darbo filosofija: „Ė, dir
bi, tai ir Dievas padeda". Lydi 
juos abu ir tas pats tėviškas 
rūpestis — jų vaikų gyvenimas: 
„Tik. va, kokia bus tų mano vaikų 
ateitis". 

Pagrindinė romano dalis — 
Kazimiero gyvenimas — taip pat 
susideda iš trijų dalių: jaunystės 
momentų ir gyvenimiškos išmin
ties susiformavimu ir bėgimo į 
Vakarus, subrendusio aktyvaus 
gyvenimo laikotarpio ir pagaliau 
senatvės ir mirties. Kiekvienos 
romano dalies ir nuotaika.ir tonas 
yra skirtingi: jaunystėje jo vei
kėjai pasižymi polinkiu į pika-
reskiškus nuotykius, subrendimo 
laikotarpyje — energija, senat
vėje — meditacija ir egzistencinio 
pobūdžio susimąstymu. 

Šešiolikmetis Kazimieras, 
romano žodžiais, „tartum būtų 
pakilęs į kokį žygį", vyksta į 
krikštynas, visa stebėdamas 
„išplėstomis akimis". Jis, maty
damas okupanto neteisingumą ir 
norėdamas, kiek galima, paleng
vinti savo motinos sunkią dalią, 
yra pasiryžęs sukurti geresnį 
gyvenimą. Ir tai, troškimas 
„geresnio gyvenimo", jaunuoliš
kas nerimas ir svajonė „kažką 
nepaprasto matyti ir išgirst", po 
kiek laiko tampa realybe. Vaitui 
ant jo įsiūtus, jis išbėga į mišką 
su puskepaliu duonos ir gabalu 
lašinių kovoti prieš carą 1863 
metų sukilime. Sukilimui nepa-

Iš Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos išleistos knygos „Pennsylvanijos angliakasių Lietu
v a " (Chicaga. 1977) — tekstas: Vlado Būtėno, Elenos Bradūnaitės ir Jurgie Bradūno. nuotrau
kos — Algimanto Kezio, SJ. 

Dagy* „Skai tomas aktas'* (medi*) 

vykus , K a z i m i e r a s bėga į 
Vakarus. Pasiekęs Klaipėdą, 
nusprendžia nesustoti ir vis bėgti 
„tolyn, tik tolyn nuo maskolių, 
nuo Uralo ir kartuvių..." 

Ir jam sekasi — „stiprios Kazio 
rankos ir platūs pečiai" padeda 
jam gauti darbą uosto prekių 
kroviku. Čia jis užsnūsta laivo 
sandėlyje ir atsiduria Anglijoje, 
kur, užsidirbęs pinigų, sėda į laivą 
ir pasiekia naująjį žemyną. Ir, „jo 
širdis suplaka džiaugsmu: Jis jau 
Amerikoj". Ilgų mėnesių svajonė 
yra išsipildžiusi. 

Čia jis, dar vis apimtas para-
noiškos jį atlydėjusios baimės, 
„vis apsidairydamas, ar kas jo 
nesiveja", pasileidžia New Yorko 
gatvėmis. Tačiau tuojau pamato, 
kad čia kitoks gyvenimas. Tiesa, 
ir čia jis mato ponus, „bet jie netu-
ri nei bizūnų, nei rykščių". O ky
lanti saulė „tokia pati kaip ir 
Klaipėdoj ar jų kaime", ir jis nusi
ramina. 

Aklai beklajodamas užtinka 
lentą, ant kurios „buvo išpaišyta 
šakute persmeigta dešra", 
alkanas įeina valgy klon. bet 
nemoka „kaip čia Amerikoj 
valgyt paprašius". Neturi jis nei 
dolerių. Eina į virtuvę, kur „plau
na, šluosto, sudėlioja"... indus ir 
tokiu būdu užsidirba vakariene 
Pagaliau savininko pakviestas 
policininkas išsiveža išsigandusį 
imigrantą, o vėliau, nuveža jį pas 
buvusį jo bendraparapietį Anuprą 
Šešelgį į Brooklyną. 

Čia Kazimieras, jausdamasis 
laimingas „tarytum gražų sapną 
sapnuojąs", gauna darbą siuvyk
loje. Tačiau tuojau pat patiria 
„formano" neteisingumą, o taip 
pat ir norėdamas geresnio uždar 
bio, su savo globėju Anupru Šešel-
giu vyksta darbo ieškoti Penn
sylvanijos anglių kasyklose. 
Po įvairių avantiūrų pasiekia 
Shenandoah, kur „dirbdamas, ir 
dirbdamas, ir juodai prakaituo
damas", pagaliau tampa aukštes
niu pareigūnu ir už kiek laiko 
pradeda verstis įvairiomis pramo-
nėlėmis: perka valgyklą, saliūnus 
ir namus. 

Jo draugas Anupras Šešelgis 
veda atsikviestą iš Lietuvos 
merginą Onutę. O Kazimieras, 
norėdamas „padaryti gera", rašo 
laišką į Lietuvą, žadėdamas 
„popierius sudaryti" Pranutei. 
kurios krikštynose kitados jis yra 
dalyvavęs. Atvykus j Shenan
doah raudonskruostei „Lietuvėle 
kvepiančiai" Pranutei Pragulby 
čiūtei, Kazimierui, be džiaugsmo. 
„prasideda tikrų rūpesčių dienos*. 
Užsimezga ir tragikomiško 
drama. Nuvažiavęs pasipiršti į 
Shenandoah, Kazimieras išgirs 

ta, kad aplink ją sukasi visas 
spiečius „kavalierių", o vienas jau 
žadąs ir žiedą jai pirkti. O Pranu
tė „palaiko už tikrą tiesą" gandus, 
kad ir tarp Kazimiero ir jo saliū-
no prižiūrėtojos yra kažkas dau 
giau, kas gali net vestuvėmis ir 
pasibaigt. Bet nesusipratimas 
paaiškėja, Pranutei nuoširdžiai 
prisipažinus: „Aš jau j tave iš 
paveikslo buvau įsižiūrėjus..." 

Po „trankių, linksmų, puošnių 
vestuvių [...] užgula sunkūs dar
bai". Juoba, kad padidėja Kazi
miero šeima: gimsta mergaitė, o 
po kiek laiko ir berniukas. Tačiau 
jų gyvenimas klestėte klesti: Kazi
miero gerai vedamas Samukuose 
saliūnas duoda pelno, o Pranės — 
„tvarkingos šeimininkės" užbai
giami įrengti namai apstatyti bal
dais; darželyje „sužaliuoja rūta ir 
mėta" o palangėj „pražysta ir 
margi jurginai". 

Martišiūnai vaikus ?ugina. 
lietuviškai auklėja, aktyviai vei
kia lietuviškuose religiniuose, 
visuomeniniuose ir kultūriniuose 
baruose. Ir nieko negaili, „kad tik 
lietuviška šviesa pasklistų". 
Tiesa, sūnus Mykoliukas nelin
kęs į lietuviškas pamokas, bet 
Aneliutė — „tikras Martišiūnų 
pasididžiavimas" — ji vis pirmu
tinė mokinė. 

Aneliukei suėjus šešiolika metų, 
Kazimieras mąsto apie greitai bė
gantį laiką ir naujus tėviškus 
rūpesčius Ypač rūpi jam dukrelės 
ateitis, ir jis ją superša su Lietu
voje mokslus ėjusio staliaus Tep
ilusio Petru. Greitai suruošia 
vestuves — bijo. kad mergaitės 
neatkalbintų vaistininko sūnus ar 
kitas kuris nors pretendentas. 
Deja. vestuvių džiaugsmą aptem
do šiurpi žinia: Šenandoriaus 
kasykloje įvyko sprogimas. Daug 
žuvusių ir dar daugiau sužeistų. 0 
ten dirbo ir Kazimiero draugai. 

Atsiskleidžia skausmingo gyve
nimo vaizdas: už pilkų ligoninės 
sienų, dideliame kambaryje, tarp 
daugelio ..dejuojančių, vaitojan
čių", vyrų guli keturi Kazimiero 
globotiniai. Jų vidaus pasaulio 
plotuose atsiskleidžia šviesūs ir 
tamsūs jų gyvenimo momentai 
Antanas Paulauskas ir jo mintys, 
kuriose susipina šiurpūs kasyk 
lose įvykusios nelaimės liepsnų 
vaizdai ir lyriški jaunystės 
momentai Lietuvoje. Jis vis 
„mato Marytę balta skarele, šieno 
pradalgę kapstančią.." Jonas 
Kvedaras ir jo lūpose motinos 
išmokyta „Sveika Marija". Yra ir 
daugiau — Kazimiero globėjas 
Anupras Šešelgis. kuris vaistų 
užmigdytas kartkarčiais sude 
juoja. Ir Juzė Kojelaitis. kurio 
silpnas, lyg žiogo balselis pasi
girsta: „Dainuokit, broliukai, ir aš 

padėsiu..." 
Kazimeras nuoširdžiai rūpinasi 

nelaimės ištiktais savo globo
jamais draugais. Jis lanko juos 
ligoninėje, o vėliau pas save pri
glaudžia. Pagaliau, išnuomavęs ' 
Brooklyne alinę, juos įdarbina, 
l'žrašius ant lentos intriguojantį 
parašą „Four Men on One Leg". 
užeiga dūzgia „lyg bičių avilys" ir 
„pinigėliai j stalčius byra". 

Kazimieras ir kitiems nešykš
tus. Jis „visur pirmutinis, kur tik 
jo pagalbos visuomenei reikia". 
Už kiek laiko vyksta į New Yorką 
atšvęsti šešiasdešimt penkerių 
metų gimtadienį „Keturių" alinė
je. Keturi jį šiltai priima: „Čia ne 
paprastas svečias [...] jų globėjas, 
parama, užtarėjas, pinigų skolin
tojas, patarėjas ir talkininkas.. Ir 
štai Martišiūnas jų beveik tėvas ir 
brolis". Ir per šį lyg apoteozinį 
momentą Kazimieras „taip pat 
linksmas, kaip per savo vestu
ves". 

Grįžus į Pittstoną, visas Marti
šiūnų dėmesys skiriamas vai
kams, kuriem „visa davė[.. . | kad 
sveiki būtų, stūmė į mokslą.." o 
dabar „nieko daugiau nelieka, 
kaip tik padėti". 0 vaikų gyveni
mas eina savais keliais ir nebū
tinai taip, kaip tėvai nori. Mike 
veda lenkaitę Marusią Jasins-
kaitę, Anelė susilaukia sūnaus 
Jonuko, kurį ypač globoja jo sene 
lis. kad užaugtų „sveikas, didelis, 
geras". Mike ir Marusia susi
laukia dukrelės, o dar po trejų 
metų Jonukas turi ir sesutę. 

Deja, per Lietuvių dieną Kazi
mieras, susitikęs su draugais, 
skaudžiai ir giliai pajunta neiš
vengiamai bėgantį laiką ir 
žmogaus gyvenimo trapumą. Ir, 
pamatęs Anuprą, mąsto, „koks jis 
susenęs! Kiek vargų ir kančių 
raukšlių. Tik akys geros, žvilgs
nis tvirtas, į žmogaus sielą ir 
protą įsiskverbiąs". O netrukus 
tenka jam laidoti šį savo pirmu
tinį Amerikos draugą, kuriam 
nebuvo lemta sugrįžti į Lietuvą, 
kurią jis „savo širdy nešiojo visą 
gyvenimą". 

Tačiau, užkasant „bendrus su 
Anupru metus", Kazimieras jau
čia, jog „kažkas šviesaus ir 
gražaus paliks, kas buvo jų bend
ruose Į...1 keliuose". Tai liudija ir 
jam pastatytas paminklas ir jo 
įrašas: .Anupras Šešelgis Dainų 
mylėtojas". Deja, žodžiai „Ilsėki
tės ramybėje toli nuo Lietuvos" 
praeinamumo liūdesiu perbėga 
pasiliekančių sielas. 

O laikas vis bėga. Ir Kaži 
mieras. ir Pranutė pajunta senat 
vės negalavimus. Rudenį, atspin 
dintį paskutiniąsias gyvenime 

(Nukelta į 2 psl.) 



Nr. 32(7) — psl. 2 D R A U G A S — M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Šeštadienis, 1986 m. vasario mėn. 15 d. 

Lietuvis svetimos žemės keliuose 
(Atkelta i š 1 psl.) 

dienas, Kazimieras veda Pranute 
už parankės: ,,Ji apsisiautusi šil
ta skara, žili plaukai styrojo 
susukti mazgeliu, išgeltusiu veidu 
ir nebestipriu žingsniu". Tai tarsi 
jos paskutiniai šios žemės kelio 
žingsniai — netrukus Kazimieras 
ir ją palaidoja. 

Gyvenimas tačiau eina toliau. 
-Jonukas įstoja j medicinos fakul
tetą Nevv Yorke. Vaizduojamos jo 
pirmosios dienos, paukščiams 
pavasarį čiulbant, primena jo pro
tėvio Kazimiero tėvo saulėto 
gyvenimo optimizmą. Ir Jonukas, 
ka ip ir jo senelis, nori padėti 
kitiems: ,,Gal j is mokslus pabai
dęs, galės jiem kaip nors padėti? 
Galės tada visiems padėti". 

Jonukui nepasiseka vesti lie
tuvaitės. J o mylimoji Alicija ište
ka už turtuolio, o jis veda lenkaitę 
Loretą. Tačiau įsidėmi savo sene
lio t e s t a m e n t i n į pamokymą: 
„Ijetuvėle atminti , jai padėti". 
Prie senelio mirties patalo Jonu
kas taria: . A š — daktaras ir 
mėginsiu t ave pagydyt!". Tačiau 
Kazimiero dienos baigiasi. J o 
laidotuvės iškilmingos. Susiren
ka atsisveikinti šį patriarchą 
šeima ir šį geradarį visuomenė. 
Juzė gieda ..Viešpaties angelas". 
Ir ši pagarba ir meilė liudija Kazi
miero nusistatymą. Jonukui, kita
dos paklausus, a r jis laimingas, 
Kazimieras yra pasakęs: „Jei gali 
kam padėt, jeigu sumažini kitų 
vargą, tai ir laimingas". Tai jo 
gyvenimo filosofija, kurios esmė 
— artimo meilė. 

Romano paskutiniajame, epilo-
giniame. skyriuje vaizduojama 
trečiosios Mart iš iūno mirties meti
nės. Anelė kepa pyragą su duk
ra Julyte, o jos dukraite Dianą 
July tė išsiunčia į krautuvę par
nešti cinamono. Si scena primena 
momentą t a rp ankstyvesnių dvie
jų generacijų motinos ir dukters 
— Pranės ir Anelės. Ir jos kepė 
pyragą. Ir jos siuntė dukrelę, 
Anelės mažąją Julytę, krautuvėn 
torto kepimui vanilijos. Šis moti
nos ir dukters — lyg ritualinio 
pobūdžio momentas suriša šią 
generaciją su praėjusia generaci
ja ir iškelia gyvenimo ciklišku
mą, kurį pabrėžia romano pasku
tiniai žodžiai: ..O gyvenimas 
rieda, kaip įriedėjęs". 

Toji išorinė aplinka, kurioje 
atsiduria išėjęs į pasaulį kaime 
gimęs ir augęs Kazimieras Marti-
š iūnas ir kurioje atsiskleidžia jo 
vidinio pasaul io plotai ir kurioje 
vingiuoja jo žemės kelias, y ra 
miestas. Miestas, pirmiausia Klai
pėda, kurios dideli raudoni namai 
jį taip stebino, kad jis į juos težiū
rėjo sužavėtas ir nieko negalėjo 
galvoti. P a n a š ū s vaizdai ir Ameri
koje — aukšti namai , kurių stogą 
galėjai pamaty t i tiktai galvą 
užvertęs. O gatvėse ūžia mašinos, 
eina pulkai žmonių. Nustebina jį 
net ir kalėjimas, kur jam duoda 
švarią lovą ir valgydina kaip per 
Velykas... Ta r tum jis būtų koks 
brangus svečias. O Brooklyno 
Broadvvay ga tvė „atrodė jam ilgų 
ilgiausia mūr inė upė. kurios nei 
galo, nei k raš to nematyti, kurios 
ir galiuką perėjęs, jau pailsti 
tar tum pusdienį rugius kirtęs". 

Ir visas gyvenimas čia kitoks. 
J i s tarsi dviejų plotmių — švie
sios ir tamsios, kurios susitinka 
iliuzijoje ir realybėje. Laiškai su 
pinigais ir pasigyrimais iš naujo
sios žemės, kurie plaukia Lietu
von, sudaro vaizdą, jog Amerika 
— tai kraš tas , kur „Žmonės per 
valandą pasidaro turtingais", kur 
namų vidus „sidabru ir auksu 
nulieta!", kur „pinigai augte 
auga", kur „turtų turtai , gerovių 
gerovės". Šio aukso krašto iliuzi
ja autorės ironiškai sugretinama 
su „juoda" realybe. Tas per amžių 
svajotas ir ieškotas auksas yra 
labai giliai ir pasiekiamas tik 
„juodu ir sunkiu" darbu anglių 
kasyklose, kur angliakasiai ..dir
ba ir dirba, juodai prakaituoja", ir 
vargsta kasyklų šuliniuose ..kaip 
juodi vergai", kaip ..juodi jau
čiai". 

O kasyklose darbas iŠ tikrųjų 
nelengvas. Jo se ne tik metaforiš
kai, bet ir realiai ateivių gyveni
mas labai sunkus ir juodas. 
Kasykla, kaip ir devynioliktojo 
šimtmečio prancūzų natūralis
tinės literatūrinės srovės rašytojo 
Kmile Zola romane Gerrninal, lvg 
grasinanti gyvatė ryja žmones. 
Labai panaši ji ir Alės Rūtos 
romane. J i čia — gąsdinanti 

.Mildos Budrienės nuotrauka „Tėvas Leonardas Andriekus" — i.š Lietuvių fotografų iseivij.iji-
14-tos metinės parodos serijos „Lietuvio portretas" 1985 metais (.hieagoje. 

kasdieninio gyvenimo realybė, ku
rios „milžiniškai juodi akmenys" 
grasina sutriuškinti „silpną ur
vinį žmogelį". .,Oi. juodos mūsų 
dienelės, oi nelinksmos dainelės", 
skundžiasi Anupras Sešelgis. 
Aplinka juoda: „Pro kalnus teka 
juodas upelis". Kaip anglys — 
juodi ir žmonės: „Suplaukia prie 
šaktų juoda, pilka minia vyrų". Ir 
„aukso krašto" iliuzija ir telieka 
tik iliuzija. Jos simbolis — paukš
tis — pajuodavęs: ,.Ta jų laimė 
taip ir nepasiekia". J i . romano žo
džiais, „kažkur tik sukasi virš 
galvų, ka ip juodi paukščiai". 

Tačiau šių juoduojančių kasyk
lų fone prasišviečia ir skaidrių 
gyvenimo momentų šviesa. Šešel-
gių ir Martišiui; u mergyčių krikš
tynas nutvieskia skaisti saulė. 
Siame aprašyme dramatiškai 
susitinka saulės šviesa ir kasyklų 
tamsa: 

Dvejos krikštynos — dvigubas 
linksmumas! Nuvežė krikštyti, 
žinoma, į lietuvių bažnyčią. Skais
ti švietė saulė, kai dvi poros kūmų 
žengė aukštais laiptais į tankia 
tvora aptvertą bažnytėlę. Nuo 
šventoriaus žvelgei toli. dūksojo 
tamsūs Shenandoah kalnai, greta 
jų — „dorto" kalneliai, juodo susi
slėgusio purvo, liekančio anglis 
išplovus. Kartais kalneliuose 
pakildavo dūmų stulpas, nes „dor-
tas" lengvai užsidegdavo. 

Yra romane, kaip ir realiame 
žmogaus gyvenime, ir daugiau 
dramatiškai susitinkančių ir 
vienas kitą išryškinančių momen
tų, pvz., vestuvių šviesus džiaugs
mas ir šiurpus i r visa aptemdan-
tis sprogimas kasyklose. 

Nėra Šviesus čia ir socialinis 
gyvenimas. Ir neteisybę Kazimie
ras pajunta visur — ir Lietuvoj, ir 
Amerikoje. Lietuvoje baudžiavos 
laikais žmonės turi eiti tarnauti 
ponams. Kazimiero motina, liku
si našle, užuot sulaukusi užuojau
tos, dar labiau skriaudžiama. 
„Tijūnas, kaip našlę, ir apsuka, 
daugiau darbo užkrauna. Girdi, 
berniokai per jauni , kiek tojų dar
bo. 0 bendros ganyklos, o kuras iŠ 
pono miško". 

Skriaudą ir neteisybę Kazimie
ras pajunta ir New Yorko siuvyk
lose, kur viršininkai neva dėl užsi
tarnautos bausmės mažina algą. 
Kasyklose darbininkai nemažiau 
išnaudojami. Darbo sąlygos pavo
jingos: „Nuolat ir nuolat įvyksta 
sužeidimų", vaikai priimami į 
sunkų darbą. Nelaimei įvykus 
devynerių metų globotiniui. Anup
ras neteisingai atleidžiamas iš 
darbo: „Kompanija — žino, ka ip 
darbininko nesėkme pasinaudo
ti". Darbininkai skriaudžiami ir 
ekonomiškai: „Didžturčių .mainų' 
krautuvės vertė darbininkus iš jų 
pirkti j skolą, o paskui iš jų algų 
atskaitydavo". Ir tik per streikus, 
per kuriuos ir ..kraujas liejosi", 
išsikovojo geresnes sąlygas: įstei
giama ligoninė, kurioje gydomi 
sužeistieji kasyklose. 

Pagrindinio romano veikėjo 
Kazimiero Martišiūno gyvenimas 
iš dalies atrodo lyg pasaka. Jis su 
Prane „gyvena laimingai, spar 
čiai turtėja ir garsėja darbštumu 
bei širdies gerumu. Ir žmonės pra

deda laikyti garbe, jei būna 
pakviečiami į jų namus" . O kad 
jam sekasi, negalima abejoti. Ir 
visur: rusų suimtas jis nepakaria
mas , bet pabėga iš nelaisvės. 
Sekasi jam ir darbuose: gauna 
darbą paltų kirpėjų siuvykloje. 
Vėliau greitai sugeba jis išsi
kapstyt i iš pavojingo giliose 
požemių kasyklose darbo. Dar 
labiau sekasi jam perkant valgyk
lą, alines, namus. Net ir savo 
draugus įdarbina „Keturiuose". 
Sekasi ir meilėje: veda visus 
žavėjusią — net ir kasyklų aukš
tą pareigūną — sumaniąją, gra
žiąją, Lietuva dar kvepiančią 
Pranute . Ne be pagrindo Anup
r a s jam sako: „Po laiminga 
žvaigžde, broliuk, esi gimęs!" Šią 
kone pasakišką laimę pastebėjęs, 
rašytojas ir kritikas Kazimieras 
Barėnas , šį romano aspektą 
pavadino magišku realizmu. 

Tačiau iš tikro Kazimiero kelią į 
material ines gėrybes galima aiš
kint i , nenutolstant nuo romano 
vaizduojamo gyvenimo logikos, ir 
ki ta ip. Kazimieras visa tai pasie
k i a ryž t ingumu, ve rž lumu , 
sumanumu ir darbštumu. Darbš
t u m a s — bene pats ryškiausias jo 
charakterio bruožas. J i s dirba, 
ka ip „juodas jautis", i r „spau
džiasi, taupo, nesigaili savo 
prakai to , mažai miega i r pasiten
k ina paprastu valgiu". Tad ir 
nenuostabu, kad romano vaiz
duojamame gyvenime ypač pabrė
ž iamas darbo svarbumas. Tai ir jo 
tėvo etika: „Ė, dirbi, ta i ir Dievas 
padeda.. ." Nemažiau buvo darbš
ti ir jo mot ina Savo pas tangomis 
ši naš lė užaugino sūnus: „Kai 
jaut is tėvelį nudūrė, sako, niekas 
ūky nepasikeitė. J a v a i augo, 
sodai žydėjo, gyvuliai apžiūrėti, 
va ika i pamaitinti ir aprengti". 

Apskritai romano veikėjų vertė 
glaudžiai siejama su jų darbš
tumu. Ir visur juos apibūdinant 
tai pabrėžiama. Štai kokia Pranu
tė: „Nedidutė. postambė. moteriš
ka krūtine, vis pro šypsnį rodanti 
gražius dantuk iš. maloniu žvilgs
niu. Vis linksma, su visais drau 
giška, ir tuoj skubanti prie dar
bo" . Tai jų, Kazimiero ir Pranės, 
gyvenimo credo: „Jie abu įsiti
k inę buvo į darbą, ir nieko nepa
darysi! Yra pinigu ar nėra, gerai 
jautiesi ar nekaip; kelkis anksti ir 
eik. dirbk, užsidirbk, pataupyk — 
tai ir sau turėsi, ir galėsi kitam 
nelaimėje pridurti". Š i a s savybes 
liaudies išminties posakių pagal 
ba kala ir į savo vaikų galvas: 
„Stovintis vanduo genda". „Kaip 
pasiklosi, taip išmiegosi". Kazi
mieras džiaugiasi užaugusia 
Anele. neužmiršdamas darbo 
momento: „dabar jo mergaitė — 
jau moteris, darbšti, rūpestinga, 
ka ip ir jos motina..." 

Kaip darbštumas, t a ip ir dosnu
m a s nėra neatlyginamas. Kaip 
gamtoje, taip ir visuomenėje vei
kia gilūs tarpusavio ryšiai. Jau ir 
Kazimiero tėvas sakydavo: „— 
palaistysi. tai ir gausi žemės 
vaisiu, atiduos ji tau šimte
riopai". Sąžiningumas iššaukia 
sąžiningumą: „Pats nieko neapsu
ko, tai ir jam kiti sąžiningi". 
Geraširdiškumas — geraširdis 
kurną: Anupras, pr i imdamas 

aaują imigrantą, saku ..Kaip 
man geri žmonės padėjo, taip ir a š 
jį p r i i m s i u " . Romano vaiz
duojamo gyvenimo morale susu
muo ja K a z i m i e r a s posak iu , 
. Nieko negausi kitam nedavęs". 

Kazimiero buvęs bendrapara 
pietis. globėjas, draugas ir vėliau 
globotinis nedrąsusis Anupras 
Sešelgis neturi tų ypatybių, kurių 
pagalba Kazimieras prasimuša 
naujajame krašte, šešelgio siela 
kitokia — menininko. J is ilgisi 
grožio. Ir Kazimieras jam prikiša: 
„—Matai, Anuprai, tu tik dainuš
kėles dainuoji. Gražu, ir aš j a s 
mėgstu. U ka i žmogus apsigalvo-
ji, — nori geriau gyventi". Anup
ras neprasimuša j geresnius dar
bus, nesukrauna pinigų. „Tai va, 
treji metai Amerikoje, o nieko 
labai nepasiekė. Nepralobo, tik 
.popierinio turto' — skaitymui vis 
daugiau parsinešdavo", liet š iam 
„ne šiam kraštui gimusiam" žmo
gui šie „popieriniai turtai" t ampa 
dvasiniais turtais ir nušviečia 
visą jo gyvenimą: „Kai širdis 
pasiilgsta, ta i atsigaunu tėvynės 
atsiminimu, lietuvišku žodžiu." Ir 
per Lietuvių dieną jau suvargęs ir 
susenęs Anupras deklamuoja 
nušvitusiu veidu aušrininko eilė
raštį: 

Prabrėkšk, aušrele, tekėk, 
saulele. 

Spindėk, aušros žvaigždele. 
Papūsk, vėjeli, varyk miglele. 
Pabudink vieversėlį. 

Kaip Upton Sinclair romanas 
The Jungle. taip ir Alės Rūtos 
Pirmieji svetur s u p a ž i n d i n a 
skaitytoją su sunkia ateivių darbi
ninkų dalia Amerikoje. Sinclair 
romanas atskleidžia darbo sąly
gas ankstyvo dvidešimtojo šimt
mečio Chicagos skerdyklose. Alės 
Rūtos — antrosios devynioliktojo 
šimtmečio pusės Pennsylvanijos 

angl ių kasyk lose . Ir ab ie jų 
romanų vaizduojami veikėjai 
lietuviai. Tačiau Sinclair taut inis 
jų identitetas tėra tik paviršutinis 
bruožas, tik savotiška „couleur 
locale". J a m daug svarbesnis 
socialinis momentas, o Alei Rūtai 
lietuvybės klausimas yra pačia
me dėmesio centre. 

Lietuva, jos gyvenimo ir gam
tos vaizdai Kazimerą lydi visą 
gyvenimą. Panašus šiuo atžvil
giu ir jo draugas Anupras . J ie . 
nuėję į mišką, žiūri iškėlę ga lvas į 
medžius ir į dangų, o jų širdys, 
romano žodžiais, „tirpte t i rps ta 
gimtojo krašto ilgesiu". Panašiai , 
kaip ir žymaus prancūzų rašytojo 
Marcei Proust romane Ieškant 
prarasto laiko (A la recherche du 
temps perdu), pasižyminčiame 
subtiliu psichologinių gelmių 
atskleidimu, kur mažas pyragėlis 
prie arbatos nukelia jo perso
nažus į praeitį, taip ir Alės Rūtos 
Kazimierą senatvėje sugrąžina į 
tolimas vaikystės dienas vienin
telis vandens lašas, nuo stogo 
nukritęs už jo apykaklės. O kai 
sugrįžta praeities vaizdai, padi
dėja ir ilgesys. Ir j i s mato lin
guojančius pakelės medžius, kurie 
traukia jo širdį ir kuriuos jis sap
nuoja. Apie savo gimtąjį kraštą 
pasakojo j is ir savo vaikams: 
važiuodamas su Jonuku į Nevv 
Yorką „Kazimieras ilgai kalba, 
pasakoja apie I ie tuvos miškelius, 
kaip tenai siauri keliukai, kaip jie 
takais girias išlandžiojo". 

Ir ne tik gimtojo krašto g a m t a 
Kazimierą traukia. J i s nuošir
džiai myli ir savo motinytę, ir 
paliktuosius Lietuvoje. Ir nuošir
džiai vykdo da r Lietuvoje padary
tą pasižadėjimą siekti, kad būtų 
geriau ne tik jam pačiam, bet ir 
broliui, ir motinytei: 

Padeda jis broliui Petrui, neat 
sako pagalbos ir kaimynui, gimi
nei ar pažįstamam. Petrui — siun
čia pinigų, kad trobas pasitaisytų, 
kad vaikus į mokslą leistų. Moti
nytei — vaistams ir geresnėms 
drapanoms. O kitiems — pasi
rašo „popierius", jei kas paprašo: 
ką veja žiaurus caras ar ką vilio
ja laisva ir turtinga Amerika. 

Ypač p rae i t i s sugr į ž t a jo 
gyvenimo paskutinėse dienose, 
jam besimeldžiant, ka i jis, rodos, 
mato motinos veidą: „Motinytė 
šypsos, kai meldžiasi. O kai gieda, 
tai ji suraukus kaktą, tokia rim-
ta...Motinytė, va Šypsos..." 

Kaip ir kitiems, atsidūrusiems 
tolimoje šalyje, motinos vaizdas 
neišdyla. Ir meilė ja i susijungia 
su palikto jaunystėje gimtojo 
krašto meile, kuri išsilieja ašaro
mis ir atsiskleidžia dainomis. 
Anglių kasyklose sunkiai varg
dami, „Lietuvos atsiminimais jie 
pasisotina. O kai skarelių kam 
pai jau nuo ašarų sudrėksta, ta i 
tada kas nors užveda lietuvišką 
dainą, kuri juos paguodžia ir 
atgaivina". Ir Kazimierui ašaros 
rieda veidu, giedant „Tėvyne 
Lietuva, tu kaip sveikata, ka ip 
Tave reik branginti, t ik supranta, 
kas tavęs netenka". O kai jo duk
tė deklamuoja „Op, op, kas ten, 
Nemunėli", Kazimieras susijaudi
na iki ašarų. „Keturių" saliūne 
irgi dažnai skamba lietuviškos 
dainos. Juzė prisipažįsta: „Man 
gimtinie atskamb su žuodeliu dai-
no". Ir tikrai tos „jų dainos 

pa t r auk i a , užliūliuoja, g raud ina 
bei r a m i n a " . Ypač per Lietuvių 
dieną „lietuviškos da inos , choro 
a r pavienių da inuojamos . O 
lab iaus ia i visus j aud ino ir grau
d ino ir ne t a ša rą i š spaudė" Sauer-
vveino giesmė, kuri ką tik buvo 
pasirodžiusi Aušroje: „Lietuv
n i n k a i m e s e sam gimę, lie
t u v n i n k a i mes norim būt.. ." 

Tač iau ši mot inos ir gimtojo 
k r a š t o meilė nesiriboja vien tik 
sen t imen ta l i a i s pr is iminimais , 
a š a r o m i s ir žodžiais. J i virs ta 
konkreč ia veikla politinėje, religi
nėje ir kultūrinėje sr i tyse. Šiuo 
atžvi lgiu būd ingas jų įsteigtos 
organizaci jos „Motinėles" var
d a s , kur ios t iks las „s tengt is 
i š k a r i a u t i l i e t u v i a m s žodžio 
l iuosybę, t ikėjimo liuosybę, Lietu
va i nepr igu lmybę ir per mokslą 
d id in t i taut in į sus ipra t imą" . 

R o m a n o puslapiuose atsisklei
dž ia ne tik išeivių mater ia l in io 
kūr imosi są lygos devyniol ikto ir 
dv ideš imto šimtmečio pradžios 
Amerikoje, bet i r l ietuviškosios 
spaudos suklestėj imas. J a u nuo 
p a t pirmųjų dienų A n u p r a s dek
lamuoja įvair ius eilėraščius:. „Gir
džiu s a p n e a š paslėptą bylą, 
m a t a u , Lietuvos re iškias galy
bė.. ." O Kazimieras ska i to Tva-
r a u s k o leidžiamą Lietuvišką 
gazietą. Anupras pars i s iųsd ina 
naują knygelę, verstą i š lenkų 
ka lbos ir brolio Augus t ino Zasios 
a t s p a u s t ą Chicagoje „Historija 
Septynių Mokitojų". J i s ir P rane i 
kr ikš tynų proga padovanoja lietu
višką knygelę, a t spaus tą lenkiš
koj spaus tuvėj Apie kantriąją 
Eleną. Kazimieras ir p a t s prade
d a r a šy t i žineles i r j a s s iunt inėja j 
Gazietą lietuvišką, kur ios pasi
rodo ir Aušroje, skyrelyje „Groma-
t a iš Amerikos" . Leidžiama Darbi
ninkų viltis ir juokų la ikraštėl ia i , 
pavad in t i įvai r ia is va rda i s : Raga
na, Sakė, Pleperis, Tarka. Žvirb
lis. O 1909 m. pas i rodo Draugas. 
D a k t a r a s Šl iūpas įsteigia Lietu
viškąjį balsą, o ka ta l ika i — 
Vienybę lietuvninkų. Pas i rodo ir 
kiti la ikraščiai : Darbininkas, 
Keleivis. 

T a i p p a t klesti i r organizacinė 
veikla: į s t e ig iamas Taut i škų cen
trų fondas — „kultūros, visuo
m e n ė s ir t au tos r e ika lams" . įstei
g i a m a š v . J u r g i o draugi ja , 
i š r e n k a m a s lietuvis bu rmis t r a s 
A d o l f a s T a b o r a s , š a u k i a m i 
susivieni j imo seimai i r draugijų 
suvaž iav imai . 1906 m. įsisteigia 
Vi lkbar iuose Amerikos lietuvių 
Romos kata l ikų federacija ir 
s u š a u k i a m a s p i rmas i s polit inis 
Amer ikos lietuvių se imas , veikia 
l ie tuviška mokyklėlė. K a u n o 
„Sau lės" n a m a m s Amer ikos lietu
v ia i s u r e n k a net devyniol ika tūks
tanč ių dolerių. Ste igiami Vyčiai . 
Ch icagos „Auš ra" šelpia aukš tus 
moks lus e inančią j aunuomenę . 
A r k a n s a s vals tybėje l ietuviai nori 
sukur t i t a r t u m kitą Lietuvą. Susi
d a r o 400 komitetų vien tik 
a u k o m s rinkti „Laisvės va rpu i" . 
T a i rea lūs istoriniai Amer ikos 
lietuvių veiklos bruožai. 

L ie tuv i škumas ir l ietuviška 
d v a s i a ats iskleidžia ir realioje 
išorinėje p lo tmėje n a m a i graži
n a m i l ie tuviškais papuoša la i s — 
daržel iuose sod inamos gėlės, 
kur ios mergaičių buvo augi
n a m o s Lietuvoje. Net ir miestų 

Mildos Kiulricnc* nuotrauka „Aktorius VitaHs tmkammlum" — iš Lietuvių fotografų iSoivijojc-
M-tos m i i M a parodo* nerijom „Lietuvio portretus" I9M5 metais < hieagojo. 

vardai sulietuvinami ir tars i 
pr iar t ina gimtąjį kraštą: Shenan
doah t ampa Šenadoriu, Shamo-
kin — Šamukais , o Wilkes-Barre — 
Vilkbariais. Ir Bruklinas Kazi
mierui n e toks svetimas, nes pri
menąs lietuvišką sudėtinį žodį iš 
brukti linus. 

Tačiau ne tik ateiviai veikia ii 
formuoja savo gyvenamąją ap
linką. Neišvengiamai ir aplinka 
juos ve ik ia Tai pa juntama ypač 
ir kalbinėje plotmėje. Sulietu
vintų anglų kalbos žodžių vis dau
giau ir daugiau įsiveržia į ateivių 
kalbą: „grinoriai" eina į „šapą", 
kur klauso „formanu/', valgo 
„porčapas", goria „saliūnuose", 
steigia „biznius", dirba „liberiai" 
„mainose", įgyja „šipkartes", 
a te ina į Kazimiero vestuves 
„bigšatas" , įsigyja „džabus", 
vyksta į .mit ingus", d i rba „pys-
vorką"; suėjus Kazimierui „siksty 
faiv" ruošia „burdei parę", 
nuomoja kambarius „burdingie-
r iams" , vaikas aplanko „grenpą", 
važiuoja „strytkariu", kepa „kei
kus" . O antrosios ir trečiosios 
generacijos kalboje įsivelia ir 
angliškų išsireiškimų: „Hai", 
„Oh, well ... kas man" , „No 
vvonder". 

Romano aplankos žodžiais, 
„ateina naujos kartos, kurios jau 
kitomis akimis žiūri į gyvenimo 
vingius ir nesijaučia išmestos iš 
savo natūral ios aplinkos". Kad 
naujoms, jau naujame krašte gi- * 
musioms ir augusioms kar toms 
lengviau prisitaikyti prie nau
jojo krašto, neabejotina. Tačiau, 
nors romane veikia penkios 
Mart iš iūnų šeimos kartos, roma
n o centre yra Kazimieras, pro 
kurio ak is atsiskleidžia ir visas 
vaizduojamas gyvenimas. 

Tad skaitytojas ne tiek m a t o šių 
kartų naujojo gyvenimo pilnumą, 
kiek pajunta Kazimiero apl inkos 
tuštumą. Šį vakuumą skaudžiai 
pergyvena ir pa ts Kazimieras su 
Pranu te . Nei Anelė, nei Mykolas 
n e a t e i n a į Lie tuvių d ieną : 
„Niekam to Martišiūnas nesakė, 
bet slapčia jis liūdi: jam skaudu, 
kad čia nematyti nei dukters , nei 
sūnaus Mykolo". Ypač tai giliai 
pa jun tama Anuprui mirus: „Kazi
mierui nesmagu, kad laidotuvėse 
— nei jo dukters, nei sūnaus 
nematy t i " . O da r skaudžiau, kad 
Maikis savo vaikučių nešnekina 
lietuviškai. 

Tai t ė ra tik keletas lietuvio 
žemės kelio vingių svetimame ir 
to l imame krašte, atsiskleidžian
čių Alės Rūtos romane Pirmieji 
svetur, bruožų. Ir t a s kelias, jo vin
giai ir kryžkelės ligi t am tikro 
laipsnio yra visuotinio ir bendrai 
žmogiško pobūdžio. Juoba , kad 
g a n a dažnu atveju žmogaus 
kelias nesustoja jo gimtoje žemėje. 
Vienokių ar kitokių gyvenimo 
aplinkybių verčiamas, kad ir su 
labai dideliu skausmu, j is turi jį 
palikti. 

Tačiau tas savo gimtojo krašto 
pa l ik imas tėra tik geografinis ir 
fizinis. Savo siela žmogus palieka 
gimtojo krašto garsuose ir spalvo
se ir visa savo būtimi susiliejęs su 
savo tautos dvasia. Knygoje 
sutiktieji veikėjai paliudija Hora
cijaus žodžius, kad „padangę, ne 
dvasią pakeičia tie, kurie į užjū
rius iškeliauja". 

Nepasikeitė siela nei Alės Rūtos 
romano veikėjo Martišiūno. Ir jis, 
ke l iaudamas svetimos žemės 
keliais, girdi praeities žingsnių 
a idus vaikystės ir jaunystės 
takuose ir dainas, gimusias jo 
gimtoje žemėje ir jį atlydėjusias i 
naujo gyvenimo plotus. Savo siela 
j is , kad ir žiūrėdamas į svetimą 
padangę , mato Lietuvą ir tebėra 
gimtojoje žemėje. Ir lietuvybė yra 
esminis jo dvasinės konstrukcijos 
e lementas , kuris dominuoja visą 
jo gyvenimą. 

Siame Alės Rūtos romane atsis
kleidžia ir kitas egzistencinis ir 
bendražmogiškas žmogaus - kelei
vio gyvenimo ir galutinio jo liki
mo momentas — mirtis. J i s čia, 
š iame romane — jaudinant is ir 
paliečiantis ir skaitytojo sielą... — 
kad visa p rae ina Praėjo ir Kazi
miero Martišiūno gyvenimas. J i s 
ligoninėje. Jo vaikaitis dr. J o n a s 
Tepliušis laiko jo ranką ir guo
džia: mėginsiąs jį pagydyti . „Man 
— laikas" , — sako ligonis. 

Tai paskutiniai Martišiūno 
žodžiai jo žemės keliuose. Dr. 
Tepliušis „paleidžia jo ranką — 
žino. kad jo ' tėtuko'šiame pasauly 
nebėra". Paskui „garsiai persi
žegnoja ir, atsiklaupęs prie lovos, 
abiem rankom užsidengia veidą". 
Ir tarsi jaučiame: vaikaičio mal
d a susilieja su senelio žingsnių 
a idais kito pasaulio plotuose. 
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Ryškinama Lietuvos ' 
valstybės pradžia 
VINCENTAS LIULEVIČIUS 

Z. Raulinaitis. Lietuvos raiteliai 
(XIII amžius Lietuvos karinėje 
i s t o r i j o j e ) . P i r m o j i k n y g a : 
Kunigaikščių sąjunga. Brooklyn, 
New York: „Karys", 1985. Lietuvos 
karinės istorijos raštai Nr. 13. 308 psl. 
Aplanko piešinys — Arūno Bukaus
ko. Schemas braižė B. Balčiūnas. 
Kaina — 10 dol. Gaunama „Drauge". 

Pirmoji paž in t i s 

Zigmantas Raulinaitis. atvykęs 
j JAV, tuoj ėmėsi Kario žurnalo 
redagavimo darbo. Daug straips
nių paskelbė Karyje. Visi jo 
straipsniai liečia Lietuvos karinę 
istoriją. Vėliau tuos straipsnius 
pradėjo dėstyti j knygas. Jų nuo 
1961 m. išleido nemažą skaičių. 
Štai jų pavadinimai: Durbės 
mūšis (1961). Aisčiai karinės isto
rijos šviesoje (1962), Galindai 
prieš Romą (1963), Hunų žygis 
(1964), Vaidevutis (1965), Prieš 
vikingų audrą (1968), Apuolės 
užpuolimas (1972), Grobio ir 
naikinimo žygis (1979;, Keturi 
frontai (1982) ir naujausias leidi
nys — Kunigaikščių sąjunga 
(1985). 

Kaip ma tome iš skyr ių 
pavadinimų, šioji knyga yra kari
nės istorijos studija, tad joje ir 
tėra daugiausia įvairių žygių isto
rija. Būtų jdomu, kad karinės isto
rijos specialistas iš pagrindų 
pastudijuotų visas aukščiau minė
tas knygas ir atskleistų jų vertę. 
Šiuo metu tesusipažinkime su 
vėliausiuoju leidiniu ir pasidaly
kime savo įspūdžiais. Šis leidinys 
(Kunigaikščių sąjunga) t ė ra 
pirmoji dalis veikalo, kuris pava
dintas „Lietuvos raiteliai". Kada 
nors turėtų būti antroji dalis. 

Knyga didelio formato, 308 
puslapių, k ie ta i s v i rše l ia is , 
imponuojančiu aplanku. J ą išlei
do Karys, spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne Tiražas 800 
egz. Knyga suskirstyta į dvylika 
skyrių: Karo veiksmai Dauguvos 
tėkmės linijoje, Karas su lybiais, 
Kovos dėl Estijos, Kovos Livoni
joje, Karas Estijoje, Karas su 
rusais, Iietuvos kunigaikščių 
sąjunga, ' Kovos Livonijoje ir 
Estijoje, Estų sukilimas i r jo 
pasekmės, Jotvos ir Prūsų fron
tas, Žiemgalių karas su Livonija. 
Pirmasis kalavijuočių ordino 
žygis į Lietuvą. 

Kaip matyti, temos kartojasi. 
Vieną paėmęs temą, autorius jos 
neišbaigia galutinai, bet vėliau 
vėl grįžta prie jos, pavyzdžiui, 
Estija liečiama net keturiuose 
skyriuose, nes autorius turėjo 
nusilenkti chronologijai, norė
damas įvykius dėstyti chronolo
gine eile. 

Skyriai padalyti į poskyrius. Jų 
daugumas kalba apie latvių kilčių 
(genčių), prūsų kilčių bei estų 
kovas su priešais, pasiryžusiais 
juos pavergti. Iš 128 poskyrių 
lietuvių tautos kiltims tepaskirti 
26 poskyriai. Tad pirmiausia susi
pažinkime su mums artimesniųjų 
(savųjų) kilčių veikla XIII a. 
pradžioje. 

Lietuvių žygiai 

Įdomus ir vaizdus Zvelgaičio 
žygis į estų kraštą 1205 m. žiemą. 
Žvelgaitis turėjo tokią didelę 
kariuomenę, kad ją praleido 
Rygos valdovai ir padarė taikos 
sutartį. Tačiau tos sutarties 
neišlaikė. Ryga, prikalbinta žiem
galių vadų, grįžtančią lietuvių 
kariuomenę užpuolė iš pasalų ir 
daug nuostol ių padarė , net 
Žvelgaitis žuvo (p. 15 ir 21). 

Po poros metų (1207) lietuviai 
padarė žygį Černigovo kryptimi 
(p. 49) ir į Livoniją (p. 51). Ir dar 
tais pačiais metais sėliams padė
jo kovoti prieš vokiečius (t.p.). 
Žiemgaliai, pasitelkę vokiečius, 
bandė įsiveržti į Lietuvą, tačiau 
jiems nepavyko. Lietuviai juos 
išvaikė (p. 56). 1208 m. lietuviai, 
talkinami jotvingių, suruošė dide
lį žygį į tolimąją Voliniją. Iš 
dalies šis žygis buvo kerštas už 
1196 m. Jotvos nusiaubimą bei 
proga pasigrobti turto. Volinijos 
neužstoti, lietuviai ir jotvingiai, 
apsikrovę dideliu grobiu, grįžo 
namo (p. 60). Kitais (1209) metais 
latviai užpuolė Lietuvą. Tai 
pirmasis žinomas latvių užpuoli
mas. Tačiau jis nebuvo kuo nors 
ga r sus (p. 69). Vokiečiams 

nukentėjus prie Gotlando salos, 
lietuviai puolė Kuoknesės pilį, bet 
greit atsitraukė (p. 77). 

1210 metais, vysk. Albertui ir 
magistrui Volkvinui išvykus j 
Romą, lietuviai, nejausdami pavo 
j aus iš šiaurės, suruošė žygį j 
Naugardą. Grįžtančius su dideliu 
grobiu juos pasivijo naugardie-
čiai, apsupo ir sumušė (p. 86). 
1212-1213 m. žiemą lietuvių stam 
bus dalinys žygiavo į estų kraštą 
Sakkalą. Kuoknesės pilyje tebuvo 
tik Rygos vyskupo ir lybių karių. 
Kalavijuočių joje nebuvo. Pilis 
lietuvius praleido, nes jie žadėjo 
pakelėje nieko neplėšti. Iš tikrųjų 
l ie tuvia i ap ip lėšė vyskupui 
priklausiusią šalį. krikščionis (p. 
118). Kai Rusioje 1213 m. žiemą 
siautė badas, pskoviečiai suruošė 
pasi plėšimo žygį į estų kraštą. 
Tuo metu lietuviai užpuolė Psko
vą ir smarkiai jį apiplėšė, beveik 
neginamą (p. 119). Dar tų pačių 
metų pavasarį lietuviai keliavo j 
Toluvą (latvių kraštą) plėšimo 
tikslu. Žygis laimingai pavyko (p. 
120). Tar iamas to žygio vadas 
Dangerutis kita proga pateko 
kalavijuočiams į nelaisvę ir kalėji 
me nusižudė. Po Dangeručio mir
ties, nors vokiečiai prie Dauguvos 
smarkiai tvirtinosi, lietuviai ir 
toliau į Livoniją padarydavo 
žygių (p. 122). Kai Kuoknesės 
pilies įgula nuvyko apiplėšti lietu 
vių sąjungininko Jersikos pilies, 
Jersikai papraš ius lietuvių pagal
bos, lietuviai, grįžtantiems užstojo 
kelią (p. 132). Naugardui ruošiau 
t is žygiui į Estiją, Pskovo kuni 
gaikštis nuvyko jam padėti pasi
ruošti. Tuo momentu pasinaudojo 
lietuviai. Užpuolė apylinkę prie 
Šelonės upės, kuria ėjo prekyba ir 
buvo tirščiau apgyventas plotas. 
Laimingai su grobiu grįžo namo 
(p. 148). 

1218-1219 m. lietuviai padarė 
žygį į Estiją, keliaudami ledu į 
Saaremos ir Muhu salas . Iš čia 
persikėlė į žemyną ir čia taip pat 
plėšė. Per latvių kraš tą lietuviai 
raiteliai pasiekė Dauguvą ir dėl 
neatsargumo dalis jų žuvo. (Tik 
dal is paspruko su grobiu namo. 
T a s raitelių žygis to paties auto
r iaus plačiai ap ra šy ta s anksčiau 
išėjusioje knygoje Grobio ir 
naikinimo žygis, p . 52-59.) Šis 
žygis laikomas drąsiausiu lietu 
vių raitelių grobio žygiu, atliktu 
XIII-XIV a. eigoje (p. 169). 

Toliau prieiname prie intriguo
jančios temos — Lietuvos kuni
gaikščių sąjunga. Ir kaipgi nebus 
intriguojanti, kai mūsų tautos 
k u n i g a i k š č i a i m u m s pade
monstruoja jau apjungtos Lietu
vos valstybės buvimą. Turime 
galvoje 1219 m. lietuvių sutartis 
su Voliniją. „Kovos, siautę Livo
nijoje visą XIII a. pirmąjį ketvir
tį, stipriai atsiliepė į Lietuvos 
valstybę" (p. 185). Pietuose vyko 
irgi didelės kovos dėl Volinijos, 
privedusios prie Volinijos ir Lietu
vos kunigaikščių sutarties 1219 
m. Ta sutart is svarbi dvejopu 
atžvilgiu: „Pirmiausia, valsty
biniu. J i išveda į istorijos šviesą ir 
liudija apjungtą, vieningą Lietu
vos valstybę, su aiškia centrine 
valdžia" (p. 186). Antruoju: 

skelbiama dviejų valstybių 
sutartis, kuri buvo sudaryta 
vieningam ir tv i r tam frontui prieš 
bendrą priešą — lenkus" (t.p.). 
Išvardija ir tose derybose dalyva
vusius lietuvius kunigaikščius. 
Pirmuoju įrašytas Živinbudas, 
toliau — Daujotas, Dausprungas, 
jo brolis Mindaugas, Daujoto 
brolis ir kt. Pirmieji penki vadina
mi vyriausiais, o pirmasis Živin
budas vyriausias iš vyriausių. 
Autorius nori įtikinti, kad 1219 m. 
yra Lietuvos valstybes pradžia, 
-lis kitoje knygoje f Keturi frontai, 
p. 125) apie valstybes pradžią 
rašo daug plačiau. Gal Lietuvos 
istorijos tyrinėtojams, dar giliau 
patyrinėjus tą laikotarpį, teks 
Lietuvos valstybės pradžią nukel 
ti į XIII a. pradžią. 

Toliau mums papasakoja apie 
lietuvių žygį į Černigovą 1220 m. 
žiemą, sėkmingai pradėtą, bet 
pabaigoje nepavykusį (p. 200). 
Galimas dalykas, kad šiame žygy
je žuvo Živinbudas. nes jis 
daugiau šaltiniuose nebeminimas 
(p. 202). Yra atsitikimų, kai 
kaimyniniai kraštai eidavo vieni 
kitiems į talką. Žinomas atvejis, 
kai lietuviai pagelbėjo Naugardo 

Vilnius Nuotrauka Vytauto Augustino 

KAZYS BRADUNAS * LIETUVA IR POEZIJA 
AUŠROS VARTŲ BALADĖ 

Švedo kulka 
Kliudė iš karto — 
Skambtelėjo tik 
Sidabro apdangalai. 
Buvau tada elgeta. 
Sėdėjau prie vartų... 
Ko nutilai? — 

Nieko neatsitiko. 
Miestas dar laikos. 
Istorija čia nepaklys — 
Nubėgo į tolimą 
Ateitį laikas, 
O pasikorė šaulys. 

SUSIKIRTIMAS PRIE VILNIAUS 

Kazokai ir gusarai susikirto — 
Galvelės nuriedėjo kalvomis. 
Tik saulė patekėdama išgirdo 
Ir debesiui pasakė tylomis. 

O tas vidudienį dundėdamas nulijo. 
Nuplovė kraują nuo žolės — 
Vilniaus kalneliais kelias nuvilnijo 
Be pasagų žymės. 

DALGININKAI 

Paslėpkite rekrūtą ir sukilėlį 
Giliai po girnomis, po slenksčio akmeniu. 
Ir lažo duonos kepalėlį 
Paduokime kaip sakramentą. 

Palieski tikinčio pirštu 
To dalgininko šono žaizdą, 
Kad suspindėtų ir po šimtmečio 
(Dabar!) 
Ištiesinto ir šalto dalgio plienas. 

MANO TĖVO DARAKTORIUS 

Apie kurį 
Jis pasakojo taip: 

Buvo jau senas, 
Daug žinojo, 
Mokėjo lenkiškai, 
Lietuviškai, 
Lotyniškai. 
Bet su mumis, vaikais. 
Kalbėjo, 
Skaitė, 
Rašė 
Tik lietuviškai. 

O baigus pamokas, 
Maldoj turėjome prisiekti. 

Kad niekad į rankas neimsime 
Maskoliškos maldaknygės. 

Ir motinos tada 
Priemenėje žegnojos, 
Lyg būtų po mišių. 

MŪSŲ VISŲ 

Šventoji Pirčiupio Motina, 
Ateik į Vilnių, 
Krauju patepki Katedros duris. 
Užkopki Gedimino kalnan 
Ir žiūrėki į miestą 
Mūsų visų akimis. 

KOPLYTSTULPIS 

Žemyno potvynis 
Dumblą ir kraują. 
Žvyrą ir ašaras 
Neša į jūrą... 
Laikykimės! 
Laikykimės koplytstulpio šaknų! 

Prie kranto briaunos priplakti. 
Po kojomis 
Bedugnei verdant, 
Nagais ir dantimis 
Laikykimės! 
Laikykimės koplytstulpio šaknų! 

VAKARAS PRIE ŠILUVOS 

Ant akmenio sėdi raudodama 
Gal motina, gal Marija. 
Leidžiasi saulė raudona. 
Kursai esi danguje 

Nušluostyk ašaras verkiančiai 
Po dienų netekties. 
Žemelei užsimerkiančiai 
Labos, labos nakties. 

LIETUVA IR POEZIJA 

Jei ežerai išlėktų 
Ir krikšto upės nugrimztų. 
Dingtų ir Lietuva. 
Mūsų nebūtų. 

O jei nutiltų žodis, 
Jeigu raidyną palaidotum. 
Ar prisikeltų poezija 
Skambų Velykų rytą? 

Todėl guldau klonin ežerus. 
Patiesiu upę. 
Ir žodžiai taškosi, krykštauja 
Ant poezijos rankų. 

palaipsniui įsigalėti plačiuose 
plotuose rytuose — Poloeko-Vi-
tebsko ir Smalensko kunigaikš
tystėse" (p. 294). Mes nematome 
čia jokios tragedijos. Jei atidžiai 
suvesime lietuvių visą sėkmingų 
ir nesėkmingų žygių statistiką. 
dar bus lietuvių naudai. 

K a r a s visų s u visais 

XIII-jo amžiaus pradžioje lybių, 
latvių ir estų kilčių gyvenamuose 
plotuose pasidarė labai sunkus 
gyvenimas . Anksčiau šiame kraš
te bandė plėsti krikščionybę 
Rusios kunigaikščiai, rinkdami iš 
jų duoklę. XII a. pabaigoje atsi
randa konkurentai vokiečiai, 
kurie čia kuria savo valstybę 
krikščionybės platinimo preteks
tu. Apkrikštytus lybius ir latvius 
vokiečiai naudojo kovose prieš jų 
pačių brolius pagonis. Pagonys 
kovojo su vokiečiais ir su 
apsikrikštijusiais broliais. Danai , 
pasinešę į ekspansiją, pradėjo 
veržtis į estų kraštą. XIII a. 
pradžioje pasidarė vieta, kurioje 
visi kovoja su visais. Žiauriausiu 
būdu vieni kitus naikina. Var
gino ir lietuvių užpuldinėjimai. 
Net švedai buvo atsikraustę j 
Estiją. Ir dar vienas veiksnys į tą 
orbitą buvo įsisukęs. Turima 
galvoje popiežiaus legatą Mode-
nietį, kur is Virumą ir gret imas 
žemes paėmė į savo globą, sudary
damas lyg buferį tarp danų ir 
Livonijos. Ta teritorija sudarė lyg 
pradžią bažnytinės provincijos. 

Užpuolimuose beveik visur 
vyrus išžudydavo, o moteris, 
merginas ir vaikus paimdavo j 
nelaisvę. Bet kartais žudydavo 
taip pa t moteris ir vaikus. 
Grobdavo randamą turtą, o sody
bas degindavo. Arklius ir gyvu
lius varydavosi namo. Keršto 
žygiuose s.ugautus vyrus žiauriai 
žudydavo, net gyvus kepdavo ant 
ugnies. Apie grobimus autorius 
sako: „Priešo apgrobimas ta is lai
kais, ga l ima sakyti, buvo viena iš 
valstybinės ekonomijos šakų ir 
dargi labai plačiai naudojama" 
(p. 226). 

Kai kalavijuočiai įsitvirtino 
padauguvyje, nukariaudami žiem 
galius, tuo pačiu metu pietuose įsi
steigė Dobrynės ordinas Prūsijai 
nukariauti . Autorius išnašoje 
paaiškina susidariusią situaciją: 
..Dobrynės ordinas, kovodamas 
prieš prūsus, kaip tik veikė 
Žiemgalos kryptimi, iš pietų 
pusės. Tokiu būdu, pagonys, gyve
nę prie Vyslos ir prie Dauguvos, 
pateko lyg j kokias reples, kurių 
žnyples skyrė 560 km tarpas. Kai 
užkariavo Žiemgalą, jis sumažėjo 
iki 400 k m " (p. 286). 

Jau anksčiau buvo nurr>dyta. 
kad tiesiogiai Lietuvą liečiančių 
poskyrių tėra 26 iš 128 knygos 
poskyrių. Taigi beveik keturis 
kartus daugiau negu savajai isto
rijai. Skaitytojui, kai perskaitys 
šią knygą, galės kilti klausimas, 
kuriam galui tiek rašoma apie 
lybius, latvius, estus, danus, šve
dus, prūsus ir rusus? Kam tas 
reikalinga? Reikėtų aiškintis, kad 
autorius norėjo nupasakoti sąly
gas, kuriose lietuvių tauta kūrė 
savo valstybę. Tas Lietuvos 
valstybės pradžią labai ryškina. 

Š a l t i n i a i ir k o r e k t ū r o s 

Su šaltiniais autorius turi būti 
gerai susipažinęs, nes teigimai 
yra d rąsūs . Viena proga tvirtina: 
. .Galimas dalykas, kad tą nepasi 

žygyje į Livoniją (p. 210). Lietu
vių raiteliai, grįždami iš to žygio, 
smarkiai nukentėjo nuo vokiečių 
pasalos (p. 212). Autorius skaity
toją bando raminti dėl lietuvių 
nesėkmės: „Jei šiaurėje lietu
viams kovos kartais būdavo 
nesėkmingos, tai pietuose, fronte 
prieš lenkus, atrodo jiems sekėsi 
geriau (p. 215). 

Kai atsirado poloviečių (Rusios) 
stepėse naujas priešas — totoriai. 
Rusios kniaziai savo dėmesį 
nukreipė į juos. Tuo metu lietu
viai padarė grobio puolimą į 
Toropeco sritį, kuri buvo tankiai 
apgyventa ir pirklių lankoma. 
Apgrobę laimingai grįžo namo, 
nes naugardiečiai jų nepavijo (p. 
223). Naugardas norėjo atsikeršy-
ti. Surengė žygį į Lietuvą, bet 
lietuviai smarkiai supliekė (p. 
226). 1226 m. lietuviai suorga
nizavo didelį žygį į Toropecą ir 
da r toliau už Volgos aukštupio. 
Kariuomenę sudarė tikrai didelę 
— apie 7000 raitelių. Nors tikrai 
nežinoma, kas vadovavo tam 
žygiui, bet yra galima, kad tai 
buvo kunigaikštis Daujotas (p. 
246) Pelitinės ir gamtos sąlygos 

buvo geros. Skaičiuojant nuo 
Kernavės, buvo apie šešis — 
septynis šimtus kilometrų. Turėjo 
užtrukti 12-14 dienų. Grįžtančius 
šio žygio dalyvius sumušė. „Gali
me spėti, kad po to nesėkmingo 
žygio, kuriame nelaisvėn pakliu
vo net keletas lietuvių kunigaikš
čių, negrižo ir Daujotas" (p. 251). 

1227 m. pabaigoje ar 1228 m. 
pradžioje jotvingiai suruošė žygį j 
Volinijos kniazių valdas. Smar 
kiai Brastos apylinkėse pasiautė 
ję jotvingiai susilaukė nelai 
m i n g o s p a b a i g o s (p. 263). 
Suminėta liūdna pabaiga lietuvių 
žygio į I>enkiją 1229 m. Grįž
tančius lietuvius užpuolė irgi prie 
Brastos. Lietuviai ramūs grįžo, 
nesitikėdami užpuolimo, nes su 
Voliniją turėjo taikos sutartį . liet 
čia tuo metu nebuvo Brastos tikro
jo valdytojo kunigaikščio, o 
pakviestas jį pavaduoti . Šis, 
būdamas su lietuviais bloguose 
santykiuose, lietuvius užpuolė 
nepasiruošusius (p. 273). 

Kalavijuočių magis t ras suda
ręs kalavijuočių riterių. Rygos 
vokiečių, kryžininkų bei lybių ir 
latvių apie 3000 raitelių, 1229 m. 

gruodžio pabaigoje iškeliavo į 
Nalšią (Lietuvą). Lietuviai sužino
jo apie tą ruošiamą žygį ir pasi
ruošė sutikti, sudarydami 6000 
vyrų kar iuomenę. Įvyko mūšis 
pr ie J a r o s u p ė s . Lie tuvia i 
pralaimėjo (p. 287). 1230 m . sausio 
mėn. r inktinė Lietuvos raitelių 
įpuolė į Rusios žemes ir netoli 
N a u g a r d o ( L u b n a s , Koreva) 
grobė, kas j iems patiko. Grįžtan
čius namo pasivijo naugardiečiai 
ir a tėmė grobį (p. 293). 

Skaitytojas nustebs, kad lietu
vių žygiai į Rusios žemes buvo 
nesėkmingi a r b a tik iš dalies 
pasiekę savo tikslą. Nusistebė
j imas yra visiškai vietoje. Tą 
supra to ir autor ius , todėl jis davė 
raminant į paaiškinimą: „Rusios 
metraš t in inkai neužrašė visų 
mažesnių ir didesnių žygių, ypač 
l ietuviams sėkmingų žygių. J ie 
daugiau domėjosi savųjų kniazių 
pasisekusiais žygiais, vengdami 
užrašyti jų pralaimėjimus. Sekant 
tų met raš t in inkų surašytų žygių 
registrą, gaunas i vaizdas, lyg visi 
lietuvių žygiai baigdavosi nesėk
mėm, o tačiau, kaip tik šiame 
laikotarpyje lietuviai pradėjo 

sekusį žygį jį Černigovą 1220 m-
VI,| buvo suruošęs Živinbudas ir 
to žygio metu žuvo Jo vardas po 
1219 m. taikos su Voliniją 
pasirašymo daugiau jokiame isto
riniame šaltinyje nebeminimas" 
(p. 202). Arba dėl Vieštarto sako: 
„Istorijos šaltiniai jo daugiau 
niekur ir nemini" (p. 285). 

Autorius ne tik šaltinius išstudi
javęs, bet turi didelės kūrybinės 
galios. Gražiai kombinuoja, giliai 
interpretuoja retus šaltinius ir 
sukuria įvykio pilną ar beveik 
pilną vaizdą. Vaizdingai rašo. 
Dauge l iu atvejų ska i ty to jas 
pasijunta kurioje nors pusėje tarp 
karių įsimaišęs, jų interesus 
remias. Tik gaila, kad dalies šalti
nių nuorodų nėra. Suprantama, 
visoje knygoje šio trūkumo nuro 
dinėjimui čia užimtų daug vietos, 
todėl paimta tik I skyrius ir tuo 
a t žv i lg iu peržiūrėtas Šiame 
skyriuje pirmose trijose išnašose 
nurodytas veikalas, bet nežymė 
tas puslapis. Prie ketvirtosios 
išnašos autorius prideda pasta 
bą, kad „Livonijos Kronika, prof. 
J. Kepalo vertimas, rankraštis. 
Cituojama čia ir toliau be atskirų 
nuorodų" Ką jis ir daro Rašo be 
nuorodų Šeštoje išnašoje nurodo 

jau pilną šaltinj • I.iv. Kil. Kroni 
ka, 609-618 eil.). I'aip mokslinia
me veikale turėtų būti visose išna
šose. Kai skaitytojas gauna pilną 
šaltinio nuorodą, gali pasitikrin
ti, jei kartais suabejoja autoriaus 
teigimu. Lygiai 7 ir 8 išnašose 
nenurodyti šaltinio puslapiai. 

Apie lybių ir lietuvių žygį prieš 
Rygą (p. 15-16) panaudoja net 
penkias c i ta tas , tenurodant, kad 
..Kronikininkas užrašė". Koks tas 
kronikininkas, tesuka galvą 
skaitytojas. Toliau kalbama apie 
Olgovičių žygį į I ietuvą 1203 m. 
žiemą, citatoje nurodytas šalti
nis, bet be puslapio nuorodos. S. 
Daukanto šaltinis puikiai nuro
dytas (p. 20). Toliau, pasakojant 
apie kryžininkų keliones, panau
dota citata, pažymint „anot 
kronikininko" (p. 20). Kurio 
kronikininko? livonijos Henriko, 
ar kurio kito? 

Lietuvių kunigaikščio Zvel
gaičio žygis 1205 m. į estų kraštą 
su didele kariuomene — 2000 
karių gražiai aprašytas, bet be 
šaltinio nuorodų. J o kariuomenę 
praleidžia Rygos valdovai vokie
čiai, pasiremiant kron. Henriku, 
bet nenurodant kronikos vietos 
eilučių. 28 išnašoje užrašytas pil
nas šaltinis. 

Dėl šaltinių reikėtų šitaip 
pasakyti: daugiausia knygos 
parašyta su pilnais nurodytais 
šaltiniais, dalis — su tik iš dalies 
nurodytais ir nedaug — be šalti
nių nuorodų. Kai autorius rašė 
straipsnius Kariui, skaitytojai 
priėmė jo žinias, kaip to laiko
tarpio specialisto, pasitenkin
dami tik suminėjimu šaltinio. 
Pasakymai: „Eil. Liv. Kron." arba 
„Henriko Kronika" buvo užtenka 
mi. Skaitytojai tikėjo, lygiai kaip 
ir mes tikime, bet mokslo veika
lui reikia pilnų šaltinių nuorodų. 
Anksčiau minėjome, kad Karys 
padėjo šioms knygoms atsirasti. 
Šioje vietoje vėl norėtųsi teigti, 
kad autoriui „padėjo" ir šaltinių 
nuorodų t rūkumams atsirasti. 

Knygos pradžioje nėra šaltinių 
santrumpų, todėl tekste kai kur 
neaišku, ką santrumpos reiškia, 
pavyzdžiui. ..Hust II 329" (17), 
„MALTE III t." (24)? 

Iš kiekvienos naujos knygos, 
ypač žinomų autorių, skaitytojas 
vis tikisi tobulumo. Ir labai nusi
vilia, kai randa tokių atvejų, 
kurių ga l ima buvo išvengti. 
Pavyzdžiui, 10 psl. trečias skirs
nelis nuo viršaus ir to puslapio 
paskutinis y ra beveik tie patys. 13 
psl. viduryje dalis sakinio: „ture 
tų irgi .užskaityti jų nuodėmių 
atleidimui" " parašytas dusyk. 

Mūšį atvaizduojant, pasakyta: 
„Rusai su kalavijuočiais ir 
lenkais, o lietuviai su ietimis..." 
(p. 20). Aprašomuose įvykiuose 
nieko nesakoma apie dalyvavimą 
rusų pusėje nei kalavijuočių, nei 
lenkų. Čia aiški korektūros 
klaida. Turėjo būti „kalavijais ir 
lankais". Toliau: „pavoję" (p. 15) 
— pavojų. ^.1905" (44) — 1205, 
„1907" ( 4 9 ) / - 1207, „Pagals" (83) 
— paga l , „ s k y b i a i " (95 — 
skubiai, „paiauntinius" (52) — 
pasiuntinius. Žodis „bažnyčia" 
daug kur rašomas mažąja raide, 
(pvz., 140), o turėtų būti didžiąja, 
n e s čia yra organizac i jos 
pavadinimas. Ir dar toliau: „Aiz-
raukle (169) — Aizkraukle. „susi-
susitelkusią" (197) — susitel
kusią, „žydį" (201) — žygį. „praši" 
(245) — prašė. „Modenjietis" 
(245;, — Modenietis. ..stojo prie 
rusus" (250) — stojo prieš rusus. 
„Tuo traupu taikos" (251) — Tuo 
trumpu taikos. Poskyrio pavadini
me „Estija ir Livonija buvo 
pripildytos rusų belaisvių" nerei
kia viduryje sakinio kabučių 
(215). 

PATIKSLINIMAI 
Praeitos savaitės Draugo priedo 

laidą (19H6. II. M) spausdinant buvo 
sukeisti 3-čio ir 4-to puslapio 
lankai — W.H. Auden eilėraščiai 
(skirti būti komentaru PEN kong
reso temai) tokiu būdu atsidūrė 4-
tame puslapyje, o ..Tarptau
tiniam PEN kongresui pasibai
gus" nukėlimas iš 2-ro pusla
pio, nurodytas kaip į t-ta psl.. 
pateko j 3-čią. 

Sausio 25 d. Draugo priedo 
laidoje, naujų leidinių apžvalgoje 
F.ituanus žu rna lo s t r a ip sn io 
„Higher Education in I.ithuania: 
an Historical Analvsis" autorės 
pavardė pateikta kaip ..Jūratė A. 
Šakalytė". Turėjo būti: Jū ra tė A. 
Šnk.-<li'-nė 
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Ateitis kviečia atsakomybėn 
(Atkelta iš 1 psl.) 

katalikiškame pasaulyje, kai 
geidžiame savo vaikystės vaiz
duotėje išlaikomo ir perkeisto 
Bažnyčios vaizdo, neženg
dami drąsiai į ateitį, rem
damiesi visuotinės Bažny
čios tradicijomis, gyvenimu ir 
galimybėmis. 

Švęsdami Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo šven
tę, visa širdimi trokštame 
Lietuvai demokratiškos ir lais
vos ateities. Ruošdamiesi 
švęsti krikščionybės Lietuvoje 
jubiliejų bei atnaujinti savo 
asmeninį krikštą atsakingoje 
bendruomenėje, geidžiame 
veiklios religinės bendruo
menės išeivijoje ir laisvės 
Lietuvos Bažnyčiai bei visų 
konfesijų tikintiesiems. Kad 
mūsų troškimai sveiki ir 
žmoniški parodo pati istorija 
— juk Amerikos demokratinė 
tradicija prasidėjo ne politikų 
posėdžiuose, o protestantų 
parapijose, kuriose kiekvienas 
asmuo turėjo balsą ir atsako
mybę už bendrą labą ir gero
vę. 

Šios ilgos ir gal sudėtin
gos pastabos yra rėmai, 
kuriuose galime savęs atsi
klausti, savo gaires patiks
linti, savo kelionės žingsnius 
nukreipti į veiksmingą ateitį. 
Pažvelgdami į visai gyveni
miškus pavyzdžius iš kelerių 
metų patirties pamatysime, 
kokį balsą ar pašaukimą gir
dime. 

Džiaugėmės gavę naują 
lietuviams katalikams vysku
pą išeivijoje — mūsų vienybės 
simbolį ir mūsų veiklios krikš
čionybės derintoją. Jo šventi
mų proga mielai įteikėme pini-
g i n e s d o v a n a s , k a r t a i s 
pagalvodami ir net garsiai 
klausdami, „Jei Vatikanas 
paskyrė vyskupą, turi ir 
paskirti pinigų jo darbui". 

Džiaugiamės lietuviškomis 
parapijomis bei misijomis, 
lietuvių kalba ar lietuviška 
dvasia patarnavimu visiems 
nuo krikšto ligi kapų. Pernai 
Vasario 16 proga kalbėjau 
vienoje vietovėje, kurios nau
jasis nelietuvis klebonas 
apgailestavo lietuvių parapi
jos būklę sakydamas, „Man 
labai gaila, kad lietuviai iš 
anksto nepasirūpino lietuviš
kai kalbančiu diakonu, kuris 
dabar galėtų savo žmonėms 
patarnauti". 

Kitoje lietuvių parapijoje 
klebonas dirba jau beveik 30 
metų, kol sunkiai susirgo. Jam 
esant ligoninėje, parapiečiai 
susirinko ir sutarė perimti 
dauge l į a d m i n i s t r a c i n i ų 
darbų, kad klebonui būtų leng
viau: vesti kartoteką, rūpintis 
finansais, derinti švietimo 
pareigūnų darbus ir auklė
jimo programas, prižiūrėti 
parapijos patalpų stovį, švarą 
ir tvarką. Kaip gaila, kad 
sunki liga, o ne krikščioniška 
sąmonė su bendruomenine 
atsakomybe tų planų neiššau
kė prieš 30 ar daugiau metų. 

Žmonių atsiliepimą į tikrą 
reikalą parodo mūsų noras 
prisidėti prie vysk. Pauliaus 
Baltakio darbų: įvairiuose 
miestuose žmonės jungiasi į 
talkos būrelius, pasiimančius 
atlikti konkretų uždavinį per 
nustatytą laiką, nes niekas 
kitas tų darbų neatliks — 
paruošti religines knygeles bei 
vadovėlius, jaunimo maldak
nygę, suaugusių religinio 
praturtinimo seminarus, jau
noms šeimoms stovyklas bei 
bendravimo būdus, pašau
kimų į seseles bei kunigus ir 
vienuolius vajų, skatinti vedu
sius imtis diakonystei ruošos.... 

Iš vyskupijų reikalaujame, 
kad mūsų tradicinės parapi
jos liktų lietuviškos ir kad 
būtų skiriami lietuviškai 
ka lbantys ir lietuviškos 
dvasios kunigai. Iš kur 
amerikietis vyskupas suras 
lietuvių kunigų? Visuotinės 
Bažnyčios tradicija rodytų, 
kad turime surinkti visą 

parapiją, iš savo tarpo išskirti 
kelis jaunus ir vyresnius vyrus 
ir jiems pasiūlyti šioje tikin
čiųjų bendruomenėje kuni
gystės uždavinį, kaip ir kad 
kviečiame asmenis tapti mūsų 
pirmininkais ar kitais parei
gūnais. 

Kitose parapijose nuolatinis 
atsinaujinimas yra net negir
dėtas žodis. Amerikiečiui 
vyskupui sakoma, kad „mes 
lietuviai ir savaip tvarko-
mės", o lietuviui vyskupui 
sakoma, kad „[vietinėj vysku
pija turi visokias švietimo ir 
krikščioniško ugdymo prog
ramas". Parapiečiai apgailes
tauja tokią lietuviškos (arba 
lietuvių vardu pavadintos 
parapijos) padėtį, nedrįsdami 
imtis atsakomybės už savo šei
mas ir savo ateitį, laukdami, 
kad kas nors kitas už mus tuos 
klausimus spręstų. 
Šie religinio pasaulio pavyz

dėliai būtų lygūs ir mūsų tau
tinių pastangų pasauliui. 
Reikalaujame Lietuvai lais
vės, prašome šio krašto ir kitų 
valstybių galiūnus mūsų bylą 
užtarti, dažnai paplodami, kai 
jie pakalba ir pažada, ko nei 
mes nesulaukiame, nei jie 
nevykdo. Kur yra mūsų atsto
vai, kurie dieną iš dienos 
maišytųsi valstijų seimeliuose 
ir JAV kongrese su sena
toriais, atstovų rūmų nariais, 
valdžios politiniais, ekono
miniais ir kitais pareigūnais? 
Kiek turime angių kalba 
leidinių bei leidinėlių apie 
Lietuvą, aktualių lankstinukų 
bei sąsiuvinėlių? Kiekvienam 
aišku, kad šioje ekonominėje, 
politinėje, visuomeninėje srity
je dar yra daug galimybių ir 
atvirų ar pusiau atrakintų 
durų, kurias galime atidaryti, 
papildydami tai, kas per metų 
metus jau vykdoma. Reikalauti 
teisių reiškia jas išreikalau
ti, lygiai kaip krikščionybė 
turi turėti apčiuopiamų pasek
mių, o ne tik gražius jausmus 
ar p a s i t e n k i n i m ą savo 
nusistatymais. Mums aišku, 
kad nepakanka grynai vidi
nės laisvės, kuri nurimtų 
posakiu, „Kalėjimas nėra 
mūrai ir grotai", o kad reikia 
mūrus ir grotas panaikinti. 

Kasmet, anot sovietų parei
gūnų Lietuvoje pranešimo, 
Lietuvą aplanko apie 20,000 
išeivijos lietuvių iš kelias
dešimt valstybių. Kiekvienas 
turi teisę pasiimti knygų, 
kurias pats kelionėje skaito, 
kuriomis naudojasi. Jau ir 
pripažindami, kad keliauti į 
sovietų valdomas sritis nėra 
tas pats kaip laisvai važinėti 
po Vakarų pasaulį kaip ir kur 
nori, šia net jų pripažinta teise 
pasinaudojame, tokioje kelio
nėje pasiimdami skaitomos 
medžiagos. Ir tai kartais 
sudreba širdis, „kad atims", 
kad kokiu nors būdu sau 
pakenksime, už penkių dienų 
sugrįžę į laisvąjį pasaulį. Mat, 
kiekvienas įsipareigojimas ir 
ryžtas yra rizika, turi savo 
kainą. 

Tą krikščionišką kainą mes 
norime užmokėti, imdamiesi 
atsakomybės už savo ateitį ir 
nepasiduodami dvaro kultū
ros ar kolonialinės santvar
kos esminiam dėsniui: kiti 
padarys, kiti parūpins, kiti 
nuspręs, kiti prižiūrės, „tokia 
Dievo valia" (ji nėra tokia, 
labai gaila), „toks likimas", 
„tokie laikai". 

Ruošdamiesi atnaujinti sa
vo ir savo tautos krikšto įsipa
reigojimus, mes norime su 
pranašu Izaiju sakyti, „Siųsk 
mane", ir kartu su kitais 
ištraukti pilną tinklą ne tik 
mūsų savijautai pagerinti, bet 
pasaulį — o ypač savo pasau
lį, kasdienę aplinką, bend
ruomeninį gyvenimą — pasuk
ti konkrečiais veiksmais į 
žmogiškumo, pakantos, gailes
tingumo, jautrumo pusę kaip 
Viešpats mus kviečia ir pats 
veiksmingai daro. 

An tanas Saulai t is , SJ 

L i e t u v i ų l i t e r a t ū r o s kalbomis" parašė Endrė Bo-
jtar. Šios serijos dvitomyje 

Dail. -Jurgio Daugvilos medžio drožinys „Angelai trimituoja pergalei..." 
Nuotrauka Henriko Novicko 

Dailės meno žemininkas 
VYTAUTAS KASNIŪNAS 

boję užtinkami deriniai". 
Jis sukūrė dekoracijas 

Chicagos lietuvių operai, Dra-

bičiulis 
Endrė Bojtar 

Visiems, kurie seka kultūri
nę sovietinės Lietuvos spau
dą, pažįstamas vengrų litera
tūros mokslininko Endrė 
Bojtar (g. 1940 m. Budapešte) 
vardas. Manau, kad labai 
neklysiu, teigdamas, kad En
drė Bojtar yra vienas iš 
didžiausių, jeigu ne pats 
didžiausias lietuvių literatū
ros propaguotojas užsienyje. 

Pradžia nesudėt inga . Į 
Vilnių atvyksta Endrė Bojtar, 
Vengrijos mokslų akademijos 
literatūros instituto mokslinis 
bendradarbis, rinkti medžia
gą disertacijai apie avan
gardą Rytų Europos literatū
roje. Atvykęs, ne tik suranda 
savo temai naujos medžiagos, 
bet ir susidomi lietuvių kalba 
ir literatūra. Seka kitos kelio
nės į Lietuvą. Gimsta mintis 
išversti Kristijono Donelaičio 
„Metus" į vengrų kalbą. Pasi
telkęs talentingą poetą Dėžė 
Tandor, šį darbą įvykdo. 
Donelaičio „Metų" vertimas, rūmuose, 1985 m. lapkričio 
pasirodęs 1970 metais, sušilau- mėnesį įvykusį SSSR — JAV 
kė plačių atgarsių ne tik Veng- rašytojų susitikimą gruodžio 
rijoje, bet ir kitose šalyse. Po numeryje išsamiai gvildena 
to ėjo kiti vertimai: Juozo ELTOS biuletenis anglų 

,,XX amžiaus l i teratūros 
avanga rda i " , paruoštame 
Briuselio universiteto avan
gardizmo tyrinėjimų centro, 
Endrė Bojtar savo futurizmo 
apžvalgoje aptaria „Keturių 
vėjų" sąjūdį Lietuvoje. 

Šiuo metu Endrė Bojtar yra 
laikinai atvykęs į JAV kaip 
vizituojantis mokslininkas. 
Jis dirba UCLA universitete 
Kalifornijoje. Vasario mėn. 21 
d. jis dalyvaus Santaros-Švie
sos Chicagoje rengiamoje 
vakaronėje Jaunimo centro 
kavinėje. Vakaronėje bus 
pravestas su juo pokalbis apie 
vertimus, lietuvių ir vengrų 
poeziją, Rytų Europos kultūrą 
ir kitus dalykus. Vakaronės 
pradžia — 7:30 v. v. 

l.m. 

Amerikiečių rašytojai 
Vilniuje ir 

propagandos tinkle 
Vilniuje, Meno darbuotojų 

Mi< chigano ežeras savo ten dienos darbo valandų «*nsamDiiui. Jo meno <*axt>ai K a z i o g ^ dxamų rinkinys spaudos pranešimai apie 
didingumu, pakrančių grožy- duoklę atidavusieji, netrukus ^ u v o l š s t a ty t i Art Institute, ( 1 9 7 1 ) ; K a z i o Sajos, Vytautės dramaturgo Arthur Miller 
bėmis mums mena Baltijos iš Daugvilų namo priestato renesanso galerijoje, J-hica- Žilinskaitės ir Vytauto Petke- nesėkmingą mėginimą per 

" * ^ Ž^^V9 P * i y y Į Grušo apsakyma i (1972); kalba. Paminimi amerikiečių 
i* tfJ • Kazio Sajos dramų rinkinys spaudos pranešimai apie 
institute, ( 1 9 7 1 ) ; K a z i o Sajos, Vytautės dramaturgo Arthur Miller 

-,— - „ - - . .- . ' ' f " Žilinskaitės ir Vytauto Pe 
jūrą. O pietryčių kopos, vin- pradėdavo rūkti kaminas, *°l* u n i v f r s i t e t e , o l r a ve l s vičiaus kūriniai vaikams; na skaityti sovietiniuose konc-
giuojantys slėniai, aukštyn pasigirsdavo kalto, grąžto, JS lS į f i " j T : * ^ * * P*1*0?0^ įr pagaliau lietuvių poezijos lageriuose kalinamų rašytojų 
iškopę smėlio kalnai, atrodo plaktuko garsai. Kai mažame / * Kunniai apkeliavo antologija vengrų kalba, pra- sąrašą. ELTA primena, kad 
lyg to paties lietuvio milžino miestelyje tarp kaimynų nėra J T Y l r Kanadą. Jo daug meno d e d a n t iįaudies dainomis ir amerikiečių rašytojai buvo 
supiltos žaislų pilys. Čia prie daug paslapčių, greitai suži- a a r D u J " 3 P l a č i o s e kolek- M a r t y n u Mažvydu ir baigiant nutildyti ir kitu būdu. Partinė 
ežero prisiglaudęs yra mažas nojome ir kas vyksta daiiinin- c»°seJAV, huropoje, Kanado- j a u n i a u s i a poete Cieškaite. spauda nepaminėjo nei vieno 
miestelis Beverly Shores, gau- ko studijoje. Paskubėjo ameri J* ir Australijoje. Endrė Bojtaro pastangomis jų kritiškų pastabų apie sovie-
siai lietuvių apgyventas, kiečiai žurnalistai, pirm mūsų ^ail. Jurgis lyg bėgte bėgo kaupiasi savotiška lietuvių tinę sistemą. 
Kelios lietuvių kartos čia plačiai išgarsino dailininko l š aprūkusios Chicagos nes ^ ^ ^ 0 8 biblioteka vengrų Anot vilniškės spaudos, 
išaugo, savo pėdas įmynė Jurgio medžio skulptūras bei J a m , r , JO ^ ^ m t o s grožybių, k a l b a Pastaruoju metu jam amerikiečių rašytojai nenuils-
kopose, su undinėmis kryks- drožinėjimo darbus. Apie jį m i = k o P l o t u - ežero ramybes ir talkininkauja jo žmona Ana tarnai tvirtino, jog jie labai 

Gary Post audrų, sniego kalnų ,r vm- B<>įtar, per trumpą laiką išver- nori taikos. ELTOS nuomone, 
giuojančių kelių, smėlio kopų ^ ^ 

plačiai ra.*ė 
dienraščio savaitinis žurna-

tavo, 
Prieš daugelį metų mus, į 

Beverly Shores atvykusius, 
pasitiko lietuviški vardai, 
kurie skambėjo pirmųjų sėslių tor savaitraštis, kartą net 

las, plačiai Amerikoje paskK ir vienumos... vienumos. Drau
dęs katalikų Our Sunday Visi- g a i ' l š k n a isioję jo praeit}, vadi-

tusi Vytauto Martinkaus ir Lietuvoje jie galėjo apsieiti be 
Leonido Jacinevičiaus apy- to. Karą ir dvi totalitarines 
sakas. Netrukus turi Vengri- okupacijas pergyvenę lietu-
joje pasirodyti Endrė Bojtaro viai taikos geidžia nemažiau na jį bajoru, gal dėl jo 

tarpe, besikuriančių šimtme- vedamajame rašęs, spalvotas u s i a a r v m ° ' \ į ? y?\\ knyga apie lietuvių senąją už bet kurią kitą pasaulio 
tinio miško glūdumoje. Jie įkū- nuotraukas įdėjęs, o Amerikos V ^ J1S d r a u & l s k as , kuklus, architektūrą, kuri bus leidžia- tautą. Tačiau tai nereiškia, 

ma keliomis Europos kalbo- kad jie jau patikėjo Maskvos 
propaganda apie „taikingą* 

rė Lietuvių klubą. O daiiinin- parkų žurnalas rašinį su darbštus, pareigingas ir ne 

mis. kas Petras Kačerauskas, nuotraukomis įdėjo į pirmą užsidarėlis, vengiąs žmonių, ^ ^ j , , u p a 8 m i u a ay^ „«.«*m8 , 
dabar devyniasdešimt peršo- puslapį. Visi straipsniai apie D e t užsic*arelis su savo svajo- Vengrų, lenkų ir čekų spau- Kremlių ir Ameriką — „karo 
kęs, buvo pradėjęs statydinti dailininko darbus, iškelia ^ernis. planais^meno darbais. d o j e E n d r ė j ^ t a r y ^ pa 8kel- kurstytoją". Dauguma lietu-
prie ežero didelius rūmus, 
kuriuose planavo įkurti Lietu-

lietuvių tautodailę, buvo ilius- B a J o r a i nemestų ge ra i 
truoti nuotraukomis. Po to dai- apmokamų darbų dėl a kanų 

vių meno ~ muziejų'." B~et, lininko padarytomis meniš- m e n o . svajonių, kaip Jurgis 
vargeli, tu mano, nepatiko k o m i s k o p l y t ė l ė m i s , P a , d a r e- ° Jis pras tu budo 
Neptūnui, kad per arti prie koplytstulpiais, kryžiais pasi- šaltumu pasakė sudiev banko 
ežero prisiglaudė, tad ėmė ir puošė Pocių, Mickų, Lukų, ™ m a n \ s < k u " u o s k a i P 
sulygino su kranto smėliu. Račkauskų, Kasniūnų sody- dailininkas gražino, puošė 
Daug lietuvių dailininkų čia bos. Prano ir Ados Sutkų sody- ^engimus ir džiaugsmingai 
praleisdavo atostogas, dažų bos kalne, žvilgsniu į ežerą | š t l f s f r a " k a k i e t a m &™lm< 
spalvose ieškoję ilgesio ir parimo aukšta Eglė. žalčių kad skulptūrose su savo sukur-
meilės vaivorykštės virš ežero karalienė, pasakojanti apie t a i s l eva i s šventaisiais ,r 
ir kopose matę savo numylėto ilgesį ir meilę. Šv. Onos bažny- ž m o n e n " s **}«* Pasikalbėti, 
krašto padangės atspindžius, čia pasipuošė Rūpintojėlio s a v o b i r d | l S n e t l -
Metai po metų vis daugiau koplytėle, Kalėdų prakartėlės Kaip anksčiau audiniuose, 
lietuvių čia pradėjo kurtis. Lyg šeimyna. Mackinavv garsiame vitražuose, taip dabar jau 
muzikos garsai skambėjo kurortiniame miestelyje, kurį medyje tautiniai motyvai 

aplanko per pusantro mili- atkuriami plačiais užsimoji-
jono lankytojų—vasarotojų, mais . gyvomis linijomis 
vienintelio šios vietovės lietu- išryškinama gyvoji gamta, 
vio gyventojo kun. Juozo Kluo- Tokios yra dekoratyvios krai-
niaus rūpesčiu buvo pasta- čių skrynios, kurios Lietuvoje 

garsiau skambėjo ir jie akty- tytas dailininko Jurgio buvo jaunamartės pasididžia-
viai dalyvavo miestelio valdy- padarytas apie 30 pėdų aukš- vimas. Jo balduose, indau-
mo ir tvarkymo darbuose, tumo kryžius. jose. kambarių pertvarose 

Susipažinkime su dail. Jur- jauti gyvybingą tautinių raštų 
giu Daugvila iš Lietuvių sujungtą tąsą, kaip vienas 
enciklopedijos pus lapių : žurnalistas pasakė, menančią 
„Baigęs gimnaziją, 1942-44 žodinę, piešiamą, dainuojamą 
lankė Kauno Taikomosios tautosaką, tautodailę. Kitas jo 
dailės institutą, 1944-45 atliktas didelis užmojis, tai 
Kunstschule Berlyne. 1949 prievarpsčių rinkinys, kuris 

Šv. Onos bažnyčią, baigė Ecole des Arts et Metiėrs turbūt yra vienintelis visame 

pjūklų dūzgenimas, traktorių 
verčiami miško medžiai, jų 
semtuvais lyginami kalnai. Jų 
vietoje dygo nauji namai, 
lietuviški balsai vis garsiau ir 

bes literatūros teorijos bei isto- vių žino, kad pagrindinis 
rijos darbų. Yra parašęs pavojus taikai kyla iš Mask-
straipsnių apie lietuvių rašy- vos militarizmo ir imperializ-
tojus. Tarp tau t inės lygi- mo. 
namojo literatūros mokslo iŠ kol kas negausių ameri-
sąjungos kongrese 1967 kiečių spaudos pranešimų 
metais buvo nutarta išleisti 30 ELTAI atrodo, kad kai kurie 
tomų „Europos literatūrų lygi- amerikiečių rašytojai suprato, 
namąją istoriją". Jau išėjo į kokį žaidimą jie buvo įvelti, 
penki šios serijos tomai. Atski- Poetas Allen Ginsberg tiks-
rus tomus ruošia mokslo įstai- liai pavadino sovietinius dele-
gos, koordinuojančios tam tik- gatus „pareigūnais, ne rašy-
ros epochos ar srovės tyrimus, tojais". Trys lietuvių atstovai 
Šiame darbe dalyvauja įvai- — Maldonis, Mieželaitis ir 
rių šalių literatūros mokslinin- Sluckis — yra talentingi auto-
ka i . J į remia UNESCO, riai, o vienas — Laurinčiu-
Knygos leidžiamos prancūzų kas — paprastas partinis 
arba anglų kalbomis. Tome rašeiva. Tačiau visiems ketu-
„Švietimo epochos posūkis" riems bendros šios savybės: 
1982) skyrių „Poezija baltų nei vienas iš jų niekad nei 

vienu žodeliu nėra pakritika-
• ves sovietinio režimo už lietu

viams ir kitoms tautoms 
padarytus nusikaltimus; visi 
keturi pareigingai gamina 
primityvią antiamerikietišką 

J 1.1 *•- J •* propagandą, kurios kokybė 
iiiilLJlliyii t u r ė d a m a s j tuos n e p a s i k e i t ė nuo Stalino laikų; 

kindami į seklyčią atėjusį 
svečią, du išdidūs paukščiai 
kelia karūną. Matai raštus, 
kuriuos močiutė audė lino 

gražinimo tarpsnis, atliktas 
lietuvių 

Antras Beverly Shores mies 

meniškus tautodailės darbus, 
kūrėjo dailininko perteiktus 
savo stiliumi, idėjines ir 
menines vertybes sujungus su 

visi keturi buvo paskirti dele
gatais, nes jie yra patikimi 
okupacinio režimo ruporai. 

Lietuviai, rašo ELTA, šian-

S u k a k t u v i n i a i s m e t a i s 
gražiame Lituanicos parke 
buvo pastatytas Dariaus ir 
Girėno paminklas. Ir jei dar 
pridėsime gabaus, žymaus 
architekto Erdvilo Masiulio 
pastatytus gražių linijų 
namus, Šv. Onos bažnyčią, _ & „ _ _ „„, , . i W „m%,„w „ - - . . . - .. , , -
atrodytų, lyg buvo baigtas pir- Freiburge. Dalyvavo religinio pasaulyje. Taip bent tvirtina g11™0810^ 2 e m 6 s grožiu, jaune- ^ ^ i z o j i u o t i i r n e g a l į laisvai 
mas Beverly Shores miestelio meno parodoje Chicagoje, iš Lietuvos atvykusieji. Tos jo S1 £ * žingsniuojąs po lietu- i a n k y t i s užsienyje. Todėl 

taikomosios dailės parodoje padarytos prievarpstės yra v iskas ka im<> *J įa 8 , žinomų Amerikos rašytojų 
Detroite, 19.53-54 dalyvavo ir autentiškos, taip kaip kadaise l a nkąs bažnyčias s<*jyDas. a p s i l ankymas galėjo jiems 
gavo premiją Des igner - buvo padarytos liaudies papuoštas kryžkeles. Meayje b - t i g V f l r b i u j v y k i u _ grynQ 

telio gražinimo tarpsnis atėjo Crafstmen USA kilnojamoje menininkų. Dalis originalių jauti gyvasty lyg gir 1 s am- OTO p a a v e lk imu. Tačiau lietu-
staiga, atūžė, lyg su vėju nuo parodoje Brooklyne, Chicago- prievarpsčių liko muziejuose, o b a n a a s liaudies dainas. viai nori, kad tokie svečiai 
ežero, kai čia apsigyveno du je, San Francisco. Dirbo daugumas tik negatyvuose. Iš Čiurlionio galerijos Jauni- žinotų, kur jie lankosi ir ką jie 
dailininkai. Ūžė traktorius, vitražų dirbtuvėje. Jo darbai jų dail. Daugvila atkūrė prie- mo centre, Chicagoje, vadovai daro. Jei amerikiečių rašy-
skardeno pjūklų čirenimai, labai dekoratyvūs ir pasižymi varpsčių reprodukcijų pilną dailininkai Vanda Aleknienė tojai būtų nuvykę į Prahą 1939 
plaktukų garsai. Labai grei- originalia kompozicija, kurioje rinkinį, koks kadaise buvo ir Vincas Lukas, kelis kartus metų pavasarį, ar į Kabulą 
tai, lyg po nakties išdygęs augmenų, paukščių ir figūrų muziejuose. lankęsi dail. Daugvilos studi- praėjusią vasarą, jie būtų 
naujas namas pasipuošė šv. stilizuotos bet abstrakčios for- Dail. Jurgio Daugvilos tauto- J°Je- sutarė (atsižvelgiant į žinoję, kad jie posėdžiauja 
Jurgio statula, o šalia stovįs mos laisvai bėgančiomis lini- dailės meno ir skulptūrų rinki- Jurgio kuklumą) surengti jo okupuotuose kraštuose. J ie 
šimtametis ąžuolas koplytėle, jomis pabrėžia judesio išraiš- nys įvairus, gausus. Rymo individualią meno darbų paro- turėtų žinoti, kad ir Vilnius, 
Netruko daug laiko, kai įpras- ką. Dekoratyvinių kompozicijų liūdnas Rūpintojėlis, angelai 
ta miestelio tvarka pasklido piešinio gaivališką ritmą jo trimituoja pergalę, žvakidėse, 
žinia, kad čia apsigyveno dai- darbuose dažniausiai papildo lyg vaidilučių prižiūrimame 
lininko Jurgio Daugvilos šei- tamsios spalvos, kuriose ran- aukure, žiba šviesa, rodos, 
ma. O kai vakare į Beverly da atgarsio lietuvių senuose kvepia austo lino raštai krai-
Shores grįždavo iš Chicagos audiniuose ir liaudies tapy- čių skryniose. Lve svei-

dą. Ji buvo atidaryta praėjusį Ryga bei Talinas yra okupuo-
penktadienį, vasario 14 d., tos sostinės. 
Nepriklausomybės šventės 
išvakarėse ir tęsis iki skautų 
Kaziuko mugės kovo 2 d. Jau
nimo centre. 

(Apie amerikiečių rašytojo Wil-
liam H. Gass įspūdžius iš konfe
rencijos Vilniuje — ateinantį 
.ieštnrirpni I 




