
RensP iPratafe
Siame numery

Antanas Maceina apie ryšius 
su tėvynė.
Oskaro Vladislovo Milašiaus 
Miguel Manara.
Petro Pilkos eilėraščiai.
Stasio Šalkauskio kūrybines premijos 
laureatas: pokalbis su dr. J. Grinium. 
Dviskaita lietuvių rašomojoj kalboj. 
Na, ir sugigeno!
Lietuvių tautos ir valstybes istorija IV. 
Nauji leidiniai.
Akademines prošvaistes.

Kertinė paraštė
Ryšiai su tėvyne

Red. pastaba. Neseniai įtaigaujama komunistinės ideolo- 
pastttaignsio Ateitininkuos devinto- į gj;.os_ Tačiau reikia šį sąmonin
to kongątso proga buvo atspaus-
fintas leidinys “Ateitinbikų keliu”.
Bė Idta ko, jame yra ir prof. dr.
Antano Maceinos straipsnis “Atei- 
tfarinką darbai ir dienos”. Straips
nis parašytas ateitininkams, bet jo 
mintys yra aktualios visai išeivijai 
ir pavieniam jos narini. šia prasme 
ypač pabrėžtina antroji stra’psnio 
dalis Tremtis sąmonė”. Vieną 
Jos skyreli, pavadintą “Ateitininkų 
ryšiai sa tėvyne” čia persispausdi
name, manydami, kad visa tai šian- , . 
fien prasminga persiskaityti vi- moksl4, 
siems.
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Antanas Vaičiulaitis. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas Chicagoje 1977 
m. Grafika ir iliustracijos: V. O. Vir- 
kau. Spaudė “Draugo” spaustuvė, 
4545W. 63rd St., Chicago, II. 60629. 
Leidinys 94 psl., kaina 4 dol., gauna
mas “Drauge”.

Tremties sąmonė apsprendžia 
ir mūsų ryšius su tėvyne; ryšius, 
kurie šiandien yra virtę gana 
erzlaus ginčo dalyku todėl, kad 
Čia susikerta dvi neabejotinos tie
sos: I. reikia ryšių su tėvyne, 2. 
nereikia ryšių su tėvynės paver
gėju. Nes krašto pavergėjas vei
kia ne tiesiog, o per mūs škius, 
su kuriais kaip tik privalome ry
šių turėti. Jis veikia, prisidengda
mas mūsuoju tautiškumu, mūsą
ja kultūra, apskritai visais mūsų 
laimėjimais mokslo, meno, spor
to srityse. Mes trokštame šių lai
mėjimų, bet mes neigiame jais 
peršamą “tarybinę’ santvarką, 
nes šiuodu dalyku neturi vienas 
su kitu nieko bendro.

Bet kaip tik čia ir prasideda ry
šių su tėvyne sunkenybės. Kiek- 
v'ena užsienin vežama lietuviš
koji vertybė turinti būti tarybi
nės santvarkos šauklė tarp šių 
dalykų, pavergėjo pažiūra, esąs 
priežastinis santykis. Lietuviš
kasis menas, mokslas, sportas esą 
pasiekę aukšto lygio todėl, kad 
jie kuręsi tarybinėje santvarkoje, 
•pagrįstoje komunizmu. K'ekvic- 
nas kultūrinis renginys užsienyje 
turįs atskleisti sovietinės santvar
kos pranašumą. Živėdamiesi 
šiuo renginiu mes turį savaime 
žavėtis ir jį išugdžiusią santvar
ka bei ideologija. Nuteikti mus 
palankiai mūsų krašto pavergė
jui yra tokių renginių paslėptas 
tikslas. Nėra nė mažiausios abe
jonės, kad ateitininkija šį tikslą 
suvokia, todėl gėrisi atvežtomis 
iš krašto vertybėmis, nė kiek ne-

gumą parodyti ir viešumoje, kaip 
kad viešumoje yra rodomos ir 
pačios vertybės: koncertai, paro
dos, paskaitos, sportinės varžy
bos. Ka'p tai padaryti, yra kiek
vieno atvejo reikalas. Tačiau tiek 
kultūrinius renginius lankanti 
publika, tiek patys šių renginių 
atlikėjai turėtų būti informuoja
mi, kad mes skiriame meną, 

sportą nuo sovietinės
santvarkos ir nuo komunistinės 
ideologijos, kad mes neregime 
tarp jų priežastingo ryšio; prie
šingai, kad mes žinome, jog visa 
tai išaugo, nepaisant kultūriškai 
kliudomojo bei slėgiančiojo ko
munistinės ideologijos pobūdžio. 
Toks pabrėžimas bei viešas tuo 
ar kitu būdu pademostravimas 
atskleistų ir mūsų pačių vidinį su
brendimą; nejaukti to, kas eina 
iš tautos, su tuo, kas eina iš tau
tai primestos santvarkos bei pa
saulėžiūros. Lietuva dar anaip
tol nėra ‘tarybų šalis’, kaip tai 
nori pasaului įtaigauti prispau- 
dėias. Atjungti Lietuvą nuo ta
rybinės santvarkos visų pirma sa
vo sąmonėje ir šį atjungimą paro
dyti viešumai kiekviena pasitai
kiusia proga būtų ateitininkų at
sakymas į propagand'nes sovietų 
užmačias.

Antroji ryšių su kraštu pusė y- 
i? mūsų pačių lankymasis tėvy
nėje. Ši pusė yra net keblesnė, ne
gu nusiteikimas iš Lietuvos at
vykstančiųjų mokslininkų, meni
ninkų, sportininkų atžvilgiu. Kad 
ryšys su tėvyne turi likti gyvas, 
yra savaime aišku: pats tremti
nių nusakymas gražia formule 
“jie paliko namus, bet nepaliko 
nei kovos, nei tautos” (K K. 
Girnius) reikalauja tokio ryšio. 
Painiava prasideda tada, kai rei- 
K-a pabrėžti šio ryšio pobūdį. So- 
vie’inės įstaigos perša pavienį ar 
grupinį lankymąsi krašte. Mes pa 
tys esame šio lankymosi atžvil
giu gana kritiški, nors iš esmės 
Jo ir neneigiame; kritiški todėl, 
kad anas p'ršimas eina kaip tik 
iš tų, kurie mums nieko gero ne-

Visaip buvo jį praminę. Vieni — 
prancūziškuoju Goethe kiti — pran
cūziškuoju Hoelderlinu. Jam pasi
mirus, poetas Paul Fort pareiškė, 
kad Milašiaus kūryba esanti gra
žiausia dovana, Lakią Europa kada 
yra davusi Prancūzijai. Nesusi
gaudė nabagas, kad būtų buvę man
dagiau sakyti... “Kokią Lietuva yra 
suteikusi Prancūzijai”. Ačiū Dievui, 
kiti Milašiaus gerbėjai to trumpa
regiškumo neparodys. Ilgainiui bus 
vis' labiau iškeliami ir pabrėžiami 
lietuviškos pasaulėjautos pradai 
Milašiaus kūryboj. Pripažinkim, 
kartais ne visai ten, kur tikimės. 
Neretai “lietuviškumu” bus paaiš
kinamos miglotos, pusiau-epigoni- 
nės eilės, o tokių dalykų poeto kū
ryboj, bent jaunystėj, kaip žinome, 
apstu. Retas kuris rašytojas taip pa
siduodavo svetimom įtakom. Kiek
vienu atveju Jacąues Buge1) savo 
studijoj, galbūt pačioj išsamiausioj 
apie poetą — “Milosz en quete du 
divin” — nepabūgs galutinai suta 
patini Milašiaus su Lietuva. Para
frazuodamas Oscar Wilde’ą, kuris 
praminė Milašių “vaikščiojančia po
ezija” (“Voici Milosz-la Poesie”), 
J. Buge pavadins jį poetiniu Lietu
vos įsikūnijimu — “Milosz-la Litu-

Jau vien tai turėtų skatinti kiek
vieną lietuvi artimiau pažinti Mila
šiaus kūrybą. Galbūt, už vis la
biau šiandien išeivijoj, nes savo kū
ryba, ir ypač savo gyvenimu, Mila
šius išreiškia tobulo Benamio, to

bulo savojo identiteto ieškojo dile
mą. Užtat džiugu, kad šįmet, kai 
pasaulis mini jo šimto metų gimi
mo sukaktį, išeivija ryžosi išleisti 
jo Miguel Manara vertimo antrą
ją laidą.

Ironiška, bet tai kūrinys, kuriame, 
galbūt mažiausiai lietuviškumo, 
mažiausiai to, ką vadintumėm mū
sų pasaulėjauta. Bet ši misterija 
yra plačiausiai žinomu Milašiaus 
veikalu. Gal net per daug žinomu. 
Nustelbusiu kitus Milašiaus drami
nius bandymus. Bent to paties J. 
Buge nuomone, sakysim, “Mephi- 
boseth” esąs tiek savo forma, tiek 
turiniu, tiek aplamai kūrybiniu po
lėkiu, kur kas pranašesnis ir bran
desnis už M. Manarą. Šis kritikas 
taip pat vykusiai išryškina, kad Mi
guel Manara sudarąs vos pi.mąją 
pakopą Milašiaus raidoj j visuoti- 
nesnį savęs pažinimą, vidinį skaid- 
rėjimą, į tą kilimą aukštyn, kuriuo 
Milašiaus kūryba ir esanti nuosta
bi.

Sunku nesutikti su jo nuomone. 
Bet faktas lieka faktu, prancūzų vi
suomenėj Manara yra labiausiai gir
dėtu Milašiaus veikalu. Kai, saky
sim, 1973 metais viena teatro gru
pelė, vadovaujama Laurent Ter- 
zieff, pasišovė suvaidinti iki šiol lai
komą nerealizuojamu scenoj anks
tyvesnį Milašiaus dramos bandymą, 
vadinamąsias “Scenas iš Don Žu- 
ano”, jai teko įrašyt skelbimam 
“Rubezahl”, pridedant antruoju pa
vadinimu: “Scenes de Don Juan”. 
Neįmanoma buvo kitaip perspėt 
publikos, kad rodomas visai naujas 
kūrinys, o ne Miguel Manara iš
traukos.

Būtina tačiau bematant pridurti: 
jei išprususioj prancūzų visuome
nėj Miguel Manara aukštai verti
namas, jei apie šį veikalą sakoma, 
kad jis “švytįs valdovišku liepsno— 
jimu, nelyginant Sirius, Milašiaus 
kūrybos žvaigždėtam skliaute” (A.

linki: ne tėvynės meilei įžiebti ar 
jai stiprinti esame kviečiami lan
kytis Lietuvoje; neneigiame todėl, 
kad lankymas's tėvynėje gali būti 
Iš tikro mums atsparos šaltinis, 
teikiąs jėgų atremti nutautinimo 
įtakoms.

Atrodo, kad šį keblų klausimą 
būtų galima išpainioti, skiriant 
tai, kas mums lankymosi metu 
rodoma, nuo to, ką mes patys no
rime paregėth Tai, kas mums y- 
ra rodoma, yra vad. ‘tarybinės 
santvarkos laimėjimai’: išaugu
sios poilsiavietės, nauji miestų 
kvartalai, nauji ar pagerinti ke
liai, įspūdingos dainų ar šok ų 
švpntės, parodos, koncertai, teat
ro vaidinimai. Visa tai esti sutel
kiama į tris keturis taškus, ku
riuose ir lankydinami. Be abejo, 
visa tai pamatyti yra naudinga 
ir pamokoma. Baimintis šių ‘lai
mėjimų’ nėra pagrindo. Bijoti, 
kad penkias dienas ar penkias sa
vaites Vilniuje išbuvęs jaunuolis 
virs komunstu, yra toks pat nai
vumas, kaip ir tikėtis, kad pen
kias dienas ar penkias savaites 
Romoje išbuvęs žydas virs krikš

Rudens rytmečio saulėje Nuotrauka Vytauto Maželio

Godoy2), tai angliškai kalbančiam' plačiai naudojamą indeksą, kaip 
pasaulyje Milašius beveik nežino-1 “Essay and General Literature In- 
mas. Kas be ko, vienoj kitoj ang-Idex”, kad įsitikintumėm, kaip ma- 
liškoj enciklopedijoj galima aptikti į žai rašyta apie Milašių anglosak- 
trumputytę biografinę apybraižą. Ir | siniam pasaulyje. Septyniasdešimt
tai ne visur. Ne ten, bent kur mums 
įdomu. Sakysim, tik naujausioji žy
dų enciklopedija —“Encyclopaedia 
Judaica” — ryžosi paskirti Milašiui 
35 eilučių skiltelę. Ankstyvesnėse 
žydų enciklopedijose jo vardas ne
buvo minimas. NTe ką jaukiau, pa
sidairius po indeksus. Pakanka pa
sklaidyti, sakysim, tokį, šiaip jau

penkerių metų būvyje (1900-1975)
indekso sudarytojai neaptiko ne
vieno išsamesnio rašinio apie Mila
šiaus kūrybą. Ir tas poeto igno
ravimas tuo nclaukfcsnis, kad pran
cūzų akimis Milašiaus įnašas li- 
teratūron neužginčytinas jau vien to
dėl, kad jis suteikė naują interpre
taciją Don Žuano legendai. “Mi-

I guel Manara” esanti, pasak Miche- 
iine Sauvage3) (“Le cas de Don Ju
an”) donžuano mito mirtimi”. Dėl 
to, kad tas personažas kažkada 
pasimirė, galbūt žmonės ir nesi
ginčija, bet kiekvienas traukia ant
klodę savo pusėn. Anglai priskiria 
tą nuopelną G. Bemard Shaw 
(“Man and Superman”).

Šia prasme Lietuviškos knygos 
klubo pastanga išleisti A. Vaičiulai
čio “Miguel Manara” vertimą yra 
dvigubai sveikintina, nes tuo sutei
kiama proga čionai augančioms kar
toms pažinti Milašių ir jo epochą.

Nelengva atpsėti, kaip jos pasi
tiks šį veikalą. Jau vien pats faktas, 

i kad jame traktuojama “amžinoji” 
Don Žaano tema, gali būti jiems kliu- 

I vinių. Vyresnei kartai veikalas pa
simato nostalginėj šviesoj. Iššaukia 

i jis tolimos epochos reginius, kai “pa
saulio būta negudraus”, kai nebuvo 
hippių, L.S.D., Jesus Freaks, trans
cendentinių meditacijų, kai ūžte
lėjo viršun devintoji katalikybės 
banga, nešdama ant keteros P. 
Claudel’į, Ch. Peguy, kai išpopu
liarėjo Oberammergau vaidinimai, 
kai WiIIiam Blake piešė savo vizi
jas, kai siau‘ė;o okul’izmas, spiri
tizmas, satanizmas. “Šėtonas mane 
paliko”, skundžiasi miraklio pra
džioje palaidūnas Manara, “ir aš 
graužiu karčią žolę nuo nuobodžio 
uolos”. Nenoromis pagalvoji, ar pa
skutiniai 19 amžiaus dešimtmexiai 
ir pati 20-ojo amžiaus pradžia ne
buvo laikotarpiu, kada nugaišo vel
nias, ir žmonija, nesižinodama, daly
vavo jo budynėse. Ar jį sutraiškė 
vienu spriktu Freudas, ar ne, neži
nia, bet bū a dvasiniam pasaulyje 
kažkokios neurastenijos. Kasdieny
bės rūpesčių nepažįstančiam Mila
šiui toji tuštuma, buities bepras
mybė, buvo sunkiai pakeliama. Ne

čionimi. Kas sugeba lietuviškas 
vertybes skirti nuo soviet'nės ide
ologijos bei jos valstybinės sąran
gos, tam anų laimėjimų patyri
mas tik sustiprins jo sąmoningu
mą. Kas gi leidžiasi šių laimėji
mų apsva‘ginamas tiek, jog grįž
ta palankus komunizmui, tas y- 
ra arba visiškas nesubrendėlis 
dvasioje, arba jau buvo palankus 
komunizmui ir anksč’au ir lan
kėsi krašte tik todėl, kad savo 
palankumą sustiprintų ir į sovie
tinę propagandą įsiiungtų, taria
ma’ -radęs ‘įrodymų’ krašto ‘pa
žangoje’.

Tačiau tai, ką besilankantieji 
krašte iš tikro nori paregėti, yra 
ne ‘tarybiniai laimėjimai’ —to
kių ir gal net didesnių laimė?‘mų 
T Jetuva būtų oasiekusi savaime, 
kaip ji jų pas'ekė trumpos laisvės 
metais, — bet lietuvis žmogus: 
kaip jis buvoja ir jaučias' tarybi
nės santvarkos apsuptas bei įtai
gaujamas. Sios visti mūsų trokš
tamos paregėti pusės lankymosi 
organizatoriai ne tik nerodo, bet 
visomis priemonėmis besilankan-

čiuos’us nuo jos saugo. Lietuvio 
žmogaus būtis sovietinėje sąran
goje yra mums uždara. Žinoma, 
susitikimai su giminėmis, pokal
biai su vadovais ar partiečiais, 
patyrimai, krautuvėse, v’ešbu- 
čiuose, valgyklose, akylesnis žvil
gis į ba/.nyeias, į knygynus. į b'b- 
liotckas nejaučiamai atskleidžia 
lietuvio nuotaiką. Kas lankosi be

tęs. iš tikro imtų skursti savo dva
sioje. Lankytis Lietuvoje svetur 
gimusiam bei augusiam Vetuviui 
yra tokios pat prasmės bei reikš
mės, kaip žydui lankytis Jeruza
lėn, mahometonui Mckkoje, 
krikščioniui Romoje, nes šios 
vietovės ir yra gyvieji prasmens, 
su'mą savin čia tautos, čia religi
jos dvasią. Aplankyti ir regimai

jokių akinių ir žvelgia atviromis pajausti, šie prasmens perkelia
akimis, tas lengvai pamato skir
tumą tarp ‘tarybinių la'mėjimų' 
kaip fasado ir Letuvio žmogaus 
vidaus. Kas tai pamato, grįžta su
krėstas ne fasado, o vidaus.

Šia prasme ateit'ninkai ir turė
tu būti ruoš’ami. Tėvynė mums. 
esantiems svetur, yra tasai DVJr- 
sis Prasmuo, kuris mus šildo, stip
rina ir skatina ’ ur i. A’iv a zdž'ad 
paregėti šį Didįjį Pradmenį kal- 
•nl'urse bei Ivgumote, pakaus'! ji 
jūros bei miškų ošime, išgirsti jį 
žmonių ryžte, jų maldose ir skun
duose yra kiekvieno svetur gyve
nančio letuvio širdęs troški
mas, pirmoje eilėje jaunimo, ku
ris, su šiuo Prasmeniu nesusilie-

iu reiŠk’amą dvasią į lankytojo 
vidų ir teikia jam jėgos gyventi 
'ia dvas'a ir už prasmenų sienos 
T Tztat bes lankantieji Lietuvoje ir 
: urėtų visų p'rma ieškoti škr 
prasminės — simbolinės reikš
mės. o ne viršūnių medžiaginiu 
‘laimė'imų’. Jie turėtų išmokti 
’t.ą ornsmę rast’, jai atsiverti, pri
imti ią į save ir parsivežti kaip

;p-vbės šaltinį išsdaikyti nesu- 
ž.lugus'am svetur. Šiam reikalui 
H’e'tinink ja vra ir turi būti ruo
šiama sąmoningai bei p’an’ngai. 
Susikūrus tokiai aiškiai sąmonei, 
lankymasis ateitininkų Lietuvoje 
būtų tik laimikis.

Antanas Maceina

nuostabu, jei bonvivano-donžuano, 
besismaguriaujančio dienos džiaugs
mais piliečio figūra jį kankinte kan
kino. Faktinai “Miguel Manara”, 
kurią jis laiške savo jaunystės drau
gui Rolland Boris pavadino “mis
tine elukubracija” (laisvai verčiant: 
putoplaka, mistifikacija) buvo tre
čiuoju grįžimu prie temos, vaizduo
jančios, kaip žmogaus siela, persi
sotinusi žemiškaisiais skanėstais, 
stiepiasi pažinti tyrą meilę, grožį, 
gėri ir Dievą.

Būtina paminėti, kad pirmieji 
Milašiaus sukurtieji Don Žuano 
prototipai nevisai patrauklūs. “Sce
nes de Don Juan”, vaidinimėlyje, 
tilpusiam rinkinyje “septynios vie
natvės”, aptinkame gerokai persi
sunkusi sadistą, kuris, kerštauda
mas žmonai, kad toji pasirinko 
meilužiu jo broli, visų pirma pasi
rūpina ii nunuodytu o po to. už
daręs Doną Lolą RubezahFio 
pilyje, ją kankina. “Moteris būna 
tokia' moteriška, kai ji kenčia”, sam- 
orotauja jis, badydamas adatėlėmis 
Lolos krūtis. Nuostabiausia, kada 
tame Žiaurybės Teatre (ThėStre de 
la Cruar'ė, kurios idėją pradės Ar- 
taud) Mil 'Sius vysto idėfa. kad jo 
personažui mo*ers pnniekmimas vra 
priemone pakilti i tyrosios meilės 
dausas.

Panašus anrifeministinis Don 
Žuanas, tik mažiau patologiškas, 
pasitinka skaitytoja ir Milašiaus 
“romane” — “įvade meilėn” 
(L’Amoureuse Initation) Tame

(Nukelta i 2 peL)
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nastijos viltim. Užtat tėvas ugdo ja
me kario dvasią; pasakodamas apie 
mūšius, kuriuose pasižymėjo gentis. 
Motina, iš kitos pusės, mėgina už
degti jo vaizduotę, aukštindama jo 
akyse pamaldumą, istorijomis, ku
riose Ispanijoj nestinga realizmo ir 
dramatiškumo. Deja, kaip kad ra
šo Mrae Dusanne4) (jos rašiniu čia į 
naudojamės), maurai suniokoti Is
panijos žemėj, o konkvistadorai jau 
spėję nusiaubti visus Eldorado Nau- 

s! jajame Pasaulyje.
Migueliui teks pačiam susirasti 

savo gyvenimo pašaukimą ir jis ji 
randa netikėtai. Viena diena Sevi-

(Atkelta iš 1 puslapio)

“išpažintiniam” kūrinyje, kuriame 
įskiltai įžiūri ne vien pornografiją, 
bet kas baisiau — sąskaitų suvedi
mą su tėvais — vėl pagrindine te
ma yra tai, kad žemiškoji meilė 
esantį trumpalaikė ir iliuzinė, o vie- 
nihtėle realybe esąs Dievas, nes 
Dievas — Amžinybė. Moteris, ir ly
tinė meilė aplamai, tėra vien prie
mone sielai pakilti j tyrosios meilės,
Dievo meilės, artimybę. Visur tas 
pats nepasitikėjimas moterim, be
širde ir besiele kūniška būtybe.

Jei šiandien psichologai aiškina 
donžuaniškumą emocijų skurdybe, į jįV 7 vaidinamas Ti’r^o Te’Mofina
dvasine impotencija, narciziškumu, 
grožėjimusi savim, tai Milašiaus at
veju susiduriam visumoj ne tiek su 
praregiančiais savo niekybę pada
rais, kiek su kraštutinių sprendimų 
sutvėrimais. Gal kiek knygiškais. 
Gal todėl Armand Godoy2, didelis 
Milašiaus gerbėjas (Milosz-le poete 
de l’Amour) pavadins Milašiaus 
donžuanizmą “platonišku” ir “don
kichotišku”.

Visa tai skaitytojui, kuris tikėsis, 
kad “Miguel Manaroj” bus pasako
jama Don Žuano istorija, turi būti 
pranešta. Iš tiesų, kas yra don- 
žuaniškumas? Ką iššaukia tas žo
dis mūsų sąmonėse? — Nesukly- 
šim pasakę — mergišių, paleistuvį, 
mergaičių skriaudėją. Na pridėkim 
— smagių nuotykių ieškotoją, sa
votišką sportininką, nuobodžiaujan
čių 'poniučių džiaugsmelį. Ne ka
žin kaip ryškūs šiandien mums jo 
bruožai. Bet jau vien Moljero ir 
Mozarto poveikyje, tai Renesanso 
gadynės padaras. Karštakošis, aist
ringas pietietis. Atsisakęs atgailaut.

Burlador”, pjesė apie donžuaną 
moterų niekintoją ir prapultį. Mi- 
guelis išeina iš vaidinimo sužavė
tas. Burlador tampa jo gyvenimo 
idealu. Savaime aišku, jo meilės 
nuotykius lydi peštynės, > pasalos, 
dvikovos. Nuostabu, MigueT" visur 
išeina laimėtoju. Tis nrarrfenamasE - o X
Don Žuanu. Ar beverta sakyti, kad 
nuo tos akimirkos ves tik jis dėb
teli moteriškaitės pusėn, ir toji jau 
spurda jo valioj. Ne visada, tiesa, 
jo paslaugumas ir elgsena mums su
prantami. Taip, sakysim, kai vienas 
vyras ne laiku, neapsiskelbęs, grįž
ta iš medžioklės, jis randa jj maž
daug “in medias res”, žmonos glė
byje. Migųelis prisistato kas esąs, nu
silenkia iki žemės ir ima girti čia 
pat žmonos' kūniškuosius privalu
mus.'Ir paskui, neišvengiamoj dvi
kovoj, jis nesiliauja pasakojęs su vi
som smulkmenom apturėtus virpu
lius, kol pagaliau persmeigia mirti
nai nelaimingąjį.

Netrukus visa Sevilija kalba vien ' 
apie ji, ir tėvui nieko kito nelieka>

Tokia yra maždaug istorinio Misteriškų "• c. i T\
juel Manara legenda. Visi šie daly- x ...i.
kai žinomi, nes Manaros beatifika- sužadėtuvių sceną, per: ašydamas, 
cijos byla buvo užvesta netrukus po jei tikėti A. Lebois pateiktu tekstu, 
jo mirties. Patys gi dokumentai yra beveik žodis žodin romancero teks- 
Paryžiaus Biblioteąue Nationale, ‘a. Nėra tai nuodėmė. Veikia ’ sti- 
kur jie atsidūrė po 'o, kai Napoleo- listinė naujo ė. Pr'mcnan i dok 
nas juos pagrobė iš Vatikano. Yra ‘mentalius *n a p r. kur tis ė!'1 
ir kitas šiurpus dokumentas, paties taip sumaniai naudosis Jo' n Da" 
Miguėl Manara testamentas, kuria- Passos. Bet savo stilium ji skirias 
me jis vadina save “blogiausiu žmo- iš kitų. Yra Milašiaus gerbėjų, ku-
gum kokį žemeįė nešiojo” Ir kuris 
prasideda žodžiais: .,Aš, Miguel Ma
nara, pelenas ir dulkė, ’arnavan Ba- 
bilonui ir Velniui, jo' viešpačiui...”

Ar Milašius naudojosi visa šita 
medžiaga — ki'as klausimas. Iki 
šiol studijose apie Milašių būdavo 
sakoma, kad misteriją parašyt jj įkvė
pęs straipsnelis dienraštyje “Le 
Temps”. Kai kas' ta versija kiek abe- 
:ojo ir gal ne be pagrindo. A. Vai
čiulaitis tačiau mini savo įvade nau
ją, iki šiol (1976) nespausdin‘ą po
eto laišką, kuriame jis patvirtina 
“laikraštinę” versiją. Svarbiau yra 
tai, kad iš jo sužinome, jog jis savo 
kūrini sukūrė nepaprastai greitai: 
“Visa tai ištiško ant popieriaus per 
aštuonias ar dešimt naktų, skam
bant sieloj muzikai, kurios' aidesiai 
virpuliuoja dar ir šiandien, prabė-' 
gus tiek mėnesių”. Ši impulsyvi ge
nezė paaiškintų; kodėl, nežiūrint 
kompozicinio padrikumo, atskirų

rių nuomone Manaros ir Girola- 
mos scena esanti gražiausiu nelAc 
duetu pasaulio li'era'ūroį. Sunkoka 
suprasti kodėl, nes vis įmoj, ben* 
prancūziškam teks'e, ii visur'/)’ 
perbaltin‘a bei persaldin'a. Tiera 
Milašius kiek pagyvina savo piešini 
leisdamas atspėti, kad po tos an
geliškos bū'vbės kauke slepiasi su
brendusi, sugebanti vynioti ant pirš
to vyruką moteriškaitė. Tuo labiau, 
kad jis kapituliavęs prieš laiką. Ne
atsitiktinai ji apšneka sumaniai sa-

T*l PR 8-3229
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žuano savimeilę, aiškindama, kad 
ne jo kaltė, jei mo'erys puolusios jo 
glėbin. Lengviau būtų paaiškint 
k a tiku s (sižavėjimą ’uo, kad Giro- 
lama yra pi muoju teig’amu moters 

*-aižėtu Mil'.šiauš kūriniuose Don 
Žuano tema.

Iš viso “Miguel Manara” yra pir
muoju veikalu, išskyrus keletą eilė
raščiu, kuriame Milašius prabyla 
savo balsu, pilnai išsakydamas sa
vo vidin* nerimą, chaosą. Neteko 
aptikti iki šiol jokio rašinio, kuria
me kritikai būtu Įžvelgę i'artiną gi
miningumą su kieno nors kito kūri
niu, kaip, sakysim. “Amoureuse Ini- 
tiation” atveju. Nebeprisimenu kas 
(tikriausiai A. Lebois6) yra taik
liai apibūdinęs Milašiaus kūrybą, 
sakydamas, kad jis per visą savo gy-

(Nukelta J 4 pusi »
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baubiąs No!!! operoj, kai statula,j kaip skubiai išgrūsti ji Ispanijos i 
pastvėrus jo ranką, tempia jį lieps- i šiaurėn, iš ten Italijon. Iš čia jis Į 
nosna. Tiesa, anglas Ričardsonas pasuka Flandrijon, kur, Įstojęs sve-
prasimanys Ersat^, kažkokį Love
lasą, kuri, sugraudintą, privers at
gailauti dorovinga Klarisa... Bet tik
rasis donžuanas — maištaujantis 
žmogus, sukilęs prieš atgyvenusios 
moralės kodeksus, visuomenę, Dievą, 
nebijąs nusmeigti visų, kas jam pa
stoja kelią. Tokie maždaug yra ste- 
stereotipinio donžuano bruožai. Ne
nuostabu, kad šis personažas kaž
kada žavėjo masių vaizduotę ir 
kad, legendai vystantis, atsirasdavo 
tam tikrų retušavimų. Taip, saky
sim, vėlesnėse versijose Dangus pa
sigailėdavo Don Žuano. Nuskriaus
tos mergelės ašarų dėka, pramušt
galvis išvengdavo pragaro liepsnų. 
Begėdiškiausiai užmurzino jo pie
šinį, žinoma, romantikai, ėmę aiš
kinti jo drugelišką tūpčiojimą nuo 
gėlelės kažkokiu “idealios moters” 
ilgesiu. Bet tai buvo taip pat legen
dos žydėjimo metas, nes jj yra vaiz
davę ir Baironas, ir Prosper Meri- 
mėe ir mažiau žinomi rašytojai — 
Durnas (jaunasis), Blaze de Būry, 
Dėsirė Laverdan ir t.t. ir t.t., kiek
vienas prasimanydamas naujų situ
acijų, kiekvienas užbaigdamas savo 
melodramą nauju efektu.

Ką naujo įneša Milašius šios 
temos traktaviman? Kodėl prancūzai 
galvoja. kad jis ištrenkė legendą iš' 
orbitos?

Milašius yra ne kartą pareiškęs, 
kad jo tikslu buvo parodyti skaity
tojui istorinį Miguei Manara: “Is
toriniu požiūriu mano Manara yra 
grvna tiesa, nes aš vengiau bet ko
kių prasimanymų”, rašė jis Jean- 
ne-Yves Blane. “Aš tepabandžiau, 
kaip poetas, atkurti Rancė tipo kro- į 
nikos- Įvykį”... Kažką panašaus, at- J 
rodo, bus jis kalbėjęs ir Vaičiulai- j 
čit'ri, kaip kad spręstina iš įvado. į 
Sunku suabejoti jo nuoširdumu. De- ■ 
fa. pirmasis dalykas, kuris nuvilia 
skaitytoją yra tas, kad jam pasi
mato, jog Milašius pernelyg skubiai J 
susitvarko su Istorine legenda, su J 
tuo. kas išliko liaudies sąmonėj. O 
jinai laki. spalvinga, trenkianti epo
chos garais. Jos nepažįstant, pirma- 
-{« veiksmas tampa nevisai aiškiu.

Miguel Manara VincenteHo y Le- 
o gimė Sevilijoj 1627 metais kil- 
rriUigoj šeimoj, atklydusioj iš Korsi
kos.' Jis buvo šeštuoju vaiku šei- 

Be V vyresnysis brolis pasi- 
mrršta, būdamas paaugliu. Jauncs- 
r.vsis tampa dvasininku. Lieka vien 
sesutės. Žodžiu* Miguei tampa

timu vardu kariuomenėn, kovoja su 
olandais. Ten jis elgiasi kaip dera 
malšintojui ir karininkui: lėbauja, 
svetimoteriauja, lošia kortomis. Lo
šime, tarp kitko, jj lydi neišaiški
nama sėkmė. Vienu atžvilgiu jis ski
riasi nuo savo modelio-literatūrinio 
personažo. Pastarasis nevengdavo ir 
gatvinių moterų malonių, tuo tar
nu kai Miguel Manara jų vengia. 
Tis taip pat nepakenčia, kad bū‘ų 
keiksnojamasi ir bumoįama prieš 
Dievą jo akivaizdoj.

Kaip bebūtų, jis pasižymi mū
šiuose, ypač Berg-op-Zoom apsupi
me. Tai suteikia jam galimybę pa-’ 
sisakyti savo tikrą pavardę ir netru
kus grįžti Ispanijon. Bet Madride 
jis sunkiai suserga. Visi maro. kad 
nepagyjamai. Tačiau , jis pasveiksta. 
Atrodo, kad toii akistata su mirtim

tik .dar paaštrino jo geismą šėlti. 
Jo ciniškumui nebėra'ribų; Saky
sim, jis tyčia pasuka toKition gim
tinėn Korsikon, sužinojęs^, kad ten 
gyvena mergina, kurios motiną bu
vo suvedžiojęs jo tėvukas. Vėl Jis pri
sistato svetima pavarde, painioja 
pinkles .iki tos vai .ūdos, kada, turė
damas merginą savo' valioj, jis ne
slepiamu džiaugsmu a'.skleidžia, kad 
jis jos netikras brolis. Toji skelia 
jam i ausi, užsiundo visą giminę 
bei ta: nūs, ir Migųelis. nešdinasi, 
pakeliui nusmeigdamas dar porą au
kų.

Grįžęs j Seviliją, Migųelis vienos 
puotos metu trenkia ant stalo savo 
svečiams ■ sąrašą, šūkteldamas: 
“Žvilgterkit, mylistos. j šį raštą, ir 
jei Jūs neąptiksit jame savo vardų, 
tai nepykit. Kaltinkit ne mane, bet 
savo žmonas už jų negražumą”. 
Pagaliau Miguel. gerai išauklėtas is
panas, kurs nepakenčia, kad drau
gai keik'ųsi ir pik'žodžiautų io aki- 

' vaizdoj bei trainiotųsi kekšynuose. 
susiremia su pačiu Dievu, suvedžio
damas vienuolę. Ir ne šiaip sau ko
kia viennoU. bet ta pačią Teresę

io

Sevilijoj, kuriai jis kadaise buvo nu
plėšęs šlovę, ir kuri įstojo vienuo- 
lynan po to, kai jis nudaigojo jos 
tėvą. i

Bet lemtingo naktinio pasimaty
mo išvakarėse, Migueli ima krėsti
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mas, o po to pirmasis (pats skys
čiausias), antras, trečias ir penktas. 
Šeštasis, nemažiau nelygus kaip kad 
pirmas, buvo sumestas, au'oriūi grį
žus iš Ispanijos. Jau ši kūrimo ei
ga parodo, kaip mažai autoriui rū
pėjo psichologiniai pa’eisinti perso
nažo atsivertimą. Veikale nerandam 
nuodėmėse grimstančio donžuano.

« iki 7 Si» vai. vakar.- 
Aefttad nuo ’ *kl 3 vai

Pagal ausltarlint,
OftMi telrf. \VA

Kezld. tel. WAn»rook 5-.tO Ih

drugys, apninka haliucinacijos, ku- Vka .Q atpasakojama su.
riose jis išvysta savo paties laido- stcnoRrafiskai pirmose vd-
tuves. Gyja jis labai pamažu, kla 
joja leisgyvis. Tr š ai kažkodėl vie
ną dieną jis nuklysta nuošalion kop
lytėlėm Ten jį pasitinka Dievo ma
lonė mergiotės pavidale. Ji kilmin
gos šeimos, jai penkiolika metų,ir 
auga ji vieniša, slaugydama irzlų 
tėvą.

Jų sužadėtuvių scenos apsaky
mas keliavo iš lūpų j lūpas per 
genties kartas, kol, kaip sako Mme 
Dussanne4), tą istoriją užrašė vienas 
prašalaitis, svečias iš šiaurės, iš 
snieguotos Lietuvos. Jis vadinosi 
Milašium.

Migųelis susituokia su Jeronimą 
(Milašius ją pavadins Gkolama) 
Granadoj Dievo ir notaro akivaiz
doj. Iškelia šaunias vestuves, daly
vaujant gausiam būriui poetų-dai- 
nių, giedančių vestuvines liaupses. 
Visuomenė greitai atleidžia jam

kalo scenose. Susidaro įspūdis, kad 
Milašių už vis labiau veikė legen
doj minimi personažo dvasiniai su
trikimai — haliucinacijos, nea‘s-‘o- 
janti pagunda nusižudyti Visa tai 
išreikšti scenoj au+orius bandys 
šmėklų, dvasių, Žemės ir Dangaus 
balsų pagalba. Priemone, kuri 
anais laikais buvo populiari vidi
niams konfliktams pavaizduoti.

Palyginus tačiau Milašiau* versi
ją su paplitusiom tada melodramo
mis, akivaizdu, kad ji skirtinga. Au
torius sukūrė legendos epilogą. Jo 
drama prasideda ten, kur kiti atsi
kvėpdavo, parašę paskutinę senten
ciją. Tai ne palaidūno, bet šven
tojo istorija.- Amžinybės elgetaujan
čio žmogaus (mėndiarit dė l’-ėteriri- 
tė) žmogaus istorija, kaip pavadins* 
ją Micheline Sauvage3). Bef visa tai, 
pakvipę dorovinan’č'o apsakymėlio
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praeities išdykavimus. Jis teisėjauja Le^t^Vu. Savotiška pub-1 A KUS ET
yaldinink uja Sevilijoj, kaip labai pcIs.in’e Net ir ai&ūs Mi-’

gerbiamas pareigūnas. Bet po tryli- Uš5aus gerbė-a5 buvQ linkę
,kos skaidraus šeimyninio gyvenimo^. jos
įmetu, Jeronimą miršta taip štai- verte Jr kad
Igiai, kad Migueliui tenka vienui vie-1
nam stebėti jos agoniją. Visa tai 
jj sužlugdo. Jis užsidaro vienuolyne,

do noras nusižudyti, vėl kankina 
haliucinacijos, pranašaujančios »jo 

mirtį. Ir taip jam klaidžio- 
(ar ne ta pati 

Jeronimą, klausias! legenda) pa
kreipia jo žingsnius koplytėlės pu
sėn, kur jų susitikta pirmąjį kartą, 

ten tą pačią dieną, kai jon 
Caridad brolija. Nėra tai vie

nuoliai, bet pamaldūs pasauliečiai, 
kurie pasiskirsto pareigom kas sa
vaitę. bet kurių tikslu yra patar
ianti pasmerktiesiems miriop, padė
ti jiems ištverti iki bausmės valan
dos^ po to pasirūpinant jų palai
kų palaidojimu. Prieš tai brolijai 
įsteigiant savo skyrių, šių žmonių 
lavonai būdavo išmetami drauge 

užmuštaisiais korridose arkliais 
tarpekli maitvanagių penui.
Šiuo kartu Migųelis yra tikras, 

kad jis surado kelią, kurj jam rodo 
Jeronimą. Jis uždega savo iškalba 
brolijos narius, išprašo lėšų, su- 
ganizuoja ir pastato vargšams prie

ją permalė į operą. (Verta paminė
ti, kad Henri Tomassi kūrė savo 
operą, glaudžiai bendradarbiauda
mas su autorium ir skrupulingai lai
kydamasis originalaus teksto, tos 
‘aksominės prozos”, kaip išreikš 
J. Rousselot5. Yra ir kita opera, su
kurta pagal M. Manara siužetą Pier- 
ro Coppolo. Bet ji laikoma nevy
kusia jau vien todėl, kad kompozi
torius pasirėmė libretu, parašytu 
Vincenzo de Simone, kuriame sak
ralinė rimtis visikai išnyksta.)

Grįžtant prie siužeto, pažymėkim, 
kad yra galbūt trys taškai, kur 
Milašiaus interpretacija kertasi su 
legenda. Pirmuoju būtų tas, kad 
autorius labai mažai paisė laiko ir 
vietos kolorito. Kaip bebūtų naivi 
ir padrika legenda, junti joje gyve
nimo kunkuliavimą, papročius, bajo
rijos siautėjimą, regi kiek patirštin- 
♦ą, bet vaizduotę pagaunantį palai
dūno portretą. Milašiaus misterijos 
pirmame veiksme pasitinka mus rus
tus, nešnekus, perkaręs Weltsch- 
merzinls dūsautojas. Reikšminges
nis yra kitas dalykas. Legendoj Giro- 
lamai priklauso pagrindinis vaidmuo, 

glaudą, kurios pastatas yra išlikęskartu jos dėka Manara išsi- 
iki mūsų dienų Jis triūsias su tuo muša iš klystkelių. Pirmą kartą, 
pačiu savęs atsižadėjimu, nuolanku- Vai ji įsiperša jam j teisėtas žmo
nių ir meile, už kuriuos šiandien nas, antrą, kai jf pakreipia jo žings- 
Taikome Šventuoju 5v. Vinccnf de nfas koplyčios link, kur renkasi Cari-

kur palaidota Je.onima, ji vėl gun

paties mirti. ir taij 
jant laukais, kažkas

Atveda
renkas

Nuotrauka Vytauto Maželio PauL

OK tel. 735-4471; Rez. 246-2839
Jei neatsako skambint 636-1549

OR. E. OECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGF 

Sprrlalyhė — «»
EnKM-tnė.. 11k<»

CRAWFORI» AIĖIHCAI. RIIIIMM 
841# Si>. I’iita-ki 

vnlaiidop patra' ,<isitnri[n«

IWll”«. — GI 8-6873

OR. W. M. EISIN«EISINAS
AKI’SERI.lA IR MOTERŲ LIGOs- 

GINEK01DGINF CHIRURGIJA 
6132 So Reilzie w x V’KIII

» |uųptl -i.'Uiirtnu, «ci «•
-kmiititnli: Ali i •srM

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS ir ČHIRURGAJ’

TeL — BE S-58»3 
Specialybe Akių ligos

3907 Weat lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Offoo teL — PR 8-2220
OR. JANINA JAKAEVIAIUS

‘ * 9 6 K 8 A

VAIKU LIGOS
2656 W»*1 63r«1 Street

Pirmad antrad . ketvir’ad Ii penai 
nuo 13 Iki Z vai ir uuu o Iki > va* 
vak AeMad nuo 1 iki « vai

Of# PO 144000. Rez. GA 3-727*

OR. A. JENKINS
gydytoja? ir chirurgas

3844 Went 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą

Telef. — 282-4422

DR. ROMAS PEIKUS
Akff I KSUS — Cltl'MI KOMA 

Ofisai
II. Ar. VV4RA.AH VVL

I2«N> \<> CEAT11AI. 4YE 
Valandnt* panai susitarto*

DR. FRANK PLLCKAS
(Kalba lietsviA^iui . 
3PTOMETRISTAJ?

FHcrmn irkis • l*eU»rtln HktlIlOB W 
•1'onta.l hUir

2618 W. 714 st. — Tel 737 514!
va sueita* linu V£dart tf f

OR. LEONAS SEIBUTjS
INKSTŲ pnst.es IR 

PROSTaTO chirurgija 
MSli W. 63rd st.ue.

Vai antrad nuo 14 popiet 
ir ketv mm 5-7 vakare 

Ofisu tel. 776-2880, rezid. 448-S54C

DR.TT. SIMORAITIS 
G T n YTo4 AB 

Adresae 1255 W. 6Srd Street 
itftM. telrt R4. &4«ta 

Kv/trlenr-ljiM. celei. RR <-ASI1 
Vai pirmad. antrad.. ketvirtas • 

penktad nuo 1 Iki t raL >>#bt

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
Bendra praktika ir moterų'ligor 

< tf|mm« lr r«-a 28.V2 W AStb Al
r«4 rit*M|Mn n-ižZS 

Oftai, vai pirm., antr.. treS I*
(m* n k t nuo t-4 vai lr C #

2 4 p p »r kitu laiku

■ifkv. (ei IIF 1-21231. namu RI

OR. V. TUMASONIS
chirurgas 

2454 Went lįst Street
«’ai pirm mtrad keti Ir penktao

dad tebUĮa. MlUSiuI tų dviejų-mo-

DR. K. A. JUČAS
dermatologija

CHIRURGIJA 
S14 Nu Weaten. Avenue 
1002 Nu. Weetem Avenue 
Tel atsakoma 12 valandų

1894441 - 5614605

Istalgno Ir batu te*. 652 13X1

DR. FERD. YYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA 

1467 B 49te Coatb. Oeer
Kasdiso 10-12 ir 4-7 '

... JlMjna ttač ir tedt

U* uikvto nusitari

Tel. ofiso PR 6-6446
OR. F. C. WINSKUNAS

gydytojas ir chirurgą# 
Slin West 71st Street

V&ittfltlOB i VJM 
rpf#d ir paimt

Ofiso tel $86-3166 namą 636-4851

DR. PETRAS JUOBA
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

6234 S. Narraojaatf A«»
Yal pinu aotr. kote tr pmtt~ >' 

,9e6tadlMuala pb^al

pnst.es
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Stasio Šalkauskio premijos laureatas
Pokalbis su dr. Jonu Griniumi

Viename iš didžiųjų Europos 
kultūros centrų — Miunchene 
— gyvena vienas iš mūsų pir
maujančių kultūrininkų — dr. Jo
nas Grinius, daugelio knygų au
torius, kūrybingas kultūrininkas. 
Tik atsilankius j jo butą Bava
rijos sostinėje ir praleidus treje
tą dienų draugėje, išryškėja,kaip 
jis seka visą mūsų kultūrini gy
venimą šiapus ir anapus geleži

nės uždangos, kaip jo knygų len
tynos kūpa prikimštos naujausių 
leidinių, kaip jis sielojasi visa 
mūsų tautos kūrybine ateitimi.

Džiugu, kad jo ilgametis pa
sišventimas mūsų kultūriniam

kauskio žodžius apie vieną atei
tininkų principą inteligentišku
mą ir, ragindamas ateitininkus 
jj uoliau •vykdyti, savo gautos 
premijos sumą, kad ir simboliš
kai, paskirsčiau lietuvių kultūros i 
institucijoms, pirmiausiai spau
dos institucijoms. Tikiuosi, kad 
tie draugai, kurie per premiją no
rėjo mane sušelpti, man atleis. 
Man atrodė, kad šitaip bus pras
mingiau, negu žymią dalį pre
mijos pinigų išleisti rizikingai 
kelionei. Bet dėl šito Stasio Šal
kauskio premijos prasmė nenu
kentėjo. Manau, kad tai yra 
prasmingiausia premija jau žino-

. . . , _ ,. . .... į miems kultūrines kurvbos darbi-gyvenimut ir jo kūrybinis reiski- . , , ... w , , . , mnkams pagerbti ir paremti.masis žurnaluose, dramoje, kriti 
koje, lietuvių liaudies kūrybos 
analizėje, literatūros istorijoje, 
Putino ir Milašiaus raštų nagri
nėjime, giliose paskaitose kultū
ros savaitėse bei kitomis progo
mis buvo įvertintas, šiemet jam 
skiriant Stasio Šalkauskio kūry
binę premiją, kurios jis tikrai nu
sipelnė savo turtingu įnašu į mū
sų kūrybos pasaulį.

Premijos paskyrimo proga 
prof. dr. J. Grinius malonėjo at
sakyti į šiuos jam pateiktus klau
simus:

— Kaip patyrėte apie prof. Sta
sio Šalkauskio premijos Jums pa
skyrimą ir kokį įspūdį padarė ši 
žinia?

— Žinia mane pasiekė oficia
liu keliu. Ateitininkų Federaci
jos generalinis sekretorius Vaclo
vas Kleiza š.m. rugpjūčio 18 die
nos laišku pranešė, kad šių me- 
tif Stasio Šalkauskio kūrybinę pre
miją Federacijos valdyba pasky
rė man, remdamasi pasiūlymu 
komisijos St Šalkauskio premijos 
kandidatui parinkti. Iš protoko
lo šitos komisijos, kuriai pirmi
ninkavo Alina Skrupskelienė, ma
tyti, kad iš kelių kandidatų man 
premija paskirta vienbalsiai už 
mokslinį ir literatūrinį darbą. Be 
abejo, šitoks idėjos draugų pri
pažinimas man buvo malonus. 
Jį ypač malonų padaro dvi ap
linkybės. Viena, kad šita premi
ja turi mano mylimo mokytojo

— Jūsų kūrybinis gyvenimas 
buvo apvainikuotas eile premijų. 
Gal būtų galima suminėti, kada 
ir kokias kitas premijas esate lai
mėję?

Be šios Stasio Šalkauskio 
kūrybinės premijos, kuri man te
ko, jau sukakus 75 metams, pir
mą mokslinę premiją laimėjau 
“Aidų” žurnalo 1957 metais. Ji 
buvo man paskirta už “Lietuvių 
kryžių ir koplytėlių” studiją 
rankrašty su gausiomis lietuviš
kų kryžių iliustracijomis. Tai bu
vo tartum paminklas lietuvių 
liaudinei kūrybai kryžių ir kop
lytėlių pavidalais, kokių mūsų 
tėvynės pavergėjas nebegali pa
kęsti. Antra premija man teko 
Lietuvių rašytojų draugijos 1962 
metais už istorišką dramą “Gul
bės giesmę” (arba Barbora ir 
Žygimantas). Trečia premija vėl 
buvo mokslinė už mokslinės kri
tikos darbus “Veidus ir proble
mas lietuvių literatūroje”, už I-jį 
tomą. Ją paskyrė 1975 m. Lietuvių 
katalikų mokslų akademijos ko
misija iš tų lėšų, kurias moksli
nei premijai buvo davęs dr. kun. 
J. Prunskis. Dabar prisidėjus Sta
sio Šalkauskio kūrybinei premi
jai, atrodo, kad lietuvių visuome
nė šituo atžvilgiu mane per 
daug lepina. Kartais paklausiu, 
ar nebūtų geriau, jei žmonės dau
giau paskaitytų...

—Šia proga būtų įdomu pri
siminti Jūsų kūrybos apraiškas.

Stasio Šalkauskio kūrybinės premijos laureatas dr. Jonas Grinius

prancūzų kalbos ir literatūros, o 
meno istoriją klausiau tik kaip 
mėgstamą dalyką. Bet, kai pra
dėjau dėstyti Teologijos-filosofi
jos fakultete prancūzų literatū
rą, dėl universiteto reformos kap
rizų gavau dar dėstyti meno isto
riją. Nelikau šioje srityje bergž
džias, nes “Vilniaus meno pa
minklai” (1940 m.), “Lietuvių 
kryžiai ir koplytėlės” priklauso 
meno istorijos sričiai, jei nuoša
ly paliksime “Grožį ir meną” 
(1938 m.), nes ši knyga pirmiau
sia priklauso estetikai ir meno fi
losofijai. Kai pradėjau dirbti

yra likusi niekur nestatyta “Auk
sinės mergelės” komedija, nors 
man atrodo, kad išeiviškas nuo
taikas ji gerokai “paglosto”.

— Jūs reiškiatės įvairiose kū
rybos srityse. Gal galėtumėt pa
sakyti, koks žanras Jums arčiau 
prie širdies?

— Į šį klausimą nelengva at
sakyti, nes nevisada dariau tai, 
apie ką būčiau norėjęs rašyti.
Jei žiūrėti mano ‘‘debiuto” metų, 
t.y. paskutiniųjų metų gimnazi
joje, tai anais 1922 metais pasi- 
reiškiau trijuose literatūros žan
ruose. Pirmiausia parašiau, kaip į Laisvosios Europos kolegijoje 
sakiau, dramą “Sąžinę”. 1922 i Strasburge, pasirodė, kad čia la- 
m. žiemą jaunas Kauno valsty-į blausiai reikalinga lituanistika, 
binis teatras su gastrolėmis buvo i Tada vėl labiau pradėjau domė- 
atvykęs į Šiaulius ir ten suvaidi- tis lietuvių literatūra. Ji beveik 
no V. Mykolaičio-Putino dramą i kasdienine duona tapo, dirbant 
“Valdovo sūnų”. Man šis kuri- Vasario 16 gimnazijoje, nors aps- 
nys taip labai patiko, kad išdrį- kritai lietuvių literatūros autorių 
sau pareikšti savo nuomonę vie-į ir jos problemų niekada nebuvau

PETRAS PILKA

ir profesoriaus Šalkauskio vardą., Kokius veikalus esate sukūręs ir 
Juk jo asmenį ir jo idėjas aš ir j Juokios Jūsų dramoj buvo vai-
dabar dažnai prisimenu, nors jau 
yra praėję 36 metai nuo jo mir
ties. Antra, šiai premijai lėšos ne
ateina iš valstybinių šaltinių, bet 
yra sudedamos iš aukų tų asme
nų. kurie gerbia Stasį Šalkauskį, 
kaip žymų lietuvių tautos moky
toją, ir kurie savo aukomis nori 
padėti lietuvių kultūros darbi
ninkams už Lietuvos sienų. Šios 
premijos šiemetiniams fundato
riams mano nuoširdus dėkui.

Tačiau su šia premija yra su
sijęs ir šioks toks nesmagumas. 
Ateitininkų Federacijos gen. sek
retorius V. Kleiza savo laiške su
gestionavo, kad gautos premijos 
atsiimti atvyksčiau į Ateitininkų 
kongresą Clevelande. Tačiau tai 
vargiai būčiau galėjęs atlikti be 
rizikos. Iš anksto į Kongresą ne
buvau numatęs vykti, o kai atė
jo žinia apie premiją, bebuvo li
kę tik kelios dienos iki kongre
so. Per riek laiko, vargu ar bū
čiau suspėjęs įsiskiepyti ir gauti 
vizas. Dar labiau gąsdino Ang
lijos ir Prancūzijos lėktuvų kont
rolierių streikas, kurio pasekmės 
jau šiek tiek buvo pradėjusios 
atsiliepti Vokietijoje. Nebebuvo 
laiko susirašyti ir su pažįstamais 
Clevelande dėl kelių nakvynių. 
Pagaliau rugsėjo 2-5 dienomis 
pažadėjęs aplankyti iš toli drau
gas, kurio aš nebebuvau matęs 
daugiau kaip 30 metų. Dėl šitų 
visų aplinkybių susilaikydamas 
paskubomis vykti į Clevelandą, 
pamaniau, kad Ateitininkų kong
reso dalyvius galima šiek tiek ki
taip kompensuoti dėl mano ne
buvimo. Būtent, parašiau laišką, 
kuriame pacitavau Stasio Sal-

dintos?

—Savarankiškus rašto dar
bus esu pradėjęs gana anksti 
Dvi komedijėles esu parašęs, dar 
tebebūdamas 3-4 klasės gimna
zistu. Bet jų niekas nematė, nes 
niekam nerodžiau. Pirmą dramą 
parašiau, būdamas VlII-je gim
nazijos klasėje. Tai buvo penkių 
veiksmų ir prologo drama ‘‘Są
žinė”. Ją 1922 m. pavasariop 
pirmą kartą buvo pastatę moks
leiviai ateitininkai Šiauliuose. Ši 
drama atskira knygele buvo iš
leista 1929 m. Tada mėgėjai ją 
statė ir kitur, bet ji man pradė
jo nebepalikti. II-sios Vokiečių 
okupacijos metais ją buvau ge
rokai perdirbęs. Deja, jos rank
raštis liko Lietuvoje.

Tremtyje parašytų dramatinių 
kūrinių bene daugiausiai buvo 
vaidinta trijų veiksmų drama 
“Žiurkių kamera”. Šitą lietuvių 
rezistencinės problematikos dra
mą buvo pastatęs V. Braziulevi- 
čius Clevelande ir rodęs kituose 
miestuose. Po “Žiurkių kameros” 
daugiau vaidinimų susilaukė is
toriška drama apie Žygimantą 
Augustą ir Barborą Radvilaitę 
vardu “Gulbės giesmė”. Ją pa
statė Kudabienė-Dauguvietytė 
su savo “Aukuro” teatru Hamil
tone (Kanadoje) ir vaidino ki
tuose miestuose. Trijų veiksmų 
dramatinė legenda “Stella Ma
ris” buvo pastatyta Australijoje 
ir suvaidinta bene jos trijuose 
miestuose. Tik, deja, iš atminties 
(matot, ji silpnėja) nebeprisime
nu ją stačiusio režisieriaus var
dą Iš spausdint^ tremty dalykų

šai raštu, net polemizuodamas, 
jei neklystu, su E. Radzikausku. 
Tai buvo mano pirmasis litera-

išleidęs iš akių. Visada stengda
vus perskaityti, kas lietuvių li
teratūroje įdomesnio buvo išlei-

tūrinės kritikos straipsnis, kurį džiama Vakaruose ir pavergtoje
išspausdino “Laisvės” dienraštis 
savo atkarpoje. Reikšmingi man 
buvo tie abitūros metai ir dar 
vienu atžvilgiu, nes tada dar pa
mėginau epinio žanro. Parašiau 
tokį apsakymą vardu “Mesiana”, 
kur mėginau vaizduoti pirmuo
sius krikščionis V. Krėvės “Dai
navos šalies padavimų” stiliumi. 
Dabar šitokia tema tokiu nepap- 

1 rastai puošniu stilium kūrinėlis 
Į atrodytų hibridiškas. Bet mano 
“debiutas” (1922) metais, matyt, 
tai buvo priimtinas ir kitiems. Ši- 

J taip sprendžiu iš to, kad, mano 
“Mesianą” ‘‘Ateities” redakcija 

! išspausdino dviejuose žurnalo 
numeriuose.

— Bet iš to, ką esate paskel
bęs žurnaluose ar knygose, ne
atrodo, kad epinis literatūros 
žanras Jums būtų prie širdies.

—Tik šitaip atrodo. Bet iš 
tikrųjų yra kitaip. Per paskutinį 
dešimtmeti esu parašęs du roma
nus. Dėl jų kai kurių vietų tu
rėjau abejonių. Dabafr, kai esu 
kai kurias silpnybes išlyginęs, 
nerandu leidėjų. Šitaip jie ga! ir 
liks pomirtiniam palikimui drau
ge su vienu antru smulkesniu 

(darbeliu. Mano gyvenime, į kurį 
buvo įsibrovę du pasauliniai ka-

tėvynėje. Žinoma, taip pat ir pa
rašydavau. Specialiau prie lietu
vių kritikos sustojau, kai baigiau 
darbą Vasario 16 gimnazijoje 
1972 metais.

— Įdomu, kaip vyksta Jūsų 
kūrybos procesas. Kada koks žan
ras jums geriausiai sekasi? Ar tu
rite, kokius metų laikus ir paros 
valandas, kada įkvėpimas Jums 
geriausiai tarnauja?

— Man atrodo, kad apie kitų 
kūrybos procesą esu neblogai pa
rašęs savo “Grožio ir meno” 
knygoje. Tačiau apie save kalbė
ti daug painiau gal dėl to, kad 
normaliomis aplinkybėmis tedir
bau Lietuvoje maždaug tarp 
1926-1940 metų. Tada vyravo 
mokslinis ir pedagoginis darbas 
universitete. Tada teparašiau tik 
vieną dramą “Žemę ir žmones”. 
Apskritai galėčiau prisipažinti, 
kad dailiosios literatūros imda- 
vaus dažniausiai tais laikotar
piai-, kai manęs nespausdavo 
duonos ir visuomeninių pareigų 
reikalai. Kritikos straipsnių savo 
malonumui tesu parašęs ne
daug, bet dažniausiai redaktorių 
prašymu. Tik ruošdamas “Vei
dus ir problemas lietuvių litera
tūroje”, esu daug ką parašęs sa

rai, buvo ne vienas atvejis, kaip į noru todė^ kad pavergtoje
Lietuvoje apie kai kuriuos rašy
tojus nieko nerašoma, arba jie 
iškraipomi pagal svetimųjų mark
sistinį tikėjimą. Jutau pareigą pa
rašyti taip, kaip dabar Lietuvoje 
komunistai draudžia. Recenzijų

sakiau, kad dariau ką kitą, ne 
gu norėjau.

Sakysim, baigęs gimnaziją, stu
dijavau lietuvių literatūrą, bet, 
išlaikęs universitetinius egzami
nus, jos nedėsčiau, nes buvau

DUONA NAMUOSE

Niekur jau nebeikim. Likime ant kranto. 
Tegu bėga vienas keltas nežinios.
Spėsim, spėsim, Ugi miesto sukūrento 
Ir sudegusios minios.
Tu tokia pavargus. Ir aš toks pavargęs. 
Pradeda vėl degti miestai kalnuose.
Kas gi mūsų duoną namuose suvalgysi 
Šventą duoną namuose!
Ir į tamsią naktį ašara nukrinta.
Cit, to skausmo ir taip daug nakty. 
Rasime juk taką kur žmonių pramintą 
Šios nelaimės pūnaty.
Paremk savo galvą — Štai, čia ryšulėlis. 
AS budėsiu vienas, kol kalnai nušvis. 
Anoj pusėj plaukia žvejo žiburėlis 
Tartum laimė prieš akis.
Ir kažkur nūlydim debesėlį greitą.
It taip plaka klaikumoj širdis.
Ir bučiuojam žemę, kad greičiau ateitų 
Išsipildymo Naktis.

STOVI VIENAS

Kai su pūko debesėliu
Saulė sėda už kalnų,
Koks tylumas, Dievulėliau,
Ant piliakalnių senų!

Nėra garso, nėra vėjo.
O ant lauko, ant lygaus
Tik šešėliai vis ilgėja
Medžių, kryžių ir žmogaus.
Iš paraisčių kyla rūkas,
Nuo arimų, parugės —
Sklaidos, nyksta susisukęs
Lyg posmelis iš giesmės.
Bijai žodį sušnabždėti.
Akmenį užgaut kame.
Už miškų skliautai žvaigždėti 
Susilieja su žeme.
Kai su pūko debesėliu
Satdė sėda vakare,
Stovi vienas, Dievulėliau,
Ir bijai sudrumst save.

TŪKSTANTĮ SOLVEIGŲ

Jeigu lotosas aš būčiau, jeigu 
Iš melsvųjų Nilo vandenų,
Rudens vėjai tūkstantį Solveigų 
Man pašvilptų nuo kalnų.
Švilptų, švilptų, pasiėmę fleitą,
Tartum faunai tyliai ir švelniai, 
Teptuku išdažę statų šlaitą 
Lyg paveikslą geltonai.
Purią sniego kupetėlę ristų
Tartum perlų luitą tylumoj —
Ji lyg sfinkso ašara nukristų 
Ir sudužtų vienumoj.

Piešinys Juozo Penčylos

Poetas Petras Pilka mirė š. m rug
sėjo 4 d. Bostone. Buvo gimęs 1938 metais Lietu
voje anksčiau išlė'sti šie jo poezijos rinkiniai: “Pen
ki fragmentai” (1936), “Dienu griuvimas" (1937), 
“Parduotas vardas” (1938), “Žalioji primadona” 
(1939). Pokario metais Vakaruos išėjo: eiL rinkinys 
“žvaigždžių jieškojimas" (1950) ir eiliuota pasaka 
vaikams “Žvirbliai Inkilėliuose" (1952).

Poetui Petrui Pilkai yra būdinga dar ir tai, kad, 
nesiekdamas populiarumo, jisai savo švelnios lyrikes 
knygas vis atspausdindavo labai mažu tiražu. Pas* 
kui tais retais egzemplioriais apdovanodavo arti
mus draugus ir šiaip prisiekusius poezijos skaityto
jus, o knygynuose pirkimui jo knygų beneik kaip ir 
nebuvo. Tuo tarpu dažnas Petro Pilkos eilėraštis 
pasižymi nemeluoto jausmo gilumu ir formes subti
lumu.

Prisimindami ir pagerbdami mirusį poetą, spaus
diname čia jo lyrikes pluoštą.

Iš Solveigos žodžių žiedą kraučiau, 
Susikraučiau atspindžius rudens, 
Sfinkso ašara lapus nuplaučiau 
Ir zydėciau ant akmens.

ŽVAIGŽDĘ ŠVIESIĄ

Apie žvaigždę vis dainavo
Mano motina gera,
G ji skrido, ji keliavo —
Vis pro ją ir vis pro ją.

Vakare iš lango sekė
Ji balta kaip lelija,
O ji skrido, o ji lėkė —
Vis pro ją ir vis pro ją.

Taip ji laukė, taip tikėjo:
Žvaigždę šviesią išdainuos,
O ji degė, ji žibėjo
Kažkur skliautuos mėlynuos.

Ir tarytum žvaigždę šviesią
Nešė sūnūs keturi,
Juodą šilką jai patiesę
Verkdami

MAŽA IR SKURDI

Taip mėgau pasaką apie žvaigždę paklydėlę 
Iš motinos lūpų švelnių 
Ir apie žemę kažkur tokią gražią ir didelę 
Iš akių jos liūdnų.

Kai išėjau tremtinio kelią — ak, motina, 
Kurgi ta žemė plati?
Niekur nėr vietos, kad tu žinotumei —
Taip ji maža ir skurdi!

tojų kūrybą ne visada galima 
vertinti teigiamai, o pasakyti 
apie žmogaus darbą ką nors nei
giamo būna nesmagu, nes nere
tai nujauti, kad ne iš blogos va
lios autorius parašė taip, kaip ne
derėjo. Todėl absoliuti dauguma 
mano recenzinių straipsnių bū
na užsakyti redaktorių. Net re
daktorių prašomas nerašau, jei
gu apie autoriaus knygą negaliu 
pasakyti nieko teigiamo, arba jei 
ta knyga man būna visai sveti
mos dvasios. Bet kadangi ir re
cenzijų bei kritikos straipsnių 
nuo 1922 metų esu parašęs ne
mažai, dabar ne kartą pajuntu 
pareigą viešai pasisakyti, nors 
tai būtų ir nemalonu. Juk jeigu 
koks nors asmuo su savo knyga 
išeina į visuomenę, tai reiškia, 
kad šis asmuo vienaip ar kitaip 
nori veikti į tą visuomenę. Ki
taip jis savo raštų neskelbtų. Ta-' 
da kritiko pareiga pasisakyti 
prieš autorių, jei šios mintys ir 
apskritai įtaka visuomenei atro
do neigiama. Todėl laikau per 
siaura tą kritiką, kuri dailiąją 
literatūrą vertina vien estetiškai, 
ir formalistiškai, tartum daliusi’- 
kūrinys nebūtų joks visuomeninis; 
ir moralinis reiškinys. Šitokia1 
nuotaika esu rašęs savo dides
nius ar mažesnius kritikos darbe
lius. Ir mano dailiosios literatu-i 
ros darbai išreiškia ne vien eš-1

i

tetinius, bet ir kitokius (religi-[

tikslus.
Į Jūsų klausimą, koks laikas

net smagu kambarėly užsidarius 
mąstyti ir rašyti. Žiemos ne

manė palankiausiai nuteikia kū- mėgstu. Jos laiku dažniausiai ką 
rybai, galėčiau atsakyti, kad esuį nors skaitau. Prisimindamas pas- 
nakties paukštis: rašyti geriau- kiausią savo knygą, ‘‘Veidų ir 
šiai pasitarnauja nakties valan- į problemų” II-jį tomą, galiu pri- 
dos, kada nurimsta pasaulio sipažinti, kad Jono Aisčio poezi- 
triukšmas —tarp devintos va- ją skaitinėjau žiemos mėnesiais, 
landos vakaro iki pirmos valan- o iš šitaip susikaupusios medžia- 
dos nakties. Kai dienomis turiu j gos studiją apie J. Aisčio lyriką 
kokią nors man svarbią min į, parašiau pavasariop. Man nepa- 
tai vakaro valandomis, atsisėdęs lankiausias metas yra vasaros 
prie stalo, dažniausiai surandu mėnesiai. Ne dėl to, kad jų ne- 
tai minčiai tinkamą išraišką. Be nėgčiau, bet kad tada Muenche- 

ne ir pas mus susidaro turistų 
ir svečių sezonas. Tada lietuvių 
studentų ir studenčių iš užjūrio 
kraš;ų atvyksta j Europą ir kai 
ku:'os užsuka mūsų aplankyti. 
Mano žm na mėgsta svečius lr 
miela’ nori pagloboti pažįstamų 
tėvų dukras — jaunas studentes. 
Bet šios kartais nepagalvoja, kad 

pa-i mūsų kambarėliai nėra viešbutis 
lankumą kūrybai man atrodo su valgykla, Jos kartais su savim 
sunkiau. Bavarijoje gyvenant, pasiima drauges. Ir tai dar bfi- 
man patinka jos dažniausiai sau- tu nieko ypatingo pagloboti kele

tą dienų, jei tos draugės būtų

veik visus savo darbus, net eili
nes korespondencijas, rašau bent 
du kartu. Pirmaiausia atsiranda 
juodraštis, kurį dažnai geroka7 
subraukau. Paskui, perašinėda- 
mas juodraštį mašinėle, st- v 
giuosi darbą patobulinti. Šią ant 
rąją redakciją dažniausiai atlie
ku dienos valandomis.

Kalbėti apie 1metu tiku

siųstas į Prancūziją studijuoti rašyti nemėgstu, nes jose rašy- nius, filosofinius moralinius)

lėtas ir ramus ruduo, ypač rug
sėjo ir spalio mėnesi i s. Tada iš
viršinio pasaulio margumai ir 
blizgesiai nublanksta ir gamta 
tartum pakviečia sudtelk’i ir su
simąstyti. Pavasaris su savo 
triukšmu mane veikia gaivinan
čiai. Bent Bavarijoje pavasariai 
dažniausiai būna lietingi ir vė 
sus. Tada reikia užsidaryti kam
bary ir galima susitelkti. Tada 
vakare, kai Uotus garsiai lyja,

lietuvaitės. Bet pasitaiko, kad tos 
Iraugės būna bekalbės arba vien
kalbės amerikietės, kurios nė žo
delio nemoka vokiškai arba 
prancūziškai. Kadangi aš pats 
nemoku angliškai, tai nežinau 
nė kaip su tokiomis viešniomis 
elgtis, kaip jas pagloboti, ką joms 
gražaus parodyti Miunchene. 
Taigi vasarą pas mus nemažai

(Nukalta | 4
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I! MŪSŲ KALBA
Dviskaita lietuvių rašomojoj kalboj

w**** * -s* «

Lietuvių kalba sena ir labai 
žodinga. Sena todėl, kad turi sa
vo gramatikoje daug tokių žodi
nių formų, kurios jau seniai iš- 
nykusios kitose, ypač vakarų 
Europos kalbose. Štai rašomoje 
kalboje turime dar du vietin'nko 
linksnius: vidaus esamąjį (lauke, 
rašte, rankoje) ir vidaus eina
mąjį (laukan, rankon, žemėn). 
Turime dar ir kitus du vietinin
ko linksnius, bet jų šių dienų 
rašomoje kalboje nebevartoja-

ti ir pritaikyti gramatikos for
mas pagal savo pomėgius.

Baigiant reikėtų pasakyti, 
kad mūsų rašomojoje kalboje 
dviskaitos žodžių formos dar nė
ra išnykųsios. Veiksmažodžių 
dviskaitos formos, pav. sakova. 
šakota, sakėva, sakėta, šaky si va 
sakysita —jau neberandamos, iš
nykusias ar nustumtos į mūsų 
kalbos istorinę gramatiką. Bet 
kai kurios daiktavardžių, būd
vardžių, įvardžių ir skaitvar-

me. Jie buvo vartojami mūsų Į dviskaitos formos dar gyvos 
senuose raštuose ir tebėra gyvi: ir vartojamos. O žodžiai du, dvi, 
kai kuriose musų tarmėse. , mudu, mudvi, juodu,

Dviskaita irgi sena gramatinė ( jiedvi dar ilgai liks mūsų rašo- 
forma. Prieš penkiasdešimt me- i m0joje kalboje ir primins mums 
tų mes mokėmės linksniuoti
daiktavardžius, būdvardžius,

w i C
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Lietuvių tautos ir valstybės 

istorija IV

UETUVIŲ TAUTOS IR VALS- Krėvės posakiu: Ir aš norėjau 
BES ISTORIJA Ketvirtoji da-, . , . ....vadnvA'ia utmmtatinh, atvaizduoti milžinų sielą
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TYBfiS
lis. Istorijos vadovėlis lituanistinių 
mokyklų XII skyriui arba VIII kla
sei. Redagavo Vtaoeetas Linlevi- 
ėius. Išleido JAV LB švietimo ta
ryba su Lietuvių fondo finansine 
parama 1977 m. Chicagoje. Vado
vėlio kaina 5 doL, gaunamas ir 
“Drauge”.

gramatinę senovę.

K
t;. *
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skaitvardž'us ir įvardžius ir dvi
skaita. Mokėmės ir veiksmažo
džių dviskaitos formas. Dabar
tinėse lietuvių mokyklose ir lie
tuvių kalbos vadovėliuose dvi
skaita tik paminima ir dar pride
dama, kad ji nevartojama, nes 
jos vietą užėmė daugiskaita. Iš 
dalies tai tiesa. Bet tik iš dalies, 
nes be dviskaitos formų rašomo
ji lietuvių kalba ir dabar neiš
siverčia. Imkime skaitvardį du, 
dvi. Tie du žodžiai linksniuojami 
tik dviskaita, pvz.:

vard. du, dvi, 
kilm. dviejų, 
naud. dviem, 
galin. du, dvi, 
įnag. dviem,
vietin. dviejuose, dvejose.

Čia daugiskaitos dėsniai, iš
skyrus kilmininko ir vietininko 
linksnius, nepritaikomi. Tas pats 
ir su šiais žodžiais: abu, abi, ahu- 
du, ahidvi, mudu, mudvi, juodu, 
jiedvi. -

Mūsų rašomojoje kalboje te
bėra vartojamos daiktavardžių, 
būdvardžių ir įvardžių kai ku
rios dviskaitos formos, pvz.: Ji tu
ri būti teikiama ir Europos tau
tom. Su derama rimtim prisime
name... Priminkim savo kaimy
nam... Pasunkėjus ekonominėm 
sąlygom... (Darbininkas, 3 p. 
1977. 6. 10). P. Afrikos juodie
siem minint vienerių metų.. 
Tie pastebėjimai, nępatįko. mū
šų . maskviškiam ’ šeimininkam... 
Visokiam ..priemonėm ..nori su- 
stabdvti žmonių keliones (Darb, 
2 V, 1977. 7. T). Su didelėm 8- 
kilmėm praeitais metais atšven
tusios... Ir jiem liks... Amerikos di
dybė nepatinka jos priešam. Vi
som jėgom padėkime Amerikai 
augti (Darb. 3 p., 1977. 7. 1).

Pasakytina, kad daiktavar
džių ir būdvardžių dviskaitos 
formų yra ne tik Darbininke,

M. Stony?;

Eleonora Marčiulionienė Madona (keramika) 
Nuotrauka V. Noreikos

Vadovėlis parašytas Vincento 
Liulevičiaus su talkininkais Jo
nu Kavaliūnu ir Ignu Medžiuku. 
Įg. Medžiukas parašęs Senosios 
Lietuvos teisė (30-49), o Jonas 
Kavaliūnas — Nepriklausomos 
Lietuvos pažanga (94-123). Vi
sa kita parašyta V. Liulevičiaus. 
Vadovėlis 228 psl., gausiai ilius
truotas vis naujai surinktais pa
veikslais. Tad kiekvieno bus tik
rai mėgiamas. ' ; ■ •

Pradedamas vadovėlis Vinco

Na, ir sugigeno!

Mes savo kalboje turime žode
lytį gi. Menkas jis, bet kiek bė
dų padaro kalbai ir kalbos sti
liui! Mūsų klasikų raštuose tą 
gi randame labai, labai retai. 
Senieji rašytojai žinojo, kada gi 
sakiny reikalingas. Seniau ir čia, 
toli nuo Lietuvos, tas gi būdavo 
retas žodelytis, bet dabar sunku 
rasti straipsnį, kuriame nebūtų 
gi. Šis žodelytis visai geras, tik 
reikia mokėti jį vartoti. Mūsų 
plunksnos žmonės jį vartoja ten,

delytis o vartojamas 
mui pasakyti, pav.: ‘‘Aš turiu 
knygą, o jis neturi”. Negalima 
sakyti ir rašyti: “Aš turiu..., gi 
jis...” Gi vartojamas įspūdžiui pa
brėžti, padidinti, pav.: “Ij.. gra
žumas gi tos mergaitės!” Šitame 
sakinyje į gi vieta negalima 
įkišti o.

Liūdna, kad rašytojai gi liga 
apsikrėtė, lyg kokiais niežais. Net 
A. Maceina ir dr. J. Grinius kar
tais gi įkiša, kur to žodelio vi
sai nereikia. Seniau jie tokių kiai-

prieŠingu- ceina ir dr. Grinius..., tai ką čia 
kalbėti apie kitus! “Akiračiuose” 
(Į977-vasaris) Liūtas Mockūnas 
“sumušė” visus! Štai jo sakinys: 

“Gliaudą, gi, rašo:”
Tai bent kalbos, stiliaus ir 

skyrybos puikumėlis! Ir tu man 
imk tu jam ir šitaip parašyk!

Tenka tik sušukti — šalin gi, 
lai gyvuoja o!

Dar vienas patarimas visiems 
— niekad nepradėkite sakinio su 
o arba (apsaugok Viešpatie) su

kur reikia sakyti ir rašyti o. Žo-idų nedarydavo. Jeigu jau A. Ma-
gi! Mažiau bus klaidų.

V.R.

O, V. Milašiaus 

Miguel Manara

(Atkelta iš 2 pusi.)

venimą nesiliovė gainiojęs lauk sa
vo paties demonus (exhorcizavęs sa
vo obsesijas), norėdamas pasotinti 
tobulybes troškulį. Užtat nė kiek 
nenuostabu, kad pirmuoju veiks
mu jam privalėjo ištrykšti ketvir
tasis, puikiai atskleidžiąs dvasinę 
krizę ir naivią egzaltaciją žmogaus, 
norinčio vienu brūkšniu nutraukt 
praeities gyvenimą. Askezinio gy-

—se
novinę Lietuvą. Visas dėstymas
suimtas į 10 skyrių, kurie pada
lyti smulkesniais skyreliais temo
mis: I. Lietuvių tautos valstybi
nio gyvenimo pradžia, II. Seno
sios Lietuvos teisė, III. Senosios 
Lietuvos viešoji kalba, IV. Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūri
mas, V. Nepriklausomos Lietu
vos pažanga, VI. Lietuvos nepri
klausomybės praradimas, VII. 
Lietuvos istorijos bibliografija,
VIII. Išeivijos politinės pastan
gos atkurti Lietuvos valstybę,
IX. Išeivijos politinė parama at
kurti Lietuvai, X. Lietuvos išei
vijos istorijos bibliografija.

Veik kiekviename skyriuje ras
tas būdas paliestą klausimą pa
lyginti su kitais Pabaltijo kraš
tais (Latvija, Estija ir Suomija). 
Tai klausimą pagyvina ir daro 
vadovėlį patrauklesniu. V. Liule- 
vičius, kaip istorikas, šiame rei
kale turi daug patirties, ir džiu
gu, kad šiuo vadovėliu užbaig
tas mokyklos kursas, už kurį bus 
dėkingi mokiniai, naudodamiesi 
vadovėliu. Bet jis tiks ir dauge
liui kitų, kurie panorės savo ži
nias atšviežinti, jei jos apiblan- 
ko.

Redaktorius girtinas ir už ju
timą laiko, skirstant pamokas. 
Kurso dėstymui 12 pamokų. Re-

Pokalbis su 

dr. Jonu Grinium

(Atkelta iš 3 pusi.)

malonaus ir nemalonaus triukš
mo. Tada laikas pabendrauti su 
tautiečiais iš toli Lietuviškų stu
dijų savaitėje arba namuose, o 
visokius raštus dažnai tenka ati
dėti j šalį.

— Jūsų bibliotekoje gausiai 
prikimšta naujų veikalų. Kaip 
Jūs vertinate mūsų išeivijos kū
rybinį gyvenimą? Ką manote 
apie ateitininkų kūrybinius pasi
reiškimus?

— Manau, kad ateitininkai 
tiek savo vardą pateisins, kiek 
jie bus kūrybiški. Lig šiol lietu
vių kultūriniame gyvenime jie 
reiškė daug: kūrė ir sukūrė tai, 
ką komunistai draudžia okupuo
toje Lietuvoje. Šitaip jie papildė 
kultūrinį vienašališkumą, kuris 
per prievartą vykdomas šian
dien Lietuvoje. Bet ar šitaip jie 
pajėgs pasireikšti netolimoje atei
tyje? Kur jauni kunigai-teologai, 
kur filosofai, rašytojai, istorikai 
ir kiti dvasinės kultūros jauni 
atstovai? Jų daug nematau. Bet 
gal Dievas padės, o ateitininkai 
pamatys, kad be kultūrinės kū
rybos įvairiuose laipsniuose neį
manoma išlaikyti lietuvybę bei 
įnešti savo dalį į Lietuvos bei 
pasaulio istoriją. Platesnio išeivių 
kūrybinio gyvenimo vertinimą 
reikia palikti nuošaly: šiai pla
čiai temai nesu pasiruošęs.

J. Pr.

venimo trauka virpa per visą vei
kalą. Bet ar ne todėl Gindama, tasi feratam, per kuriuos teks pažin

Nauji leidiniai
• ARKIVYSKUPAS MEČIS

LOVAS REINYS. Monografija. 
Išleido Lietuvių krikščionių de
mokratų sąjunga 1977 m. Mono
grafijos mecenatai: prelatas Juo
zapas Antanas Karalius, dr. Jo
nas ir Bernadeta Reiniai, Algir
das Čepėnas. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė, 6051 S. Ashland 
Aye., Chicago, .III. 60636. Knyga i 
248 ,pšr„ ’ ‘jliifstruo'ta 'nuotrauko
mis, kaijia’ minkštais viršeliais 6 
dol., kietais viršeliais — 7 dol., 
gaunama ir “Drauge”.

Savo pridėtinį prie šios knygos 
žodį Vyt. Bagdonavičius pradeda 
Šitaip: ‘‘Ši knyga verta dėmesio 
dviem atžvilgiais: viena, kad ji 
pateikia medžiagą apie vieną švie
siausių, labiausiai visapusiškų 
ir energingiausių nepriklausomos

oO y

nė apžvalga; III. Kristaus buvi
mas Eucharistijoje ;IV. Transsub- 
sta nei ja arba peresminimas; V. 
Eucharistinis bendravimas arba 
komunija; VI. Eucharistija kaip 
auka.

Į
• IN DEFENSE OF HUMAN 

į RIGHTS. Testimony of Simas 
‘ Kudirka at the Bicentennial Con- 
vocation on Global Justice, Con- 
vened by the National Confe- 
rence of Catholic Bishops Com- 
mittee for the Bicentennial, Ma- 
ryknoll New York, July 14, 1976.

Brošiūra spalvotu viršeliu, 
iliustruota nuotrauka Simo Ku
dirkos, liudijančio JAV episeopa- 
to komisijai. Knygutė turi 16 psl. 
Kudirkos teksto anglų kalba, 5 
psl. Mordavijos lagerio politkali
nių pasirašyto pareiškimo Tary- 

I bų valdžiai, bei 2 psl

Lietuvos gyvenimo žmonių, ar- 
bet ir kituose spausdiniuose, nors! kivyskupą Mečislovą Reinį, ir an-
žymiai rečiau ar net retkarčiais. 
Tik okupuotos Lietuvos žurna
luose nepasisekė tokių dviskaitos 
formų surasti. Matyti, ten jų 
vengia, laikydamiesi gramatikos 
dėsnių.

Kodėl vartojamos dviskaitos žo
džių formos ten, kur labiau tik
tų daugiskaitos? Sakyčiau, kad 
tai rašančio asmeninis pomėgis. 
Jam tos formos patinka, gražiau 
ar mieliau skamba, jas ir vartoja. 
Juk mes nesmerkiame žmonių, 
kurie mėgsta senovinius baldus, 
laikrodžius ar senas knygas. Dvis
kaitos žodžių formų vartojimą 
galima priimti ir pateisinti kaip 
Stilistinę priemonę. Juk rašyto- 
as Vincas Krėvė savo raštuos 
vartojo daug grynai dzūkiškų 
Žodžių ir posakių, ir jo už tai 
nebarame, bet dargi pagiriame, 
kad paįvairino ir praturtino lie
tuvių rašomąją kalbą. Gal tik 
tiek galėtume priekaištauti dvi
skaitos žodžių formų mėgėjams, 
kad jos vartojamos ne literatū
ros kūrinyje, o kasdieninėje laik
raščio informacijoje, kur labai 
svarbu gramatinės kalbos aišku
mas ir tikslumas. Isivaizdųoklma, 
kas pasidarytų laikraščiuose, kai 
kiekvienas pradėtum* pasirink -

tra, kad ji yra parašyta žmogaus 
okupuotoj Lietuvoj, tokiu būdu 
suteikdama mums vaizdą, kas ten 
apie jį yra manoma ir kaip gal
vojama apie nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo laikotarpį bei 
apie tikėjimo persekiojimą dabar- 
rinėje Lietuvoje. Dėl suprantamų 
priežasčių šios knygos 
negali būti žinomas”.

Pagrindiniai knygos skyriai 
yra tokie: I. Vaikystė, jaunystė, 
studijos; II. Pirmasis darbo baras 
Vilniuje; III. Nepriklausomoje 
Lietuvoje; IV. Vyskupas koadju
torius ir visuomenės veikėjas; V.

foras Valius. Spausdino N. Pr. 
Marijos seserys, I. C. C. Putnam, 
CT 06260. Leidinys kietais virše
liais, 384 psl., karna 7 dol., gau
namas ir “Drauge”.

Autorius savo įvadiniame žo
dyje, be kita ko, rašo: “Šioje kny
goje keliamų tikėjimo klausimų 
svarstymamr drama yra Apreiš
kimo šaltiniai, būtent: Šventasis

autorius i Raštas, Bažnyčios Tėvų ir teo
logų liudijimai, liturginės ap
raiškos ir oficialusis Baž
nyčios mokymas (Magisteri- 
um). Rašydamas pasinaudojau 
daugelio teologų raštais, kurie 
yra nurodyti knygos išnašose 
(Žiūr. 367 — 380 psl.). Mano

M. Reinys —arkivyskupas ir Vii- studijos svarstymus daugiau ar 
niaus apaštališkasis administra- j mažiau įtaigavo šie teologai: See- 
torius; VI. Lietuvos vyskupai ko- Į ly Beggiani, Jean Danielou, S. 
voje už Lietuvos katalikų baž-Į J., I. Filograssi, S. J., Louis Ligier,
čią prieš tarybų valdžią ;VII. Ar
kivyskupas M. Reinys Vladimiro 
kalėjime. Knygos gale pridėta ar- 
kiv. M. Reinio raštų bibliografi
ja.

S. J., Henri dc Lubac, S. J., An
tanas Maceina, Marie — Joseph 
Nieholas, O. P., Colman W. O’ 
Neill, O. P. Ludwig Ott, Johan- 
nes Pinsk, Joseph M. Powers, S. 
J., Kari Rahner, S. J., John P.

• Pranas Manelis, KRISTUS’Sehanz, Matthias Joseph Schee- 
IR EUCHARISTIJA. Dievo veik- į ben, E. Schillrbeeckx, O. P.”, 
la išganymo istorijoje. Išleido 1 Temos dėstymas knygoje su- 
“KrikšČionis gyvenime’’ 1977 m- skirstomas į šiuos didžiuo- 
Leidinio mecenatai kun. Ąnta-imas bei veikla istorijoje; IL Eu-

džiaga saikinga, vadovėlis para
šytas apgalvotai. Juę naudojan
tis, mokiniai tik džiaugsis, o mo
kytoją džiugins geri darbo re
zultatai.

Ignas Malėųas

idealios moters įsikūnijimas, perne
lyg menkutė atrama? Ji tik laikinai 
pristabdo, prislopina jo maudulį.
Todėl ir legendos trylika šeimyni-5

nės palaimos metu Milašius suma- ___

žiną j tris. Šiaip Manara draskomas j s _ — A e 5
kur kas gaivališkesnio, metafizis-.S I V C ■> O =
, . _ . J S Bagy LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 1
kesmo geismo, aštresnio gal net už 5 .__ . . =° 6 i s Pardavimas ir Taisymas =
faustiškąjį norą pažint. Būtent:’ | 2646 w> Street — T«L RE 7-1941 =
praregėt visatą Dievo akimis. ?tlHIIIIIHIHHHlllnmillHIIHHInmnnmWHHHIHII1llllllHIHmHHimilMimHIMM|>i^

(Bus daugiau) į

tą medžiagą kartoti ir į ją gi
lintis, taip pat tiek. Taigi, me-

“Žvilgsnis į vaikų literątūrą”.. 
D. Sadūnaitė “Nosys”; .j Mills

1 fr- 5— - „
“Vasara baigėsi”; L. Couperus 
‘‘Psyehė’^ -Knygos (Pr. Naujo
kaitis — A. Abromaitienės litera
tūros debiutas; I. Malėnas —Mo-

bendro kymo skaityti pagrindai); Mote- 
įvado. Organizacijos bei pavieniai' , . .. „ . . . _
„„ r - i^ • ys pasaulyje (J. Kupnoms — Mo-asmenys brošiūrą sau ir plai.ni- 7 r" 71
muį gali nemokamai įsigyti neri
botu skaičiumi. Religinėje šalpo
je, 351 Highland Blvd., Brooklyn,
N. Y. 11207. Mecenatas prel. Juo
zas Karalius, Spausdino “Darbi
ninko” spaustuvė. Kudirka savo 
tekste cituoja Jungtinių tautų 
oragnizacijos Visuotinių žmo- 
Žmogaus teisių deklaraciją ir pa
punkčiui įrodinėja, kaip šie prin
cipai laužomi Lietuvoje, cituoda
mas Lietuvos Katalikų Bažny-
nyčios Kroniką.

• MOTERIS, 1977 m. liepos 
—rugpiūčio man., Nr. 4. Lietu

vių moterų žurnalas. Leidžia Ka
nados Lietuvių katalikių mote
rų draugija. Vyr. redaktorė — 
Nora Kulpavičienė. Redakcijos 
kolegiją sudaro: S. Girdauskienė, 
Z. Didžbalienė, 1. Kairienė ir L 
Mur^" ikienė. Administruoja Bro
nė Pabedinskienė. Redakcijos ir 
administracijos adresas 1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 
IA8, Canada. Prenumerata me
tams 7 dol., garbės prenumerata 
10 dol.

Siame numeryje: Z. Tenisonai- 
tė “Laiškai vertėjai” (Ramų po
eto Mamix van Gavere laiškai 
lietuvių poezijos vertėjai fląmų 
kalbon Z. Jen j sartaitei); Mąrį- 
nūc varį Gavere “Neatpažįstu sa? 
vęš* ’ (ėilėr.5; Pi. Naujokaitis

terys miškininkės, J. Valiūnas — 
Kaip palaikyti draugingumą); 
Organizacinė verkia, Sveikata, 
Madų ir grožio pasaulis, Seimi
ninkių kampelis.

Numeris papuoštas mūsų dai
lininkų darbais, daugiausia Mag
dalenos Birutės Stankūnienės. --

kuw
i

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
. Atvaizduoti neeecriai iSėJoaUme O. Neadrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rado:

“O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantanti so
cialinius reikalus” (Darbininkas, 1970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
ius. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialoge 
ue forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti bo* 
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.
Kaina $3£0.

AK JAU TURITE ĮSIGIJĘ ilAS PLOKŠTELES?
VAIDILŲ KANKLES Lietuvių Testine Meno Ansamblis "CjurtJonis"

GROJAME JUMS

SU ŠOKIU IR DAINA
KALNUOS DAINUOJA
KOKIAIS KELIAIS 
AS KELIAUSIU

Įgrojo L.S.T. Korpl Neo-Lfthuania orkestras, vadavau- = 
jamni Algirde Modeatavifiain. Įdainavo Arūnas Gas- 5 
peraitis. š

Ignfo LAT. Karpi Nao-Utbeania

Kvintetas “BALTIJA” ir L.8.T. Korpl Neo-Lltbuania 5

{dainavo “BALTIJA vyrų kvintetas. s

z

OiMkynras riųiti; DRAUGAS, ASAS W. GM St, Glilcago, IU.
6062G. Užsakant pridėti SO centų nž kiekvieną plokitelt peninik- 
tįnml Illiaoig gyventojai taipgi neką mokesčių.

1 Kanada mddėti no a< nešte IBsIObom.
iiiMtH»iMnmnuun»mt»mHwwwwwwwumnumtwwtiumin^
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LIETUVIU KALBOS ATLASAS

Letuvos Moks’ų akademijos 
ietuvių kalbos ir Fteratūros ins

titutas Vilniuje atliko didelį dar
bą —paruošė plaų lietuvių kal
bos atlasą. Šiuo metu leidykla 
“Mokslas” jau išleido pirmąjį at
laso tomą —leksiką. Antrasis to
mą; bus skirtas fonetikai, trecia
sis: — morfologijai, ketvirtasis —
sintaksei.

Šiuo metu Lietuvoje pagreitin
tai nykstant tarmėms, toks a la
sas buvo susigriebtas paruošti ir 
išleisti, galima sakyti, pačiu pa
skutiniu momentu, kitaip visa 
kalbotyros mokslui neįkainoja
mai brangi medži-'ga būtų din
gus’ amžinai. Atlasui reikalinga 
medžiaga intensyviai buvo ren
kama net 20 metų. Lietuva čia 
buvo suskirstyta į 700.punktų, ir 
kiekvieno jų tarmę reikėjo apra
šyti. Po to surinktą medžiagą 
reikėjo sisteminti, perkelti ją į že
mėlapius. Ir ša: dabar jau iš
leistas pirmasis atlaso tomas.

Parodant lietuvių kalbą su vi
somis jos tarmėmis žemėlapiuose, 
vien tik pirmam tomui — leksi
kai reikėjo paruoši 119 žemėla
pių. I bet kurį jų pažvelgus, aki- 
vaizdž ai matyti žodžių jvsiravi- 
mas ir jų paplitimas tarmėse. Sa
kysim, iš vieno žemėlapio suži

Grinaveckienė, A. Jonaitytė, J. i 
Lipskienė, K. Morkūnas, M. Raz 
mukai ė. B. Vanagienė ir A. Vi- 
lugirs.

JUOZUI MILTINIUI 
70 METŲ

Žymiajam režisieriui ir akto- 
• ui Juozui Miltiniui š.m. rugsė
jo 3 d. sukako 70 metų. Da 
prieš Antrą pasaulinį karą jisai 
teatro meno mokėsi Londone r 
Paryžiuje. Ten studentiškoje 
jaunystėje, kartu gyvendami, su
sibičiuliavo sų vėliau iškilusiu 
garsiuoju prancūzų aktorium ir 
rcžisieriumjean Louis Barrault. Ši 
jų abiejų draugystė pasiliko pat- 
.ari ligi šios dienos.

Grįžęs iš studijų Lietuvon, per 
daug nesiveržė į sostinių teatrus, 
o Panevėžyje įkūrė, galima sakyti, 
savo

gįiljAttAininkaįt Juozas Miltinis

slėgtas ilgus amžius. Teatras gimė 
kartu su žmogum.Dar iki litera
tūrinio teatro egzistavo ir rituali
niai šokiai, ir apeiginiai vaidi- 
n’mai, ir mitų personifikacija, o 
ii dabar —pantomima, baletas. 
Etchilas ir Sofoklis ėjo su miniom,

{ ledu oratorijoje
M .ssa solemnis” ir kituose sim-

toniniuose
certuose.

ir kameriniuose kon-

Beethoveno grafiją. Toks išpažintinis rašy
tojo knygoj* išsisakymas /at
lieka dabar tikra poeto gulbės 
giesme.

MIRĖ GRAFIKAS ros turėjo didelį pasisekimą. Visą
TELESFORAS KULAKAUSKAS gyvenimą Telesforas Kulakaus

kas užsiėmė ir knygų iliustravi-

, giedodami ditirambus, o paskui 
teatrą. Nuo 1940 metų jisį Teatro metaforos stebuk-

ir yra Panevėžio.teatro meno va-!j- taVknštaTzuotas dabarties
. ir informacijos bei fantazijos iš- 

tai? saugotos praeities integralas, 
nauja vertybė, sukurta biologinio

Šiuo metu Nijolė Ambrazaity- 
i tė lanko savo tėvą, gyve- 
■ p.anti Kanadoje. Ta proga ren
giamas jos koncertas Chicagoje. 
Koncertas įvyks rugsėjo 25 d. 3 
vai. popiet St Xavier College au
ditorijoje, 3700 W. 103 St Solis
tė atl ks operų arijas ir solo kūri
nius siu pasaulinių kompoz’torių:
A. Caldaros, B. Marcelio, Ch. W. 
Glucko. W. A Mozarto, F. Schu- 
berto, Ch. F. Gounod ir G. Bizet, 
O lietuviškos dainos bus šių 
kompozitorių: J. Tallat-Kelpšos,
B. Dvariono, J Gruodžio, K 
Brundzaitės. F. Bajoro, V. Kai
riūkščio ir V. Budrevičiaus.. . . .. - . - - - .

Koncerną ruošia: A. Avižienis, 
K. Avižienis, D. Bielskus, D. ir 
R. Dirvoniai, D. Korzonienė, J. 
Lintakas, A. Rekašienė, dr. T- 
Remeikis, M. Tamulionienė, dr 
V. Vasa’tienė, V. Vepštas ir D. 
Viktorienė.

Robert Lowell už savo poezi
jos knygas yra laimėjęs kone 
visas ryškiąsias Amerikos lite 
ratūrines į>re&ijas, tarp jų ir 
labiausiai prestižinę Pulitzerio 
vardo premiją. ***

Rugpiūčio 27 d. Lietuvoje mirė 
dailininkas — grafikas Telesfo
ras Kulakauskas. Rugsėjo 7 : d. 
jam bū‘ų suėję 70 įlietų. Ba:gęs

1315 ‘HO
m. gilino stud jas Paryžiuje. Bu
vo vienas iš Lietuvių dailininkų 
sąjungos organizatorių, Ars ko
lektyvo narys. Daugiausia reiš
kėsi grafikoje, piešiniuose ir va-

Lietukų fončlo finansiškai re- £ r^^as moistrijkai valdy- 
damas linijas arba za sdamas še
šėliais. Yra padaręs dekoracijų ir 
teatrui. Nepriklausomo Lietuvos 
pastaraisiais metais dienraštyje 
“XX Amžius’’ reiškėsi ir kaip 
šmaikštus karikatūristas. Jo a- 
nuometinės politine ir visuome
nine prasme aktualios karikatū-

ROTATORINĖ SPAUDI

miamas, Pedagogines lituanisti
kos institutas 1972 m. išleido dr. 
Petro Joniko studiją “Lietuvių

lis indelis į lietuvių kalbos ty
rinėjimų lobyną. Bet ji perra
šyta rašomąja mašinėle ir at
spausta rotatorium, Jr pirmas 
įspūdis būtų: štai ir nusigyve
nome! " ”*

mu. Čia paliktasis jo kūrybinis lo
bis yra ypač didelis ir vertingas. 
Vyresnieji turbūt dar gerai pri-

*1935-1935 *> Pkty„tytan“ v»,®y-
' -- to Volnnt nnc hnla čio romano “Valentinos” be 

galo puikų viršelį ir pačios kny
gos elegantiškas iliustracijas.

^uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniu^

MABIJUETTE PHOTO

REIKMENYS FOTOGRAFAM!. 
IR MĖGĖJAMS "

dovas, režisierius, aktorius, pėda 
gogas. Panevėžio teatrą jis 
iškėlė, kad teatras tapo garsus 
rie vien tik Lietuvoje,' bet toli ir 
už jos ribų. jt '.

Juozo Miltinio 70 metų sukak
tis kai- tik sutapo su jo nauju 
graikų klasikinės tragedijos - So
foklio “Edipas karalius” — pasta
tymu. Ta proga režisierius J. Mil
tinis buvo užkalbintas spaudoje

ribme, kad kone visi žemaičiai (Literatūra if menas, rugsėjo 3 
gyvenamąjį namą vadina troba,) į). Be kita ko, ten jam buvo pa-
klaipediškai — stuba, didžioji 
aukšta’čių dalis —gryčia, rėčiau 
— grinčia, rytinė aukštaičių da
lis — pirkia. Arba vėl kitame že
mėlapyje aiškiai matyti, kur gy
vulių trobesys vadinamas tvart- 
tu, gurbu, kūte, staldu, pūnia ir 
tt Svarbiausia tomo dalis ir yra scenos žmonėms 
šie žemėlapiai. Tačiau reikšmin
gi ir čia pat pateikti aiškinamieji 
komentarai. Anot, Jono Šukio, 
leidinį recenzavusio “Literatūroj 
ir mene” rugsėjo 3 d., “Žemėla
piai ir komentarai parengti rū
pestingai, apgalvotai. Mokslinė 
šio leidinio reikšmė labai dide
lė. Tai epochinis kalbinis veika
las, kuriuo ateityje naudosis išti
kės kalbininkų ir nekalb’ninkų — 
istorikų, etnografų, archeologų 

—kartos”.
Šio “Lietuvių kalbos atlaso” 

pirmojo tomo autoriai yra: E.

teiktas ir toks klausimas: “Dabar 
daug kalbama apie ‘teatrą be žo
džių’ ir, antra vertus, apie žodžio 
svarbą teatre. Kaip Jūs įsivaizduo
jate modernųjį teatrą?” Režisie
riaus atsakymas, manome, bus 
įdomus taipgi teatro bičiuliams ir 

išeivijoje. O 
Juozas Miltinis atsakė šitaip: 
‘‘Modernus gali būti, tik remda
masis senosiomis vertybėmis. Re
žisūros naujovės turi integruoti 
amžių kultūrą. Tai privalu jausti 
intuityviai ;bet ko gi verta intui
cija be matematiškai tikslios in
formacijos, kuri įgyjama darbu, 
mokantis. Aš nepripažįstu “teat
ro be žodžių” — tai pantomima, 
baletas. Vis3, kas dabar padaro
ma iš esmės nauja, susiję su gi
lia senove. Deimantas susidarė 
per milijonus metų iš anglies. Jis 
toks tyras ir spindus todėl, kad

žmogaus egzistavimo ir intelekto 
dėka.

O diskusijos apie kalbos svar
bą-tarsi pamiršo savo objektą — 
žodį Kiekvienas žodis kalbos 
istorijoje gimė per didelį žmo
gaus ir nacijos veiksmingą skaus
mą. Kūryboje kalba turi gimti iš 
naujo —fonetiškai, morfologiš
kai, sintaksiškai, semantiškai su 
visu aktyviu entimologiniu žo
džio krūviu. Be šito žodis sceno- į 
je — nesąmonė, tuščia vieta. Kaip 
ir deimantas, kuris spinduliuoja, 
nes buvo slėgtas milijonus metų, 
žodis nėra vien nominacija, vien 
nominatyvinis vienetas, sukurtas 
buitiniam, pragmatiniam "varto
jimui, o įmagnetintas istorijos 
klodų”.

Poetas Robert Lowell (1917-1977)

MIRĖ POETAS 
ROBERT LOWELL

SOLISTĖS NIJOLĖS 
AMBRAZAITYTĖS 

KONCERTAS

Nuomones ir

JOTIEMS AIŠKU, O MUMS NE
Tiems mūsų garbingiems isto

rikams, kurie dar iki šių la:kų 
stengiasi mus įtikinti, kad seno
vės Lietuva buvo tik Didžioji 
Kunigaikštija, valdoma tik di
džiųjų kunigaikščių, o ne karali
ja, valdoma karala šorėu 
ja, valdoma karalių, aš norėčiau 
pasakyti kelis žodžius apie įdomų 
radinį, kurį užtikau antikvare.

Tai yra du lapai iš M. Carey 
and Son atlaso, išleisto 1821 me
tais Philadelphijoj. Sis atlasas 
didelio formato ir jis buvo per
spausdintas Amerikoje iš Londo
ne 1817 metais išleisto atlaso. 
Lapas Nr. 55 susideda iš ranka 
nuspalvinto 18-to šimtmečio 
Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos že
mėlapio, kur Lietuva yra pažy
mėta tik “Lithuania”, ne “Great 
Duchy of Lithuania”. Žemėla
pio Šonuose yra Lenkijos ir Veng
rijos aprašymai ir sąrašas nuo 
LietuVos - Lenkijos karalystės 
atimtų žemių per visus padalini
mus. Apačioje yra sąrašas Lenki
joje ir Vengrijoje įvykusių kauty
nių nuo pat istorijos pradžios-

Bet įdomiausias yra antras la- 
pas, kuriame chronologiškai 
duodami visų Lenkijos, Vengri
jos ir Bohemijos valdovų geneo- 
logijos medžiai. Lenkijos skyriuje 
paminėta, kad Piastų giminę, 
kuri valdė kraštą 528 metus, su
barę 19 kunigaikščių ir tik 4 
karaliai. Iki 1295 m. Lenkiją’val
dė beveik vien tik kunigaikščiai,

Šitokiu būdu, tiesa, naudojo
mės anais metais, kai dar trynė- _ 
mės stovyklose Tr turėjome daug 3 
entuziazmo, bet trūkome priemo- 3 
nių. Tada net ir literatūros ai- 5 
manachai (“Baltija”) ir žuma-’g 
lai (“Gintaras”, “Vaga” ir kt.) -3 
šitaip rotatorium buvo spausdi- g

i WAGIjfjl and SONS |
= ’TYPEWRfTERS. =

Vienas iš pokario dešimtme
čiais labiausiai iškilusių ameri
kiečių poetų, Robert Loweil, 
mirė rugsėjo 12 d. New Yorke, 
važiuodamas iš Kennedy aero- 

1 dromo į Manhattaną. Mirė, grei-
Mezzosopranas Nijolė Ambra- giausiai> ištiktas šiidies ata- 

zaitytė šiuo metu yra viena is kos neg vairuojantis šoferis 
ryškiausių Vilniaus operos sol s- laiką net mailė> 
čių, daugelio konkursų laimėtoja pakeliui tik užmigęs. Buvo gi* 
Sovietų Sąjungoje ir užsien:uose. męs 1917 m., ir visai neseniai 
Žymi JAV dainininkė Grace 5;^^ suėjo go metų.
Bumbry, išgirdusi Ambrazaitytės
sukurtą Amnerį Verdi A doje, į-! Yra leidęs daugiau kaip te
vertino ją kaip vieną pajėgiausių savo poezijos rinkinių. Jo 
š’o meto dainininkių. Jinai su re- pobūdžiu ne-
čitaliais yra gastroliavusi Čekos- buvo kaip nors drastiškai avan- 
lovakijoje, Lenkiioje, Rumun io- gardiska, bet toli gražu ir ne 
je, Bulgarijoje, Norvegijoje, Čilė-
je. Pefu-inAustrerfijeįe.——- —---. -felW- 

| bet giliai asmenišku jausmu iš-
' N. Ambrazaitytės repertuare,. gyventa lyrika. Pastaroji jo

ir tik tais metais Pšemislas gavo 
karūną ir karaliaus titulą ir buvo 
pripažintas karūną išlaikančiu 
Lenkijos karaliumi. Nuo to lai
ko visujo įpėdiniai jau turėjo tą 
privilegiją. Bet jis neilgai karalia
vo, nes sekančiais metais jį nu
žudė O'ho, Brandenburgo mar
kizas. '

Pagalvokime, tai buvo 1295 
metais, 42 metais vėliau negu 
Mindaugas buvo vainikuotas 
Lietuvos karalium. Ar tai ne iro
niška? Lenkija, kuri iki 1295 bu
vo valdoma kone vien tik kuni
gaikščių, dabar pasidarė karalija į 
ir, bandydama nuvertinti Lietu-; 
vos prestižą Rytų Europoje, jai 
tos privilegijos nepripažino ir į- 
tikino kitus pasaulio kraštus pa
našiai daryti.

1
Maskvos valdovas, kol Rusiją 

sudarė atskirai valdomos kuni
gaikštijos, save vadino irgi kuni
gaikščiu. Bet, kai prisijungė sau! 
daugiau žemių, tai jau pasivadi-!‘ 
no caru, ciesorium ar imperato
rium, nors iš Romos Popiežiaus 
karūnos niekad negavo. Tai ko
dėl mes vis tiek stengėmės va
dinti Gediminą, Algirdą, Kęstutį 
ir Vytautą kunigaikščiais, kada 
jų rankose buvo tiek pat ar dar 
daugiau žemių ir net jie patys ir 
kiti Europos valdovai juos vadi
no karaliais?

T ;£■. į
Vai Ramonis,

’ Chicaga

be EboLi, Gertrūdos, Madalenos, 
Šarlotės, Zybelio vaidmenų ope
rose. yra ir mczzosoprano parti
jos Verdi ir Mozarto “Reąuiem” 
mišiose, Hende’ro oratoriioie 
“Judas Makabėjus”, Bacho “Ka-

knyga išėjo tik kelias savaites 
prieš mirtį: eilėraščių rinkinys 
“Day by day”. Jame poetas at
skirų eilėraščių knyginėje kon
strukcijoje pateikia, galima sa
kyti, poetinę savąją autobio-

naani. Vadinas, dr- P- Joniko stu
dijos išleidimo būdas lyg ir liu
dytų, kad po trejeto dešimtme
čių vėl grįžtame į panašius lai
kus, kaip anie pokario metai. Ta
čiau ŠimtapročentiŠkai geriau, 
kad studija pasirodė Šitokin dra
bužėlių įvilkta, negu kad j’i bū
tų likusi rankraštyje.

Tačiau pasirodo, kad ir nema
žo krašto didelės leidyklos pri- 
verstės jau tokiom priemonėm 
naudotis. 5 Pvz. britų Oxford 
University Press 1975 m. leidy
bos plane buvo numačiusi taip 
atspausti apie 30 knygų. Rout- 
ledge ir Kegan Paul taip pat me
tasi į tokį spausdinimo būdą. Ro
manai ir toliau būsią renkami 
linotipais ar niOnotipais, daugiau 
tik mokslinių knygų autoriams 
leidykos pateiks specialaus po
pieriaus, sėsk, perrašyk, o per
rašytasis tekstas bus fotografuo
jamas ir dauginamas. Šitaip lei
džiamos knygos būsiančios 3-5 
kartus pigiau pagaminamos.• • , t? ty r-> _ _ _ ’

Mokslinėms knygoms iš tikro 
kartąjs prireikia specialaus šrifto 
ar ženklų ženklelių (jų, kaip 
matome, reikėjo ir dr. P. Joniko 
studijai, ir perrašinėtojas kai kur 
bus šį tą pridėliojęs rankute).

kimą. Štai britų Routledge lei
dykla numato išleisti anglų-ki- 
kujų kalbų žodyną, kuriam, tur 

orireiks nemaža visokiu 
ženkliukų ir uodegučių, ir auto
rius visa tai privalės tekste su
žymėti.

i

STYPEWRft'ERS, 
ADDENG MACHINES 

AND CHECKVVErTERS, 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

'Virš 50 mėtų patikimas joms 
patarnavimas.

Phone — 581-4111 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago

Daug sutaupysite, pirkdami čw 
|ų reikmenų Pistaa&Mtite pa 
togia vIMuį atidetįMif pasirink 
tus reikmenis ypatingai pmgai. 
Pilnai u&aigtų toto nuotraukų 
apttonavimM; Atidaryta pirmad 
«r «virtaa. vnkinto 9d 9 MŪ.

3314 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-3998

<.<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiniiii?

NAUJAUSIOS KNYGOS, 
GAUNAMOS “DRAUGE”

‘ z: ii! C 'c . »'{ ••
SAUJA SKATIKŲ. Premijuotas romanas 

Kazys Almenas, 249 psL
PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE

M. M. Mykolaitytė-Slavčnienė, 452 psL 
Kietais viršeEais

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA I L 
Pranas Čepėnas 
543 psL kieti viršeliai

BASTŪNO MAISTAS 
Bronys Raila 
499 psl., kieti viršeliai

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME 
Feliksas Jucevičius 
273 psL

PENSILVENIJOS ANGLIAKASIO LIETUVA 
Vladas Būtėnas •
343 psl., kieti viršeHai

MIGUEL MANARA šešių veiksmų misterija 
O. V. Milašius, 94 p«L

DEBESYS IR PROPERŠOS. Romanas 
Petras Melnikas, 292 psL

LKB KRONIKA III d, 424 psL 
Kieti viršeHai 
Minkšti viršeliai

ALKANA KELIONE. Eilėraščiai 
Kazys BradOnas 
115 psL, kieti viršeliai

VIENOS AISTROS ISTORIJA Romanas 
Migelis de I Ina m ima, J5t mL

TRYLIKTOJI LAIDA Pasako$mų pynė jaunimai 
Juozas Toliušis, 254 PA

BROLIAI PRADĖKIM
Benvenutas Ramanauskas, O.FJVL. Ž72 psL

NAMŲ IR ARTIMI AUSTOS APLINKOS ŽODYNĖLIS ' 
Rimas Černius, 75 psL

MERGAITE Iš GETO. Romams . .................... ............ .......... ...
R. Spalis. ĮSI. I9?5 m., 395 pri.

LIETUVIŠKAI—PORTUGALICKAS ŽODYNAS 
A. D. Petraitis — Locija JodeBs, 184 psl.

KARKLŲ KATINUKAI *“ * '
Birutė Vytienė, 24 psL

HAMILTONO LIETUVIAI 
Kolektyvas, 111 psl.

15J9

19J9

UI

2J9

3J8

1J9

119

5J9

1977- 1 978 METŲ EKSKURSUOS I UETUYA
AMERICAN TRAVEL SERVICE BORUS 

9727 So. We$tem Avė., Chleeee, IIIlMi* 60S43
Tel. - (312 J 238^7St "”*^’

DAR YRA VIETŲ I LIETUVĄ SEKANČIOSE GRUPĖSE:
Rugsėjo mėn. 26 dieną, spalio mėn. 10 ir špato mėn. t? dienomis — vienos 
savaitės kelionės. Kaina nuo $859. (iš Chicagos pridėti prie kainos $121.)

NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) Į VONtŲ SU PA# AMERICAN
LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO: Kaina nuo $640.6$.
Išvykimo datos: 1977 m. — lapkričio mėnesi, 19^8 ~ vasario, kovo 

ir balandžio mėnesiais.

Kalėdinė kelionė GRUODŽIO mėn. 20 dieną — 2 savaičių (Maskva, 
Vilnius. Ryga) $1188.00.

Kelionė į šv. Žemę ir Graikiją — lapkričio mėn. 11 dieną — vadovaujama 
operos solisto Algirdo Brazio; kaina $1174.00.

Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis ii visų kitų Amerikos 
ir Kanados miestų su papildomu mokesčiu.

(Prices are based on double occupancy and are subject to change and/or 
govenunent approval). • -

Taip pat parduodame skridimus (charters) iš Chicagos į Los Angeles — 
kelionė į vieną galą $89-00. >

KODĖL KUNIGAS SU ALTORIUM ATSISUKO ( ŽMONES 
A. Rubikas
Liturginių reformų prasmė, 44 psL

NYKŠTUKŲ MOKYKLA
Adelė Jonušaltienė-Abremaltienė, 93 psL

JAUNAMARTE
Jonas Valaitis, 129 psL

KŪČIOS
SL Yla. 22 ori.

PO VASAROS. Eilėraščiai
Vitalija Bogutaitė, 88 psL

SAIGŪNAS, istorinė apysaka 
VL Vijeikis, 158 psL

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS BRAZILIJON PENKIASDEŠIMTMETIS 
Kolektyvas. 287 psL

ŽEMAIČIAI
Aleksandras Pakalniškis, 184 psL

METMENYS, Nr. 23
Vyr. ledakt V. Kavolis, 288 psL 3J8

ANGLŲ KALBOJE
THE VI0LAT10N OF HUMAN RlGHTfrlN SOVIET 

OCCUPIED LITHUANIA, a report to. 1978, 188
THE PROVIDENTIAL FATH . *

(Arehbtehap Georgą Matulaitis 1871-1972)
Fr. Victor RimšėOs'

LITHUANIA MINOR
M. Brakas, 194 psL, UeO vMoial

CONFRONTATION5 WITH TIJtANNY 
EdlL Alfred Straomaals 
383 psU kieti vlrčeflsi

THE SECRET LIFE OF THE POUTICAL FEFUGEE
Edmand Naremha. 79 poL O

RADVILA JUODASIS, MografljSL - --•« a“*"?
Bnmotas Bošoekto, 284 psL M.M

LIETUVOS RYŠYS SU AMERIKA,
Viktoras Karosas, 178 psL ' '

KRISTUS IR EUCHARISTIJA,
Dievo Veikla Išganymo Istorijoje 

384 pri. «

SJ9

9JS

M9

Į3J9

$749
6

Pasilaikykite 4) knygų
Sg
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REDAGUOJA SAULIUS KUPRYS, 1806 S. 49TH CT., CICERO, IL. 60650

VISI PASUUDINKIM1ŽYGĮ!
Artėjant rudeniui, artėja ir 

Pabaltiečių žygis už ..žmogaus
teises — vienas iš svarbiausiu 
Įvykių lietuviškame gyvenime 
šiais metais. Šis užsimojimas bu
vo pradėtas pavasarį. Mūsų vi
suomenės jis buvo entuziastingai 
priimtas. Vežimas pradėjo greitu 
tempu riedėti, prisijungus lat
viam ir estam. Sklandžiai pasida-

trumpą laiką atlikti ilgą kelionę, 
pavargti, plakatą oanešti, gal net 
lietuje pastovėti. Čia teks paauk 
ti savo laiką, miegą, laisvalaikį, 
ir ne vieną pinigėlį. Tačiau ar 
tie menkniekiai drįs pastoti 
mums kel’ą? Šis žygis daug ką pa
sakys apie lietuviškąją išeiviją. 
Laikas paspirti tuos savimylos, 
malonumo, ir dvasinio šykštumo

TRUMPOS
BANGOS

Uodas Kuliava, žinomas stygininkas iš Wiscon- 
sino miškų, so didefiu pasisekimu koncertavo va
saros stovyklose ir sezoną užbaigė Clevelande 
Ateitininkų kongreso susipažinimo'vakare.

Ateina diena kiekvieno studento gyvenime, ka
da jis yra pakeliamas j sendraugius: Jurgis Bra- 
dūnas gimtadienio proga Ateitininkų kongreso 
baliuje keliamas padangėn R. Žemaitaičio, V. Na
ručio ir R. Sakadolskio dėka.

Vieno kolegos atsiliepimas, užklausus: “Ar malo
nėtumėt parašyti Akademinėm Prošvaistėm kokį 
straipsniuką?”

linus darbais, sudarytos darbo ko- i akmenis nuo vieškelio. Gana vie:
kalbomis ir raštais Lietuvą lais
vinti. Įkalinti ir kankinami mū-

misijos.
O dabar beliko tik savaitė iki 

žygio dienos. Lig šiol lietuviai 
ypač stipriai rėmė žygio planus — 
siuntė aukas, rašė laiškus. Infor
macija apie žygį plačiai nuskam
bėjo spaudoje ir radijo valandė
lėse. Šita veikla buvo be galo svar
bi, pradedant žygio planus vyk
dyti. Tačiau prisipažinkime, kad 
tie darbai iš daugumos mūsų ne
daug pareikalavo, nei laiko, nei 
pinigo. Bet kelionė į Washingto- 
ną... tai jau visai kitas dalykas. 
Čia jau reikia savaitgaliui nusi
imti nuo darbo ar mokslo, per

Cicero miestelis (prie Chica
gos) yra tapęs lietuvių studen
tų populiaria gyvenviete. Per 
paskutinį mėnesį čia apsigy
veno net šeši kolegos-ės.

Ričardas Daunoras po sėk
mingo koncerto Chicagoje rug-
tėjo 25 d. koncer uos Los Angc-| AP nuotraukos 
les lietuviams. Koncertų pelnas. Jono Kuprio dėka. 
skiriamas paremti IV Jaunimo 
kongresą.

nei daug padėjo PLB.

Rugsėjo numerio “Ateityje” V. 
Nakas, V. Volertas, D. Norvilaitė 
ir Ž. Kliorytė kritiškai žvelgia į 
SAS.

spausdinamos

sų broliai iš mūsų laukia ryžtin- i 
go žygio, vienybės ir dvasinio su- j 
brendimo. Rugsėjo 24 d. lietu
viai visais keliais plauks į šio 
krašto sostinę, į didingą pabal- 
ieeių ryžto manifestaciją, ku

rios metu pasaulio dėmesin bus 
pristatyti patys giPausi pavergtų 
pabaltiečių troškimai. Neatsisa
kykime padėti savo pavergtam 
broliui, neatsisakykime savo tau
tinės pareigos. Tegul lietuviška 
dvasia vėl dega mumyse!

Ofelija Barškėtvtė

Sekantis SAS suvažiavimas bus 
Chicagoje.

Mokslo ir kūrybos simpoziu- 
kurjs buS Chicagoje kalakuts3-pnsijungti. Grupe:,

‘‘Vaiva” studentų vokalinis 
vienetas Chicagoje kviečia balsin 
gąjį jaunimą
sekantis pasirodymas bus Oma
ha, Nebr.

Jonas Krumplys išvyko į 
ryžių studijuoti architektūrą.

Pa-

vaitgalyje, bus speciali programa 
lietuvių studentų ir mokslinin
kų supažindinimui.

Edis Razma išvažiuoja studijuo- 
i į Clevelandą.

Jaunimas dainuoja, senimas politikuoja. Dar viena kongresinio banketo rug
sėjo 4 d. Clevelande nuotrupa: Rygelio ir Rajecko gražiai sutvarkytas stalas 
junginei dainon, akordeonais pritariant R- Juzaičiui ir A Razgaičiui.

KURSAI PAVOJUJE!
Illinois universitete, Chicago 

Circle filijoje, lietuvių kalbos 
dėstymas buvo pradėtas prieš 
penkerius metus, po to, kai lie
tuvių kalba giliau neprigijo Chi
cagos universitete. Tačiau atro
do, kad ir dabartiniai kursai Illi
nois universitete nestovi ant stip
raus pagrindo. Kursams prasidė
jus, juos lankydavo daugiau 
kaip šimtas studentų. Dabar be
liko apie dvidešimt Tai stebėti
na, kadangi šį universitetą lan
ko apie 400 lietuvių kilmės stu
dentų. Čia nesileisime į diskusi
jas, ieškant šios apgailėtinos pa
dėties priežasčių. Gal tai dar vie
nas lietuviškos visuomenės pasi
metimo simptomų: kai tiek daug 
rašalo ir nervų yra skiriama, vis 
ginčijantis (tiek už, tiek prieš) 
apie Vilniaus kursus. Ir tik pasku
tinę minutę susigriebiama, kad 
fia visai pašonėje yra ir sprendi
mas, ir sutrikimas. Tačiau šita 
apgailėtina padėtis, neturėtų ste
binti tuos, kurie yra šiek tiek su
sipažinę su Circle studentų men
talitetu. Per dešimtį metų ten 
(įsivaizduokite 400 lietuvių stu
dentų) nesugebėta suorganizuo
ti bent šiokio tokio lietuviško 
klubo. Spausdiname čia B. Juo
delio laiško ištrauką, kursų rei
kalu; laiškas buvo išsiųstas vi
siems UICC lietuvių kilmės stu
dentam.

“Prieš penkerius metus Illinois 
universitete, Chicago Circle bu
vo pradėtas lituanistikos kursų 
dėstymas. Šiame laikotarpyje juos 
lankė daugelis lietuvių studen
tų. Penkerius metus š'ą progra
mą sėkmingai vedė profesorė d r. 
Janina Rėklai'ienė, pasiryžusi šį 
darbą tęsti ir toliau.

“šie kursai buvo įsteigti, kad 
UICC lankantieji lietuviai stu
dentai galėtų pagerinti savo litu-

anistines žinias, už tai gaudami 
kreditus. Šie kursai daug kam pa
dėjo sustiprinti lietuvių kalbos ži
nojimą ir savosios kilmės pažini
mą. Mokoma programa yra labai 
naudinga kiekvienam lietuviui, 
dėstomų dalykų pasirinkimas 
yra labai platus, pagal kiekvieno 
pajėgumą, nesunkiai gaunant 
kreditus.

“Praėjusiais mokslo metais su
mažėjui lituanistinius kursus lan
kančių studentų skaičiui, uni
versiteto vadovybė suabejojo, ar 
verta šią programą toliau laikyti? 
Tuo reikalu UICC atsiklausė ir 
L. B. Švietimo tarybos, kuri, tikė
dama šių kursų reikalingumu, 
deda visas pastangas jų išlaiky
mui. Deja, dabar ne nuo Švietimo 
tarybos ir ne nuo UICC vadovy
bės priklauso šių kursų išlaiky
mas, bet nuo Tavęs. Lituanisti 
niai kursai bus tęsiami, jei jiems 
registruosis reikiamas studentų 
skaičius. Taigi, viskas priklauso 
nuo Tavęs, mielas kolega-e”.

“Ateities” žurnalo jaunimo 
konkurso terminas jau praeity — 
buvo rugsėjo 15 d.

Chicagos SAS draugovės pir
mininkė yra D. Saliklytė.

Sol. Violeta Rakauskaitė, kvie
čiama PLJS-gos, šį rudenį dai
nuos Šiaurės Amerikoje.

Hamiltono mergaičių choras 
rugpiūčio 7 koncertavo Buenos 
Aires, Argentinoje. Choro kelio-

Tuo pačiu tikslu Tadas 
mas atvažiavo į Chicagą.

Kli-

Sekančiame AP numeryje G. 
Aukštuolis aprašys Lituanistinę 
stovyklą, o E. Razmą Nothwes- 
tem Universiteto lietuvių klu
bo veiklą.

Netrukus pasirodys 3 ir 4 šių 
metų “Lituanus” numeriai.

AP redaktorius ieško pavaduo-

Dramatinės įstampos momentas ii studentų pastatytos muzikinės tragedijos 
“Parquette Markas (sk)” premjeros): J. Dunčia, P. Kisielius jr^ A Žyges ir L. 
Bradūnaitė. Veikalas vyksta Chicagos pietuose, kur gyventojai nutarė už
drausti juodą spalvą: 'Toos Mandruli, jūs nusidėjot, j baltą sūrį kmynus dė
jot, nereikia čia sėklų juodųjų, kai įsikandi, liks tarp dantų, net gėda šypso
tis prie panų gražiu”. Veikalas nebus kartojamas. Matėm at-kų kongrese.

tojo ar pavaduotojos.
Korp! Neo-Lituania š. m. rug

piūčio 26 —28 d. suruošė išva
žiavimą į Tabor Farm, Sodus, 
Mich. Išvykoje dalyvavo netoli 
70 asmenų, tačiau jaunimo ma
žai.

JAV LB taryba priėmė rezoliu
ciją, kurioje LB įpareigota į tary- 
os sesijas kviesti ir JAV LJS. Taip

gi įpareigota sudaryti lietuvių ir 
kitų stipendijos šalpos fondų są
rašą.

Šių metu Lituanistinėje sto-

terio, N.Y. dalyvavo 29 studentai. 
Nežiūrint, kad stovykla vyko 
Nevv Yorko valstijoje, nė vienas 
niujorkiškis nesiteikė joje daly
vauti. Daugiausia dalyvių buvo 
iš Illinois, antroj vietoj buvo Ka
lifornija.

C. Zapolytė išvažiuoja studijuo
ti į Romą.

Pirmoji Kanados vakarų sto
vykla praėjo su dideliu pasiseki
mu. Paskutinį vakarą į stovyklą 
suvažiavo net 150 studentų; o 
jų tarpe buvo ir čikagietė Rasa

vykioje, kuri vyko prie Roches- Šoliūnaitė.

SAS STOVYKLAI PRAĖJUS
Šiais metais studentų ateiti- ko patirti, net 75 proc. stovyklau- 

ninkų stovykla įvyko Dainavoje jančių žadėjo važiuoti į Washin- 
nuo rugpiūčio 29 d. iki rugsėjo 1 gtoną. Žinomas giesmininkas 
d. Dabartinė Studentų ateit7-: Pranas Zaranka su mumis sure- 
ninkų sąjungos valdyba, kurios' petavo nemažai naujų (bent 
būstinė yra Chicagoje, jau seniai' man) giesmių, kurios buvo gie- 
planavo šią stovyklą, kad jos damos Šv. Mišių metu Ateiti- 
linksmoji ir rimtoji dalis būtų ninkijos kongrese, Clevelande.

Dalis šaunios jaunuomenės Ateitininkų kongreso bankete rugsėjo 4 d. Cls»eft»lts Sėdi iš kairio: A Žygas, G. Da- 
mušytė, G. Reinytė, L. Stončiūtė; stovi G. Zaranka, A Tu rūta, O. Saliklytė, D. Lapkus, D. Paullfitė, K. Smalinskas, 
B. Tutlnailyti, V. Musouytė, AP atstoves ir R. Razgaitieoė.

suderintos ir prasmingos.
Suvažiavo daugiau kaip šimti

nė studentų. Daugumas studen
tų po stovyklos planavo vykti į 
IX Ateitininkų kongresą, kur te
ko vėl su daug kuo susitikti ir pa
sidalinti stovyklos įspūdžiais.

Stovykloje buvo apsčiai rimtų 
paskaitų. Kun. K. Pugevičius iš 
Brooklyno mus supažindino su 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika; dr. Z. Rekašius savo 
paskaitoje kalbėjo apie Lietuvos 
padėtį po karo ir dabar; dr. K. 
Keblys apie šių d:enų lietuvių 
literatūrą, o L. Gražulienė savo 
pranešime aptarė išeivijos lietu
vių spaudą. Informacini nranc- 
šimą apie Vliką padarė R. Janu- 
levičiūtė, kuri vasaros metu talki
ninkavo Vliko raštinėje Nevv 
Yorke. Keli čikagiečiai iškėlė vie
ną kitą kietesnį klausimą ryšium 
su šiuo pranešimu. Apie SAS val
dybos veiklą ir busimąjį kongre
są pranešimą padarė sąjungos 
pirmininkas Saulius Girnius. Pa
baltiečių Žygio už žmogaus tei
ses vyriausio komiteto sekretorė, 
Gintė Damušytė, išsamiai supa
žindino stovyklautojus su žygio 
paruošiamaisiais darbais. Kiek te*

Tačiau studentai vien tik rim
ta programa negali maitintis. 
Pirmąją stovyklavimo dieną bu
bu susipažinimo vakaras — šo
kiai ir žaidimai. Sportavome. Šo
kome. Dainavome. Stovyklos pro
ga buvo išleistas net specialus 
dainorėlis. Fuksų dieną viešpa
čiai kankino fuksus, tačiau va
karop fukseliai atsilygino pasiro
dymų metu. Neapsieita ir be ta
lentų vakaro.

Stovyklos metu trys nauji stu
dentai buvo pakelti į pilnatei
sius studentų ateitininkų sąjun
gos narius.

DAR APIE ZYGĮ-
PASKUTINES

ŽINIOS
Šiomis dienomis įtemptai dir

bama, norint užbaigti pasiruoši
mo darbus Pabaltiečių žygiui už 
žmogaus teises. Atrodo, kad dar
bas vyksta sklandžiai. Šios vieto
vės organizuoja autobusus į Wa- 
shingtoną: Bostonas, Bridgepor- 
tas (Conn.), Chicaga, Clevelan- 
das, Detroitas, Elizabethas, 
Hartfordas, Minnersville (Penn.), 
Nevvarkas, New Yorkas, Phila
delphia, Torontas ir Waterburis. 
Jau sudarytas garbės komitetas. 
Ketvirtadienį prieš žygį bus pri
ėmimas, kurį ruošia žygio talki
ninkas kongresmanas Blanchard. 
Įėjimas tik su pakvietimais. Žy
gio vyriausio komiteto pirmi
ninkas Viktoras Nakas jau iš
skrido į Washingtoną koordinuo
ti reikalus vietoje. Prie Lincoln 
memorial, kur vyks demonstraci
ja, išnuomota speciali patalpa in
formacijos centrui. Nevv Yorko 
lietuviai žygio proga gamins bal
tus marškinius (T-shirts) su už
rašu: Baltic Human Rights Ra- 
lly, September 24, Washington, 
DC. Demonstracijos meninėje da
lyje pasirodys Philadelphijos tau
tinių šokių grupė “Aušrinė”, ’iš 
Philadelphijos važiuos net trys 
autobusai. Demonstracijoje kal
bės žinomas disidentas Litvino- 
vas. Baltieji Rūmai taipgi priža
dėjo atsiųsti savo atstovą. Iš Chi
cagos vykstama autobusais. Kai
nuoja tik 45 dol. Raginame kuo 
gausiausiai registruotis — 
PLJS Ryšių centras 2422 W. Mar
ąuette Road.

Stovykla laikytina viena iš sėk
mingiausių, kuriose teko būti. 
Ne tik buvo turininga progra- 
grama, bet ir nuotaika buvo pui
ki. Stovyklos pasisekimą užtik
rino suvažiavusiųjų darbinga 
ir linksma laikysena. Didelis sto
vyklautojų skaičius liudija SAS 
gyvastingumą ir šviesią jos atei
tį. Esame dėkingi SAS valdybai 
už prisimintinos stovyklos suruo
šimą. Ramunė Kubiliūtė

Kai reikia kilnotis. Buvęs klevelandietis, dabar čikagietis S. Girnius padeda 
E. Razmai, buvusiam člkaglečiui, būsimam klevelandiečiui, krautis mantą 
kolloul į rytu. Visos nuotraukos Jodo Kaprio
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