
ANTROJI DALI S DRAUGAS 

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA 
Saturday supplement 1998 m. kovo mėn. 14 d. / March 14,1998 Nr. 52(11) 

Dar vienas 
• >s • sugrįžimas 

ALGIS ŠIMKUS 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus i ių metu sausio 5 
dieną Vilniuje. Gedimino Svitojaus nuotrauka 

Kitoks prezidentas 
Lietuva turi naują preziden

tą — Valdą Adamkų. Jis vaka
rietiškas, o galėjo būti išrinktas 
visai kitoks. Atsinešė į šias ypa
tingas pareigas skirtingą patirtį 
nuo sovietmečio paliestų tėvy
nainių. Neverta analizuoti šian
dieną, ar jis to pasitikėjimo ir 
garbės vertas, ar jis tam už
tektinai pasiruošęs, ar jis su
pras politines ir aplamai viešos 
aplinkos Lietuvoje plonybes. 

Nėra ko pykti ir dėl jam ar 
profesoriui Vytautui Landsber
giui iškeltos priešrinkiminės 
kritikos. Palyginus su visokiau
siais rinkimų eigoje užsipuoli
mais prieš kandidatus, kad ir 
Amerikoje, mūsiškoji kritika 
buvo gana pakenčiama. Keistas 
jausmas pasilieka tačiau, kada 
stebi žmones, kurie Adamkų 
prieš porą mėnesių stipriai kri
tikavo, o dabar jie nebežino kur 
ir kaip jį beapkabinti. 

Kad ir kitoks prezidentas, jo 
įnašas į pokyčius Lietuvoje bus 
ribotas. Geriausiu atveju jis gali 
savo pavyzdžiu ir pasiūlymais 
versti Seimą ir vyriausybe pasi
tempti. Kaip ir ne vienam žmo
gui, jam proga pačiam pakilti 
iki jam duoto atsakomybės ir 
potencialo lygio. Kas būtų tikė
jęs, jog Trumanas taps geru 
JAV prezidentu. Vertinsime ne 
Adamkaus ateinančių 100 die
nų veiklą, o visų penkerių 
metų. 

Tie, kurie mato santarvišką 
krašto valdymo vienybe su nau
ju prezidentu priešakyje, ne
įvertina demokratiško viešojo 
gyvenimo problemų sprendimo 
eigos per politines partijas. Juk 

nėra išrinktas koks nors visa
galis tautos vadas, o respubli
kos prezidentas. Jis pagaliau 
tinkamo ir priimtino atsakymo į 
visas bėdas ir negali turėti. Ti
kimės, kad tapęs prezidentu, jis 
gins tradicines tautines ir 
krikščioniškas vertybes. 

Ne vieną mūsų gerai nuteikė 
jo pasirinkimas pagrindiniu pa
tarėju Raimundo Mieželio. Pas
tarasis atsineša pramonininko, 
su trečiojo pasaulio kraštų pa
tirtimi, žinių bagažą, tada, ka
da reikia ypačiai kreipti dėmesį 
į ekonominę krašto pažangą. 
Kada reikia atsikratyti korum-
pavimo ir neleistinomis bei ne
teisėtomis draugystėmis pikt
naudžiavimo. 

Dabartinė Lietuva labai pa
mažu tvarkosi. Krašte dar dide
lis nedarbas, o kurie dirba daž
niausiai labai mažai uždirba. 
Prezidento išsakyti norai kraš
tui skamba amerikietiškai, ir 
tokių minčių skatinama valdžia 
turėtų sustiprinti pastangas, 
kad būtų sudaromos sąlygos 
privačiame sektoriuje kurti 
naujas darbovietes, kelti gamy
bos našumą ir kokybę. Būtų ge
rai, kad galų gale susidarytų 
užsienio investicijoms tinkamos 
sąlygos tam, kad būtų galima 
greit pritraukti taip labai rei
kiamo užsienio kapitalo. 

Penkerių metų kelias ilgas. 
Valdui Adamkui ir patys sau 
linkėkime, kad jie jam būtų 
sėkmingi, dirbant nebe savo, o 
tautos labui. Kitoks preziden
tas, viliamės, atneš ir kitokių 
galimybių pasiūlymus. 

J o n a s Pabedinskas 

JERONIMAS KAČINSKAS — 
Gyvenimas ir muzikinė veikla. 
Sudarė ir tekstus parengė Danutė 
Petrauskaitė. Vilnius: Baltos lan
kos, 1997. 535 puslapiai. 

Kompozitorius, dirigentas, pe
dagogas Jeronimas Kačinskas, 
po karo įsikūręs Boston'e, per
nai sulaukęs 90 metų amžiaus, 
yra laimingesnis už daugelį 
mūsų, 1944 metais pasitrauku
sių iš Lietuvos kultūrininkų. 
Jam buvo lemta ne tik sėkmin
gai išvengti sovietų komunisti
nio košmaro, bet ir sulaukti at
gautos nepriklausomybės auš
ros. Jis sugrįžo į tėvynę ir gavo 
progos išgirsti autoriniuose kon
certuose skambančius savo per 
ilgus metus ignoruotus kūri
nius. Jis buvo nuoširdžiai sutik
tas kolegų muzikų ir pagerbtas 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
Garbės nario bei Klaipėdos 
miesto Garbės piliečio titulais. 
Jo vardu buvo pavadinta Klai
pėdos II vaikų muzikos mokyk
la. 

Jeronimo Kačinsko muzikinė 
veikla, prasidėjusi šio amžiaus 
pirmojoje pusėje, apėmė Lietu
vos nepriklausomybės, karo bei 
okupacijų metus ir nusidriekė į 
antrąją Atlanto pusę. 

Dabar mus pasiekusi Klaipė
doje gyvenančios muzikologės 
Danutės Petrauskaitės knyga, 
jos žodžiais, siekia prognozuotai 
pristatyti platoką Kačinsko gy
venimo bei jo muzikinės veiklos 
panoramą. Knygos sudarytoja 
yra labai kruopščiai surinkusi 
ir suklasifikavusi įspūdingą 
kiekį Jeronimą Kačinską lie
čiančių pirminių šaltinių 
(straipsnių, rankraščių, doku
mentų, laiškų ir pasikalbėjimų 
įrašų). 

Stamboka knyga suskirstyta 
šitaip: (1; Kačinsko muzikinės 
veiklos apžvalginė studija, ku
rioje, autorės žodžiais, nepre

tenduojama į gilesnę jo muzikos 
analizę, pristatant vien biogra
finius faktus bei veiklos apy
braižas; (2) straipsniai bei laiš
kai; (3) paties Kačinsko rašyti 
atsiminimai; ir (4) biografinių 
datų, kūrinių, diskografijos ir 
bibliografijos sąrašai (kai kurie 
ir anglų kalba). Knygos gale 
įdėta tekstuose minėtų asmenų 
alfabetinė rodyklė. 

Autentiškiausią ir autoriaus 
atvirumu bei kuklumu įtikina
miausia knygos dalimi reikėtų 
laikyti paties Kačinsko Atsi
minimus", kuriuose jis aprašo 
savo gyvenimo eigą nuo pat 
ankstyvos vaikystės Viduklėje, 
kur jis gimė 1907 m. balandžio 
17 d. vargonininko šeimoje, stu
dijų metus Klaipėdoje Stasio 
Šimkaus įsteigtoje muzikos mo
kykloje ir Prahos konservatori
joje, po to smulkiau aprašo pa
siekimus bei nesėkmes grįžus 
Lietuvon. Baigiama pasitrauki
mo odisėjomis nuo besiartinan
čios sovietų armijos, gyvenimu 
ir veikla Vokietijoje pabėgėlių 
stovyklose ii'galiausiai įsikūrus 
JAV-ėse. 

Savo rašytoje pagrindinėje 
knygos dalyje Danutė Petraus
kaitė aprašo Kačinsko gyve
nimą su pridėtinėmis smulk
menomis, matyti, pasiremdama 
paties Kačinsko pasakojimais. 

Iš Prahos Kačinskas grįžo 
Lietuvon 1931 metais su diriga
vimo, kompozicijos ir ketvirtato-
nių studijos diplomais. To laiko 
Kaune tačiau jis nebuvo iš kar
to labai palankiai sutiktas dėl 
jo avangardinių tendencijų. Ne
atsižvelgiant į neabejotinas 
kvalifikacijas, jam nelengvai se
kėsi. Jisai nebuvo priimtas dės
tyti į Kauno muzikos mokyklą. 
Pastangos pradėti Lietuvoje 
dėstyti ketvirtatonių sistemą 
taip pat nesulaukė pritarimo. 
Muzikos mokyklos direktorius 
Juozas Graodis, pats būdamas 

Jeronimas Kačinskas 

pažangus kompozitorius, apie 
Kačinską rašė: „Ketvirtatoniai 
diatoninei Europai, juo labiau 
Lietuvai, yra per daug svetimi. 
Be to, sunku tikėti nuoširdumu 
tų kompozitorių, kurie rašo ir 
diatoniškai, ir pustoniais, ir 
ketvirtatoniais, ir šeštom dalim 
tono..." Kaune Kačinskas at
sidūrė Valstybės teatre tarp ne 
per daug vertinamų dainininkų 
korepetitoriaus ir operos akom-
paniatoriaus pareigų. Net ir iš 
jų po iškilusių principinių nesu
tarimų buvo netrukus atleistas. 

Tada, pakviestas Klaipėdos 
muzikos mokyklos direktoriaus 
Igno Prialgausko, Kačinskas 
persikėlė į Klaipėdą, savo pir
mųjų muzikos studijų miestą. 
Čia jam pradėjo geriau sektis. 
Dėstydamas muzikos mokyk
loje, jis dar pradėjo vadovauti 
net keliems chorams, atgaivino 
po Stasio Šimkaus išvykimo su-
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Vytauto Maželio nuotrauka 

nykusį simfoninį orkestrą, o vė
liau suorganizavo ir operą, kuri 
veikė iki pat hitlerinės okupaci
jos. Tada vėl teko grįžti į Kau
ną. Tačiau dabar jau su sutvir
tėjusią dirigento reputacija. Ne
trukus perorganizuojant radio
foną, jis paskiriamas jo orkestro 
dirigentu. Perėmęs tada buvusį 
mažą saloninio pobūdžio orkest
rėlį jis išplečia jį iki simfoninės 
sudėties. Perkėlus radiofoną 
Vilniun, Kačinskas tampa Vil
niaus filharmonijos ir vėliau 
įsteigtos operos dirigentu bei 
meniniu vadovu. Priskaičiuo
jama, kad Lietuvoje Kačinskas 
yra dirigavęs daugiau nei 600 
simfoninių, chorinių bei operi
nių pasirodymams. 

Greta dirigavimo Kačinskas, 
kaip ir Vytautas Bacevičius, 
visą laiką reiškėsi modernios 
pakraipos naujoviškomis kom
pozicijomis. Studijuodamas Pra
hoje jis giliau susipažino su tuo 
laiku Europoje garsėjančiom 
avangardinėm muzikos kompo
zicijos sistemom: atemizmu, 
atonalizmu, dvylikatonine bei 
serialine technikom bei tada 
Prahos konservatorijoje profe
soriaus Alois Haba propaguoja
ma mikrotonine muzika (įve
dančia šalia tada priimtų pusto
nių dar ketvirtatonius ir dar 
smulkesnius tonus). Haba to
kiai muzikai išvystė net savitą 
gaidų rašybą ir ragino vystymą 
specialių instrumentų, galinčiu 
išgauti tokius garsus. Kačins
kas smarkiai susidomėjo šia sis
tema ir baigdamas jos studijas 
parašė kompozicijų ketvirtato-
niams, kurių stambiausia — 
Antrasis styginis kvartetas, ku
rio partitūra karo metu dingo ir 
jis niekada nebuvo atliktas, 
nors pats Haba ir kiti apie šį 
veikalą atsiliepė teigiamai. 

Mikrotonai muzikoje nebuvo 
naujas atradimas, {vairus ma
žesni už pustonį intervalai buvo 
naudojami senovinių Azijos tau
tų bei graikų muzikoje, netgi ir 
ankstyvosiose gregonaniškose 
melodijose. Europoje tačiau įsi
galėjo „tvirtai suderinta"7 fwell 
temperedi gama. kurioje šešių 
pilnų tonų oktava buvo padalin
ta į lygiai dvylika dalių. Nors 

šalia Haba dar daug kitų kom
pozitorių, tarp jų amrikietis 
Charles įves, vokietis Hans 
Barth, lenkas Krzystof Pende-
recki, yra parašę ketvirtatonių 
kūrinių, ši sistema dėl jos nela
bai ausiai patrauklaus skambe
sio, gana komplikuotos notaci
jos bei reikalo sukurti specia
lius instrumentus, plačiau ne
prigijo. Dabar ji daugiausia be
liko tik istorine įdomybe. Ka
činsko pastangos dėstyti ketvir
tatonius Lietuvoje taip pat ne
turėjo pasisekimo ir jis pats 
savo kūryboje nuo tokios muzi
kos vėliau atitolo. 

Kačinskas yra sukūręs apie 
šimtą didesnių bei mažesnių 
veikalų. Žinomiausias jų 1931-
1932 metais parašytas Nonetas, 
kuris buvo pakartojamai atlik
tas Lietuvoje bei Europos cent
ruose garsiojo čekų noneto an
samblio, vadovaujamo smuiki
ninko E. Leichner, buvusio mo
kytoju Klaipėdos muzikos mo
kykloje ir vėliau tapusiu nuo
širdžiu Kačinsko draugu. 

Kačinsko Nonetas buvo pa
siūlytas 1938 metais Londone 
ruošto Tarptautinio šiuolaiki
nės muzikos draugijos festiva
lio rengėjams ir buvo įtrauktas 
į vieno jų koncertų programą. 
Čia jį labai tiksliai ir tempera
mentingai pagrojo čekų ansam
blis. J draugijos festivalį nuvykę 
lietuviai modernistai Jeronimas 
Kačinskas, Vytautas Bacevičius 
ir Vladas Jakubėnas tuo buvo 
labai patenkinti ir didžiavosi. 

Plačiau reikštis kaip kompozi
torius Kačinskas pradėjo nuo 
1949 metų, atvykęs Amerikon, 
dirbdamas Boston'o Šv. Petro 
parapijoje vargonininku ir vė
liau pradėjęs bendradarbiauti 
su Boston'o Berklee kolegijos 
profesorium J. Bovichee. Jo re
komenduojamas 1968 metais 
Kačinskas buvo priimtas dės
tyti šioje kolegijoje kompoziciją 
bei dirigavimą ir ten išdirbo iki 
1985 metų, užsitarnaudamas 
profesoriaus-emerito titulą. Šis 
gyvenimo laikotarpis, greta 
trumpesnių veiklos periodų 
Klaipėdoje ir Vilniuje, Kačinsko 
gyvenime buvo produktyviau
sias ir labiausiai patenkinantis. 
Boston'e jis sukūrė daugumą 
savo orkestrinių, instrumenti
nių, kamerinių bei vokalinių 
kūrinių, kurių daugelis buvo čia 
pat Berklee kolegijos muzikų, jo 
paties vadovaujamo Sv. Petro 
parapijos choro ir lietuvių bei 
amerikiečių solistų atlikti. Bos
ton'e Kačinskas taip pat sukūrė 
savo vienintelę operą „Juodas 
laivas", kuri buvo dirigento Vy
tauto Marijošiaus iniciatyva 
1967 metais Čikagos Lietuvių 
operos kolektyvo pastatyta. 

1951 metais minint karaliaus 
Mindaugo 700 metų krikšto su
kaktį Kačinskas parašė koncer
tines mišias Švč. Mergelės Ma
rijos Nekalčiausios širdies gar
bei, kurios buvo prelato P. M. 
Juro išspausdintos. Dėl jų ilgu
mo ir sudėtingumo jos buvo, 
kiek žinau, pirmą kartą atliktos 
tiktai 1987 metais Klaipėdoje. 

Apskritai, Jeronimo Kačinsko 
kūrybą jo i kolegos vertina kaip 
nuosaikiai modernią stiliumi su 
ryškiomis individualumo žymė
mis. Kompozitorius Darius La
pinskas rašė: "Kačinskas nėra 
revoliucionierius — jo švelnus 
būdas ir kilni dvasia pasibjau
rėtų pamatę nuo giljotinos krin
tančias kitų kompozitorių gal
vas. Bet jis nėra ir tradicionalis-
tas... Jis neturi nieko bendra su 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Pro skylėtą sieną skverbiasi dvasinio 
prado spinduliai 

ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS 

Kęstutis A. Trimakas. ŽMO
GAUS AUKŠČIAUSI SKRY
DŽIAI. Religinių išgyvenimų 
psichologija. Kaunas: Tarpdiece-
zinė katechetikos komisija, 1996. 
Spausdino „Spindulio" spaustuvė 
Kaune. Kietais viršeliais. 240 pus
lapiai. Tiražas — 5,500. Kaina ne
pažymėta. 

Imponuojantis A. Varnaites 
viršelis. Priekyje matomas žmo
gaus galvos siluetas. Galvos 
centre — trys spindintys ele
mentai, panašus į žvaigždes. 
Fone — visatos erdvė, lyg 
žvaigždynų sietas, su keturiais 
stambesniais, spindinčiais ele
mentais, kaip ir žmogaus gal
voje. Jaučiamas kažkoks ryšys 
tarp žmogaus ir visatos. Norisi 
knygą atversti ir daugiau vaiz
dinės simbolikos ieškoti. Dar 
nuo mažens esu pripratęs kny
goje pirmiausia ieškoti paveiks
liukų ar iliustracijų. Jų nesant, 
man knygos patrauklumas tik
rai nekyla. Knygos metrikoje 
pažymėta, kad meninė redak
torė yra D. Vitkevičienė. Skaity
tojui lieka neaišku, koks jos 
įnašas šiai knygai. Gal kokia 
užsilikusi biurokratinė leidyk
los nuostata, kad kiekvienai 
knygai reikia turėti meninę re
daktore. 

Galiniame viršelyje randama 
autoriaus nuotrauka ir jo bio
grafinė apybraiža. „Kęstutis A. 
Trimakas, iš pašaukimo — ku
nigas, iš profesijos — psicholo
gas, įgijęs filosofijos magistro, 
teologijos licenciato ir psicholo
gijos daktaro laipsnį, daugel 
metų dirbo asmenų, grupių bei 
šeimų psichoterapijoje ir profe
soriavo Loyola universiteto psi
chiatrijos fakultete Čikagoje, 
JAV. Nuo 1992 metų kasmet 
dėsto Vytauto Didžiojo universi
teto Katalikų teologijos fakul
tete ir Tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje Kaune. Yra para
šęs keletą knygų. Si yra pirmoji 
psichologijos srityje". 

Įvadinėse pastabose teigiama, 
kad mes esame išgyvenimų 
žmonės. Atsiranda žmonių, ku
rie nesitenkina medžiaga. Jų 
dvasia prasiveržia pro medžia
gos ribas. Jie randa ir susikuria 
įkvėpimą ir aspiracijas, sklei
džiasi, imdami iš visuomenės ir 
jai duodami. Taip tautoje krau
namas bendras dvasinis turtas. 
Tautos dvasinė kultūra gali 
būti daugialypė, daugiasritė ir 
daugiašakė. Viena tų sričių vys
tosi, puoselėjama atsivėrimu 
tikrovei dvasine, transcenden
tine bei religine patirtimi. To
kią patirtį tenka stebėti ir įver
tinti įvairiose jos apraiškose, 
požymiuose ir niuansuose. Tad 
reikia visa tai kaupiančio, at
spindinčio mokslo — dvasinės, 
transcendentinės ir religinės 
patirties psichologijos. 

Šios knygos centre ir yra reli
ginės patirties psichologija. Pa
sirinkta trys tarptautiniu mas
tu žinomi psichologai dėl jų ypa
tingo dėmesio dvasiniams išgy
venimams. Jie patys patyrė ir 
pripažino dvasios pradą. Tai-
Wiiliam James, Abraham Mas-
low ir Victor Frankl. Seant Lie
tuvoje priimtą rašyba, knygoje 
dvigubai sudarkyti jų vardai ir 
pavardės. Knygoje rašoma Wil-
liamas James'as (Džeimsas1, 
Abrahamas Maslow'as (Mas-
louas) ir Viktoras Franklis 
(Franklis). Tikrai gaila tokio 
„tautinio" kanibalizmo 

Kęstučio Trimako teigimu. 
VVilliam James yra ne tik religi
jos psichologijos pirmūnas, bot 
iki šiol religinių išgyvenimų 
svarstyme daugeliu atveju ne
pralenktas Abraham Maslow 
parinktas dėl jo išvystytų įžval
gų apie viršūnių potyrius, o taip 
pat papildomai — apie plok.štu-

Kestutis A. Trimakas 

mų išgyvenimus. Victor Frankl 
pasižymi pastangomis iškeliant 
gyvenimo prasmės siekio egzis
tencinį supratimą bei autobio
grafiniais aprašymais, iliustruo
jančiais jo paties gyvenimo 
prasmės aiškų atradimą. 

Kiekvienam Šių trijų moksli
ninkų minčių pristatymui pas
kirta po vieną knygos dalį. Pris
tatymui naudotasi jų pagrindi
niais veikalais, kurie yra tapę 
klasikais psichologinėje lite
ratūroje. Kas iš vyresnės kar
tos, studijavęs klinikinę psicho
logiją Vakaruose, nebūtų girdė
jęs ar pats skaitęs William Ja
mes parašytas knygas The Prin-
ciples of Psychology; The Varie-
ties of Religious Ezperience? 
Kas nebūtų atliekamu laiku 
skaitęs Maslow knygų Totvard 
a Psychology ofBeing; Religion, 
Valties and Peak-Experiences? 
Kas iš siekiančiųjų gyvenimo 
prasmės nebūtų susipažinęs su 
Frankl The Doctor and the 
Soul: From Psychotherapy to 
Logotrherapy; Man's Search for 
Meaning: An Introduction to Lo-
gotherapy? Čia išvardintos še
šios iš aštuoniolikos knygų, ku
rios yra pažymėtos pasinaudo
tos literatūros skyriuje. 

Jleader's Digest" leidykla 
spausdina keturis sutrumpintų 
knygų tomus kasmet. Paprastai 
viename tome yra keturių kny
gų santraukos. Skaitant Žmo
gaus aukščiausi skrydžiai prisi
minė tie „Reader's Digest" to
mai. Iš tikrųjų, Kęstučio Trima
ko knyga kokybiškai prašoka 
tuos tomus, nes čia yra ne tik 
trijų autorių svarbių knygų san
traukos, bet ir jų integravimas 
bei vertinimas. Tai tiksliai pa
brėžiama knygos viršelio už
sklandoje: „Naudodamas, bet ir 
savaip plėsdamas tų psichologų 
įžvalgas, taip pat iliustruoda
mas pavyzdžiais iš netolimos 
lietuviu tautos praeities, šios 
knygos autorius nurodo, kaip 
savo išgyvenimais žmogus gali 
aktyviau įsitraukti į pokalbį su 
jam apsireiškiančiu visavirši-
jančiu Esančiuoju. Tikroji reli
gija yra pokalbis tarp Esančiojo 
ir žmogaus". 

Knygos turinyje išvardintos 
trys pagrindinės dalys Kiekvie
na paskirta jau minėtiems psi
chologams. Vientisumo vardant 
turėtų būti ir ketvirtoji dalis, 
tuo pavadinimu. Tame skyriuje 
randame Kęstučio Trimako sva
rų įnašą religinių išgyveimų 
psichologijai. Remdamasi cha
rakteringa žmonių patirtimi bei 
žinovų įžvalgomis, religijos psi-

Algimanto Žižiūno nuotrauka 

chologija gali nustatyti gaires: 
kokia turi būti religija, kuri ati
tinka tikrovę, ir koks joje yra 
religinių išgyvenimų vaidmuo. 
To ir siekiama šios knygos pas
kutinėje dalyje — išvadose. Šio
je paskutinėje dalyje — „Tik
rovė, religija, išgyvenimai" — 
patiekiamos knygos autoriaus 
trys išvados, liečiančios pasau
lėžiūros žvilgsnį į tikrovė, tik
rovė atitinkančią religiją ir reli
ginių išgyvenimų vaidmenį. 
Šias gaires bei išvadas suve
dant į artimesnį ryšį su mūsų 
tautos patirtimi, šalia išvadų 
pateikiami mūsų tautos netoli
mos praeities išgyvenimų pa

vyzdžiai. Čia prabyla ateistų 
šeimoje užaugusi moteris; čia 
iškyla Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos drąsa; čia išryš
kėja tikrasis moteriškumas, kur 
užpultoji devyniolikmetė vietoje 
išprievartavimo pasirinko mirtį; 
čia jauno lietuvio, sovietų ka
riuomenės naujoko (knygoje 
rašoma „rekrūto") sąžinės balso 
diktuojamas viešas atsisaky
mas duoti karinę priesaiką; čia 
į KGB tinklą įsipainiojęs kuni
gas, suvokęs savo niekšybės pa
sekmes ir 1.1. 

„Žuvusieji už tiesą, už meilę 
Kristui ir Jo Bažnyčiai papildys 
milijonines nežinomų kankinių 
gretas, puoš Bažnyčią ir pratur
tins Tautos istoryą' (iš knygos 
pabaigoje cituojamos Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
Nr. 23). 

Knyga yra puikus informaci
jos šaltinis apie religinių išgy
venimų psichologiją Knyga taip 
pat yra inspiruojanti ir skati
nanti. „Dvasinės ir materialis
tinės tendencijos grumiasi tarp 
savęs mūsų tautoje patyliai, be 
šūvio, bet kietai ir neišven
giamai, dėl erdvės, dėl dėmesio, 
dėl žmonių širdžių, linkstančių 
į vieną ar kitą pusę... Tautai 
reikia dvasios ir žmonių su dva
siniais polinkiais, kurie bran
gintų gyvenimą, save ir kitus 
labiau už medžiaginę gerovę... 
Vis dėlto šiais laikais kiekvie
nos šalies sienos yra tiek sky
lėtos, kad pro jas skverbiasi 
įtaka iš kitų kraštų. Materializ
mo įtaka iš lauko lengvai pras-
tumiama ir išskėstomis ranko
mis priimama. Vakaruose yra ir 
dvasinių vertybių, Jbet joms rei
kia daugiau pastangų" (Žmo
gaus aukščiausi skrydžiai, pp. 
10-11). 

Viena tokių lietuvių tautai 
reikalingų vertybių iš Vakarų 
yra mokslo žinios apie žmogų, 
jo dvasini pradą ir patirtį. Kun. 
dr. Kęstutis A. Trimakas su 
savo knyga dalį tų reikiamų 
vertybių perduoda sumaniai, 
suprantančiai, pamokančiai ir 
inspiruojančiai. Už tai jam prik
lauso nuoširdi padėka. 

Trisdešimt sėkmingų 
metų — 1968 -1998 

ELONA VAIŠNIENĖ 

Tada, kai pasaulio žemėla
piuose vietoj Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos raudonavo Sovietų 
Sąjunga, užsienio akademinia
me pasaulyje Baltijos studijas 
puoselėjo iš Baltijos valstybių 
kilę akademikai, susibūrę į As-
sociation for the Advancement 
of Baltic Studies (AABS). Bal-
tiečių studijų draugijos veikla 
buvo skrupulingai nepolitiška, 
tačiau jos nariai buvo asme
niškai įsipareigoję dirbti Balti
jos valstybių kultūrinei ir politi
nei nepriklausomybei ir vieni 
kitus vertino kaip bendražy
gius; draugijoje vyravo talkos 
dvasia. 

1990 metais, griūvant Sovietų 
Sąjungos sienoms, AABS iš
kvietė Baltįjos universitetų va
dovus į AABS konferenciją Se-
attle, Wa8hington, demokrati
nių akademinių tradirijų fone 
aptarti atsivėrusias galimybes 
pertvarkyti Baltijos šalių aukš
tąjį švietimą. Lietuvių dalyva
vimą parėmė Lietuvių Fondas. 

Po dvejų metų (1992 m.) 
AABS įkūrė pirmąją nevalstybi
nę instituciją Baltijos valsty
bėse, Rygoje. Tai buvo Baltic 
Academic Center, kurį rėmė 
JAV IREX (International Re
search and Exchanges Board) 
padedant Rygos universitetui. 
Centras vėliau buvo perorgani
zuotas i AABS Baltic Office 
(elektroninio pašto adresas: AA-
BS@lanet.lv), kuris padeda už
megzti tarptautinius akademi
nius ryšius, organizuoja paskai-

: tas ir seminarus, rūpinasi va
dovėliais, informuoja apie skirt
ingų šalių tyrinėjimo įpročius ir 
puoselėja akademinį bendra
vimą tarp Baltijos akademikų. 
Šiam skyriui vadovauja latviai 
profesoriai iš JAV. Kol kas ne-

Dar vienas 
sugrįžimas 

(Atkelta iš 1 psl.) 
dvylikatone kompozicijos link
me ir kartu jis nesigim.iniuoja 
su Stravinskio ar Bartoko tau
tinės kilmės muzika. Jis stovi 
tarp trijų didelių upių santakos 
ir žiūri į jų vandenį. Ar grožisi 
jis savo atspindžiu vandenyje, 
ar stebisi tik srovės greičiu?" 

Danutė Petrauskaitė Kačins
ką charakterizuoja kaip vieną 
savičiausių lietuvių kompozito
rių, išsivadavusį nuo standar
tizuoto bei mistiško mąstymo, 
atsisakiusį patriotinės retorikos 
ir į kompoziciją žvelgiantį kaip į 
individualios, o ne kolektyvinės 
sąmonės reiškėją. Jo kūryba 
yra neatskiriama lietuviškosios 
muzikinės kūrybos lobyno dalis, 
o jis pats — 20-ojo amžiaus pir
mosios pusės lietuvių moderniz
mo klasikas. 

Jaunystėje susižavėjęs to lai
ko ultra naujoviškomis muzi
kinėmis išraiškomis ir bandęs 
jas paskleisti Lietuvoje, ilgai
niui jis išvystė savą kontro
versinį stilių, kuris, nors ir ne
atsisakant naujoviškesnių sąs
kambių bei atematiius bei ato-
nalinės kompozicijo> metodų, 
vis ryškiau pradeda iškelti jo in
dividualų lyriškai mistinį cha
rakterį ir logišką veikalo slink-
tę. Tai ypatybės, kurios muzi
kos naujovininkų tada, o gal 
dar daugiau dabar, dažnai yra 
laikomos reakcionieriškumo 
nuodėmėmis. Dėl to vėlesnioji 
Kačinsko muzika, nors būdama 
neabejotinai pažangaus charak
terio, kartu yra klausytojui 
lengvai suprantama ir gali būti 
su pasigėrėjimu klausoma, kas. 
avangardinės muzikos šalinin

kų nuomone, taip pat nelengvai 
dovanotina. 

Danutė Petrauskaitė baigia 
savo apybraižą: „Devintojo de
šimtmečio pradžioje Kačinsko 
kūryboje ėmė ryškėti naujos 
tendencijos — lietuviškų into
nacijų elementai ir apibendrin
to siužetiškumo bruožai... Apie 
tai byloja ne tik programiniai tų 
kūrinių bei jų dalių pavadini
mai, bet ir jų melodinė-harmo-
ninė sąranga, kurioje iš karto 
klausytojams leidžiama pajusti 
liaudies dermių atgarsius*. Mu
zikologė tęsia: „Kodėl įvyko toks 
nelauktas kompozitoriaus sti

liaus posakis, sunku tiksliai pa
sakyti. Pats Kačinskas aiškino, 
kad jam didžiulę įtaką padarė 
Lietuvos kompozitorių kuriniai. 
Galbūt tai buvo ir savotiškas 
tėvynes ilgesio proveržis ar no
ras atsinaujinti, bet jokiu būdu 
ne kategoriškas atematizmo ar 
atonalumo neigimas*. 

Knygos sudarytoja skiria savo 
knygą jubiliato 90-ies metų 
amžiaus sukakties proga kaip 
kuklią dovaną ir tikisi, kad ji 
pasitarnaus kaip apytikrės gai
rės tiems, kurie užsimos pakla
joti Kačinsko gyvenimo bei kū
rybos takais. 

Į Čikagą grįžta Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyba 

PAULIUS JURKUS 

Čikaga yra lietuvių išeivijų 
literatūros centras. Čia vyksta 
premijų šventės, literatūros va
karai, poezijos pavasariai, su
važiavimai. Čia gyvena dau
giausia rašytojų. Čia patogiau
sia veikti Lietuvių rašytojų 
draugijai —jos vaidybai 

Dabartinė Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyba buvo sudary
ta New York'e. J ja įėjo: Leonar
das Andriekus, Paulius Jurkus, 
Leonas Lėtas. Al-rirdas Lands
bergis. Veiklos sąlygos buvo ga
na sunkios, nes vddybos nariai 
gyvena gana toli vienas nuo 
kito Jei nori dalyvauti posė
dyje, turi sugaišti visą dieną. 
Teko daugiausia pasitenkinti 
telefoniniais ryšiais. 

Praeitu metų gruodžio mėne
sio antroje pusėj' ir šių metų 
sausio pirmoje p'isėje Draugija 
korespondenciniu būdu įvykdė 
valdybos rinkimus ir kai ku
riuos statuto paki :timus. pride
rindama prie dabarties sąlygų. 

Valdyba paprašė rašytoją Vy
tautą Volertą suskaičiuoti bal
sus, surašyti reikiamus doku
mentus, protokolus. Jis į talką 
pasikvietė Bronių Krokį ir savo 
darbą pavyzdingai atliko — 
sausio 31 dieną valdybai at
siuntė visus balsavimo duome
nis. 

Naujoji valdyba 
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pavyko įsteigti AABS skyriaus 
Lietuvoje ar Estijoje. 

I naują valdybą išrinkta: Sta
sys Džiugas, Nijolė Jankutė-
Užubalienė, Audra Kubiliutė-
Daulienė, Alfonsas šešplaukis-
Tyruolis, Stasė Vanagaitė-Pe-
tersonienė. 

Senoji valdyba jau perdavė 
savo iždą. Kitą dokumentaciją 
ir archyvą perduos vėliau, kai 
visa tai sutvarkys. Senoji val
dyba dar išleidžia aplinkraštį 
su naujų narių sąrašu. 

Kam visa Ui? 

Yra žmonių, kurie skeptiškai 
žiuri i šią veiklą. Kam visa tai? 

(Nukelta į 4 psl.) 

Draugya 1995 m. įsteigė AA
BS American Commission on 
Academic Reform, per kurią 
penki Šiaurės Amerikos univer
sitetų prezidentai pasiruošė 
konsultuoti Baltijos universi
tetų vadovybėm keičiant sovie
tinio laikotarpio Švietimo tradi
cijas. Kol kas komisija metus 
dirbo su Rygos universitetu, ki
ti Baltijos universitetai ja dar 
nesinaudojo. 

Tarp Baltijos akademikų AA
BS prigyja lėčiau, negu buvo ti
kėtasi. Lietuvoje nėra nė dešim
ties narių (draugijai priklauso 
daugiau negu 800 narių, tarp jų 
net septyni Japonijoje). Kliūtim 
negalėtų būti nario mokestis, 
nes iki šiol jis Baltuos šalyje 
tėra simbolinis. Nariais gali 
būti bet kurie asmenys, kurie 
vertina mokslinius tyrinėjimus 
ir švietimo klausimus, kurie 
rišasi su Lietuva, Latvija ir Es
tija. Nėra būtina turėti mok
slinį laipsnį (nors 350 narių turi 
daktaratus). 

Tiesa, draugijos oficialioji kal
ba yra anglų, o tai kartais suda
ro sunkumų vyresniems huma
nitarinių ir visuomeninių sričių 
specialistams. Tariau ši kliūtis 
mažėja, tad ateityje Baltijos 
akademikai galės geriau pasi
naudoti draugijos sudaromomis 
galimybėmis patekti į platesnį 
mokslo pasaulį, pavyzdžiui, per 
straipsnius Journal of Baltic 
Studies (straipsniai priimami 
anglų, vokiečių ir prancūzų kal
bomis), kuris laikomas šiaurės 
Amerikos, Australijos, kelių Eu
ropos šalių, Japonijos ir kai ku
riose JAV valdžios bibliotekose 
ir agentūrose (pvz., State De
partment). Tikimasi, kad pama
žu Baltijos akademikai ims pla
čiau naudotis ir Baltic Studies 
Newsletter medžiaga apie mok
slines tarptautinio bendradarbi
avimo programas, konferenci
jas, studijų galimybes ir įvairių 
fondų parama studijų kelio
nėms ir mokslapinigiams (AA
BS yra surinkusi duomenų bazę 
apie humanitarinius mokslus 
remiančius fondus JAV). 

Draugijos lėtoką pradžią Bal
tijos valstybėse ir Baltijos aka
demikų neskubėjimą savo tarpe 
bendradarbiauti gal kiek netie
siogiai paaiškino Lietuvos Už
sienio reikalų ministras Algir
das Saudargas, vasario mėnesį 
Hartford'e, ConnectJcut, kalbė
damas apie Lietuvos užsienio 
politiką ir apie ne itin glaudų 
baltiečių bendradarbiavimą. 
Ministras Saudargas paaiškino, 
kad dėl to gal kalta ir praeitis: 
Baltijos šalys buvo Šalelės, ats
kirai pririštos pne Maskvos. 
Baltiečių bendradarbiavimas 
buvo nepageidautinas. 

O baltiečių tarpusavio talka 
ir siekis drauge puoselėti visas 
tris kultūras yra AABS kerti
niai principai. Šią bendradar 

biavimo tradicįją AABS siekia 
perkelti ir į Baltijos kraštus. 
Tam Journal of Baltic Studies 
skiria 500, 300 ir 200 dolerių 
honorarus Baltijos akademi
kams už straipsnius, kurie api
ma daugiau negu vienos Balti
jos šalies reiškinius, arba prie 
kurių tyrinėjimų dirbo akade
mikai iš kelių Baltijos šalių. 
Straipsnius reikia siųsti redak
toriui iki kovo 31 d. šiuo adresu: 
Dr. Saulius Sužiedėlis, History 
Department, Millersville Uni-
versity, P.O. Box 1002, Millers
ville, PA 17551-0302, USA. Dėl 
informacijos galima kreiptis 
elektroniniu būdu į redaktorių: 
SSuzie-
de@Marauder.MUlersv.edu. 

Tarpusavio pažintis puoselėja 
ir kas dveji metai rengiamos 
AABS konferencijos. Šešioliktoji 
konferencija įvyks š.m. birželio 
19-21 d.d. Indiana University-
Bloomington, tema: "Baltic Is-
sues in International Perspec-
tives." Visuomenė labai laukia
ma šiose konferencijose. 1998 
m. konferencijai vadovauja 
Prof. Guntis Smidchens iš Uni-
versity of Washington, Seattle 
(206-332-0300). Numatyti šie 
srautai: "Anthropology/Folk-lo-
re" (organizatorė prof. Inta Car-
penteris, Indiana University, 
Bloomington), "Business/Econo-
mies" (prof. John Cotner, The 
Sellinger School, Loyola Col-
lege, Baltimore, MD); "De-rao-
eratie Reform in the Baltic" (Dr. 
Robert Lorinskas, Center For 
The Study of Crime, Delinouen-
cy, and Corrections, Southern 
Illinois University, Carbon-
dale); "Geography/Earth Scien
ces" (prof. Harley Johansen, De
partment of Geography, Univer
sity of Idaho); "History" (prof. 
Vėjas Liulevičius, Department 
of History, University of Ten-
nessee, Knoxville); "Linguistics" 
(prof. Krisjanis Karins, Linguis
tics Data Consortium, Universi
ty of Pennsylvania, Philadel-
phia); "Literature" (prof. Tiina 
Kirss, University of Toronto); 
"Mu8icology" (prof. Joachim 
Braun, Department of Musicolo-
gy, Bar-Ilan University, Israel); 
"Political Science" (prof. Rita 
Putins Peters, Department of 
Political Science, University of 
Massachusetts, Boston). Prane
šimai bus išleisti knyga, Pro-
ceedings, ir bus prieinami dau
gelyje šiaurės Amerikos, Aus
tralijos, ir Europos universitetų 
bibliotekų. 

Draugija remia ir kitų orga
nizacijų darbą, susietą su Balti
jos studijomis, pavyzdžiui, Lat
vijoje, Lietuvoje ar Skandina
vijoje. Kai JAV valdžia pernai 
atšaukė pažadėtą paramą baltų 
vasaros studijų programai Uni
versity of Illinois at Chicago, 
AABS atskubėjo su 10,000 dole
rių parama ir kursai įvyko. Iki 
šiol AABS yra parėmusi išlei
dimą 24 monografijų ir paruo
šusi AA-BS Directory of Institu-
tions of Higher Learning in the 
Baltic. Nuo 1997 m. ši informa
cija prieinama visam pasauliui 
per Internet'ą www.lanet.lv/ 
mem-bers laabsl aabs. html. 

Šiuo metu AABS planuoja 
įvairialypę studiją apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją sovietų valdy
mo metu. Bus tyrinėjama Balti
jos žemės ūkio kolektyvizavi
mas, trėmimai, politinė kontro
lė, industrializavimas, demo
grafiniai ir socialiniai pokyčiai, 
kultūrinis gyvenimas ir t. t. 
Prie šio projekto dirbs tyrinė
tojai iš daugelio šalių ir darbas 
tęsis apie penkerius metus. Sie
kiama, kad studija taptų pa
grindiniu, patikimu šaltiniu 
apie Baltijos tautas Sovietų Są
jungos nelaisvėje. 

(Kitą kartą: apie lietuvius 
AABS veikloje ir apie Baltų stu
dijų draugijos ateitį.) 

mailto:BS@lanet.lv
mailto:de@Marauder.MUlersv.edu
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Česlovas Grincevičius 1986 metais Čikagoje 
J o n o K u p r i o nuotrauka 

Česlovo Grincevičiaus 
paliktis Kaune 

VIRGINIJA P A P L A U S K I E N Ė 

Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje, Kaune, veikia paro
da, skirta rašytojo, pedagogo, 
žurnalisto, visuomenės ir kultū
ros veikėjo Česlovo Grincevi
čiaus 85-osioms gimimo meti
nėms^ . _ . , ; 

Parodą ir minėjimo vakarą 
parengė šio straipsnio autorė. 
Prieš keletą metų Drauge krei
piausi su prašymu padėti man 
surasti kuo daugiau medžiagos 
apie ši asmenį. Esu nuoširdžiai 
dėkinga visiems, padėjusiems 
man. Tik Jūsų dėka pavyko su
rengti parodą ir pristatyti mūsų 
muziejaus lankytojams Česlovą 
Grincevičių. 

Esu nuoširdžiai dėkinga Skir
mantei Miglinienei, J. Rupeikie
nei, Aldonai Šmulkštienei, Juo
zui Baužiui, Birutei Pukelevi-
čiūtei, Kotrynai Grigaitytei, Vy
tautui Jonynui, Andriui Miro
nui, Danutei Augienei, J. Kri
aučiūnui, Juozui Prunskiui, Ka
ziui ir Kazimierui Bradūnams, 
o taip pat gyvenantiems Lietu
voje A. Strabuliui, 0. Sniūkš-
tienei, L. Ziberkienei, D. Andri-
jaitienei. ir kitiems, padėju
siems kurti Česlovo Grince
vičiaus paveikslą. Mielieji, Jūsų 
atsiųsti rankrašči-ii, nuotrau
kos, laiškai, knygos puikuojasi 
parodoje. Ačiū Jums už nuo
širdžią pagalbą. Medžiaga apie 
Česlovą Grincevičių bus renka
ma ir to-liau. Labai prašau per
duoti tai, ką turite, j Maironio 
muziejų šio straipsnio autorei. 

O dabar norėčiau trumpai 
pristatyti tai, kas yra įdomu ir 
svarbu žinoti apie Česlovą 
Grincevičių. 

...O gimė jis Vilkijoje, vėliau 
gyveno Josvainiuose. Jam giliai 
širdin įsirėžė mažojo numylėto 
miestelio vaizdai. Vėliau savo 
kūryboje jis gražiai piešė savo 
išsvajoto miestelio vaizdus. . 
Kaune jis mokosi Jėzuitu gim
nazijoje. Būtent, čia, Kaune, ir 
prabėga jo patys smagiausi, jau
dinantys, turtingiausi jaunystės 
metai. Jis įstoja į Vytauto Di
džiojo universitetą. Studijuoja 
slavistika, prancūzų kalbą, pe
dagogika, teatro mokslą, vėliau 
studijuoja bibliologiją. Studen
tiško gyvenimo bangos pagavo 
ir įsuko jį } savo verpetą. Jis 
lanko Balio Sruogos vadovau
jamą teatro seminarą (parodoje 
yra išduotas jam pažymėjimas 
su Balio Sruogos parašu). Stu

dijuodamas universitete, jis įsi
jungia į ateitininkų „Šatrijos" 
meno draugijos veiklą. Nuo 
1933 metų jis t ampa šios kor
poracijos nariu. Parodoje gali
ma pamatyti jo studentišką kor
poracijos kepuraitę. (Ji nukelia
vo kartu su juo į Ameriką... ir 
vėl grįžo į Lietuvą.) Jo sielai bu
vo priimtina šatrijiečių veikla. 
Pagal filosofą Stasį Šalkauskį, 
jie pasirinko šūkiu — „Menas 
grožiui, grožis gyveninio tobulu
mui". Šatrijiečiai siekė ugdyti 
grožio pajutimą, rūpinosi suda
ryti palankesne aplinką meno 
kūrybai. J ie neskelbė jokios lite
ratūrinės krypties, bet pabrėž
davo estetikos principus mene, 
kūryboje. Įvairiose Lietuvos vie
tose ruošdavo literatūros vaka
rus. Vėliau tai tapo tradicija. 
1937-1938 metais Česlovas 
Grincevieius buvo JŠatrijos* 
korporacijos pirmininku. O 
1952 metais ją atgaivino Ameri
koje. Parodoje galima pamatyti 
daugybe nuotraukų, kuriuose 
užfiksuoti korporantai — Pauli
us Jurkus, M. Indriliūnas, Bro
nius Krivickas, Vytautas Ma
černis, A. Strabulis, Alina Mi-
liūšytė-Griniuvienė, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, Danutė Lipčiū-
tė-Augienė, Kazys ir Kazimiera 
Bradūnai, Cezoris Surdokas ir 
kiti. Tai labai retos ir unikalios 
nuotraukos. 

Česlovas Grincevičius savo 
gyvenimo kelią nukreipia biblio
tekininko keliu. J i s pradeda 
dirbti Vytauto Didžiojo univer
siteto bibliotekoje (tai patvirti
na darbo pažymėjimas, išduotas 
jam). Jį t raukė paslaptingas 
knygos pasaulis. J i s artimai su
sidraugavo su Vaclovu Biržiška. 
O 1941-1944 metais dirba Kau
no universiteto bibliotekos di
rektoriaus pavaduotoju Savo 
prisiminimuose jis rašo, kaip 
abu su Vaclovu Biržiška bandė 
apsaugoti knygas nuo raudono
jo maro. Vertingesnes knygas 
išdalindavo žmonėms, o atrink
tas sunaikinti pakeisdavo ma
žiau vertingom. Tokia jo „veik
la- negalėjo būti nepastebėta ir 
jam reikėjo t raukt is į Austriją, i 
Jis skaudžiai išgyvena tėvynės | 
netekimą. Liko motina, žmona 
ir mažylė dukrelė Gailutė (kuri 
po kelių mėnesių mirė). Kiek 
vė-liau į Lietuvą pradės plaukti 

'N'ukolta į 4 psl ) 

Anatolijus Kairys 
AŠ NORĖČIAU 

Ai norėčiau po liepa gulėti 
Ir tylėti, tylėti, tylėti, 
Niekada niekada nekalbėti, 
Jos ošimą lyg maldą girdėt. 

Aš norėčiau, kad vėjas nutiltų, 
Neplasnotų nei paukščiai, vabzdžiai, 
Vyturiai į padangę nekiltų, 
Nedainuotų grėbėjos saldžiai. 

Po šakom būtų šilta ir gera, 
Tylą drumstų tik mano — aš čia... 
Aš matyčiau, kaip vakaras geria 
Mano taurę, kuri jau tuščia. 

Aš suprasčiau, ką liepa sapnuoja, 
Ką žiedai slepia savo gelmėj — 
Ir girdėčiau kaip tu, mylimoji, 
Paskutinį man tarsi sudiev... 

LAISVĖS ŽENKLAS 

• • • 

• 

Laikas iškelia knygą belapę 
Ir užrašo raudona kreida — 
Eina minios sulaikiusios kvapą, 
Ir naktis pasirodo juoda. 

• • 

i 

Skamba varpas šaltai, bet maloniai, 
Tartum nuotaka žemė balta — 
Neramiai juda gatvės ir žmonės, 
Ir naktis pasirodo juoda. 

• 

Laikas rašo į knygą belapę, "*? •> 
Šauksmas liejasi kraujo puta — 
Ir užrašo naktis, ką nutapė 
Šviesų rytą mirtis nešdama. 

ŽAISLAI 

• 

Dar paaugliui man pirko mamytė 
Daug brangių šio pasaulio žaislų',— 
Kad neverkčiau ir jiems netrukdyčiau, 
Būčiau vienas laimingas be jų. 

•• 

Vieną kartą gavau šautuvėlį 
Ir dėžutę juodų šovinių — 
Kai aš jį pirmą kartą pakėliau, ;. 
Nežinojau, kad mirtį keliu. 

• 

Aš laksčiau po laukus ir gojelį, 
Šaudžiau varnas ir kas ant šakų, — 
Dainavau gražią dainą tėveliui 
Ir prašiau vis daugiau šovinių. 

Pripratau, pamilau šautuvėlį, 
Prie savęs į lovikę guldžiau — 
Ir sapnuodavau ją, voverėlę, 
Vis tą pačią mačiau ir mačiau... 

Negaliu pasakyti, kaip buvo, 
Nes išėjęs namo negrįžau — 
Baisios dienos čia kėlės, čia griuvo, 
Šautuvėlis ir aš ten žuvau. 

BĖGAU 

Bėgau dieną, bėgau naktį, bėgau 
Nežinodamas nei kur, nei ko 
Nuo pavasario iki pat sniego. 
Kai atbėgau, buvojau ruduo. 

Bėgau dieną, bėgau naktį, bėgau 
Griūdamas ir keldamas save 
Ir tikėjau, kad galiu už nieką 
Gauti visą dangų su leme. 

• 

Bėgau dieną, bėgau naktį, bėgau 
Jau apakęs, bėgau su lazda, 
Kai pavargęs ant akmens prisėdau, 
Mano žemė buvo čia rasta... 

KLEVO LEGENDA 

Mano klevas stovėjo palinkęs — 
Jį pamatęs labai nustebau! 
Jis dar gyvas tiek metų praslinkus, 
Gyvas sargas manęs nemaraus. 

Iš senatvės ar skausmo sudžiūvęs, 
Jo viršūnė pusiau nuskelta — 
Tartum svetimas laikui jis buvęs 
Ir spalva jis žaliavęs kita... 

Žalios šakos į dangų pakeltos, 
Gyvos rankos jausmingų raudų — 
Jis kentėjo, nors buvo nekaltas, 
Jo sula raudonavo krauju. 

Ši vieta — klevo amžinas sostas, 
Karūna ant žalios jo galvos — 
Ir priėjęs jo kūną paglosčiau 
Lyg relikviją žemės šventos. 

II 

Priėjau ir... žiūrėjau, žiūrėjau, — 
O stebukle prieš mano akis! 
Jis daugiau už mane iškentėjęs, 
Jo kančias tik dangus suskaitys... 

Ir verkiau apkabinęs senelį, — 
Kleve, kleve, priglausk, apkabink, 
Pasakyk man nors vieną žodelį, 
Kaip paklydusį sūnų priimk... 

Atminimui palik savo kryžių, 
Savo naštą uždėk ant pečių, — 
/ namus iš kelionės sugrįžęs, 
Už tave aš sargybą nešiu. 

Prakalbėk, o prašau, senas kleve, 
Prakalbėk, žalias kleve, prašau, — 
Pusę šimto tylėjęs, žaliavęs, 
Sušlamėk ir suošk dar žaliau. 

ŽEMYNA 

Žemyna Žemynėle, 
Šviesos ir vaisingumo deive, 
Laukų ir pievų globėja, 
Praeik atbundančia žeme, 
Paliesk kiekvieną gėlę, 
Palaimink sėją ir sėjėją! 
Žemyna Žemynėle, 
Iš miego kelk rugius, 
Tegu nuprausta juos 
Pavasario lietus. 

Dabar ši žemė tavo, 
Sava kaip oras savo, 
Kaip pasaka graži, 
Derlinga ir naši — 
Artojai ir grėbėjos, 
Laukai, miškai ir pievos — 
Duok saulės, duok lietaus, 
Prinešk žiedus medaus, 
Žemyna, Žemynėle, 
Padaugink būrį avinėlių!.. 

Anatolijus Kairys 
Vytauto Maželio nuotrauka 

Bet tu verki, Žemyna, 
Tu raudi, Žemynėle, 
Žiūrėdama į dirvos gabalėlį, 
Į lauką kaip į delną, — 
Nebus naudos nei pelno, 
Nei duonos trupinėlio, — 
Žydės ne javas, o vargai, 
Per nieką eis darbai. 
Ir verkė Žemynėlė, 
Raudojo motinėlė. 

Kur dingo tos laukų platybės, — 
Kaip marios vilnijo rugiai, — 
Kur pievų ir žiedų galybė, 
Dirvonų galo nematai... 
Žemyna dieviška galia 
Klėties pripildė aruodus. 
Kas alkanas ar alkaną 
Tą liepų sotino medus '— 
Ir vaikščiojo kaip motina pilna, 
Jai lenkėsi gyvybė kiekviena. 

Neišduok paslapties, Žemynėle, 
Nesakyk, nekalbėk, nedainuok, 
Tik ant pievų, kai saulė pakyla, 
Savo nuometą žalią paklok 
Ir pažadinki lakštingalėlę, — 
Įjos giesmę, jos balsą sultingą, 
Atsilieps žaluma ant laukų, 
Suliepsnos baltos galvos ramunių 
Ir pasveikins tave vainiku 
Iš žiedų raudonų ir vaisingų. 

To mes laukiam, žemele močiute, 
Motinėle Žemynos našios, 
Iš savųjų laukų amžinybės 
Duok vandens, duok mums duonos sočios, 
Duok mums juoką ir liūlia, ir čiūčia... 
Ir per amžius tu būsi, Žemyna, 
Mūsų žemės dievybė viena, — 
Te ir jis, te ir ji, te visi — 
Laisvės rankų ir darbo tauta — 
Savo žemę kaip gyvastį gina. 

Amerikos lietuvių rašytojo, dramaturgo, poeto 
Anatolijaus Kairio dvi poezijos knygos buvo ne 
per seniausiai išleistos Lietuvoje; Gyvųjų poezija 
(Kaunas: „Tyrai", 1996) ir Psalmių vainikas 
(Kaunas: „Tyrai", 1997). Čia spausdinamas 
pluoštas eilėraščių iš pirmojo rinkinio Gyvųjų 
poezija. 
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Česlovo Grincevičiaus paliktis Kaune 
(Atkelta iš 3 psl.) 

laiškai, kuriuos jis pasirašinės 
„pusbroliu Juozu". Laiškus ga
lite pamatyti parodoje. Viename 
jis rašo: „...esu lygiai toks pat, 
kokį mane pažinot... Laikas ne
gali nei idealų, nei pažiūrų keis
ti. Tą ypatybe man įdegė mano 
Motutė, kuri buvo geresnė, nei 
gali būti pati geriausioji moti
na, už tą ji bus šventa. O aš at
liekamu laiku už tai jai rašau 
jau antrąją knygą. Pirmąją 
žmonės išpirko". O kitame laiš
ke, atsakydamas į klausimą, 
koks jis, rašo: „Esu toks pat ro
mantiškas ir labiausiai trokštu 
vėl išgirsti lakštingalą, kurią 
tik Lietuvoje girdėjau"... 

Gyvendamas Salzburg'e Čes
lovas Grincevičius mokytojauja, 
darbuojasi Lietuvių komitete, 
LRK valdybose. O taip pat jis 
bendradarbiauja meno ir lite
ratūros žurnale Tėvynėn ir laik
raštyje Mūsų žinios. Čia arti
mai susidraugauja su Vincu 
Krėve. Jo paragintas, padrąsin
tas pradeda kurti. Jis bando 
pabėgti nuo tėvynės netekimo 
išgyvenimų j legendų pasaulį. 
Jo novelėmis, legendomis rūpi
nosi Vincas Krėvė. Jis siunti
nėdavo kūrinius į įvairius laik
raščius ir žurnalus. Išvykus 
Krėvei į Ameriką, judviejų 
draugystė nenutrūko. Parodoje 
galite pamatyti keletą nuošir
džių laiškų. Štai ką viename iš 
jų Krėvė rašo: „Mano nuomonė 
apie Jūsų apysakų verte, žinote 
—ji nepasikeitė... Jas labai ver
tinu..-. Tik tikras menas lieka 
amžinas. Jūsų kūryba netelpa į 
šių dienų madingų srovių ir 
srovelių rėmus, ji yra originali, 
savistovi ir reikšminga. Jos 
[apysakos] bus gyvos, kadangi 
yra t ikras menas. Pasitikėkite 
savimi, savo kūrybiniu nujauti
mu ir neprievartaukite savo sie
los tikslu patikti šios dienos 
minių skoniui... Rašykite kaip 
rašęs ir laikykitės savo sielos 
patarimų, nesiekite, kad Jus 
dabar girtų. Tada tikrai sukur
site tikras meno vertybes: nea
bejokite keliu, kuriuo žings
niuojate". 

Česlovas Grincevičius savo 
kūryba nebuvo produktyvus. 
Lankytojas gali pamatyti visas 
jo keturias knygas. Už pasako
jimų ir apsakymų knygą Vidur
dienio varpai jam paskirta 1985 
metais LRD premija. Jo nove
lės, apsakymai, legendos išvers
tos į anglų, vokiečių kalbas. Pa
gal jo dvi noveles Lietuvoje pas
tatyti videofilmai. 

Česlovas Grincevičius buvo 
pareigos ir žodžio žmogus. J is 
padėjo kitiems redaguoti ir 
leisti knygas. Kaip bibliogra
fas jis atliko titanišką darbą 
— parengė bibliografija Kazio 
Bradūno redaguotai knygai 
Lietuvių literatūra svetur. J is 
suieškojo, suregistravo ir pa
teikė daugiau nei 600 biblio
grafinių pozicijų. Tai išties 
kruopštus, mokslinis darbas. 

Parodos, skirtos Česlovui Grincevičiui, fragmentas — Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune. 

Šio darbo rankraščius galima 
pamatyti parodoje (juos šio 
straipsnio autorei perdavė 
pats Česlovas Grincevičius). 
J i s kartu su Alina Skrupske-
liene suredagavo ir išleido 
Juozo Brazaičio Raštų šešis to
mus. Išleista jo dėka daugiau 
nei 15 knygų. Įsipareigojimas 
kitiems trukdė jo kūrybai. 

Parodoje atspindėta ir Čes
lovo Grincevičiaus pedagoginė 
veikla. Nuo 1960 metų jis dir
bo Cicero Aukštesniojoje litua
nistinėje mokykloje, vėliau bu
vo mokyklos direktorium. Pa
rodoje galima pamatyti jo pa
ruoštas mokyklines progra
mas, įdomias nuotraukas su 
mokiniais. Už nuopelnus pe
dagoginėje srityje jis apdova
notas Garbės diplomu (kopiją 
galima pamatyti parodoje). Il
gą laiką jis dirbo ir žurna
listinį darbą. Dar Kaune ben
dradarbiavo Ateityje, Studentų 
dienose, Ryte, Bibliografijos 
žiniose, Naujojoje Romuvoje. 
O Vokietijoje — Tėvynėn, Mū
sų žiniose. Amerikoje — Eglu
tėje, Aiduose, Gabijos alma
nache, Prozos antologijoje. 
1959-1964 metais redagavo is
torijos žurnalą Tautos praei
tis. (Žurnalą galite pamatyti 

Nuo 1972 metų jis vadovavo 
Vincento Liulevičiaus įkurtam 
Pasaulio lietuvių archyvui. 
Tai buvo ir jo svarbiausias 
kūdikis. J is pats kruopščiai 
rinko medžiagą, prašė kitų pa
galbos. J i s priklausė Lietuvių 
katalikų mokslo akademijai, 
Lietuvių istorijos draugijai, 
Lietuvių fronto bičiulių sam
būriui. Parodoje galima pama
tyti įdomias nuotraukas su 
„frontininkais", o taip pat 
straipsnio, kuris buvo iš
spausdintas žurnale / laisvę, 
rankraštį (apie Bronių Kri
vicką). 

Visus jo įsipareigojimus ir 
nuveiktus darbus negalima 
sutalpinti į popieriaus lapą. 

Gyventa, kurta, svajota, dirb
ta vardant tėvynės... Atsipa
laidavimui buvo kelionės: 
„Mačiau daug gražių miestų 
Europoje, Amerikoje, Kana
doje, bet Vilnius vis tiek pats 
gražiausias. Esu laipiojęs po 
labai aukštas. Alpes ir Ameri
kos kalnus, matęs uolotus 
Pacifiko ir Atlanto krantus , 
palmėm nusėtus Floridos 
kran tus , džiungles ir dyku
mas, bet lankymasis Palangoj 
buvo pats maloniausias. Taigi 
graži Lietuva.;Gyvenu toli nuo 
savo tikrųjų camų..." — iš 
laiško artimiesiems. 

Gyveno neturėdamas savo 
namų.. O amžino poilsio vieta 
tapo Antakalnio kapinėse... 

Į Čikagą grįžta 
LRD valdyba 

(Atkelta iš 2 psl.) 

Juk Lietuvoje veikia Lietuvos 
rašytojų sąjunga, kam čia 
išeivijai rūpintis savo lite
ratūra? 

Dabar Lietuva turi daug savo 
svarbių rūpesčių. Išeivijų kultū
riniai reikalai jai taip toli. 
Mūsų neįžiūrės, neparems. 

Dabar Lietuvių rašytojų drau
gija kasmet skiria 2,000 dolerių 
premiją už geriausią litera
tūrinę knygą. Jau daug metų 
tuos pinigus duoda Lietuvių 
fondas. Kokia tai graži ir di
dele parama išeivijų literatūrai! 

Ir šiaip čia dar daug lite
ratūrinių darbų. Juk Lietuvos 
okupaciniais metais tik išeivijo
je buvo savita lietuviška kūry
ba, valdžių ir partijų nesuža
lota, neišprievartauta. Čia rei
kia didelės energijos ir plačių 
užsimojimų, kol sutvarkysime 
išeivių literatūrinį įnašą į lietu
vių literatūrą. 

Jau susidarė jaunoji karta, 
kuri rašo angliškai. Ir ją reikia 
suburti, angažuoti. Tai lietu
viškas turtas. Jis bus labai rei
kalingas ir naudingas, kai bus 
suorganizuotas. Šios Draugijos 
apimtyje tokia sekcija gali pui
kiai išsitekti. Tai vienas iš nau
jos valdybos rūpesčių. 

Tom dviem organizacijom 
(išeivijos Lietuvių rašytojų 
draugijai ir Lietuvos rašytojų 
sąjungai) susijungti į vieną — 
nėra prasmės. Kiekviena turi 
savo paskirtį. Abi dirbdamos 
daugiau padarys — labiau iš-
puoselės įvairią kūrybą. Tarp tų 
organizacijų palaikykime tik 
draugiškus ryšius, kiek jie 
įmanomi, ir visi dirbkime Lietu
vos labui. 

Man o ja unystės m uzika 
DIJANA GIEDGAUDAITĖ 

Mano tėvų namuose, kuriuose 
aš užaugau, iš vaikystės prisi
minimų iškyla vienas, tuo metu 
buvęs man labai svarbus daik
tas — didžiulis geltonas radijas, 
berods, pavadintas „Riga". Di
džiulis jis atrodė todėl, kad pas-

iš jų skambėjo jau visiškai ki
tokia muzika O senas radijas ir 
dabar tarsi muziejuje tebestovi 
kamputyje, savimi prislėgęs se
nų plokštelių lentyną, tokiu 
būdu saugodamas tarsi bran
giausią relikviją mano tėvų jau
nystės muziką. 

Kiek metų turi sulaukti, kad 
pasakytumei — čia skamba 
mano jaunystės muzika? Kiek
vienam tas laikotarpis ateina 
skirtingai. Taip ilgai nesinorėjo 
tikėti, kad man jis jau atėjo. O 
pajutau tai dąr tuomet, kai ei
davau į „Foje" koncertus Lietu
voje. Atradau šitą muziką nuo 
pirmųjų jos koncertų, nuo pir
mųjų išėjimų į sceną. Tuomet 
man buvo labai artima And
riaus Mamontovo filosofija. Bu
vau viena iš pirmųjų jo talento 
gerbėjų. Tarsi futbolo aistruolė 
nevažinėdavau grupės koncer
tiniais maršrutais jiems iš pas
kos, tačiau stengdavausi nepra
leisti nei vier.o jų koncerto mū
sų mieste. Ir savo akimis dau
giau kaip dešimt metų stebėjau 
keistą reiškinį. Grupė brandino 
savo amžių, keitėsi jos repertu
aras, atlikimo maniera ir netgi 
muzikantų išorė. Pirmieji jos 
gerbėjai liko ištikimi jai. 

Tačiau keisčiausia buvo tai, 
kad į jų gretas įsiliedavo vis 
nauji muzikos, mylėtojai — dar 
iš mokyklinio suolo neišaugę. Ir 
man iš tiesų būdavo smagu ma
tyti tuos paauglius „Foje" kon
certuose, o ne svaičiojančius 
nuo plūstelėjusio lietuviško pop-
so. Ir Andriaus kūrybos gerbėjų 
amžius taip nenusakomas. Jo 
klausėsi dvylikamečiai ir tris
dešimtmečiai, lygiai taip pat 
vienodai, su tokiu pat jausmu, 
su meile jo muzikai, jo žo
džiams, jo filosofijai. 

Viename jo koncerte, kuomet 
scenoje Andrius buvo vienas su 

Lietuvos Opero* ir nuirto teatro balerina I>or«.t« Bartu*evi^iūte *u u v o vyru. ftymiuoju Lietuvon Operos solistu į ^ 1, * P r 3 S U 

Virgilijum Noreika (kairėje! Lietuvos Menimnku rūmuose. V,lniu;e. . u r e n t a m e kūrybos vakare i* ciklo U , r , a m s - ° ''<' r < ) k o n iuz ikan-
_Mrn •• :• l, .>• di.n.i. vadovavo mu7ikoloKas.JonasBruvpris (Heiinejp). t a m s . a t sakinėjo į SUSirinkūSių-
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torius. O nuo 1980 metų be- l e n t y n o s e piokštelėmis - buvo 
veik iki pat mirties redagavo nesuskaičiuojama jų gausybė. 
šio dienraščio humoro ir saty- I r v i s o s tokios juodos ir sunkios, 
ros mėnesinį puslapį „Spygliai tokios trapios ir greitai dūž-
ir dygliai". Manau, kad iš jo tančios. Populiariausios iš jų — 
gausybės straipsnių, parašytų tuometinės šokių muzikos. Tan-
teatro, literatūros, meno klau- g°. valsai, fokstrotai. Tai buvo 
Simais, išeitų ne viena knyga. 

Svarbus bruožas Česlovo as
menyje — plati visuomeninė 
veikla. Jis buvo aktyvus visuo
menininkas, niekada neatsi
sakydavo jam užkraunamų 
pareigų. Buvo žodžio riteris, 
turėjo gilų pareigos jausmą. 

mano tėvų jaunystės muzika. 
Dar daug metų kartkartėmis 
jos būdavo ištraukiamos iš len
tynų — vis norėdavosi tarsi 
prisiliesti prie tos muzikos. Ir ji 
man buvo neįsivaizduojama be 
to senų plokštelių traškėjimo. 
Ilgainiui keitėsi ir plokštelės. 
Be to, jos tapo kitokio pavidalo. 

telį: „Nejaukiai jaučiuosi tarp 
tavo klausytojų — jie jaunesni 
už mane perpus. Bet nejaugi 
dėl to aš negaliu ateiti į tavo 
koncertus?" 

Nežinau ar taip buvo iš tiesų, 
bet man pasirodė, kad Andrius 
netgi pasidžiaugė, kad taip va
dinamų jaunų tarpe dar yra 
išlikusiųjų ir paskutiniųjų mo
hikanų. Vaikinukas, sėdėjęs ša
lia manęs, nuoširdžiai paklau
sė: — Tai Jūsų raštelis? Link
telėjau galvą. Kreipinys į mane 
— Jūs , iš tiesų nusakėt mūsų 
amžiaus skirtumą. Tačiau vos 
tik suskambėjo muzika, jis drą
siai paėmė mane už rankos ir 
subangavome su visa rankų 
jūra. Ką gi — meilė muzikai 
neriboja amžiaus ir nepastato 
tarp gerbėjų neišgriaunamų 
sienų. 

Gyvenimo realybėje jau seno
kai nutolau nuo Andriaus filoso
fijos. Liko vis mažiau neatrasta 
ir nepažinta. Tačiau ir dabar 
dar kartais jaučiuosi neatradusi 
savo kranto. O gal taip ir turi 
būti? Nes žmogus visuomet yra 
ieškojimų kelyje. Kaip ir And
rius. Vakar jis — žymus roko 
muzikantas. Šiandien — akto
rius, sukūręs vaidmenį, apie 
kurį net profesionalai svajoja 
visą savo gyvenimą, tačiau bes
vajodami taip ir praleidžia tą 
amžiaus tarpsnį, kuomet save 
galėjo įkūnyti Hamlete. Ką gi, 
ne kiekvienam lemta būti Ro
meo, ne kiekvienam — Hamle
tui. Tiek scenoje, tiek ir gyve
nime. 

Šio savaitgalio dienomis į And
riaus Mamontovo koncertus Či
kagoje ateisiu su savo dukra. 
Galiu drąsiai teigti — tai bus 
dvi jo talento gerbėjos — viena 
iš seniausiųjų ir pati jauniau
sia. Galbūt ji kada nors, jau 
suaugusi, tarp senų, prisimini
mui paliktų brangiausių daiktų, 
radusi Andriaus Mamontovo 
plokštelę, užsidės ją ant to pa-

Magdalena Birute Stankūnienė U Serijos .Tolima žeme" 

Jaunimas Magdalenos Birutės 
Stankūnienės parodoje 

Pernai rudenį Lietuvių dailės 
muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, Illinois, vyko 
dailininkės Magdalenos Birutės 
Stankūnienės darbų paroda 
„Tolima žemė", kurią aplankė ir 
Maironio lituanistinės mokyk
los aštuntosios klases mokiniai. 
Čia spausdinami trijų parodos 
lankytojų pasisakymai: 

Man labiausiai patikęs pa
veikslas buvo Nr. 18. Jame bu
vo matyti pora žmonių, kurių 
galvos liepsnojo, ir jame buvo 
pilna ugnies. Šitai man priminė 
paveikslą, kurį esu mačiusi 
knygoje. Šis paveikslas man 
sukėlė vaizdą — mūsų siela pa
lieka mūsų kūną ir įeina į dan
gų-

Rima Kuprytė 

Mes ėjome į meno galeriją 
pamatyti Magdalenos Stankū

nienės meno parodą. Man la
biausiai patiko paveikslas Nr. 
38. Aš negaliu paaiškinti kodėl, 
bet man labai patiko to paveiks
lo spalvos. Taip pat jis man pa
tiko, nes jame mačiau daug 
žmonių, kurie buvo susijungę 
rankomis. 

Paul ius Elvikis 

Šeštadienį mes ėjom į meno 
galeriją. Man labai patiko Mag
dalenos Stankūnienės meno pa
roda. Man geriausiai patiko pa
veikslas Nr. 16. Aš pati tą pa
veikslą pavadinčiau „Baltų rū
mų spalvingas darželis*. Man 
labai patiko šis paveikslas ir dėl 
to, kad jame buvo visokių spal
vų ir vandens burbuliukų — 
jauteisi, kad esi vandenyje. Pa
veiksle buvo daug ilgų, nutįsu
sių jūros žolių. Tai labai geras 
menas. 

Nyka Aukštuolytė 

Kauniečiai fotomeninininkai Romualdas 'Rakauskas ir Romualdas 
Polerskis parodoje „Išprotėjusio* fotografijos", surengtoje Kauno fotogra
fijos „FujifilnT galerijoje siu metu sausio mėnesi. 

Kęstučio Jurelos nuotrauka (ELTA) 

ties senutėlio senelių patefono 
ir, sutraškėjus „laužui", di
džiuodamasi sakys savo drau
gams — tai mano mamos jau
nystės muzika. 

Andriaus Mamontovo koncer
tas Čikagoje įvyks šį vakarą, 
šeštadienį, kovo 14 dieną, 8 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Rytoj, sekmadienį, kovo 15 
dieną, 6 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje ruošiamas susitikimas su 
dainininku. Rengia Lithuanian 
News Radio 750/Žemė L. Pro-
ductions. 

Autorių dėmesiui 

Prityrę bei pačias geriausias 
rekomendacijas turintys redak
toriai ir vertėjai parengs Jūsų 
pateiktos knygos rankraštį 
spaudai — suredaguos, surinks 
kompiuteriu, suras Lietuvoje 
tinkamą ir nebrangią spaustu
vę. Jei reikia, greitai, pigiai ir 
kokybiškai išversime iš anglų 
kalbos ir atvirkščiai. Kreipkitės 
tel. 718-348-4709 arba į Darbi
ninko redakciją 718-827-1352. 


