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Vasario šešioliktosios Signatarui

Plunksnos, su kuria tu pasirašęs, 
Jokiame muziejuj nerandu,
Tik matau tavas raides mažąsias 
Dideles tarp amžinybės valandų.

Lenkiamės prie Signataro kapo — 
Praeities ir dabarties ryšys.
Tik ant naujo, tuščio, balto lapo
Ką rašysime ir kas pasirašys?

Bėgs vėl metai, ir laikai mainysis. 
Blunka net ryškiausioji spalva.
Tik palieka tavo parašas didysis — 
Lietuva.

Kazys Bradūnas

Anuomet.
Vasario šešioliktosios šventės 

išvakarėse mūsų mintys grįžta į 
labai pavojingus 1918-us metus. 
Vokiečių grandioziniai planai 
karo mašina sumalti Angliją, 
Prancūziją ir Rusiją Vakaruose 
labai nesiseka. Malimo mašina 
- apkasų karas - mala ir jau
nus vokiečius, ne tik jaunus an
glus ir prancūzus. Amerikos 
įstojimas į karą reiškia, kad 
Vakarų fronte pralaimėjimas 
Vokietijai jau garantuotas, nes 
Amerika yra jaunas raumenin
gas industrinis milžinas. Juros 
blokada skaudžiai atsiliepia Vo
kietijai. Gresia badas.

Taip, kaip Vakarų frontas 
neša tik grėsmę Vokietijai, taip 
Rytų frontas tik pilnas žavių 
galimybių. Jau seniai vokiečiai 
galvoja apie Rusiją kaip milžiną 
molinėmis kojomis. Šiuo metu 
šis milžinas kritęs ir Rusijos im
perija yra mirties konvulsijose. 
Caro nebėra - jis nuverstas vo
kiečių agento. Nėra nei demok
ratiškai išrinktos Dūmos - jos 
atstovai išvaikyti jūros pės
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Vilnius Viliaus Kelero nuotrauka

tininkų durtuvais, o tas 
nuožmios jėgos pučas bus va
dinamas Didžiuoju Spaliu. Šiuo 
metu dar nėra aišku, kaip atro
dys buvusios Rusijos imperijos 
plotai. Vokiečiams atrodo, kad 
čia yra vienkartinė galimybė 
įvykdyti jau tiek metų svajotą 
plėtimąsi į Rytus. Rusijos impe
rijai trupant reikia skubiai su
cementuoti naujas politines 
struktūras, kurios Vokietijos 
globoje augtų ir plėstų Vokieti
jos įtaką Rytų Europoje.

Lietuvai viename tokių 
vokiškų scenarijų ateičiai yra 
skiriama tilto rolė į vokišką 
Kurland valstybę. Vokiečiai sie
kia mažos Lietuvos, kuri tiesia
si į šiaurę nuo Kauno. Vilnius 
šiai mažytei Lietuvai nepriklau
so, nes Vilnius atneša lenkų 
įtaką Lietuvai. Vokiečiai nori 
mažytės ramių ūkininkų Lietu
vos, kurie, neturėdami polinkių 
politikai, dėkingai priimtų Vo
kietijos vadovavimą pasaulio 
valstybių bendruomenėje.

Šitos mintys įgyvendinamos. 

Štai gruodžio 11-ąją skelbiama 
Lietuvos nepriklausomybė, o 
akte akcentuojami draugiški 
Lietuvos ryšiai su Vokietija. 
Kunigaikštis Urachas jau mo
kosi lietuviškai besiruošdamas 
Mindaugo Antrojo karaliaus 
vainiko. Lietuvos Taryba atrodo 
elgiasi racionaliai, susitaikiusi 
su mintimi, kad bus šokama pa
gal Berlyno grojamą muziką.

Šioje vietoje labai įdomūs vie
no aukšto vokiečio pareigūno 
Lietuvoje atsiminimai. Jis į Lie
tuvos Tarybos narius žiūri kaip 
į lunatikus su absurdiškom pre
tenzijom Lietuvos ateičiai. Pa
reigūnui atrodo, kad nei Vokie
tijos kancleris, nei pats kaizeris 
nesupranta, kas čia Lietuvoje 
dedasi. Pavyzdžiui, Berlynas 
pripažįsta Lietuvos valstybę pa
gal gruodžio 11-osios deklara
ciją, o Lietuvos Taryba priima 
tai kaip vasario 16-osios deklar
acijos pripažinimą. Šitam aukš
tas pareigas einančiam vo
kiečiui atrodo, kad lietuviai 
žaidžia labai pavojingą žaidimą. 
Lietuviai elgiasi, lyg jie jau 
turėtų valstybę, o tai tik jų laki 
vaizduotė. Tai, aišku, primena 
ir dabartinio Lietuvos atgimimo 
dienas: štai tik keliems mėne
siams praėjus po sausio 13- 
osios žudynių Vilniuje Ameri
kon atvyksta Vytautas Lands
bergis, kurį sutinkame kaip ne
priklausomos Lietuvos prezi
dentą. Lietuviškas politinis 
akiplėšiškumas Maskvos pa
reigūnams tuo metu užima 
žadą: jie net nesiteikia pasau
liui paairfKinti, kad nepriklau
somos Lietuvos iš viso nėra. 
Tačiau ir tada, ir dabar lietuvi
ams buvo labai naudinga vai
dinti politinius idiotus. Kiek 
tada ir dabar buvo politinių 
išminčių, kurie lietuviams 
aiškino, kad nesvarbu, kiek jie 
stengsis, nepriklausomos Lietu
vos nebus. O buvo ir tada, o yra 
ir dabar.

Ir Vasario šešioliktąją ga
lėtume visi lietuviai atsitiesti ir 
sau pasakyti: Lietuvos neprik
lausomybė atėjo mūsų pačių 
dėka. Buvo progos, bet tas pro
gas mes patys išnaudojome. 
Kaip progas galima neišnau
doti, labai akivaizdžiai šiandien 
galime matyti Gudijoje, kurioje 
kolonistai atmetė galimybes 
gudų valstybei. Idėjinis šimt
mečio pradžios fonas nebuvo pa
lankus mažoms valstybėms.

(Nukelta į 4 psl.)

Senųjų lietuviškų knygų
rinkinys

GIEDRIUS

Pirmą kartą apsilankęs Čika
gos Newberry bibliotekoje buvau 
mielai nustebintas nemažos senų
jų lietuviškų knygų kolekcijos. 
Alės Kėželienės iniciatyva nuvy
kę tartis dėl galimybės paminėti 
Martyno Mažvydo pirmosios lie
tuviškosios knygos 450-ųjų metų 
jubiliejų — Lietuviškosios knygos 
metus — susipažinome su 
bibliotekos mokslo darbuotojais 
dr. Paul Gehl ir Mary Janzen, o 
jie maloniai supažindino mus su 
Newberry rinkiniais.

1901 metais privati Newberry 
biblioteka Čikagoje įsigijo mil
žinišką princo Louis-Lucien Bo
naparte knygų kolekciją, suda
riusią per 15 tūkstančių tomų. 
Rinkinys buvo perdėtas praėjus 
vienuolikai metų po savininko 
mirties ir, kaip viename savo 
straipsnyje spėjo Eric P. Hamp, 
dalis knygų prieš patekdamos į 
Newberry galėjusios pradingti 
nežinomomis kryptimis (Eric P. 
Hamp, „On Bonaparte and Neo- 
grammarians as Field Workers”, 
Studies in the History of Lin- 
guistics: Tfa&itidh and Para
digma, 1974, p. 391). Vis dėlto Bo
naparte knygų didžiuma buvo 
nupirkta Newberry bibliotekos, o 
tarp jų, kaip matyti iš Victor Col
lins kolekcijos pardavimo metu 
sudaryto preliminaraus Attempt 
ai a Catalogue, iki šiol vienintelio 
spausdinto, yra ir 66 lietuviškos 
knygos bei kiti leidiniai, sunume
ruoti nuo 13,421 iki 13,486 nume
rio.

Princas Bonaparte buvo kalbi
ninkas mėgėjas, susidomėjęs įvai
riausiomis Europos kalbomis. 
Anksčiau jam buvo rūpėję ir rop
liai, yra skaitęs pranešimą net 
apie gyvačių chemiją (1843), ta
čiau, kaip pavadina Hamp — iš 
herpetologo Bonaparte pavirto 
dialektologu. Jo ypatinga aistra 
tapo baskų kalba, San Marzano 
albanų tarmė Italijoje, taip pat 
įvairių Europos kalbų leksikos 
lyginimas, pavyzdžiui, su vynu 
susijusių pavadinimų lotynų kal
boje ir vadinamuosiuose neolo- 
tynų dialektuose, taip pat Euro
pos roplių pavadinimų gyvosiose 
neolotynų kalbose. Tokiems žo
džių rinkiniams ir sugretini
mams princui turėjo rūpėti rinkti 
ir lietuviškas knygas.

Apskritai Newberry bibliotekos 
Bonaparte kolekcija, Hamp’o 
žodžiais, tėra vienintelis visame 
Vakarų pusrutulyje tokio pobū
džio, t.y. prieš 1900 metus leistų 
lingvistinių knygų, rinkinys. To
dėl suprantama, kodėl princo ko
lekcijoje, pavyzdžiui, nemaža lie
tuviškų gramatikų. Jis buvo su
rinkęs beveik visas Mažosios Lie
tuvos lietuvių kalbą aprašančias 
gramatikas: 1-2. Danieliaus Klei
no (1653 ir 1654), 3. Vilhelmo Ha- 
cko (1730), 4. Pilypo Ruigio 
(1745), 5. Gotfrydo Ostermeyerio 
(1791), 6. Kristijono Milkaus 
(1800), 7. Augusto Schleicherio 
(1856-1857), 8. Frydricho Kuršai
čio (1876). Jei būtų sugebėjęs 
įsigyti ir Kristupo Sapūno bei 
Teofilio Schultzo gramatiką 
(1673), Bonaparte Rytų Prūsijos 
lietuviškų gramatikų kolekcija 
būtų buvusi lyg ir pilna.

Džiugesį kelia ir puiki knygų 
kokybė. Vartydamas gerai išsilai
kiusius Kleino pirmųjų 1653 ir 
1654 metais spausdintų lietuvių 
kalbos gramatikų lapus, nejučia
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Čikagoje
SUBAČIUS

prisimenu a.a. dr. Kazimiero Eig- 
mino pasakojimą, kaip Lietuvoje 
1957 metais buvo rengiamasi 
leisti fotografuotinį tų pačių 
Kleino gramatikų leidimą. Nera
dus pakankami gerai išsilaikiu
sių egzempliorių Lietuvoje, tada 
dar jaunas Eigminas buvo išsiųs
tas į Peterburgą (tuo metu vadin
tą Leningradu) iš bibliotekos 
parvežti fotografuoti paskolintą 
egzempliorių. Prigrasintas, kad jo 
vežama knyga vertesnė negu mi
lijonas rublių, Eigminas, prisitai
sęs knygą prie savęs, visą kelią 
namo traukinyje negalėjęs sudėti 
bluosto — iš baimės ir atsakomy
bės... O Newberry bibliotekos eg
zempliorius švagžda naujumu, 
tarsi būtų ką tik atvežtas iš 
spaustuvės, tarsi išvengęs pus
ketvirto šimtmečio tarpsnio ne
gailestingo prisilietimo. Tačiau 
tuometiniai knygos fotografuoto- 
jai vargu ar galėjo tai žinoti...

Kitų lietuviškų knygų būklė 
taip pat gera, Newberry bibliote
koje senosioms knygoms saugoti 
sudarytas specialus mikrokli
matas. Ne tik saugyklose, bet net 
senųjų spaudinių skaitykloje pa
laikomas toks pats klimatas — tai 
ypač pąjunti karštą vasaros die
ną, kai atėjęs į biblioteką trum- 
parankoviais marškiniais, neju
čia imi gailėtis, kad nepasiėmei 
šilto megztinio. Rūpinamasi bib
liotekos fondais, skaitytojai turi 
prie to taikytis.

Taip pat svarbus ir princo Ry
tų Prūsijos lietuviškų žodynų 
rinkinys: 1. Hacko (1730), 2. Rui
gio (1747), 3. Milkaus (1800), 4. 
Ferdinando Nesselmanno (1851), 
5. Kuršaičio (1870-1874). Tokie 
tuo metu moderniausi žodynai 
Londone gyvenusiam princui tu
rėjo būti puikus lietuvių kalbos 
leksikos šaltinis.

Iš kitų senesnių lietuviškų rin
kinio knygų galima paminėti 18 
amžiaus 1751 metais išleistą 
Giesmju-Knygos (su Jokūbo 
Quandto pratarme). Tačiau maty
ti, kad tarp nekalbinių knygų 
vyrauja leistos Karaliaučiuje, 
Tilžėje ir Vilniuje 19-ame amžiuje 
(elementoriai, religinės knyge
lės), tačiau ankstesnių amžių to
kių leidinių nėra. Matyt, Bona
parte visų pirma stengėsi susi
komplektuoti visas — senas ir 
naujas — lietuvių kalbą aprašan
čias knygas, o pačios kalbos teks
tų pavyzdžių jam pakakę iš nau
jesnių savo amžiaus knygų; ne
matyti, kad jis būtų turėjęs tikslą 
rinkti senus lietuviškus tekstus. 
Ką gi, tai kalbininko biblioteka.

Gerai išsaugotos ir nekalbinės 
knygos, daugumas jų taip pat ne- 
praradusios naujumo spindesio. 
Štai Jeronimo Račkauskio knyga 
Wadowas į Dangų (1857), arba 
Griesznikas priverstas metavo- 
ties (1860), arba Vincento Juzumo 
Szventas Izidorius artojas (1854) 
— tebėra nesukarpytais pusla
piais. Tad ne tik princas Louis- 
Lucien Bonaparte, bet ir niekas 
kitas kol kas nestudįjavo šių kny
gų; Newberry bibliotekoje jos sau
giai tebelaukia savo tyrėjų.

Kaip minėta, 1997-ieji paskelb
ti lietuviškos knygos metais. 
Newberry biblioteka, nors ir ne
turinti Martyno Mažvydo knygų 
originalų, tačiau yra įsigijusi ne
maža naujai Lietuvoje perspaus
dintų Mažvydo tekstų ir kitų 
leidinių, susijusių su jo vardu.

■ ■.. -

Jonas Bretkūnas, GIESMES DUCHAUNAS... Karaliaučiaus, 1589, Lab
guvos, vėliau Karaliaučiaus lietuviškos parapijos kunigo Jono Bretkūno 
sudarytame giesmyne yra 76 giesmės. Daugiausia jų paimta iš Martyno Maž
vydo giesmyno. Vienintelis šios knygos egzempliorius saugomas Uppsala 
universiteto bibliotekoje, Švedijoje, Lietuvos bibliotekose — fotokopijos ir 
mikrofilmai.
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Jonas Bretkūnas, KANCIONALAS NEKURU GIESMIŲ... Karaliaučius, 
1589. Giesmių rinkinėlis, sudarytas iš septyniolikos Martyno Mažvydo 
giesmyno tekstų.

Biblioteka maloniai sutiko pri
imti JAV Lietuvių Bendruome
nės Mažvydo katekizmo minėji
mo komiteto kvietimą šių metų 
spalio 25 dieną 11 valandą ryto 
atidaryti parodą, skirtą pirmosios 
lietuviškos knygos jubiliejui, ir

per atidarymą surengti profeso
riaus iš Michigan’o universiteto 
dr. Leono Gerulaičio paskaitą. 
Šitaip tokia svarbi lietuviams 
data tampa svarbi ir platesnei 
daugiatautei Čikagos visuome
nei.
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Iš dangaus nusileidęs Vaižgantas
PRANAS VISVYDAS

Kur kas liesesnis nei buvo. 
Matyt, danguje dieta. Juoda su
tana, apvaliu „katiliuku” ant 
galvos, su lazdele. Kunigiškas, 
bet pilnas gyvastingos energijos 
mintims ir jausmams reikšti. Ir 
sėdi, ir stovi, tai parpuola ant 
kelių... Perdėm žodingas. Taiklių 
pasakymų, net ir leistinų vulga
rybių nelaiko paslėpęs kišenėje. 
Kas glūdi viduje, tampa kalba, 
kuri byloja jo mylimiems lietu
viams. Tiek savo, tiek ir jų ydas 
galima papeikti, pabarti, pąjuok- 
ti. Pykti. Patiks, nepatiks. Šitoks 
kalbėjimas lietuviams būtinas.

Jo atidžiai klausėsi Los Angeles 
lietuviai vasario 1 dieną, Fer
dinandui Jakšiui vaidinant Kos
to Ostrausko monodramą „Vaiž
gantas”. Šis maždaug 45 minutes 
(be pertraukos) užtrukęs monolo
gas yra sudarytas iš Juozo Tumo- 
Vaižganto įvairių raštų, laiškų iš
traukų, atsiminimų, kitų žmonių 
atpasakojimų. Dauguma temų di
džiai aktualios ir nūdieniame 
Lietuvos gyvenime. Čia Ostraus
kas parodo savo kompozicini 
įgūdį — šitaip Buręsti Vaižgantą 
scenai. O vaidybiškai įkūnyti 
daugialypio, judraus personažo 
niuansus reikia ypatingų 
aktoriškų gabumų bei geros 
atminties. Šio labo Ferdinandui 
Jakšiui nestigo. Jo išraiškią 
vaidybą auditorija įvertino atsi
stojimu.

Vis dėlto spektaklio meniš
kumą, manyčiau, prislopino kai 
kurie sceniniai nepritekliai. 
Susidarė striukumo įspūdis. Tar
si Los Angeles Dramos sambūris, 
įsipareigojęs šiam renginiui, buvo 
užkluptas nepasiruošęs — atseit 
Ferdinandas Jakšys iš anksto 
nepranešęs iš dangaus nusileido. 
Aktorius, be abejo, atsivežė

Kostas OSTRAUSKAS
VAIŽGANTAS

monodrama

Vaižganto vaidmenyje- 
aktorius FERDINANDAS JAKŠYS

1997

kaupą Lietuvoje naudotos režisū
ros nuorodų. Tačiau Los Angeles 
lietuvių parapijos scenoje jų be
veik nebuvo matyti. Nepasinau
dota nei minimaliais apšvietimo 
efektais. Nesigirdėjo nei tekstą 
paremiančios muzikos, nei lietu
viško kaimo aplinkos garsų. Ir 

pačios dekoracinės priemonės — 
tie keli prieš užuolaidą priekyje 
sustatyti rakandai — atrodė 
nejaukiai: primindami ne kuni- 
go-rašytojo kambarį, bet skurdų 
benamių viešbučio kampą.

Kitas dalykas — tai tas Jakšio 
kalbėjimo tempas. Vietomis buvo 

šnekama per sparčiai. O tarpais
— sėdint ir medituojant fotelyje
— per tyliai. Kelios moterys, su 
gera klausa, sėdėjusios ar ne 
ketvirtoje eilėje, man pasakė 
daug ko neišgirdusios. O ką saky
ti apie tuos vyresniuosius, kurie 
klausėsi iš atokesnių vietų. Mū
suose tai yra aktuali rengėjų 
negalia — nesugebėjimas ar tie
siog nenoras pasirūpinti ištobu
lintais mikrofonais. Jei toks Bill 
Cosby šneka didžiulei auditorįjai 
tik per mikrofoną, kad salėje 98 
nuošimčiai bent viską išgirstų, 
tai kodėl Ferdinandas Jakšys, 
Vaižganto mintis tyliai saky
damas, negalėjo pasinaudoti gar
sine elektronika. Nenaudojo, nes 
nebuvo.

Dar vienas skatikas. Tai pro
gramos dviejų lapų lankstinukas. 
Gražus — ką ir bepasakyti — su 
sėdinčio, šuniuką Kauką glostan
čio Juozo Tumo nuotrauka, su 
Stasio Krasausko grafikos vaiz
du, su Vaižganto — rašytojo- 
piliečio charakteristika čia su
trumpintai išspausdintame Aldo
nos Vaitiekūnienės rašinyje. Vis
kas vietoj. O kur svarbioji in
formacija? Nėra nei sakinio apie 
dramaturgą Kostą Ostrauską. 
Nei pastraipėlės apie Vilniaus 
Jaunimo teatro aktorių Ferdi
nandą Jakšį, kuris, kaip ir 
Vaižgantas, yra kilęs iš Svėdasų 
valsčiaus. Ničnieko nei apie šios 
monodramos pastatymus Lie
tuvoje. Buvo senokai rašyta 
Draugo kultūriniame priede 
(1995.6.10), bet juk tik retas 
skaitė. Viena paguoda: svečią iš 
pradžių keliais sakiniais pristatė 
Dramos sambūrio aktorius Aloy
zas Pečiulis.

Minėti nepritekliai, manding, 
nesudarko bendro turiningo įspū
džio, kurį žiūrovams paliko Vaiž
ganto asmenybė, taip jautriai 
atkurta Ferdinando Jakšio.

„Pagerbkime rašytoją 
jo paties raštais”

ALDONA VAU

Rašytojus dažniausiai pager
biame sukakčių progomis. Pager
biame gražiais žodžiais, muzika, 
montažais. Yra ir kitų pagarbos 
būdų. Vaižgantas vertino skandi
navus, pagerbiančius rašytojus jų 
pačių raštais. Jis kvietė taip 
pagerbti Joną Basanavičių, ir 
ginkdie lietuviškai nesivėluojant 
„bent keliomis dešimtimis ar net 
šimtais metų”. Cituoti žodžiai iš 
Vaižganto Raštų (K.-V., 1922, p. 
97).

Pasiguodžiame, kad stoka vaiž- 
gantiškos dvasios. Jos visuo
menei nepadalysime paketais
(kaip humanitarinės paramos). 
Ta dvasia irgi raštuose. Kita ver
tus, ar tebekalba Vaižganto 
tekstai? Ar jie turi ką pasakyti 
20-ojo ir 21-ojo amžių sandūros 
žmogui? Ar turi kur prisiglausti 
vaižgantiškoji dvasia? Ir ką 
pasakytų Vaižgantas tiems, 
kurie turėtų devyniolika rašytojo 
Raštų tomų arba numatomų 
išleisti trisdešimt?

Vaižganto grožinė kūryba, 
matyt, nebūtų didelė naujiena. Iš 
epizodinių leidinių į tautos 
atmintį įstrigo ne vienas jo ^pra
giedrulis” ir tapo lietuviškojo 
mentaliteto, tautinio charakterio 
ženklu, tautos ir žmogaus ka
nonu: reikia gamtos ir tautinės 
dirvos, tradicijų, įprasminančių ir 
saugojančių vertybes. Reikia 
žmogui laimės. O žmogiškoji 
esmė itin pastovi, ją mažai keičia 
istorijos raida ir skersvėjai. Žmo
gų valdo žmogiškosios esmės įsta
tymai. Vaižganto dailiosios kūry
bos tekstai šiandienos kontekste 
kalbėtų apie tai, kad vargu ar 
gali paveikti tuos įstatymus tarp
tautinės programos, išmoktos 

svetimos kalbos. Pakanka kelių 
gimtosios kalbos žodžių, kartais 
nė žodžių nereikia (Mykoliukui, 
Severiutei, Napaliui, Jonui, Anel- 
jai). Žmogus turi teisę į savąją 
dvasios užuobėgą. Tai gal ir būtų 
Vaižganto grožinės kūrybos 
reikšmės, artimos dirgliam, civi
lizacijos spindesio ir skurdo iš
derintam amžių sandūros žmo
gui.

Nepraradęs tautinės sąžinės 
skaitytojas atgaivos ir paspirties 
atrastų Vaižganto publicistikoje. 
Iš antrinių šaltinių tebegraibs-

Stasio Krasausko iliustracija Vaižganto „Dėdėms ir dėdienėms**

tomos jo minties ir dvasios ske
veldros. O juk publicistikoje — 
visas Vaižgantas — ir rašytojas, 
ir Pilietis (pastarąjį žodį jis mėgo 
rašyti didžiąja raide). Jam ne gė
da ir ne provincialu būti piliečiu, 
patriotu, lietuviu. Pilietis — „pra-
giedrulis”. Ir Piliečiai turi tiesti 
kelią Lietuvos nepriklausomybei. 
O abejonių, kaip tai padaryti, 
aibės: ar tartis su komunistus į 
Lietuvą atvedusiu Vincu Kap
suku, ar lietuvių delegacija turi 
dalyvauti lenkų universiteto 
atidaryme, ko gi gudai dedasi su 
lenkais? Kategoriškai tik tei
giama, kad negali būti nepriklau
somos Lietuvos be Vilniaus. 
Vaižgantas sielojosi ir pyko, kad 
partijų „siaurizmas varžo gyve
nimo šakotumą”, bet padėjo 
partijoms kurtis, rengė jų pro
gramas. Vaižgantą-Pilietį labiau-

(Nukelta į 4 psl.)

Vytautas Volertas

Abstrakcija
Stebėjausi sėkme. Švystelėjo ji, žiba. Ar il

gai tesės? Visada turėjau stumtis, spirtis, 
retkarčiais net vargingai knistis, kad plūdu
riuodamas išsilaikyčiau gyvenime. Nebuvau 
gerų laumių nužiūrėtas, neišsirinkau laimin
gos žmonos, todėl korėmės abu iš dienos die
non lyg uolomis laipiodami, vargdami ir 
džiaugdamiesi, kad randame vietelę kojomis 
atsispirti.

Bet šįkart švystelėjo ir žiba. Žiba sėkmė lyg 
vaškinė žvakė.

Ilgai ieškojome ramios, taikios vietelės, 
kurion pajėgtume įsisprausti. Ir suradome. 
Beveik visi kaimynai buvo mūsų amžiaus, 
draugiški, paslaugūs, vos pradėję vaikus 
auginti. Ir mudu vakare glaudžiai susi- 
šnibždėjome, kad amžius jau verčia žvalgytis, 
kurį kambarėli namuose reikėtų skirti atei
siančiai mūsų šeimos kartai. Tik turėtume dar 
menką truputėlį uždelsti, visai menkutį, kol 
vieną kitą reikalėlį šalin paritinsime.

Nuo gatvės turėjau išmūryti du ar tris 
laiptelius, kad žmonai, kai ateis rimtas metas, 
būtų patogiau apsunkusias kojas iki namelio 
durų prikilnoti. Šeštadienį rausiau pamatui 
grioveli, neatsistebėdamas aplinkos palaima. 
Nors žemelė buvo kieta, nors kastuvas džerš- 
kė į akmenis ir nelindo, o prie liežuvio galo dėl 
žemės kietumo spraudėsi, lipo pikti keiksmai, 
aplink, atrodė, vyravo didelė šventė ir aš tarsi 
laukiau, kada iš mano griovelio vargonai su
gaus.

— Labas rytas! — išgirdau. Tai buvo ne 
vargonai, bet žmogaus balsas.

— Labas! — atsitiesiau. Gatvėje, vos ne ant 
mano kulnų, stovėjo apdriskęs automobilis ir 
šalimais stypčiojo aukštas, stambus vyras.

— Su paprastu kastuvu čia galima kepe
nis atsidaužyti, — mostelėjo ranka į mano pra- 
krapštytą duobelę. — Turiu mechanizuotą 
kaltą, bus kitoks darbas. Palauk, aš tuoj grįšiu.

Pasakė lyg senam pažįstamam, ant lau
kiančio automobilio sėdynės pirma užklojo 
savo apatinę dalį, tada įtraukė kojas ir 
nugirgždėjo. Mačiau, kad kryžgatvy kryptelėjo 
dešinėn ir dingo. Ten kėtojosi susipynę brūz
gynai, viską slėpdami. Vėl pabandžiau 
kastuvą, bet kur tau! Iškrapščiau tik žiupsnelį 
stambaus žvyro. Pažvelgiau į tą raizgyną, tikė

damasis „kitokio darbo”, o ten iš tikrųjų 
kyštelėjo tas pats vargingas automobilis su 
užpakaly atkeltu dangčiu ir pasuko mano 
pusėn. Automobilis sustojo, naujasis 
pažįstamas — Ambrazas išsirangė ir žodžio 
netaręs, tarsi labai skubėdamas, sunkiai iškėlė 
tą savo įrankį.

— Tai čia mechanizuotas kaltas... — gana 
žioplai prasižiojau, nes iš tikrųjų nesiorienta- 
vau, apie kokį technikos padarą jis pirma 
kalbėjo. Inžinerįja mane gąsdino, todėl sten
giausi tolėliau laikytis nuo visokių mašinų. 
Kaimynas išsižergė ir patraukė nuraudęs iš 
atsivežto instrumento kyšojusį virvagalį. Gar
sus burbimas nelauktai patvindė visą gatvę. 
Net žmona išėjo ir tarpdury atsistojo, bet 
negalėjau jai nieko paaiškinti. Burbimas 
neleido susikalbėti. Kažkokia geležis baksnojo 
mano akmenis, drebėjo gatvės asfaltas ir man 
atrodė, kad net žmona virpa, durų staktos 
įsikabinusi.

Truko vos kelias minutes. Kai tasai in
dustrinis triukšmas nutilo, apie mano kojas 
šlaistėsi sudegusios naftos dūmelis, o pamato 
duobėje buvo likęs tik smulkus žvyriukas. Jį 
galėjai sauja išsemti. Pagunda keiktis pabėgo.

Mechanizuotas kaltas suklįjavo artimą 
draugystę. Tasai aukštas ir stambus vyras, 
šeštadienio rytą prie mūsų namų atšliaužęs 
suvargusiu automobiliu, gyveno vos kelias
dešimt žingsnių nuo kryžgatvio brūzgynėlio ir 
aplinkiniams mielai padėdavo, jei išmanydavo 
kaip. Nežinodamas, galėjai įtarti, kad jis 
mėgsta savo jėgą demonstruoti, nes prišokdavo 
ką nors sunkesnio kilstelti, stumtelėti. Toks 
įtarimas jį piktokai nuskriaustų, nes tai buvo 
kuklus žmogus ir apie savo fizinius ar dva
sinius pranašumus bijodavo net pagalvoti.

— Jei būčiau turtingas, Giedoriui 
įtaisyčiau tokį elektrinį vežimėlį, kad net 
pažiūrėti būtų miela, — išsitarė, kai jau 
buvome artimai susibičiuliavę. — Gaila žmo
gaus. Juda, bet nepąjuda. O tokių vežimėlių 
yra, pats mačiau.

Giedorius buvo mūsų gatvės ramus žmo
gelis, bet vargo su kažkokia nugarkaulio liga. 
Vos vos paeidavo sienomis ramstydamasis, 
tačiau su žmonos uždarbiu apie kokius nors 
vežimėlius ir svąjoti bijojo.

— Viso pasaulio vargų neapglėbsi, — 
paguodžiau.

— Taigi. Suveltas šitas pasaulis kaip avies 
papilvė, — skundėsi. — Pagalvok apie Kregždę. 
Jau treji ar kiek metų praėjo, kai išdrikas guli 
lovoje. Nei kalba, nei pats pavalgo, tik 
kvėpuoja. Žmona turi rūpintis. Ar tai gyve

nimas?
— Gal Ten jam atlygins.
— Ten? — dūrė pirštu žemyn. — Po minkš

ta žolele ramu, šilta ir sotu. Žemėje geriau kaip 
ant žemės.

Ambrazas nebuvo pesimistas. Mėgo pa
juokauti, truputį išgerti, o tada — padainuoti 
ir net pašokti. Juodai nukalbėdavo tik sve
timus vargus prisiminęs, o savo gyvenimu 
nesiskundė. Tiesa, paniurdavo, jei žmoną 
žodeliu paliesdavp, tačiau Ambrazo kalboje ji 
retai įsipindavo.

Ambrazas nebuvo vargšas. Jo šeimoje ligos 
nesimaišė, duonos užteko. Šiaip taip išsi- 
spraudęs iš aukštosios mokyklos, dirbo papras
tutį inžinieriaus darbą, nesvąjojo apie didžią 
ateitį, bet mėgo žmones ir truputėlį filosofuos. 
Namuose, atrodė, jam stigo šilumos, todėl 
dažnai užbėgdavo pas mane. Jei tuo laiku ką 
nors triūsdavau, šokdavo padėti ir pąjuokau- 
davo:

— Ką tu su žvirblio raumenimis... Leisk 
man, aš pakelsiu!

Mano žmona dirbo vakarais ir į namus 
grįždavo tik truputėlį prieš vidurnaktį. Todėl 
žiemos metu su Ambrazu prataukšdavom ne 
vieną valandą. Jis buvo atviras, nesislėpdamas 
viršun kilnodavo savo rūpestėliuB, bet mėg
davo šoktelėti ir iki padebesų.

— Kaip tu gyvybę supranti? — yra klausęs 
mane.

— Kas auga, tas yra gyvas.
— Tai medžiai ir žolė yra gyvi.
— Be abejonės.
— Gyvybė yra didžiausias turtas pasauly

je. O mes žolę ir medį naikiname be jokio 
pasigailėjimo. Be to, nei žolė, nei medis nerodo 
jokio savisaugos instinkto. Nesutinku, kad tai 
būtų gyvybė. Manau, kad gyvybė yra tai, kas 
jaučia skausmą ir baimę.

— Iš kur žinai, kad medis nebijo?
— Nesigina. Kerti, pjauni, genėji, o jis 

ramiai tyli. Jei medis ir žolė yra gyvi, mes 
nusikalstame.

— Tokia pasaulio tvarka. Karvė, avis, stir
na taip pat yra nusikaltėlės, nes ėda žolę.

— Bjauri tvarka. Dėl jos mane drasko 
prieštaraujančios mintys. Žiūrėk, kurią nors 
dieną ieškau, bet nematau nei Dievo, nei dan
gaus, nei įdomybių įdomybės pragaro. Kai 
gyviai taip vienas kitą naikina, kur yra 
Dievas, kokia jo valia? Bet apsisuku ir užkliū
va kita nerami mintis. Po mirties turi būti 
kokie nors atsiskaitymai! Vienas, žiūrėk, ir va
gia, ir meluoja, ir su moterimis be gėdos 
daužosi, tačiau nuo jo bėga visos ligos, 

nelaimės, nesėkmės. Kai ateina laikas, trakšt 
ir numiršta be skausmo. O mūsų Giedorius, o 
Kregždė? Tai ir šitie du paliegėliai vargdieniai 
kartu su paleistuviais be jokios buhalterįjos 
žemėje vabalus šers? Negali būti! Vien dėl 
ištvirkėlių reikia Dievo, kad po mirties juos bi
zūnais pataršytų.

— Pavydi laimingiesiems? — užmečiau 
Ambrazui, nors slapčia ir aš pats jiems 
pavydėjau.

— Pavydui neturiu teisės. Jei "būčiau do
ras, šventas, ne tik pavydėčiau, bet visiems ple
vėsoms apynasrius užmaučiau. O dabar... Pats 
matai, kad esu dvasios skarmalius. Nemoku 
gyventi, nemoku ir galvoti. Mintys veliasi, 
maištauja, ne ton pusėn veda, į kur protingieji 
rodo. Kad ir šį rytą... Einu į darbą, o tarp 
kojų pasivelia iš niekur atsiradęs kačiukas. 
Toks susibaigęs, kad net žiūrėti baisu. Matyt, 
kas išmetė pavėžėjęs ir paliko nustipti. Padėjau 
jam gabalėlį savo suteptinio ir nuėjau. Tai ar 
šitaip elgtis? Turėjau paimti, bet žmona mane 
patį išvarytų. Ji namuose nemėgsta nei sve
timo žmogaus, nei gyvulėlio. Kai apie žmogų 
kalbam, dangų ir pragarą prisimenam, vis 
teisybės tikimės. O gyvuliai? Čia man viskas 
susivelia. Jei esi gyvulys, tau nėra nei dan
gaus, nei pragaro. Kaip su tuo, šiandien mano 
matytu, kačiuku ir kaip su tavo prišertu 
šunimi, kuris minkštai voliojasi, veterinoriaus 
apglostytas? Kodėl vienam vienaip, o kitam 
kitaip? Tai ir sakau: turi būti kačių, šunų ir 
visokių kitokių gyvulių dangus, kad atlygintų 
už vargą ir neteisybes. Jei skauda žmogui, 
skauda ir gyvulėliui.

— Tai gal ir medžiai turi dangų...
— Šaipykis, šaipykis! Jie yra kažkokie 

užprogramuoti robotai su pastoviu energijos 
kiekiu. Gyvybė — džiaugsmas ir skausmas. Ar 
gali iš cukraus išimti saldumą? Bejausmės 
gyvybės nėra.

— Tai sakai, pasileidėliai tau gimdo Dievą, 
kad egzistuotų teisybė, nes tau ji yra Dievo 
dalis. Kodėl ji turi egzistuoti? Kas sakė? Ar tai 
ne bailių ir nevykėlių paguoda? Drąsus išvaro 
vieną žmoną, išvaro antrą, vaikus paleidžia 
vėjų gaudyti ir gyvena be baimės. Aplinka? 
Jam vieni niekai. Šaiposi iš jos ir pažįsta — 
pagal tavo kalbas — tik vieną gyvybės bruožą, 
džiaugsmą. Kadangi pasauly nėra teisybės, 
tokie išvengia skausmo. O tu teisybę visur 
kaišioji. Bailiai, kurie patys nedrįsta džiaugs
mo pasiimti, sėdi ir laukia, kad jį teisybė 
atneštų.

— Mane ne tik pykini, bet ir maišai. Gal 
iš tikrųjų teisybė išgalvota abstrakcija... Jos ne 

tik stinga, bet ji gal net negali egzistuoti.
Laukdami grįžtant iš darbo mano žmonos 

ir pasistatę ant stalo pora tuščių alaus 
buteliukų, įsipainiodavome panašiuose svars
tymuose. Esame net susiginčįję, net pykčio 
griebęsi. Ir vis dėl šių, Ambrazą dominančių, 
temų. Tylėdavau ir neprieštaraudavau, kai jis 
patardavo, kaip užtaisyti stoge skylę, kad 
nelašėtų. Nuolankiai klausydavausi, kai 
aiškindavo, kaip medžiu iškalti rūsio sienas. 
Bet ir aš norėjau būti filosofu, kad 
neatrodyčiau visišku neišmanėliu, todėl pa
erzindavau Ambrazą ir kalbėdavau ne taip, 
kaip galvodavau. Juk reikėjo tęsti pokalbius.

Mano bendrovė nusprendė likviduoti toliau 
esantį skyrelį ir nusiuntė mane atlikti tą juodą 
darbą. Grįžau tik po dviejų savaičių ir nuste
bau, kad prie gatvės, šalia mūsų pašto dėžutės, 
degė lempa, kurios anksčiau nebuvo.

— Iš kur ta šviesa atsirado? — užsipuoliau 
žmoną.

— Ambrazas įrengė. Išvažiavai, o jis 
paslaugą pasiūlė. Sakė, kažkur užtikęs beveik 
veltui parduodamus komplektus. Stulpas, gob
tuvas, lempa, požeminiai laidai. Sutikau.

— Štai koks puikus vyras! — nusistebėjau.
— Puikus vyras... — žmona piktai sužvai- 

ravo, perkreipusi veidą. — Apgavikas!
Nelauktas ir staigiai tartas jos išsi

reiškimas mano galvoje atvėrė tuštumą. Ten 
blykstelėjo štai kokia mintis: Ambrazas, man 
išvykus, bus šlaistęsis apie mano žmoną, štai 
kodėl ta šviesa atsirado... Tačiau laukiau, kada 
ji pati išsipasakos. Stengdamasis įtarimą 
paslėpti, teiravausi:

— Už darbą brangiai paėmė, todėl 
apgavikas?

— Kur tau! Už darbą atsisakė bet kokio 
atlyginimo.

— Tai kas užkliuvo? — jau buvau tikras, 
kad teisingai spėliojau.

— Tavo Ambrazo jau nėra!
— Kaip tai? Juk nemirė!
— Pabėgo.
— Kaip pabėgo?
— Paprastai. Paliko žmoną, vaiką, įsiso

dino tokią senmergę, netoliese gyvenusią, ir 
išvažiavo.

— Negali būti! Ambrazas...
— Buvo.
— Ambrazai, Ambrazai...
Tuojau supratau savo kaltę. Jis, aišku, nu

sprendė, kad teisybė neegzistuoja, griebė 
džiaugsmą ir išdūmė. Net ir mechanizuotą 
kaltą, kurio dėka susipažinome, paliko kieme 
netvarkingai numestą.
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Universitetas ir išeivija
JURGIS GIMBUTAS

Pabėgėlių gyvenimas 1944- 
1949 metais karo nualintoje 
Vokietijoje stovyklinėmis sąly
gomis buvo skurdus. Dabar 
vadinama lietuvių išeivija susi
darė kituose kontinentuose, o 
Vokietijoje liko labai mažai. Bet 
ir tais pokario vargo metais daug 
kas atlikta Vokietijoje buvusiųjų 
Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorių ir absolventų. Stovyk
lose tuoj pat sukurta lietuviška 
švietimo sistema, spauda, konfe
rencijos. Daug kas baigė karo nu
trauktas studijas universitetuose, 
parašė disertacijų, gavo moksli
nius laipsnius. Skaičiuojama, kad 
Austrijoje ir Vokietijoje atsidūrė 
apie 400 Lietuvos aukštųjų 
mokyklų personalo narių.

Žymus jų darbas buvo Pabaltijo 
universitetas (Baltic University), 
įkurtas kartu su latviais ir estais, 
veikęs Hamburg’e ir Pinneberg’e 
nuo 1946 metų iki 1949 m. rug
sėjo 30 d. Jis subūrė dalį išblašky
tų lietuvių studentų. Dėstė Vy
tauto Didžiojo universiteto profe
soriai: Vladimiras Stankevi- 
čius-Stanka (paskutinis Pabaltijo 
universiteto rektorius), Jonas

* Paskaita, skirta Vytauto Didžio
jo universiteto 76 metų sukaktuvinei 
konferencijai Kaune šių metų Vasario 
16 dienų. (Spausdinamas paties au
toriaus kiek sutrumpintas tekstas.) 
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Puzinas (rektorius 1948 metais), 
docentas Vincas Maciūnas, do
centas Vytautas Čepas, adj. pro
fesorius Stepas Kairys, vyresny
sis asistentas Steponas Stankus, 
profesorius Jurgis Čiurlys, 
profesorius Jonas Šimoliūnas. 
Čia suminėtieji akademiniai 
laipsniai ir pozicijos yra tie, 
kuriuos jie turėjo Lietuvoje. 
Universitetą globojo Didžiosios 
Britanijos okupacinė valdžia 
Vokietijoje. Iš viso nuo pradžių 
1946 m. lapkričio 6 d. Pabaltijo 
universitete dirbo net 49 lietuviai 
profesoriai ar lektoriai. Latvių 
buvo 103, estų 41. Studentų 
skaičius iš pradžių buvo 1,155, 
vėliau krito iki 468. Lietuviai 
studentai sudarė 36% (vėliau tai 
nukrito iki 14%).

Kita mokslinė institucija, 
kurioje dėstė lietuviai ir kur buvo 
daug studentų, buvo UNRRA 
(United Nations Relief and Reha- 
bilitation Administration) uni
versitetas pabėgėliams Vokie
tijoje. Pradėjo veikti Muenchen’e 
1946 metų sausio mėnesį. 
UNRRA globojo karo pabėgėlius 
iki 1947 m. birželio 30 d., kada tą 
darbą perėmė IRO (Intemational 
Refugee Organization). Universi
teto studentų registracįja pa
skelbta 1945 m. rugpjūčio 1 d., o 
dėstymas pradėtas 1946 m. va
sario 4 d. Patalpos gautos Deuts- 
ches Museum (Technikos muzie
jaus) rūmuose. AštuoniuoBe fa

kultetuose pradžioje buvo 2,756 
įvairių tautų studentai, 178 dės
tytojai. Buvo dėstoma vokiečių 
kalba, kai kas angliškai. Lietuvių 
studentų iš pradžių buvo 696. Tik 
ukrainiečių buvo daugiau. Dėstė 
lietuviai: Adolfas Damušis, Juo
zas Gabrys, Steponas Kolupaila, 
Jonas Kovalskis, Jonas Kuodis, 
Vytautas Žemkalnis, Jurgis 
Gimbutas. Jie visi — buvę Vytau
to Didžiojo universiteto dėsty
tojai, daugiausia profesoriai. Dar 
pagelbėjo nauji asistentai Bronė 
Lukštaitė ir Jonas Puišė. Univer
sitetas baigė savo egzistenciją 
1948 metų vasarą, daugumai stu
dentų bei dėstytojų pakilus 
emigracijai į kitus kontinentus. 
UNRRA universiteto suteikti 
pažymėjimai studentams buvo 
užskaityti kituose Vokietijos 
universitetuose, tad laikas nepra
rastas. Tebeveikiančios Vasario 
16 gimnazijos, įkurtos Diepholz’e, 
dabar Huettenfeld’e, buvo tik du 
mokytojai iš Vytauto Didžiojo 
universiteto personalo: docentas 
Jonas Grinius ir docentas An
tanas Rukša.

Daugumai persikėlus į Jungti
nes Amerikos Valstybes, vienas 
reikšmingiausių pasiekimų išei
vijos akademinėje veikloje buvo 
Lituanistikos institutas, atkurtas 
Čikagoje 1951 m. vasario 17 d., 
pirmininkaujant medicinos dak
tarui docentui Antanui Gyliui. 
Lituanistikos instituto tikslai 
buvo nubrėžti tokie: tirti ir
skelbti lituanistinius mokslus, 
kviesti suvažiavimus, leisti ati
tinkamas knygas. Organizacinę 
komisiją sudarė profesoriai Pet
ras Jonikas, Domas Krivickas ir 
Vladas Viliamas. Narių bran- 
duolin pakviesti 26 buvę Vytau
to Didžiojo universiteto profeso
riai ar asistentai, išskyrus du. 
Instituto pirmininkai buvo profe
soriai ar buvę dėstytojai Petras 
Jonikas (1954-1963), Jonas Balys 
(1963-1967), Aleksandras Plateris 
(1967-1969), Vincas Maciūnas 
(1969-1972), Jurgis Gimbutas 
(1972-1978). Po jų ėjo jau išeivijoje 
baigę studijas, Amerikos univer
sitetų profesoriai Rimvydas 
Šilbąjoris ir Bronius Vaškelis. 
Lituanistikos institutas išleido 
keturis tomus Lituanistikos 
darbų ir devynis tomus Suvažia
vimų darbų. Suvažiavimai vyk
davo atviri lietuvių visuomenei 
su paskaitomis lietuvių kalba.

Nuo 1922 metų Lietuvoje vei
kusi Lietuvių katalikų mokslų 
akademija buvo atkurta Romoje 
1954 m. kovo 30 d. Iniciatoriai 
buvo vyskupas Vincentas Pa- 
dolskis (buvęs Vytauto Didžiojo 
universiteto docentas), dr. Stasys 
Bačkis ir profesorius kun. An
tanas Liuima (ilgametis aka
demijos pirmininkas ir jos 
leidinių redaktorius). Valdyboje 
dar dirbo profesorius Zenonas 
Ivinskis ir dėstytojas prelatas 
Ladas Tulaba. LKMA išleido 
dvylika suvažiavimų darbų tomų 
ir Metraščio penkis tomus. Tasai

Judita Vaičiūnaitė

VYTIS

Lekia heraldinis raitelis, 
baltas šarvuotas raitelis, 

antkapių raitelis, 
antspaudų raitelis — 
Žalgirio vėjus

pučiant į veidą jaučiu, 
per šimtmečius dar neatvėsusius, 

liepsną tėvynės laužų dar jaučiu, 
gedulingą ir aitrią;

vėliavų audeklas — 
Žalgirio kraujas, 
lagerių kraujas 

vilnija vajuose — 
pralekia švytintis Vytis virš Vilniaus, 

pasagos išskelta žiežirbas, 
žybteli saulėj sužvilgęs

jo kalavijas,
jo skydas su kryžium — 
už laisvę kariauja 

tas sidabrinis karys,
tas prosenių viltį pagerbęs

raitelis — ,
senas Traidenio, Algirdo, Vytauto 
herbas.

, 1989

VARPAS

Vilniaus lange kiekvienam 
įsižiebia po žvakę, 

miestas lyg maro metu, 
bet gelmėj neužakę 

jo užversti šuliniai, 
jo šaltiniai po grindiniu,

upės tamsoj susilieja po žemėm ir spindi, 
tirpstant vėlyvam supurvintam sniegui, 

toks grynas
Katedros varpas

ir varpas šventosios Kotrynos — 
nors surūdijęs išniekintam bokšte, 

jis gaudžia, 
šįryt išgirsk jį,

pavasario aukštas dangau...
1988

BASANAVIČIUI IR KITIEMS

Jums, lyg Čiurlionio karaliams 
laikiusiems rankose Lietuvą, 

gobusiems varganą lizdą 
per pūgą, per vėtrą, per lietų,

Jums šitą strofą skiriu 
vietoj tulpių puokštelės viduržiemy,

Jūsų kapams tamsoje —
Jūsų žvilgsnio šviesa iš visur 

sklinda su meile į mus,
ir Lietuvą kėlusios rankos

vėl mus apglėbia, 
ledonešiui gaudžiant 
ant ūkanų kranto.

1988

ŠVELNŪS PIETRYČIŲ VĖJAI

Švelnūs pietryčių vėjai M
į viduramžių mūrus: 
kalkakmenius ir marmurus, 
vėjai ties rūsio anga.

Švelnūs pietryčių vėjai, 
vėl jų vilnįjimas grynas, 
tamsios langų kiaurymės: 
kiaurai šviesos banga.

Švelnūs pietryčių vėjai 
virš apleistų vienuolynų, 
vėl kas sekundę plonyn 
sniego skaidri banga

Švelnūs pietryčių vėjai, 
pulsas gluosnių žievėj...

1988

Metraštis buvo neperiodinis, 
skelbė ilgesnes studijas. Išleido 
nemažai mokslinių monografijų 
bei biografijų. Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos licenciatas 
kun. Paulius Jatulis paruošė 
spaudai penkis tomus Lietuvos is
torijos šaltinių iš Vatikano 
archyvų. Dabar LKMA tęsia 
veiklą Lietuvoje.

Iki šiol plačiai naudojama Lie
tuvių enciklopedija, išleista Juozo 
Kapočiaus Boston’e (1953-1985, 
37 tomai^buvo redaguota ir dau
giausia parašyta buvusių Vytau
to Didžiojo universiteto profeso
rių bei dėstytojų. Redagavo: Vac
lovas Biržiška, Jonas Puzinas, 
Pranas Čepėnas, Juozas Girnius, 
Simas Sužiedėlis ir Jurgis 
Gimbutas (Papildymų tomą 1985 
metais).

Daug buvusiųjų universiteto 
personalo narių narių veikė išei
vijos politinėse ir visuomeninėse 
organizacijose. Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komitete 
(VLIK) dirbo profesoriai Steponas 

Kairys (Vasario 16-osios akto 
signataras), Juozas Ambrazevi- 
Čius-Brazaitis, buvę Laikinosios 
vyriausybės (1941 metų) minist
rai docentai Adolfas Damušis, 
Mečys Mackevičius, Stasys Žake
vičius-Žymantas. Būtų per daug 
minėti pavardes visų, veikusiųjų 
Lietuvių Bendruomenėje, Ameri
kos lietuvių taryboje, politinėse 
partijose, profesinėse gydytojų, 
architektų, inžinierių, mokytojų, 
žurnalistų, labdarybės organiza
cijose.

Tačiau verta paminėti iškiliuo
sius profesionalus, kuriuos išug
dė Vytauto Didžiojo universitetas 
Lietuvoje. Ne visiems pavyko įsi
darbinti savo profesijose, bet 
daug kas nugalėjo visokias kliū
tis ir sėkmingai dirbo ameri
kiečių firmose ar individualiai. 
Keli Vytauto Didžiojo universi
teto profesoriai dėstė universi
tetuose ar kolegijose: Balys, Čiur
lys, Jonikas, Jurskis, Gabrys, Ko
lupaila, Masaitis, Salys, Daugir
daitė-Sruogienė. Kanadoje profe

soriavo pedagogai Šidlauskaitė ir 
Paplauskas-Ramūnas, Australi
joje Kabaila, Vokietijoje liko ir 
profesoriavo Ivinskis ir Maceina.

Dar viena kultūrinio darbo sri
tis išeivijoje yra spauda. Vytauto 
Didžiojo universiteto absolventai, 
atvykę Amerikon ir Kanadon, ją 
atgaivino, pakėlė į aukštesnį in
telektualinį lygį.

Kad ir su kliūtimis, sovietiniais 
laikais keli išeivijos profesoriai 
skaitė paskaitas Vilniaus univer
sitete, kaip svečiai, pavyzdžiui, 
Marįja Gimbutienė, Martynas 
Yčas, Antanas Salys. Jų ir kitų 
knygos buvo graibstomos Lietu
voje, kaip ir Juozo Girniaus ar 
Antano Maceinos. Atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, išeivija 
davė Vytauto Didžiojo universite
tui keletą profesorių ir du rek
torius: profesorius Algirdą 
Avižienį ir Bronių Vaškelį. 
Užsienio lietuvių mokslininkai 
padėjo reformuoti mokslų pro
gramas, įvedė modernių kursų, 
orientavo universitetą į Vakarus.

Mūsų temą iliustruoja daugybė 
atsiminimų bei biografinių 
knygų, išleistų JAV. Dvi knygos 
išleistos apie Vytauto Didžiojo 
universiteto Technikos fakulteto 
profesorius Steponą Kolupailą 
(parašė Gimbutas ir Danys) ir 
Joną Šimoliūną (parašė Gimbu
tas). Naujausioji tokių atsimi
nimų knyga yra Vytauto Didžio
jo universiteto asistento inžinie
riaus Jono Vasio-Vasiliausko, 
išleista Kaune 1996 metais (apie 
studijas nuo 1936 metų). Lietuvių 
enciklopedijoje yra nemaža 
medžiagos apie Lietuvos aukštą
sias mokyklas ir jų profesorius. 
1972 metais Čikagoje išleistas 
stambus veikalas Lietuvos 
universittas, kurį redagavo is
torikas docentas Pranas Čepėnas 
ir iš dalies profesorius inžinierius 
Stasys Dirmantas. Išvada: Lietu
vos universitetų, ypač Vytauto 
Didžiojo universiteto personalas 
ir jų absolventai sudarė lietuvių 
išeivijos elitą. Deja, jų eilės spar
čiai retėja.
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Arišgrįsime tiltą tarp Lietuvos
ir išeivijos menininkų?

ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Vilniaus Šiuolaikinio meno 
centre nuo sausio mėnesio 
vidurio iki vasario 9 dienos veikia 
Septintoji knygos trienalė, kurią 
surengė Lietuvos dailininkų 
sąjunga, Kultūros ministerija ir 
Šiuolaikinio meno centras.

Knygos meno trienalės buvo 
pradėtos rengti dar sovietmečiu - 
nuo 1981 metų. Kaip ir anksčiau, 
taip ir šiemet joje dalyvavo be
veik keturiasdešimt Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos dailininkų. Be 
pagrindinės knygų iliustracijų 
ekspozicijos veikė ir retro
spektyvinė parodos dalis — Stasio 
Krasausko, Rimtauto Gibavi- 
čiaus, Vytauto Valiaus ir kitų 
dailininkų septintąjame - aštun
tajame dešimtmetyje išleistų poe
zijos knygų iliustracijos. Atski
ras, bet su trienale susijęs rengi
nys — Algirdo Steponavičiaus 
iliustracijų paroda galerijoje 
„Akademija”. Šie dailininkai, 
atsisakę tuomet primygtinai per
šamo „socialistinio realizmo” 
normų, pažodinio literatūros 
kūrinio iliustravimo, ėmė lais
viau interpretuoti knygos turinį, 
naudoti individualesnes plastinės 
išraiškos priemones. Lietuvos 
knygų menininkai tais laikais 
pelnė palankius įvertinimus tarp
tautinėse parodose.

Bet laikas eina, juda į priekį, 
menininkams keldamas naujus 
reikalavimus. Deja, parodoje 
apžvelgus tiek mūsų, tiek Lat
vijos ir Estijos dailininkų trie
nalei pateiktas knygų iliust
racijas, pasijunti tarsi gražių, bet 
savo laikotarpį atgyvenusių 
senienų muziejuje. Tiesa, lanky- 
tojų dėmesį patraukė kelių jau
nesnės kartos iliustratorių dar 
bai: poetiškais gamtos įvaiz
džiais, neužkoduotais simboliais 
pasižymintys Romo Oranto, mo
dernistiniais ieškojimais įdomūs 
Sauliaus Chlebinsko, dar vieno 
kito dailininko iliustracijos. Bet 
bendras šios didelės parodos įspū
dis — blankus.

Tai pripažino ir trienalės ati
darymo dieną įvykusioje spaudos 
konferencijoje kalbėję ir į 
žurnalistų klausimus atsakę 
menotyrininkai, Dailininkų 
sąjungos, knygų leidyklos 
atstovai. Bene taikliausi buvo 
dailininko Arvydo Každailio žo
džiai: kad šioje trienalėje pasi
reiškia sovietmečiu suformuota 
praeitis. Šiai minčiai pritarė ir 
kai kurie kiti spaudos konfe

Danguolė Jurgutienė „Anapus visko”
Mišri technika

rencijoje dalyvavę dailininkai ir 
dailėtyrininkai.

Klausydamasis šių žodžių, žiū
rėdamas į čia pat kabančius pa
rodos pilkus ir vienodus ekspona
tus, pagalvojau: kaip atšviežintų, 
sudomintų, įneštų naujos šviesos, 
gilesnio supratimo, kad ir mano 
daug kartų vartytos išeivijos 
lietuvio dailininko Prano Lapės 
iliustracijos 1984 metais Čikagoje 
išleistai Algimanto Mackaus 
poezijos knygai Augintinių žemė. 
Deja, kaip ir praėjusių metų ta
pybos trienalėje, taip ir šioje ne
buvo nė vieno užsienyje gyve
nančio lietuvio dailininko darbų. 
Tad pasinaudodamas žurnalisto 
teise, spaudos konferencijoje pa
klausiau parodos rengėjų, kodėl 
nuo dalyvavimo trienalėse, kitose 
reikšmingesnėse parodose atsi
ribojama nuo svetur gyvenančių 
ir kuriančių lietuvių dailininkų. 
Parodos kuratorės Erikos Grigo- 
ravičienės atsakymas buvo trum
pas ir kategoriškas: kvietėme tik 
tuos dailininkus, kurie gyvena 
Lietuvoje, na, ir Baltijos regione. 
Tarsi Amerikoje, Kanadoje, 
Vokietijoje, Australijoje, kitose 
šalyse priverstinai atsidūrę lietu
viai mums būtų svetimi, visai ne 
mūsų tautos, o kitų šalių žmonės.

Čia prisiminiau irgi ne savo no
ru iš Lietuvos pasitraukusio 
poeto ir kinematografo Jono 
Meko žodžius iš jo „Laiškų iš nie
kur” (neseniai rašytų į Lietuvą 
Valstiečių laikraščiui): „Yra labai 

, toks įdomus reiškinys pas lietu
vius. Jeigu, sakysim, koks pran
cūzas ar vokietis atvažiuos į 
Ameriką ir dirbs New York’e, o 
ne Paryžiuje ar Berlyne — tai kad 
ir kiek praeitų jau metų prancū
zai juos visados vadins prancūzais 
ir vokiečiai visados juos vadins 
vokiečiais. Bet jeigu jau koks 
lietuvis, sakysim, Zapkus ar 
Mačiūnas — tai Lietuvoje jau 
rašys, kad jie yra Amerikos me
nininkai, amerikiečiai. Labai 
įdomus reiškinys, kai pagalvoji. 
Mažosios tautos daug greičiau 
atsisako savo vaikų: jos tokios 
egoistiškos. Jeigu ir mėnesius 
išvažiuosi, iš pavydo ar pykčio jie 
tavęs išsižadės. Užuot didžiuo
damasi, kad Jurgis Mačiūnas 
yra, buvo ir bus lietuvis, Lietuvos 
spauda paprastai rašo, kad jis yra 
„lietuvių kilmės”... Tą patį esu 
skaitęs daug kartų apie save. 
Lietuva atiduoda Jurgį ir Zapkų, 
ir mane, ir daug kitų Amerikai — 

ir kitiems kraštams — už dyką. 
Labai labai blogas biznis, pasa
kyčiau... Bet lietuvis pasiliks 
lietuviu, kur jis bebūtų, Lietuvoje 
ar pasaulyje”.

Parodos spaudos konferencijoje 
diskutuojant tą skaudžią temą, 
paaiškėjo, kad ir tarp Lietuvoje 
gyvenančių dailininkų bei meno
tyrininkų yra ir tokių, kurie 
neišsižada savo kolegų tautiečių, 
gyvenančių ir kuriančių svetur. 
Menotyros daktarė Ingrida 
Korsakaitė priminė, kad žinomo 
dailininko, dabar jau Naciona
linės premijos laureato Vytauto 
Valiaus iniciatyva ir pastan
gomis į 1990 metais, jau Atgi
mimo laikais, vykusią knygos 
meno trienalę buvo pakviesti 
JAV gyvenantys lietuviai daili
ninkai, o jų ekspozicųa buvo taip 
sukomponuota, kad atrodė kaip 
tiltas, jungiantis Lietuvoje ir 
užsienyje kuriančius mūsų meni
ninkus. Ši paroda, šis „tiltas” 
sukėlė didelį lankytojų susidomė
jimą, pagyvino ir atšviežino visą 
parodą. Ingrida Korsakaitė 
prisiminė dar kitą — Vydūno 125 
metų jubiliejui skirtą ekslibrių 
parodą, į kurią taipgi buvo pa
kviesta nemaža grupė JAV gyve
nančių mūsų dailininkų. Ta 
paroda sėkmingai vyko ne tik 
Vilniuje, bet ir Šilutėje, o vėliau, 
JAV Lietuvių Bendruomenei 
padedant ir remiant, buvo per
kelta į Čikagą. Bet vėlgi tai buvo 
padaryta ne tiek Dailininkų 
sąjungos, Kultūros ministerijos, 
kiek to paties Vytauto Valiaus, 
kai kurių kitų dailininkų 
iniciatyva.

Menotyrininkė Ingrida Korsa
kaitė toje pačioje spaudos konfe
rencijoje pripažino, kad Amerikos 
lietuvių bendruomenė turi daug 
gabių ir talentingų dailininkų, 
knygų iliustratorių bei apipavi
dalintojų, kurie gali praturtinti 
mūsų parodas. Greta Prano 
Lapės, ji paminėjo Vytautą O. 
Virkau, Henrietą Vepštienę ir 
kitus. Ji taip pat pažymėjo, iš
skyrė įdomiai ir išraiškingai api
pavidalinamas Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondo lei
džiamas knygas. Kodėl gi tų 
knygų meistrus nebuvo galima 
pakviesti į šią trienalę, tuo la
biau, kad ji skirta pirmosios 
lietuviškos knygos 450 metų 
sukakčiai paminėti, o tai yra ben
dras Lietuvos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvių pro
jektas?

Dar vykstant šiai knygos meno 
trienalei, atsakyti į šį klausimą 
paprašiau Lietuvos Dailininkų 
sąjungos pirmininką Gvidą Rau
donių. Jam dar priminiau, kad 
Rašytojų sąjunga jau seniai iš
trynė tą nelemtą, geležinės 
uždangos laikų ribą, užsieniuose 
gyvenančius lietuvius rašytojus 
laiko savo plunksnos broliais, 
priima į Rašytojų sąjungos na
rius, vienodomis teisėmis leidžia 
jų knygas, kviečiasi pas save, 
ruošia jų jubiliejinius minėjimus, 
Rašytojų klube pristato jų naujas 
knygas. Tad kodėl Dailininkų 
sąjunga atsižada savo kolegų 
tautiečių?

Dailininkų sąjungos pirmi
ninkas Gvidas Raudonius pri
pažino, kad tai tikrai negeras, 
„pražiūrėtas” (pražiopsotas) 
dalykas, kad sąjungos vadovybė 
apie tai, Raudoniaus žodžiais ta
riant, mažai galvojo ir darė. Jis 
pripažino, kad priešingai Rašy
tojų sąjungai, jų įstatai išeivijos 
dailininkus numato priimti tik 
„garbės nariais”, nesuteikdami 
jiems tikrųjų teisių. Gvidas 
Raudonius netgi pasakė, kad kai 
kurie JAV gyvenantys lietuviai 
dailininkai (Urbutis, Šurkus — 
vardų, deja, neprisimenu) tei
ravosi, pageidavo tapti Lietuvos 
dailininkų sąjungos nariais. De
ja, deja... jie liko už durų. Taigi 
durys užtrenktos ir į sąjungą, ir 
į parodas. O jose, kaip matėme

Septintoje knygos meno triena
lėje, pučia seni vėjai, trūksta 
nauju, gaivesnių, šviežesnių...

Vis dėlto Dailininkų sąjungos 
pirmininkas Gvidas Raudonius 
pažadėjo, kad, jo žodžiais, šią ne
teisybę bus pasistengta atitaisyti. 
Telieka ištesėti ir neuždelsti. 
Pažiūrėsim, kai dugną dėsim...

JANINA UDRIENĖ

Šiais metais Michigan’o „Wa- 
ter Color Society” švenčia 50 
metų jubiliejų. Pažymėti šią ypa
tingą sukaktį,buvo organizuoja
ma speciali paroda. Iš beveik 700 
norėjusių patekti, atrinkta 50 pa
veikslų, jų tarpe ir dailininkės 
Danguolės Jurgutienės mišrios 
technikos paveikslas „Anapus 

! visko”.
Paveikslus įvertino ir atrinko 

parodai Detroit’o Meno muzie
jaus direktorius Samuel Sachs H, 
grafikos meno kuratorė Eilėn 
Sharp ir modernaus meno kura
torė Mary Ann Wilkinson. Atida
rymas su vaišėmis vyko garsioje 

i Diego Rivera freskų salėje. Svei- 
! kinimo žodžius tarė muziejaus 
j direktorius ir „Water Color Socie
ty” pirmininkas Wayne Statė 
Universiteto meno dekanas Stan- 
ley Rosenthal. Atidarymo proga, 
sausio 19 dieną, parodą apžiūrėjo 
daugiau kaip 1,000 meno mėgėjų, 
jų tarpe gausus būrys Detroito 
lietuvių.

Užmezgus pokalbį, Danguolė 
Jurgutienė drauge su jos arti
maisiais džiaugėsi, kad jury 
komisija atkreipė dėmesį į jos 
kūrybą. Parinkto paveikslo kom-

Vytauto Didžiojo universiteto Kaune centriniai rūmai, dešinėje — Vytauto 
Didžiojo universiteto didžioji salė. Nuotrauka daryta 1989 metų Vasario

šešioliktąjį) dieną, po Laisvės paminklo Kaune atidengimo.
Alvydo Vaitkevičiaus nuotrauka

Pagerbkime rašytoją...
(Atkelta iš 2 psl.)

šiai skaudino inteligentijos laiky
sena. Kodėl toks vienašališkas 
mokslas, kodėl inteligentija taip 
greitai buržuazėja, ypač valdi
ninkai tampa „futliaru”, t.y. 
„makštimis”? Atlapaširdis Vaiž

Danguolė Jurgutienė 
Detroito Meno institute

poziciją, kaip kiekvieno abstrak
taus kūrinio, galima interpre- 

j tuoti įvairiai — vieni daugiau 
įžvelgia spalvų niuansus, kiti for
mas ir bendrą nuotaiką. Tačiau 
paveikslo tematiką dailininkė 
pati taikliai ir vaizdžiai api
būdina šitaip: „’ Anapus visko’ ir 
apskritai 'Odisėjos’ tematika 
įkvėpta Lietuvos išsilaisvinimo. 
Tai mano jausmų ir minčių išraiš- I— ir Artistic Touch 2, išleistoje 
ka, stebint tautos kelionę į laisvę 
— nelengvą, vinguotą, didvyriš
ką, ūkanotą, kaip senovės Odisė- 
jaus. Paveiksle daug judesio, 
įtampos, mistikos, žemės ir erd
vių užuominų, suabstraktintų 
formų, elementalių simbolių — 
apskritimas, spiralės, sraigės, 
kurie nuo senovės religijoje ir me
ne reiškia amžinybę, ieškojimą, 
siekimą. Galvoju, kad mes visi 
irgi ieškome, keliaujame vingiuo
tais, mįslingais keliais, iriamės 
nepažymėtais vandenimis, ieško
me savo uosto kažkur tarp kas
dienybės ir idealo. Savo kūryba 
norėčiau žiūrovą suintriguoti, pa
liesti fantaziją, kad žvelgtų į 
kūrinį minties ir jausmų akimis.” 
Tai dailininkės vidinės sielos 
išraiška, priduodanti dvasinės 
prasmės meno kūriniui.

Dailininkė daug metų dalyvau-

Dailininkė Danguolė Jurgutienė parodoje prie dviejų savo paveikslų iš „Odisėjos” ciklo.

gantas šaukte šaukė: nepalikime 
valstybės „makštims”. Mums, 
Piliečiams, turi viskas rūpėti, 
mums ne vis tiek pat, kaip 
tvarkomas švietimas, transpor
tas, net elektros kainos.

Piliečius, o ne „makščių” 
valdomą valstybę ir jos visuo- 

ja išeivijos metinėse parodose 
Vasario 16-osios proga Jaunimo 
centre, Čikagoje, ir Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemont, Iilinois. 
Individualias parodas turėjusi 
Detroite, Čikagoje ir Toronte. Dar 
dažniau savo kūrybą rodo ameri
kiečių tarpe. Dalyvavusi netoli 
šimto grupinių parodų. Jos kūry
ba dažnai eksponuojama Michi- 
gan’o galerijose. Kaip gera 
mišrios technikos dailininkė, 
įtraukta į spalvotą meno knygą

1 Artistic Touch — 65 iškilūs 
menininkai, jų idėjos ir technika 

1996 metų gale. Dailininkė daug 
darbo ir įžvalgumo sukaupia i 
savo meną. Tad ir malonu, kad 
jos kūrybinės pastangos tapo pa
stebėtos profesiškai pasiruošusių, 
gabių žmonių. Detroit’o meno 
muziejuje lankėmės daug kartų, 
bet pirmą kartą matėme ten lie
tuvės dailininkės paveikslą. Gar
bė Danguolei Šeputaitei-Jurgu- 
tienei, o džiaugsmas jos kūrybi
niais pasiekimais Detroito lietu
vių visuomenei.

Paroda vyksta Detroit’o Meno 
institute, modernaus meno sky
riuje, „Knight” galerijose iki 
kovo 9 dienos. Po to, daugiau kaip 
metus keliaus per penkis Michi- 
gano meno muziejus: Port Huron 
Museum, Denos Museum — Tra- 
verse City, Muskegon Museum of 
Art, Art Museum of Battle Creek 
ir Holland Area Museum. 

menę Vaižgantas kvietė saugotis 
„įdavimų epidemijos”. Kitos 
užkrečiamos ligos įveikiamos, 
reiktų pasistengti įveikti ir šnipi
nėjimo, įskundimo epidemiją. Iš 
Rusijos imperijos paveldėtas stip
rus „mechanizmas”. „Tam 
reikalui sunaudota net mokykla. 
(...]. Šeimininkė įduoda savo 
kvartirantą [...]. Kaimynai, dau
giausia moters, pavirto nemoka
mais žandarais [...]. Vaikai, ir tie 
įdavinėja žydus”. Kodėl pra
randamas paprastas, žmogiš
kumas ir padorumas? Kas išėda 
žmonių, net šviesuomenės, protus 
ir širdis? Vaižgantui atrodė, kad 
abejingumas, visuomenės abej
ingumas, maitinantis instinktus 
ir padedantis keroti „makštims”, 
„įmakščiams”. Ar tai tik pirmo
sios Nepriklausomos Lietuvos 
situacija? O gal situacija karto
jasi? Ir, matyt, kartojasi tada, kai 
Piliečiai „rąžosi”, „žiovauja” ar 
aimanuoja, kad „visi jų reikalai 
sustojo, lyg ir juos Šiaurės vėjas 
būtų sukaustęs surakinęs”. O juk 
yra Cyrulys „Perkentėm ilgą, 
smarkią Žiemą. Perleidėm ūmo 
Pavasario polaidį. Iš Gamtos 
laukiame Vasaros” {Pragied
ruliai, V, 1969, p. 48). O iš 
Piliečių?

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

I

Marksistinė kairė laikė tautas 
tik praeinančia visuomenės vys
tymosi stadija ir jokių simpatijų 
tauta grįstoms valstybėms ner
odė. Iš tikrųjų, Lietuvos vals
tybės atkūrimui daugiau simpa
tijų rodė vokiečiai, negu alijan- 
tai, kuriems buvo svarbu 
išlaikyti Rusijos imperijos in
tegralumą. Ir JAV tik 1922-ais 
metais pagaliau pripažįsta Lie
tuvos nepriklausomybę. Ir tada 
Amerika yra viena iš paskuti
niųjų Lietuvą pripažinti. Tame 
kontekste vargšas karo metų 
prezidentas Wilson, kurio mes
tam tautų apsisprendimo šū
kiui pakluso Rytų Europa, buvo 
artimesnis švento pamišimo pa
gautiems Lietuvos Tarybos nar
iams, negu JAV kongresui ir vi
siems išmintingiems žmonėms, 
kurie mažose valstybėse matė 
tik Europos destabilizaciją.

Vasario šešioliktosios proga 
su dėkingumu prisimename 
Lietuvos nepriklausomybės akto 
signatarus ir kartu su jais 
džiaugiamės nepriklausoma Lie
tuva, kuri kelintą kartą atgim
sta labai pavojingame pasaulio 
kampe. Ir atgimsta ne dėl kai
mynų gerų norų, bet dėl lietu
vių laisvės troškimo. (a.11.)
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