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Ši įame numeryje: 
Kento kursai visiems. 
Vieno žmogaus karas: Bronio Railos 
naujausioji knyga. 
Lietuviai tremtiniai Jakutijoje: ištrau
ka iš Dalios Grinkevičiūtės autobio
grafinių užrašų. 
Dar dėl pirmo lietuviško katalikų gies
myno. 
Kazio Bradūno eilėraščiai. 
Rašytojas Stepas Zobarskas sukaktu
vininkas. 
Iš Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos veiklos. 
Aloyzo Barono vardo novelės konkur
sas. 
Nauji leidiniai. 

Kente on& 

Kento kursai visiems 
Jau daug metų girdime apie 

Kento universiteto kursus, ku
riuos vasarų metu ruošia Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjunga, ki
tų organizacijų padedama ir pri
tariama. Dabar jau žinome ne 
tik dalyvių komentarus, bet ir 
patys su kursų programa šiek 
tiek arčiau susipažinome. Šiais 
metais vienam iš čia rašančių te
ko ir vietovę palankyti. Bendras 
įspūdis yra labai geras. 

Bet čia išreikšto pagyrimo ne
gana. Šio straipsnelio tikslas yra 
iškelti siūlymą, kad Kento kur
sų programa būtų prieinama ne 
tik studijuojančiam jaunimui, 
bet ir vyresnei kartai, sakykime 
— jaunimo giminėms ir tėvams. 
Manome, kad „suaugę" rimtai 
susidomėtų ir mielai savaitę — ki
tą praleistų akademinėje lietuvių 
kultūros aplinkoje: studijų, semi
narų, pratybų programoje. 

Tiesą sakant, niekas neteigia, 
kad ir dabar Kento kursuose su
augę negalėtų dalyvauti. Iki šiol 
tačiau pirmenybė buvo skiriama 
studijuojančiam jaunimui. Apie 
jį galvojant, kursai ir buvo pra
dėti organizuoti. O pamačius kur
sų puikią programą, atrodo, bū
tų gaila praleisti progą taipgi stu
dentų bei moksleivių tėvams pa
sitobulinti lituanistiniuose moks
luose bei menuose, tuo pačiu, 
atgaivinti didesnį prisirišimą 

šeimos, o tuo pačiu lietuviško
jo gyvenimo praplėtimas gali at
nešti itin pozityvių rezultatų. 
Būtų netikslu tikėtis triuškinan
čio, masinio dalyvių antplūdžio, 
bet vis tiek apčiuopiamas susi
domėjusių skaičius turbūt galėtų 
būti realybė. 

Praeitą vasarą Kento kursuo
se vyko dvi programos. Pirmoji — 
savaitę truko lietuviškai nemo
kantiems. Jų dalyvavo 14. Tai 
reiškia, kad visos turimos vietos 
dar nebuvo užpildytos. Po šių 
dvi savaites studijavo 25 lietu
viškai kalbantieji. Šią programą 
Draugo „Akademinėse prošvais
tėse" 1980. DC. 20 gražiai aprašė 
Danutė Saliklytė, viena iš kur-
sančių; Galvojant apie čia daro
mą siūlymą, lygiagrečiai norėtų
si praplėsti kursų apimtį ir su-
'iaryti progą jau amžiumi bei gy
venimo patirtimi šarvuotiems ke
lių kartų atstovams pasimankš
tinti jų vaikų mindžiojamuose 
lietuviškumo keliukuose. 

Kursų aplinka yra patogi ir 
maloni: jie vyksta apie 60 mylių 
į pietus nuo Clevelando esančio
se jėzuitų rekolekcijų .patalpose. 
Lietuviai užima dideliam parke 
stovintį namą, kuriame įrengti 
privatūs kambariai, yra kelios sa
lės, valgykla. Miestas bei mieste-

VYTAUTAS A JONYNAS 

Bronys Raila, VAIVOS RYKŠTĖ. 
Šimtas prakalbų į Lietuvą, 1975-1979. 
Aplanko dailininkas — Algirdas Ku-
rauskas. Eleido "Viltis" Clevelande 
1980 m. Knyga 430 pusi., kaina — 10 
dol., gaunama ir "Drauge". 

Joks išeivijos kultūrininkas - žur
nalistas nėra išvagojęs tokių pla
čių varsnų mūsų publicistikos pū- j 
dymėlyje, kaip Bronys Raila. Per! 
trisdešimt su viršum metų jo i 
straipsniai, pasisakymai, recenzijos, 
komentarai, atosmūgiai priešo pro- i 
pagandai purtė skaitytoją iš snū-, 
dūrio. Palaikė viltį, kad likiminė I 
skriauda Lietuvai bus atitaisyta. 

Ne visada jų tonas bei forma vi- '• 
šiems vienodai patikdavo. Kai kam, 
„jo mintys atrodydavo net kontro-i 
veršinėm. Kiti priekaištaudavo iš- j 
testumą, paklodes". Bet visumoj jo • 
publicistika — aštraus stiliaus ir 
žvarbios minties straipsniai — bu- • 
vo mielai pasitinkami. 

Joks kitas kultūrininkas - žurna-' 
listas, pridėkim, nėra taip pat paro
dęs tiek rūpesčio surinkti kas pra-
gainiota periodikoj ir išleisti rinki
nių pavaidalu. Tokių knygų esam 
turėję jau devynetą. Ir vėl skaity
tojai nepagailėjo joms prielankumo. 
„Laumių juosta", sakysim, buvo iš- ! 
pirkta. Nėra abejonių, kad tuose. 
leidiniuose sukaupta medžiaga pra-! 
vers išeivijos gyvenimo istorikui. ; 
Joje atsispindi egzilų lūkesčiai, gy-' 
venimo skersvėjai bei slogučiai. 

1980 m. vidury B. Raila pa-; 
leido pasaulin pasižmonėt naują,; 
skirtingą veikalą, pavadintą kiek \ 
nelauktu vardu — „Vaivos rykštė". 
Jos antroji antraštė nemažiau mįs
linga — „Šimtas prakalbų i Lietu- ' 
vą". Nesakytumėm, kad abu pava
dinimai būtų kažinkaip vykę. Pir-. 
masis primena anksčiau išleistą kny
gą „Laumių juostą". O laumės | 
juosta, vaivos juosta ar vaivorykštė 
— tai sinonimai. Dar mažiau pa
trauklumo turi žodis „prakalba". 
Pernelyg, ypač išeivijoj, jis Įtaigo
ja kažkokį oficialų zyzliojimą, jei 
ne bačkininkišką, retorišką ūbavi
mą. O Railos knygoj šių „kvapu" 

VIENO ŽMOGAUS KARAS 

Šv. Jurgis 

nant į įvairius prasimanymus, der-
nėra. Kaip paaiškėja iš pratarmės į gaĮus> i s { o r i j o s klastojimus, apuk-
(Raila ištikimas savo įpročiui išsa- tus Lietuvoj pasirodžiusiuose Ieidi-
kyti įvade savo veikalo paskirti ir j n i u o s e a r spaucjoj. Tjk retais atve-
formą), leidinys talpina tekstus, ku- j jais a p t i nkam kokį taikingesnį, gai-
rie buvo paruošti 1975—1979 me- į ]ios a t r n i n i m u šviesos nupliekstą 

straipsniuką, išsauktą kokio įvykio 
ar sukakties. Šiaipgi jų sprogikliu 

tų laikotarpio transliacijai į Lietu 
vą. Paruošti laidoms, kurių vidų 
tinė trukmė buvo neilgesnė kaip j visad H e k a į t i n ą s reaguoti į be-
penkios minutės. . Jau patys rėmai . j atodairį Lietuvos gyventojų sąmo-neleido jiems, taip sakant, išvirsti 

. « , , . , - j-1 nės nuodijimą, 
„oracijomis , kadangi jų pobūdį | 
apsprendė būtinybė gvildent kokią; Žodžiu, pirmąja staigmena yra 
aktualią temą. Dažniausiai atšau-1 knygos poskyrių lakoniškumas. 

Lietuvių liaudies skulptūra (Pabirž*, Biržų aps.) 

Tiesa, autorius prisipažįsta, kad, re- j rėjau ir nebūtų pritikę", 
daguodamas rinkini, jis leidęs sau į I r dar priduria: 
kai kuriuos tekstus pateikti rankraš
tinė]* redakcijoj. Atseit tokius, ko
kie jie buvo prieš apkarpant, prieš 
ispraudžiant į prokrustine penkių 
minučių ilgio formą. Jis taip pat 
perspėja skaitytoją, kad tie teks
tai taikomi Lietuvoj gyvenantiems: 

„Aš kalbėjau ne užsienyje gyve-

„Visos šių pasisakymų mintys 
yra mano paties, jokių pašalinių 
veiksnių neinspiruotos, jokių virši
ninkų necenzūruotos. Taigi laisvo 
žmogaus, laisvos mintys per Laisvės 
radiją, už kurias aš vienas nešu 
atsakomybę". 

lis yra tolokai, tad dėmesys na 
tūraliai kaupiasi čia pat sutelktai ] nas, T. Remeikis, R. Šilbajoris ir 

prie lietuviškųjų reikalų. Tai yra I aplinkai, kurią labai gražiai pa- j kun. J. Vaišnys gvildeno visą 
ypač svarbu, kai dabar jau pra- pildė rengėių specialiai suvež-j pluoštą lietuvių kalbos, lietuvių 

ta knygų bibliotekėlė, knygų par
davimo stalas, salės sienas puo
šiančios Čiurlionio reprodukcijos 

dedame suprasti ir viešai kalbė 
ti, jog nutautėjimas ar bent nu
tolimas nuo savųjų nėra vien jau
nimo, bet ir viduriniosios kartos ir t.t 
— jaunimo tėvų, dėdžių, tetų, 
mokytojų ir auklėtojų problema. 

Iš kitos pusės gera pastebėti, 
kad, šį nutolimą pajutęs, ne vie
nas susipranta ieškoti priemonių 
grįžti prie seniau patirto, priimto 
ir pamilto lietuviškojo kamieno. 
Neretai šį pojūtį paskatina nau
jas šeimos prieauglis, šeimos jau
nesniųjų narių visuomeninio — 
tautinio brendimo poreikiai, o 
pagaliau ir savo asmeninio iden
titeto ieškojimas. Kokia bebūtų 
vieno ar kito individo motyvaci
ja, iš to išplaukiąs savęs, savo 

literatūros ir Lietuvos istorijos 
temų. Šalia tiesioginių studijų čia 
buvo ir puikus pabendravimas 
su lektoriais: parsivežti skatinan-

Programa buvo tikrai įspūdin- j tys įspūdžiai, o taip pat ir pa-
ga, dėstė išeivijos humanitarų į dirbėta. Nusiskundimų negirdė-
akademinis elitas. Norintieji ga-1 jome. 
Įėjo gauti universiteto užskaitas, Kursų nuotaika buvo darbin-
nes programą sankcionavo Ken 
to universitetas. Ši užskaitų gavi-

ga ir kartu beveik šventiška. Tai 
buvo antitezė praktikuojamiems 

mo galimybė suaugusiųjų gal ir | savaitgalio suvažiavimukams, sim-
nedomina, bet tematika ir turi- į poziumukams, skubiai prabėgan-
ningumas būtų patrauklus vi- Į čioms kultūrinėms šventadienių 
visiems. popietėms ar vakaronėms mieste. 

Tik pažvelkime į autorius ir jų 
skaitytas temas: 

priešingybė smėlėtoms, daugiau 
ar mažiau dėmesį blaškančioms 

Bukim atviri, šioji paskutinė pa-
nantiems tautiečiams, o tiesiog pa- Į s t aba, sukelia skaitytojui drumstus 
vergtai tautai ir jos tijūnams. Ju- jausmus. Podraug pasididžiavimą ir p " 
tau, kad taip reikia. Kitaip neno- j baimę. Ją atvirai prisipažįstamą, 

Į kad tai vieno žmogaus karas radijo 
• ^ ^ — - ^ ~ ^ ^ ' — į bangomis prieš didelę galybę. Ne 

sidžiaugiame jų vienkartine duok-, atsižvelgiant į kiekvienos kartosi v i c n apsišarvavusią parplių gyny-
Ie, tačiau juose nepasotiname j poreikius ir savarankiškumo rei-j 
dažnai nubundančio vidinio ai- \ kalavimus. Tačiau tuo pačiu no-

A. Jakštas, V. Kavaliūnas, V. ; visokioms stovykloms. Nenuverti-
Kelertienė, A. Klimas, B. Mačiui-
ka I. Maziliauskienė, R. Misiū-

nant ne vieno iš čia liečiamų ren
ginių, reikia pripažinti, kad pa-

kio. Aplinkybių gal jau buvome 
per daug pripratinti prie tų tik 
kelių ar keliolikos valandų įvykių; 
dabar gi pamatėme, kad galima 
ir kitaip padaryti, galima daug 
geriau! Taigi ir Kento kursuose 
viskas buvo truputį kitaip — į 
visai netikėtai gerąją pusę ki
taip! 

Tad kartojam pradžioje išsaky
tą mintį: skatinam šiais ir kitais 
metais kursus praplėsti, įjunsriant 
ir jaunimo amžių perkopusią vi
suomenę. Praplėsti, aišku, nesu
kompromituojant kursų progra
mos, nuotaikos, apimties ir ver
tės. Gal tektų tada kiek atskirti 
jaunimo ir vyresniųjų paskaitas. 

risi tikėtis ir bendrų, mažiau ofi
cialių susitikimų, kuriuose tarp-
kartinis dialogas ir bendro pa
mato pajutimas gali sutvirtinti 
neretai braškančią mūsų tarpkar-
tinių ryšiu sistemą. 

Šį siūlymą darome su baimės 
grūdu, nes nežinome, ar jis yra 
įmanomas. Tačiau siūlymą vie
šai keldami, deklaruojame savą
jį pasitikėjimą rengėjais. Norėtu
me neabejoti rengėjų išradingu
mu. l>rgiai kaip norėtume neabe
joti ir jaunimo amžių perkopu
sios visuomenės būsimu susido-

gametė radiofoninė patirtis. Dova
na rasti savo komentarui konden
suotą formą, atmetimas painios 
„moksliškos" šnekos, atida termini
jai, kuri įsipiiietinusi Lietuvoj, pa
galiau ramaus pašnekesio tonas, 
bent tais atvejais, kai sąlygos leidžia. 
Atrodytų, kad Raila supranta savo 
transliacijų paskirtį dvejopai; at
remti visų pirma priešo prasima
nymus, o antra — informuoti te
nykščius apie išeivijos gyvenimą. 

Kas be ko, jo padėtis nelengva. 
Ne nuo vakar kompartija kala žmo
nėms į galvą, kad Raila — tikras 
fašistinis baubas, atskalūnas, perbė
gėlis į tautininkų eiles, liaudies 
priešas. Neišvengiamai Railai ten
ka pasakotis tenykščiam gyventojui, 
nepažįstančiam jo asmeniškai, neži
nančiam Nepriklausomybės laikų 
gyvenimo užkulisių, apie save, savo 
gyvenimo kelią. Bet kaip tik čia ir 
glūdi knygos patrauklumas, jei ne 
stiprybė. Ją skaitant, akivaizdu, kad 
autoriaus nebūta miegpūvio, bet 
judrios asmenybės, gyvenusios pa
čiam visuomeninio gyvenimo verpe
te. Tiek Lietuvoj, tiek užsienyje. To
ji gyvenimiška patirtis ir pateikia
ma skaitytojui. Be sentimentalių 
atodūsių ar verkšlenimų, „daly
kiškai", patikslinant faktus, kartais 
smulkokus, bet reikšmingus, kaip 
tariamą kompartijos finansinę para
mą „Trečiam Frontui", ar linksmus, 
kaip kaktomušas su pašlemėkais a 
la Dauguvietis. Tiesa, Railai pasi
taiko kartais švystelt nevisai pagar
bų žodelį stabų adresu: „O Leni
nas, tiesa, labiau dviveidis, klastin
gas ir melagis pagal reikalą", bet 
šiaip jis nevingrauja. Kalba auto
ritetingai, gerai informuoto žmo
gaus tonu. Ypačiai nuogai prista
toma, sakysim, komunistų pražū
tingą veiklą, „Priekalo" ir „Balso" 
Šmeižtų kampanija prieš trečia-
frontininkus bei visi vertimaisi per 
galvą, organizuojant antifašisti
ni bloką, kurio garsiakalbiu turėjo 
būti žurnalas „Literatūra". Railai 
visai nebaugu, kad kas išeis jo tei
gimus suniekinti dokumentų pagal
ba. Priešingai, jis net ragina tenykš
tį klausytoją visa tai pasitikrinti 
"paskaitykit senąją spaudą, reika
laukit, kad bibliotekose ji būtų at
vira kiekvienam pasitikrint, ir įsiti
kinsit dabartiniu "Kultūros barų" 
publicisto baltu melu" (p. 350). 

Savaime suprantama, kad ruoš
damas savo šimtą laidų į Lietuvą, 
autorius naudojosi kai kuriais raši
niais, tilpusiais jo ankstyvesnėse 
knygose. „Vaivos rykštė" storoka, 
daugiau kaip 400 puslapių knyga. 
Ji padalinta i maždaug dvylika sky
rių, kurių kiekvienas susideda iš 
poskyrių. Trumpų, maždaug dvie-

- trijų puslapių, greit perskai
tomų. Visa tai, kaip sakėm, apsąly-
gota radijo programos formato. Sa
vaime suprantama, kad Railai kar
tais prireikdavo kokį „išpuolį" ko
mentuoti keliose transliacijose. Už
sikrovęs, sakysim, sau bėdą prašne
kant apie reto nuobodumo Vytau-

bine linija, bet ir pajėgią propa 
gandos specialistų pagalba panau 
dotį kiekviena neatsargų prasitari , 
ma savo naudai. Šalto karo strate-!t0 Alseikos knygelę „Trys dešimt-
giia vfcad komplikuota. Tiesa, isto-• mpčiai emigracijoj", jis jai paauko-
rija mums rodo ir pavyzdi, kaip vie-1 l*a ^ ^ -prakalbas". Skaitytojui 
nas žmogus, egzilas kaip ir mes, ve- Į S a l b ū t nevisiškai aišku, prisiminus 
dė tokią nelygią kovą su despotu... t a iv>'k!< k o d ė l R a i l a ištaškė tiek 
ir laimėjo. Tai Ayatolah Khomeini. | amunicijos. Nejau verta kreipti dė-
Be* jo įrašai juostelėn, kasetės buvo Į mes? J t u o s paistalus? Palūžėlių, 
slaptai pergabenamos krašto vidun; .Ūšverstskūrių" juk buvo ir bus vi-
tr grojamos per garsiaka Ibius iš mi-! sose tautose. Ar verta taip pat pri-
naretų. Išklausomos be jokių parp
lių tmkdvmų. 

Kaip bebūtų, nenoromis dairaisi 
knygoj prasitarimų (tegu ir men
kų), kurie galėtų kompromituoti 

mėjimu. 
bendrą išeivijos siekiamybę ar kurie 
rodvtų pleištus lietuvių vienybės 

simint visus giras ir dauguviečius, 
„glaudžius veršius", pasak Railos, 
„nesivaržančius įtikt visokiom val
džiom ir net jų pasaulėžiūrom"? Ar 
verta varpyti špiegų (Mikuckis) 
memuarus? 

Atrodytų, kad Railos galvojama 
Ramutė Bartmkienė fronte Ju neaptinkam. Nuo mėgė- • kitaip. Esmine, pagrindine translia-

Antanas Dundzila . įiškų suklupimų Railą gelbsti jo il-| (Nukelta j 2 psl.) 
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Vieno žmogaus karas 
Atkelta ii 1 paL). 

cįįų siekiamybę, atrodo, jis laiko 
apriiavimą i tautinę savigarbą, pri-
n&anant auditorijai, kad šimtmečius 

vergovės naštą lietuvių 

dvasinės vertybės, kurios ugdo kul
tūra, plečia akirati, moko gyventi 
prasmingiau, tauriau, šviesiau". 
Kokia ironija, pastebi Raila: „Jeigu 
Antanas Venclova dar būtų gyvas 
ir nueitų j pasakingas Vilniaus bib-

lantusi 
•K 

tauta sugebėjo išlaikvt savo sieloi 
demokratinę 'sąmonę/ pakantą kitų i ! i o t e k o s skaityklų bei saugyklų sa-
įsitikinįmams, ir laisvės, nepriklau- j l e s ' deJa> š i o J e taurioje respubliki-
somvbės troškimą. Ne tiek Railai! n ė ) ' e institucijoje jis nebesurastų sa-
baisus Alseikos „nešimas muilo" i! v o vienintelio sūnaus, rašytojo To-priešų stovyklą, kiek jo vaipyma-
sis iš išeivių idealizmo. Piktas kri
zenimas, kad jų kelias sunkus. Ne-

kanta kitaip galvoj antiems. Įtari-
lai, kad jų veiksmus diktuoja 

pavergtai tautai ir 
Raila nesibaimina 

mo Venclovos, sukurtųjų, anot jo, 
dvasinių vertybių: Tiksliau sakant, 
jis ten nebesurastų Vilniuje para
šytų ir dar neseniai valstybinių 
leidyklų išleistų trijų knygų — 

savanaudiški motyvai. Ne tiek ! v i e n o poezijos rinkinio ir dviejų 
baisios Alseikos Ireveliacijos",! mokslo populiarizacijos veikalų", 

kiek moralinis to piliečio bankrotas, j Panašiai klausdamasis skyrelyje 
Kitoj vietoj Raila labai taikliai pa- I "K*25 l i k s i š Salomėjos dainų", Rai-
stebi kokiu trafaretu yra iš viso fab- j l a primena klausytojui, kad toj: mer-
riW>iami memuariniai dalvkai. i B * buvo andai parašiusi „Poemą 

! apie Staliną", 
tokiu i Toji odė buvo kažkada keliama j 
Avy- padanges, vaikams atmintinai kala-

romane apie lietuviškųjų Į ma. Ir kągi, šiandien ji neminima, 
„sodybų tuštėjimo metą" per pra- j Dingusi iš poetės rinktinių, nepa
ėjusį karą. To romano veikėjai - he- į minėta net per iškilmingą poetės 
rojai palaipsniui, tartum neišven- sukakties minėjimą. Raila nebando 
giamai komunistėja, jiems atsidaro : paneigti S. Nėriai talento, bet tik 
akys, jie pamato niekšų kelius ir j konstatuoja, koks trumpalaikis uti-
sąmonės šviesėįimo akiračius..." , litaristinės literatūros žydėjimas. S. 

Railos manymu tai puikus jrody- ] Nėries tragedija Railai ypačiai , at-

Cheminė formulė paprasta: 
:; "^Atsiminimai suredaguoti 
metodu, kaip nelyginant J. 

mas, kad pagal kompartijos vadei
vų „filosofiją" negali būti kitokio 
patriotizmo, kaip tik maskviškai 
sovietinis. Ir kad „lietuviško sava
rankumo idėja, pastangos, ją Įgy
vendinti, laisvės savo tautai susi
grąžinimo viltis — tai ne patriotinis 
ir idealistinis gėris, o didžiausias 
blogis, savo tautos interesų išda
vimas, vertas visiškai ignoruoti, ti
kęs vien išiuokti ir pasityčiot" (126 
psl.). 

Nenuostabu, kad kitos atminimų 
knygelės atveju — J. Mikuckio „Šio
je ir anoje pusėje" — Br. Raila su
abejoja net teksto autentiškumu ir 
autoriaus pagyromis, kad jo versta-
si per trisdešimti metų šnipinėji- \ partijos varžtų 

rodo, skaudi. Jos asmenybė, jo ma
nymu verta kur kas vispusiškesnio 
nušvietimo. Užtat jis sakosi buvęs 
pasiryžęs talkininkaut Kosto Korsa
ko pasiūlymui „išaiškint prieštarin
gumų šaltinius ir moksliškai patik
rint poetės amžininkų liudijimus". 
Net pasisiūlęs viešai. Su sąlyga, kad 
jo liudijimai būtų viešai paskelbti 
be nubraukymų ir klastojimų. De
ja iki šiol (tai yra per 20 metų) ne
susilaukęs jokio atsakymo. 

Pastebėkim, kad čia netiesiogiai 
užkliudoma vadinamųjų „kultūri
nių mainų" problema ir suteikia
mas smūgis vienu metu išeivijoje 
paplitusiom iliuzijom apie tariamą 

tuvos gyventojui stengias atitaisyt, 
atidengt. Bet kaip bebūtų įspūdin- | 
gas jo atsišaudymas, autorius yra 
gynybinėj pozicijoj, ir knyga suda
ro padrikumo įspūdį. Nenoromis 
norisi pasiklausti , ar esama Rai- • 
los poleminėj kovoj, kokios vidinės 
gijos, kokio vienijančio elemento? J 
tai atsakytumėm: Taip! Ir štai ko- j 
dėl. 

Kalbėdamas 
jos tijūnams" 
prisipažint, kad vienam savo gyve
nimo tarpsny buvo nukairėjęs ir ak
tyviai dalyvavo „Trečiame Fronte". 
Jo svorio toj grupėj būta nemažo. 
Faktinai net ir S. Nėries persimeti
mą į tą kairiųjų radikalų grupę 
orkestravęs jis su A. Venclova. Bent 
du kartus knygoj minima, kad gar
susis Nėries pareiškimas buvo su
rašytas ne jos pačios, bet jų — 
dviejų „idėjos brolių". Kaip bebū
tų Railos atsimetimą iš šios grupės 
nulėmę V. Kapsuko - Mickevičiaus, 
Z. Angariečio, A. Guzevičiaus ir ki
tų Kominterno agentų išpuoliai, 
šmeižtų kampanija, jų bukaprotiš
kas ultimatumas (p. 346), ir apla
mai smurtas paversti trečiafronti-
ninkus aklais Maskvos valios vyk
dytojais. Raila praregėjęs, kad iš jo j 
siekiama padaryti savo suvereninės 
valstybės pamatų griovėją, nepri
klausomybės duobkasį. 

Pagrindine „Vaivos rykštės" tezė Į 
yra toji, kad ir dabartinė valdžia 
Lietuvoj nėra kuo kitu, kaip tos pa- j 
čios kapsukinės linijos tęsėja, įgy
vendintoja: 

„Juk sovietinė kompartija apskri
tai — ir Rusijos ir Lietuvos, kaip ir 
kitų respublikų, gal teisingiau pa
sakius, gubernijų — ir šiandien te-
beskelbia iš esmės tuos pačius rei
kalavimus, vienodai įsakinėja meno 
ir literatūros kūrėjams prievolę pa
sijungti spartesnei komunizmo sta
tybai. Vienas kitą pakeičiantys va
dai ir generaliniai sekretoriai grįž
ta prie to paties „asmenybės kulto", 
ir iš kultūros kūrėjų tebereikalauja 
to paties paklusnumo, net visiško 

palaisvėįimą. Ta i 1 serviliškumo. Ir vis pretenduoja į 
mu lietuvių išeivių tarpe. Vėl Rai
lai netaip baisūs Mikuckio „atiden
gimai", kiek įvadą knygon parašiu-

miražas. Skyrelyje skirtame komen
tarams apie neseniai pradėtą leisti 
Enciklopediją, Raila sumini apsčiai 

sio J. Baltušio vergiškas keliaklupš-1 melų bei retušavimų, aiškiai ro-
čiavimas Maskvai. Bubnijimas tos į dančių kaip okupacinei valdžiai ta
pačios maldelės, kad negali būti ki
tokio patriotizmo, kaip tik maskviš
kai sovietinis. 

Savaime suprantama, kad Raila 
neiškenčia nepavadinęs tokio J. Bal
tušio elgesio „nusileidimu į srutų 
šulinio dugną", bet tiek čia, tiek ki- neatslūgstąs rusofiliškumas, sovieti-
tose vietose, kur autorius kalba apie "ės ideologijos brukimas, visiškas 
pasiklydėlius, jo žody skamba vei- į objektyvumo nepaisymas, ypač isto-
kiau pastanga išsakyti jų vidinę 
tragediją. Kartais net likimo paty
čias, lydėjusias jų karštakošiškus 
veiksmus. „Mylėkite knygą, šaukė
si Antanas Venclova vienoj savo 
knygelių, nes „knygose sudėtos vi- i nuslėpimų, klastojimų, kuriuos 
sų tautų, visais laikais sukurtos i Raila savo transliuotam žodyje Lie-

limas sielojimasis atskleisti lietuvių 
tautos gyvastingumą, pasaulėžiūri
nio spektro įvairybę. Vėl paleidžia
mi apyvarton buki terminai a la 
„buržuazinis istorikas", vėl praga
nomi svarūs vardai, „vėl tas pats 

rijos, literatūros, filosofijos ar socio
logijos temų aprašuose". 

Visa „Vaivos rykštė", visi jos sky
riai ir poskyriai, tai ištisinis kata
logas suregistruotų iškraipymų, 

neklaidingumą 
Tai esą akivaizdu iš komunistų 

partijos sekretoriaus P. Griškevi
čiaus kliedalų, kad Lietuvos komu
nistų partija „atkūrė Lietuvos vals
tybę" nesąmonės, nes net Z. Anga-
rietis 1922 m. abuvo atvirai pripa
žinęs, jog „sovietų valdžia Lietu
voje buvo užkariauta ne iš vidaus, 
ne vietos darbininkų sukilimu, nors 
ir buvo visa eilė pavienių darbinin
kų sujudimų... Sovietų valdžią į 
Lietuvą nešė Raudonoji Armija". 
Tai aiškiai perregima iš vedamos 
krašte rusinimo akcijos ir iš įtū
žimo visaip niekint buvusius Nepri
klausomos Lietuvos veikėjus bei 
išeivijos veiksnius. 

Nežiūrint iškilmingų Lenino 
priesaikų, kad Tarybų valdžia at
sisakiusi 

Povilas Puzinas (1907-1967) XX amžiaus madona 
Povilas Puzinas bnvo vienas ryškiausiųjų mūsų tapytojų, kurio Europos 

šiaurės vėsa dvelkiantys spalvų tonai, sužiburiuodami sidabriniais saules at
spindžiais, puikiai pavaizdavo užtikrintais spalvų potėpiais portretų, daiktu 
ir peizažų vidinį ir išorinį grožį. Žiūrovą Jono Puzino kūryboje jaudina ir 
dvidešimtojo amžiaus žmonijos tragedija: tremtiniai, benamiai ir visa mažojo 
žmogaus buitis. Dailininko žmonos Austros rūpesčiu išleistoji Povilo Pu
zino monografija visa tai puikiai parodo spalvotose reprodukcijose. Mono
grafija yra kiekvienos knygų lentynos puošmena, o taipgi puošni dovana 
įvairiomis progomis. Ją galima gauti ir "Drauge", kaina — 25 dol., su per
siuntimu 26 doL 

teritorinių pretenzijų į Baltijos že- ; Be jokio vargo sumaldamas j ši-
mes, nežiūrint Stalino vyriausybės : pūlius kompartijos prasimanymus, 
pasirašytų sutarčių su „buržuazi 

Knygos aplanke užsimenama, 
kad šis leidinys skleistinas^k^įjyfo-
vana tarpe tų, kurie 'lank^#J><«^£-
jūrio. Gal Labiau vertėjo paragint ją 
pasiskaityti mums patiems, prieš 
tuos svetelius pasitinkant.~'"Nebuti-
na sutikt su visais Railos tefgrmais 
bei išvadom. Kai kada jo kalba bū
na gerokai abstrakti. Taip, sakysim, 
lengva sutikt, kad iš NKVD k a l 
čių ištraukta Voldemaro tardymo 
byla yra gerokai sufrizuota. Tiesa, 
Railai pavyksta įtikint skaitytoją, 
kad šio politiko būta didelk> rašto 
žmogaus. Nelaimei, sovietinio teks
to diagnozė, kad Voldemaras sirgęs 
megalomanija, lieka kabot i t dūmai 
palubėj. Railai nepavyksta > paaiš
kint, ko jo skubėta galvotaikčiais į 
kraštą, užimtą svetimos kariuome
nės. Keista, tarp kitko, kad per k e 
turiasdešimt metų išeiviai' pasibo
dėjo tuos motyvus išaiškint... ^Ir.z:? 

Panašiu nusukimu kalbos į Sa
lį skamba ir Railos atkirtis Mikasei 
Meškauskienei, besiginančiai, kad 
jai andai pavykę įsukt Krėvės skver
nus į kompartijos vežimo ratus, or
ganizuojant antifašistinio bloko 
žurnalą „Literatūrą". Raila''ittėgijia 
tą kompartijos Krėvės „savinimąsj" 
paneigt, pabrėždamas (visiškai -pa
grįstai) taurią Krėvės laikyseną 
Liaudies vyriausybėj, po to vpkiet-
metyje ir išeivijoj. Skaitytojui- tą

ja pasirodžiusius raštų leidinius i r ič iau akivaizdu, kad Michalinos 
piešia K. Binkio, B. Sruogos, K. Bo- į Meškauskienės kalbama apie yieną 

kas ryškiau atsispindi gyvenimo tik
rovės atšvaitai. Kurie be to klau
sytojui daugiau pažįstami. Tik pro
bėgšmais užkliudęs Avyžiaus roma
ną „Chameleono spalvos", jis užsi
mena, kad „niekad Lietuvoj nebu
vo įprasta, nei girdėta tokio ryš
kaus susiskaldymo į ideologinius 
luomus, socialines grupes, į posū
nius ir tikruosius „liaudies sūnus". 
Neregėta buvo ir tokios pareigonių 
kon.:pci;os, klasių nelygybės ir mo
ralinių puvėsių. Tų dalykų Raila 
nekomentuoja. Tik vienam tekste — 
.,Neišaiškinta ūkinės gerovės pa
slaptis" — jis užsimena apie statis
tinius klastojimus ir lietuvių liau-

I dies išnaudojimą. Nemini Raila 
taip pat socialinių bei ekologinių 
problemų. Labai negausios (išsky-

, rus pokalbius su Tomu Venclova) 
užuominos apie disidentų sąjūdį. 

Iš dalies tai suprantama ir patei-
"* sinama. Raila renkasi tekstams tuos 

dalykus, kurie jam pažįstami, tą. ko
vos tereną, kuris jam palankiau
sias. Istorinę perspektyvą. Daugiau
sia atvejų jo stabtelėjama prie is
torinių, biografinių ar memuari
nių veikalų. Todėl visai supranta-

Į ma, kodėl įvairiausi savo pustonių 
gama, patraukliausi ir, sakyčiau, 
jautriausi Railos pasisakymai — ko-

j mentarai yra skyriuj, pavadintam 
Jų likimai". Ten Raila komentuo-

„visiems amžiams savo 

nės" Lietuvos vyriausybe, Maskva 
niekad neatsižadėfusi savo koionia-
linės ekspansijos. Jsąmonint klausy
tojui šį Maskvos „kryptingumą", 
nuplėšiant kaukę nuo išgamos V. 
Kapsuko - Mickevičiaus, atrodo Rai
lai pagrindiniu uždaviniu. Aptaręs 
Kapsuką kaip Lenino - Stalino pa
tikėtini. „Lietuves reikalų komisa
rą", kvislingą, kurio pirmieji žygiai 
buvę uždarinėti Rusijos gilumoj vei
kusias lietuvių mckyklas, Raila ne
laiko jo jokiu Lieuvos žmonių, nei 
jos darbi r inkų bei valstiečių valios 
reiškėju. Nedovanotina gėda, an
tausiu t ;tai esą; faktas, kad šio 
šliužo . .du pramintas Vilniaus 
universitetas. Pakartotinai primin
damas klausytojui kaip Kapsuko ir 
jo sėbrų buvo puolami trečiafron-
tininkai, Raila nesistebi dabartiniu 
..r-.elų kriokliu", kuris liejas ant vi
sti, kas kovoja dė. laisvės savo tau-
t ii ir žemei. Prie šių ištakų auto
rius grįžta „Vaivos rykštėj" labai 
dažnai, nesibaimindamas tų sugre
tinimų kartoti. 

rūtos, B. Dauguviečio, K. Inčiūros, 
| Antano Venclovos portretus. Išskir-
i tinai jautrus yra pasisakymas apie 
i K. Inčiūrą, kurį papildo laiškelis iš 
| Lietuvos, nusakantis poeto mirties 

aplinkybes. 
Itin lakiai parašytas straipsnelis 

— pilnas sarkazmo — apie Dau
guvietį su Leninu (stalčiuj užrakin
tu) . Vaizdus ir komentaras apie Bin
kio raštų tritomį, kur Raila pasi
gėrėtinai sutašo Edv. Mieželaičio 
biografini įvadą. 

„Vaivos rykštės" pratarmėj Rai
la įspėja skaitytojus, kad jo kalbė
ta pavergtai tautai, o ne užsieny gy
venantiems. Iš tiesų kai kurie da
lykai išeivijai žinomi. Kiti gal pri-

kad išeivijos veikėjai buvę svetimų 
žvalgybų agentais, hitlerininkais, 
Lietuvos išpardavinėtojais (ypač 
skyrelyje „Apie tai, kuo niekas ne
patikės) jis primena „trumpos at
minties" rašeivoms: ... „Sukilimi-
nė Lietuvos vyriausybė — labai ne- į 
pageidaujamas rakštis nacių karo i . . . c , . . . . . , . ., , . . . .;. , • miršti. Sakysim, itin reikšmingas yra tiKsiuose — po sesių savaičių bu-1 „ ., . . , , , - v » » \~ . , . , .. i Railos teigimas, kad, vykstant kras-
vo pasalinta. O vis dėlto ji nepa- ' 
sidavė Trečiajam Reichui ir neva
žiavo prašyti Lietuvą prijungti už
kariautojui, kaip tai prieš metus bu
vo padarę, keliaudami į Maskvą, 
mūsų komunistiniai „piligrimai"..." . . „. 

n ., . . . , . . . . i kovojančiam pogrindžiui siuntė ra-
Kaila yra atidus ir begalimai • 

jautrus bet kokiam Maskvos ar „Di-
didžiosios Tėvynės" pasmilkinimui. 
Kur net per jautrus. Skyreliai, kur 
jis lupa skalpus poetėliams a la Vi
lija Šulcaitė, Drilinga ar V. Reime-
ris, kažkaip iškrenta iš knygos vi
sumos. Iš tiesų galima pasiklaust, 
koks gi tų eilėkalių svoris Lietu
voj. O antra — ir tai svarbiau — 
pasiklaust, kodėl taip mažai Raila 
kedena tenykštę prozą — romanus 
ir noveles, kuriuose vis dėlto kur 

te partizaniniam karui, „Lietuvos 
diplomatiniai atstovai su ministru 
S. Lozoraičiu priešakyje ir su juo 
glaudžiai bendravę Lietuvių Rezis
tencinės Santarvės veikėjai Lietuvos 

ginimus ne stiprint, o stabdyt gink
luotą karą. Dėl to, kad anų poka
rinių metų aplinkybėm nebuvo 
prielaidų ir dar nesimatė jokių vil
čių mūsų laisvės kovą tokiu būdu 
laimėti!" 

Labai girtina ir Broniaus Railos 
pastanga priminti klausytojams 
- skaitytojams vardus lietuvių, ku
rie kalėjo nacių mirties stovyklose 
ir aplamai žuvusius už Lietuvą 
(Laisvės kovotojas Antanas Valiu
kėnas). 

Krėvės gyvenimo tarpsnį, ir Railos 
diversija jo neįtikina. Juo labiau, 
kad Raila pradeda vieną poskyrį 
abejotinos vertės sąmojum: 

Daugelis atminimų rašytojų 
mėgsta pasigirti savo nuopelnais, 
kaip pasenusios artistės scenos 
triumfais ir meilėm. Bet reta mote
ris tiek prisigiria ir politiniais nuo
pelnais, kiek Michalina Meškaus
kienė savo „Ateities vilčių" memu
aruose". 

Bet tai stiliaus, „retorinių puoš
menų" dalykai. Žvelgiant į leidinį 
kaip visumą, „Vaivos rykštė" yra 
įdomi retrospektyva į netolimą pra
eities gabalą — 1975 - 1979 metų 
laikotarpį — ir, kaip žvilgis praei
tin, yra vaizdi, spalvinga Ir gyva 
knyga. 

i ,"itV'<T 
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Šiame numeryje yra du išskir
tinai įdomūs straipsniai: dr. Po
vilo Rėklaičio "Pasitraukimas 
per Lietuvą" (Paskutiniai Chris-
tian Wilhelm von Fafcer du 
Faur 1812 metu karo žygio vaiz
dai Lietuvoje) ir B. Balciūrio 
"Erdviu lėktuvas". 

„t,. 

Lietuviai tremtiniai Jakutijoje 
Ištrauka is autobiografinių užrašų 
Dalia Grinkeviciūte 

-

R e d a k c i j o s p a s t a b a . S is r a š i n y s 
1979 m. pas i rodė rus iško le idinio PAMIAT 
(Atmin t i s ) a n t r a j a m e t o m e . L e i d i n i u i 
medžiagą r e n k a rusų d i s iden ta i Sovietų 
Sąjungoje ir vėl iau pe rduoda į V a k a r u s . 

Apie ras in io au to r ę Dalią Gr inkev i c iū t e , 
buvusią Laukuvos bažny tka imio gydytoją, 
mums žinoma tik t iek, kiek ji pa t i apie s a v e 
pasakoja , ir kiek savo b a i g m i n i a m e p r i e 
r a še informuoja leidėjai. Lietuvių pog r in 
džio spaudoje jos p a v a r d ė s n e r a d o m e . Gal 
apif ją vra Rirdojęs k a s n o r s is V a k a r u o s e 
fc> vrnančių taut iečių? 

N o r s pas taruoju metu y r a j a u n e m a ž a i 
gyvų liudijimų apie l ietuvių t r emt in ių k a n 
čias Sibire, Dal ios Gr inkev ič iū tė s už ra ša i 
savo t ikslumu ir k la ikumu t u r b ū t p r a n o k s t a 
vmus kitu-. 

1941 metų birželio 14 dieną buvo 
areštuotas mano tėvas — Juozas Grinkevi
čius, iki 1940 m. tarnavęs Lietuvos Vals-
tvhmiam banke, o nuo 1940 m. dirbęs mate-
m.uikns mokytoju gimnazijoje. Jis buvo 
arrAtur.tas už tai. kad iki 1940 m. priklausė 
tautininkų partijai. 

Tą pačią naktį areštavo mano motiną, 
septyniolikos metų brolį ir mane — ketu
riolikmetę. Mums paskelbė, kad esame 
tremiami visam gyvenimui Sibiran. Tėvą 
išvežė į Sverdlovsko sritį — Gari koncentra
cijos stovyklon. Pagal ypatingojo pasi
tarimo nuosprendį, jis buvo nuteistas dešim
čiai metų sunkiųjų darbų ir 1948 m. spalio 10 
d. pasimirė nuo nepakeliamo darbo ir bado. 
Savo paskutiniam laiške jis mums rašė, kad 
„mirštu badu". 

1942 metais mūsų šeimą drauge su 400 
moterų ir vaikų, ištremtą iš Lietuvos, atvežė 
j Jakutijos šiaurę negyvenamon salon, kur 
Lenos upė įteka į Laptevų jūrą, už Poliarinio 
rato. Šitoj saloj nebuvo jokio žmogaus 
pėdsako: jokio namo, jokios žemėje landy
nės, jokios jurtos (palapinės) — gryna 
amžino šalčio sukaustyta tundra; joje buvo 
įkalta lentelė su užrašu, kad ši sala vadi
nama „Trofimovskas". Prižiūrėtojai liepė 
mums iškrauti iš baidoko lentas ir plytas. Ir 
garlaivis, prisikabinęs baidoką, išskubėjo 
atgal, nes artėjo arktinė žiema. O mes pasi
likom ant kranto šioje negyvenamoje saloje, 

be pastogės, be šiltų drabužių, be maisto. 
Negausius vyrus ir paauglius jaunuolius, 
kurie galėjo dar šiokį tokį darbą dirbti, ir no
rėjo griebtis barakus statyti, visus suėmė ir 
išvežė į gretimas salas žuvies gaudyti vals
tybei. Tada mes, moterys ir vaikai, šokome 
statyti barakų. Klojome eilę plytų, o ant jų 
eilę samanų, kurias rovėme plikomis 
rankomis iš amžinai įšalusios tundros. 
Barakai stogo neturėjo, o tik lubas iš lentų, 
pro kurias, užėjus pūgai, pripūstydavo tiek 
sniego vidun, kad gulintieji ant „narų" — 
gultų pasidarydavo balti baltutėliai. 
Kiekvienam žmogui buvo paskirta po 50 cm 
ploto. Tai buvo didelis ledinis kapas. Lubos 
— ledas, sienos — ledas, grindys — ledas. 
Malkų nebuvo, nes tundroje neaugo joks 
medis, joks krūmas, netgi jokia žolė, o tik 
plonas sluoksnis samanų amžinai įšalu
sioje dirvoje. 

Kai prasidėjo poliarinė naktis, žmonės 
ėmė vienas po kito mirti nuo bado, cingos 
(skorbuto) ir šalčio. Pradžioje dar buvo 
galima veik visus išgelbėti. Tumato, Bob-
rovsko, Sasylacho salose, už 120—150 km, 
buvo evenkų*) žuvų gaudymo artelės; jie 
turėjo gausias atsargas žuvies, pakan
kamai šunų traukiamų rogių (nartų); norėjo 
žiemai parsivežti mus visus į savo palapines 
ar žemėje iškastas gyvenamas landynes, 
kurios buvo šildomos Bet mūsų vyresnybė 
neleido jiems to padaryti ir tuo pasmerkė 
mus, pražūčiai. 

Viena penkiolikos asmenų, jaunų vyrų 
grupė, mėgino pėsčia pasprukti iš Trofi-

* Evenkai — maža Sibiro tautelė. 

movsko, bet kelyje visi žuvo — sušalo. 
1942 m. apie gruodžio vidurį mūsų 

sekcijoje nr. 10 buvo 30 asmenų, o ant savo 
kojų galėjo pastovėti ir eiti į darbą tik 
keturi: aš ir trys suaugusios moterys. Mus 
siuntinėjo į salos gilumą — 7 ar 10 km 
ieškoti iš Lenos aukštupio potvynio metu 
vandens atneštų rąstų. Suradusios rąstą, 
iškirsdavom iš ledo, pririšdavom prie jo 
virvelines šlajas ir į jas įsikinkiusios trauk
davom stovyklon. Tuos rąstus vartodavo 
mūsų viršininkai savo butams ir kontoroms 
- raštinėms apšildyti. Visų mūsų pečiai buvo 
pavirtę žaizdomis. 

Likusieji 26 gulėjo ištinę nuo bado ir 
išsekimo arba negalėjo paeiti dėl skorbuto 
(cingos) padarinių — sąnarių nelankstumo, 
į juos išsiliejus kraujui. Dažniausiai liga 
sužalodavo kelių sąnarius. Po to paprastai 
sekdavo viduriavimas ir mirtis. 

Ligoniai prašydavo vandens, o vandenį 
galėdavom gauti tik ištirpinę ledą ir sniegą. 
Dėl to aš kas vakaras kiūtindavau prie 
sandėlio, ten pasivogdavau porą lentgalių ir 
šliauždama parsivilkdavau juos barakan. 
Pasikurdavom „baraboną" (pusę geležinės 
statinės), ant jo virdavom vandenį, kaitin-
davom plytas ir jomis šildydavom ligonių 
kojas. Pakūrus „baraboną", tirpdavo lubų 
ledas ir imdavo lašnoti ant gulinčiųjų: 
Žmonės gulėdavo po ledo žievele. 

Vieną vakarą, kai aš buvau suskaldžius 
ir sukapojus lentas, pakūrusi „baraboną", 
staiga įžengė barakan mūsų viršininkai. 
Sekdami sniege paliktu pėdsaku, jie surado 
vagį ir lentas. Surašė protokolą ir mane ati
davė teismui. Buvo 1942 m. Kūčios. Ant 

„ 

gultų gulėjo mirtinai serganti mano motjna^ 
su ištinusiu veidu, kad net jos akių negalėjai 
matyti. Ji šlapindavosi krauju. Ji turėjo 
aštrų nefritą (inkstų uždegimą). Gulėjoja 
ant šaltų lentų, pasiklojusi maišą. Aš'šildy
davau ją savo kūnu. Atvyko lavonų surinkė? 
jai ir paklausė, kur jos kūnas. O vakare* 
mane nuvedė į teismą. Teismas vyko giett" 
mam barake. Stalas, raudona staltieėį 
žibintas. Kaltinamųjų suole sėdėjo septyni 
asmenys. Penki už lentas, du buvo nakčia 
įlindę į kepyklą, bet, pradėję valgyti duoną, 
nusilpo ir neteko sąmonės. Vienas j ų -r-
Albertas Janionis, dramos studijos studen^ 
tas, kilęs iš Šiaulių. Iš ryto juos ten ir rado, 
begulinčius. Visi kaltinamieji neprisipažinpj 
vogę lentas: vienas nešęs lentą, kad galėtų, 
savo kūdikiui pasidaryti karstą, kitas — 
radęs pamestą ir t.t. Aš sėdėjau kalti
namųjų suole paskutinė. Teismas karo meto 
— greitas. Teisėjas per pusvalandį apklaus 
sinėjo šešis asmenis ir galop paklausė' 
mane, ar prisipažįstu nusikaltus. — Taip," 
prisipažįstu. — Galbūt, jus pasiuntė kas ii 
vyresniųjų? - Ne. - 0 galbūt, nelabai gerai, 
suprantate rusų kalbą? - Ne, aš jus-
suprantu. Teismas išeina pasitarti, tau
kiam sprendimų. Taip nebedaug bepasiliko,, 
ir mūsų kankinimai pasibaigs. Visa' 
pasibaigs. Mus ves į lagerį už 30 kmTvįa 
vien niekas nenueis. Visi sušalsim, žūsim 
bekraščiuose snieguos. Ir galų gale — bu* 
galas. 

Sprendimas. Už duoną — po trejus 
metus, už lentas — po vienerius. Mane vieną. 
išteisino „už nuoširdų prisipažinimą'^ 
Kodėl? Aš nebegaliu gyventi, bet mane 
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* Saliamono Mozerkos Slavočinskio, 
Vilniaus popiežiškosios seminarijos 
auklėtinio ir akademijos filosofijos 
studentą, 1646 m. Akademijos 
spaustuvėje spausdintas giesmynas 
„Giesmes Tikieimuy Katholickam į f 
ptidaarancias" ilgai literatūros isto
rijoje nebuvo žinomas, nes Lietuvo-
jėbto. giesmyno nerasta. Jj pirmą kar-
tąi^aaminėjo A. Jocheris (Bibliogra-
finmo-- Historyczny Literaturi i I 
Mauk w Polsce, Wilno 1857, III, 
i5ft.psL). Vėlesni bibliografai: M. 
Stankiewicz, S. Baltramaitis, V. Bir
žiška giesmyno savo rankose nebu
vo turėję, tad kartojo tik Jocherį, 
pabrėždami, kad „nieko apie tą kny
gą ttežinome", „Knyga dabar neži-
fioma". Tik K. Estreicheris (Biblio-
grafia Polska. Krakow, 1930, 
X3£VfiI, 228 p.) pirmasis jj užtiko 
grafų Tamowskių bibliotekoje 
Dvikove (netoli Sandomieriaus). 
Plačiau Dzikove surastąjį Slavočins
kio giesmyną 1939 m. aprašė Iz. 
Matusevičiūtė (Kelionė po Lenkiją, 
beieškant Slavočinskio giesmyno. 

'"Naujoji Vaidilutė, 1939, 11- 12 nr . ) . 

' P o II pasaulinio karo šis egzemp-
Iforius pateko j Biblioteka Narodo-
t*a"Varšuvoje. Biblioteka, lietu
viams prašant, pagamino giesmyno 
rtfikrofilmą ir patį egzempliorių pa-
SkoTirio Vilniaus universitetui. Taip 
gautasis Slavočinskio giesmynas, J. I 
Lebedžio paruoštas, 1958 m. buvo' 
fo'togrąfuotiniu būdu naujai išleis- \ 
tas^šu J. Lebedžio ir K. Jablonskio 
jvttdais. Tačiau šis egzempliorius 
yra defektinis: nėra titulinio pusla-
ptp,' .pradžios ir pabaigos. Titulinio 
pusTą*pro. duomenys tik ranka jrašy- ' 
tf ir tai, ne Jocherio laikais, o daug 

giesmyno 

Povilas Puzlnas (1907-1967) Benamiai 

šiam lietuviškais raštais. Todėl, J. 
Lebedžio manymu, giesmyno paruo
šimas ir išleidimas negalėjęs būti 
vieno žmogaus reikalas. Be to, kiek 
žinoma iš K. Jablonskio surinktos 
archyvinės medžiagos, . vėlesniame 
gyvenime S. M. Slavočinskis litera
tūriniais darbais nepasireiškęs. 
- Aiškinant S. M. Slavočinskio gies
myno autorystę, painiojosi dar ir 
1646 m. išleistas lietuviškas sveiki
nimas vysk. J. Tiškevičiui, pasira
šytas S. M. Slavočinskio, tačiau ant 

; ; , ji _ XVIII a j t 0 l e i d i n i o r a n k a Pndėtas parašas: 
:J . ' „Jėzuito Kazimiero Kojalavičiaus 

Vaclovas Biržiška pirmasis iškėlė į d a r b a s " . Taigi, jei "sveikinimas, ne 
abejonę, ar S. M. Slavočinskis gale- ' s M.'Slavočinskio rašytas, taLtuo 
jęs būti giesmyno autorium. Jo nuo
mone, Slavočinskis buvęs per jau
nas tokiam darbui atlikti. Tad gies
myno tikrasis autorius galėjęs būti 
jėzuitas Jonas Jaknavičius (1589 -
.1,658), kuris, kaip žinoma, yra ra-

labiau, atrodo, jis negalėtų būti 
giesmyno autorium vertėju (žiūr. J. 
Lebedys, Autorystės problema, 1958 
m. giesmyno Įvade, 47 psl.). J. Le
bedys nepritaria V. Biržiškos prie
laidai, kad giesmynas priskirtinas 

šęS[ ir giesmių. Taigi jo parašyto j j a k n a v i č i u i i ' k u r i s į £ , I y t i e t i s 
giesmyno autorium pavadintas S.M. I a u k š t a i t i s > 0 g i e s m y n e stipriai jau-
Slavocinskis, nes „jėzuitams tuomet | č | a m a i e m m ų jjį Q g i S M . 
ypač rūpėjo kiek labiau pareklamuo
j i savo jauną neofitą, ką tik perė
jusi iš reformatų j katalikus (Senų
jų lietuviškų knygų istorija, 1953, 
Č"f&0p.). 

Kiek atsargesnis yra Jurgis Lebe
dys.-Jis abejoja, ar studentas semi
naristas, apkrautas įvairiom parei
gom, būtų turėjęs pakankamai lai
ko-giesmynui paruošti? Be to, ar 
jėzuitai tokį svarbų darbą būtų pa
vedę jaunuoliui, dar nepasireišku-

Slavočinskis tikrai buvo žemaitis, 
gimęs Viduklės valsčiuje, netoli Ne
makščių. 

J. Lebedys savo pastabas baigia 
taip: „Trūksta duomenų ne tik iš
spręsti autorystės problemai, bet ir 
patikimesnei hipotezei susidaryti. 
Klausimas lieka atviras. Kol bus su
rasta naujų žinių, negalima atmes
ti ir S. M. Slavočinskio autorystės. 
Už ją kalba bent tarmė. S. M. Sla
vočinskio tėviškės — Lipiškės, ne

toli Nemakščių šnekta, kaip atro
do, turi nemaža bendrų bruožų su 
žemaitiškais giesmyno elementais" 
(J. Lebedys, ten pat, 48 psl.). 

Viktorija Skrupskelytė savo ver
tingoje studijoje apie literatūrinio 
stiliaus užuominas Slavočinskio 
giesmyne (Draugas, šeštad. priedas, 
1980. III , 29) , paminėjusi kad „17 
amžiaus lietuvių literatūros specia
listas Jurgis Lebedys mano, kad 
Giesmynas yra savarankiška, vienu 
metu parašyta knyga", kad „jis ją 
priskiria Slavočinskiui, bet vis dėl to 
pastebi, kad giesmyno autorystės 
problema dar neišspręsta", pati pri
leidžia, kad Slavočinskis yra daugu
mos giesmių vertėjas, tačiau jam 
negalima priskirti kiekvienos gies
mės detalių. Kieno tos detalės, V. 
Skruspkelytė nebando paaiškinti. 

V. Bgd. (Draugas, šeštad. prie
das 1980. X- 1) bando ieškoti kito 
S. M. Slavočinskio giesmyno auto
riaus. Jis, pasiremdamas tuo, kad 
1646 m. atspausdintame lietuviška
me pasveikinime vysk. Jurgiui Tiš
kevičiui yra įrašyta pastaba, jog 
tai jėzuito Kazimiero Kojalavičiaus 
darbas, bando daryti prielaidų, kad 
ir visas S. M. Slavočinskio giesmy
nas galįs būti K. Kojalavičiaus pa
rašytas —išverstas. 

Trumpai paminėjęs S. M. Slavo
činskio biografiją, V. Bgd. daro iš
vadą: „Turint tuos duomenis prieš 
akis, greičiau jis (S. Slavočins
kis) galėjo būti apsukrus šio gies

myno leidėjas, negu jo autorius -
vertėjas". 

S. M. Slavočinskio giesmyno au
torystei nustatyti, jos ieškotojams: 
Ve. Biržiškai, J. Lebedžiui, V. 
Skrupskelytei ir V. Bgd. trūko duo- i 
menų, iš kurių būtų galima nu
statyti, kad giesmyno autorius tik
rai yra S. M. Slavočinskis, o ne kas 
kitas. Bet tų duomenų yra, tik juos 
minėti autorystės tyrinėtojai neži
nojo. 

Apie Slavočinskio asmenį iš to 
laiko, kai pasirodė giesmynas, yra 
žinių Romos Sv. Tikėjimo propa
gandos kongregacijos archyve. Tai 
Vilniaus popiežiškosios seminarijos 
studentų sąrašai iš 1646 ir 1647 \ 
metų. Iš jų matyti, kad Slavočins
kis į tą seminariją įstojo 1646.VII, 
būdamas 22 metų amžiaus (taigi 
gimęs 1624 m.), kad jis buvo kata
likų tikybos, kilęs iš tėvų katali
kų ir neatsivertęs iš kitos tikybos, 

j kas priešingu atveju būdavo pažy
mima, kad jis mokėjęs lietuvių, len
kų ir lotynų kalbas, kad, būdamas 
popiežiškosios seminarijos auklėti
niu, drauge lankė ir Vilniaus aka
demiją, klausydamas 1646 m. fizi
ką ir 1647 m. metafiziką. 1647 m. 
sąraše pažymėta, kad Slavočinskis 
jau gavęs laisvųjų menų ir filo
sofijos magistro laipsnį, bet dar stu
dijuojąs toliau. 

Iš šio šaltinio sužinoma Slavo
činskio amžius (gimimo metai) ir 

kad jis nebuvęs konvertitas, kaip teigė 
Ve. Biržiška. Be to, čia minimuose 
sąrašuose nėra Slavočinskio antri
nės pavardės —Mozerka. 

Ve. Biržišką dėl Slavočinskio ti
kybos bus suklaidinęs faktas, kad 
Slavočinskių giminėje būta ir refor
matų. K. Jablonskis, tyrinėjęs Sla
vočinskio biografiją, nustatė, kad S. 
M. Slavočinskio senelis Mikalojus, 
1604 m. nusipirkęs Lipkiškės dvare
lį netoli Nemakščių, buvo reforma
tas. Jis mirė 1637 m. ir savo tes
tamente įsakė palaidoti savo Rasei
nių reformatu bažnyčioje. Bet Mi
kalojaus vienintelis sūnus Jonas 
Aleksandras buvo katalikas, nors 
1631 m. buvo vedęs antrąją žmo
ną Kotryną, kurios tėvas Chrizos-
tomas Gorskis buvo reformatas. 
Kotryna, ištekėdama už kataliko Jo
no Aleksandro Slavočinskio, pagal; 
Bažnyčios Įstatymus, turėjo tapti | 
katalike, jei ji, kaip tėvas, buvusi' 
reformatė. Jono Aleksandro ir Kot-j 
rynos sūnus Tomas buvo katalikas, Į 
kaip ir antrasis sūnus Andrius. Tad j 
nėra jokios abejonės, kad ir trečia- į 
sis sūnus Saliamonas (g. 1624 m.) 
buvo katalikas, gimęs iš pirmosios 
Jono Aleksandro žmonos Sofijos 
Chrustauskaitės, mirusios prieš 
1631 m. Taip Jono Aleksandro sū-

(Nukelta į 4 pusi.) 

Adomas Galdikas Lietuvos pakele (abeju*, 

Vakaronė užeigoje 
Kazys Br a dūna 8 

• 

A TIDARA U DURIS . 

Dievas liepė man būti 
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio: 
Prie stalo paraikyti duoną, 
Palaistyti atokaitoj gėles 
Ir vakarais keleiviams pasakot 
Nebūtas, bet tikras istorijas. 

Dievas liepė man būti 
Ir nebijot 
Perkūnijų trenksmo vidudienį, 
O naktį visatos tylos 
Ir nepamesti 
Įduoto gyvasties — 
Tos dangiškos monetos, 
Mokamos už amžinybę 
Ir už trumpą nakvynę 
Kelionėje. 

• 

Ir tau dabar atidarau duris 
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio. 

ANT MORENŲ KALVŲ 

Visiems iš visur tu lyg tėviškė: 
Užuovėja, namai, pilis. 
O man amžinai neatplėšiama 
Kūno ir kraujo dalis. 

Į morenų kalvas palypėjus, 
Ant granito riedulių pasistojus... 
Laikykis prieš keturis vėjus! — 
Saukia kiekvienas sienojus. 

IŠ A UTOBIOGRAFIJOS 

Saulės nėra, o šešėlis. 
Vėjo nėra, o miškų šlamesys. 
Žiemos vidury — vyturėlis. 
Dykumoj — krioklių ūžesys... 

Taip ir taip visą gyvenimą 
Be poilsio, be atvangos... 
Žinau — visa tai neįmanoma, 
O einu viršum bangos. 

Į SAVO PRADŽIĄ 

Lyg ungurys į gimtinę, 
Į savo pradžią neriu, 
Sapnuodamas sidabrinę 
Brastą šaltų sūkurių, 

Sapnuodamas medžių guotą, 
Apjuostą upės gija... 
Viešpatie, kiek buvo duota, 
Kiek prarasta užeigoje!.. 

PARDUODU 

Pro mėlyną lango užuolaidą 
Saulėleidis siurbias vidun. 
Parduodu su didele nuolaida 
Valandas būti žmogum. 

Parduodu. Negaila. 
Laukiu jų pabaigos 
Kaip Krokuvon grįžęs Jogaila 
Iš Vilniaus kelionės ilgos. 

PRIE TRUPINIUOTO STALO 

Ir Tu pasilikai prie trupiniuoto stalo 
Užbaigti vargo vakarienę — 
Aplinkui sėdime susikabinę, 
O gomury druska apsalo 
Nuo kąsnio duonos kruvinos, 
Nuo jo baisios kainos. 

Mokėtos kaulais, kapinynų smėliu, 
Ir gyvasties nebeišraunamu daigu, 
Prisikėlimo giesme vakarą Vėlinių, — 
Bet man šią valandą jau nebaugu, — 
Ir duonos riekę rankom iškeliu 
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio. 

(Iš spaudai parengto eilėraščių rinkinio 
„Užeigojeprie Vilniaus vieškelio") 
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hko £yvą, o anie, norėję gyventi, eis pasi
tikti mirties. Grįžtu į baraką. Mama vis dar 
b8l"8(ąta6nė8. Salta, dega balana. Nėra 
vandenis. Aš vėl einu vogti lentų. 

/^6< kelių dienų visus nuteistuosius, ir 
ttifts Įtariuos nuteisė, rytojaus dieną, sargy-
bttifiaT išvarė į lagerį. Netrukus prasidėjo 
piiįgaY Antrąją parą sugrįžo penkiolikmetis 
berniukas Beria Charaš'as, kilęs iš Kauno, 
su' 'riusalusia ranka (jis buvo nuteistas taip 
pa*t'tiz"lentą). Jis pasakojo, kad keturiolika 
nuteistųjų paklydo pūgos metu ir greičiau
siai #£• žuvo kartu su savo varovais. Šunų 
traukiamomis rogėmis berniuką Beria, 
nuvežė"į Tiksi uostą, kur jam nupjovė ranką 
iki'peties. Tokia buvo lentos kaina! Pūgoje 
žrivtrsių jaunuolių tarpe buvo Dzikas ir 
Lūminas Broniai, nuteisti už mėginimą 
ptfvdgti duonos kepaliuką. Pavasarį, kai 
Leha sulaužė ją kausčiusius ledus, mums 
tek'6r matyti, kaip ledo lytys nešė sušalusių 
la^6rVūB į Laptevų jūrą. 

'Tiaidotojų dvi brigados po tris asmenis 
bffgattoje (Abromaitienė, Marcinkevičienė, 
Atirtftnaitis, Petrauskas, Lukoševičienė, 
Tftrjiulionienė, Tačiulevičius, Tautvaišienė 
—'ft'dabar gyvena Švedijoj) kiekvieną dieną 
išfiktSkų išvilkdavo lavonus, kraudavo juos 
į foges ir, įsikinkę į virvelines šlajas, 
vAkdavo keletą šimtų metrų už barakų ir 
ktfit&JaVo juos į stirtas! Laidotojai patys 
btrvb labai nusilpę ir dėl to nepajėgdavo 
nukelti lavono nuo aukštutinių gultų (narų). 
TddfeT prie kojų pririšdavo virvę ir bend-
rotms' jėgomis jį nutraukdavo Žemėn. Nere
tai ' arenų lede likdavo numirėlio plaukų 
kuoTrStelės. Kada siausdavo pūga, mirusieji 

gulėdavo po keletą parų drauge su gyvai
siais. Marijampolės gimnazijos direktoriaus 
žmonos Daniliauskienės kūnas keturias 
paras išgulėjo šalia jos sūnaus, kuris skor-
buto (dingos) išsekintas negalėjo pasikelti. 
Jų; barakas buvo taip užpustytas, kad į ji 
galėjai patekti tik ropomis pro siaurą sniego 
plyšį. Kada velionės kūną virvės pagalba 
traukė pro tą plyšį, jos sūnus Antanas 
įkandin šaukė: „Atleisk, brangioji motule, 
kad negaliu Tavęs palydėti!" 

Lietuvos Žemės ūkio akademijos rekto
rius prbf. Vilkaitis buvo sargu, jis saugo
jo rudens metu sugautos žuvies statines. 
Išsekęs nuo bado, sukrito ant statinių ir 
pasimirė. Gerbdami žymų mokslininką, 
žmonės sukalė jam karstą. Bet po savaitės 
karstas dingo, ir profesorius gulėjo kartu su 
kitais stirtoje. Jo žmona neteko proto, sūnus 
ir duktė pasiliko našlaičiai. 

Kartą mūsų barakan įslinko du žmonės: 
vyras ir moteris. Abu rankose laikė po 
ryšulėlį. Barake buvo tamsu, nes langų 
stiklo vietoje buvo ledo lytys, ir tos apipus-
tytos. Jie paklausė, ar yra vaikų. Vaikų 
buvo. Kai jų akys priprato prie tamsos, jie 
pamatė pirmąjį: an t grindų gulėjo negyvas 
dešimties mėtų berniukas — Jonukas 
Borniškis, pasimiręs vakar nuo skorbuto 
(cingos) ir išsekimo. Jie paaiškino, kad esą 
leningradiečiai, atsidūrę Trofimovske. 
Leningrade jų vienintelis vaikas miręs 
badu. Šiandieną jo mirties metinės, ir jie, 
atžymėdami jas, surinko savo trijų dienų 
duonos davinį ir nori jį išdalinti lietuvių 
badaujantiems vaikams. Iš po skudurų 
ištįso vaikų rankiūkštės, ir leningradiečiai 

dėjo į kiekvieną po gabaliuką duonos. 
Apsupto Leningrado mažas kankinukas 
tiesė pagalbos ranką savo žūstantiems 
vienmečiams. 

Kai išmirdavo tėvai, jų vaikus perkel
davo į barake įsteigtą vaikų prieglaudą. 
Sąlygos ir mirtingumas buvo ten tokie pat. 
Vaikai mirdavo vienas po kito. M. Abro
maitienė (dabar gyvenanti Kaune), vežio
jusi lavonus, prisimena, kad dažnai paim-
davę iš prieglaudos vaikų kūnelius — 
griaučiukus užrištuos maišuos. Kiek kūnelių 
būdavo maiše, ji nežinanti, nes maišus 
mesdavę į bendrą stirtą, neatrištus. 

Du berniukai — dvylikos ir trylikos metų 
(pavardžių kol kas negaliu skelbti, bet ne 
broliai prieglaudoje pasikorė. Jų mirtį stebė
jo Lukminaitė Juzė (dabar gyvenanti 
Kaune), kurią tada buvo nukėlę į 
prieglaudą, kai jos tėvai ir du vyresnieji 
broliai pasimirė. 

Kartą ji su kitu berniuku išėjo iš prie
glaudos paieškoti maisto. Išsekusi mergaitė 
sukrito. Kol atėjo pagalba, ji nušalo krūtinę 
ir rankas dėl to, kad neturėjo jėgų pri
sidengti. Nuo kraštutinio išsekimo ir 
avitaminozės jos pečiuose, kryžiuje, stubure 
ir kojose atsirado pragulos, o ant krūtinės 
nušalimo žaizda, todėl ją gydė keletą 
mėnesių pakabinę už pažastų prie lubų. 
Randai pasiliko iki šiai dienai. 

1943 m. vasario mėnesį pasidarė akivaiz
du, kad žūsime visi. Mirtingumas pasiekė 
apogėjų. Buvo žiaurūs šalčiai, dūko ura
ganinės pūgos, ypačiai aršios į poliarinės 
nakties pabaigą. Barakai buvo visai nekū
renami, ir mirštantieji nušaldavo rankas ir 

kojas. Gultuose (naruose) gulėjo jau veik visi 
susirietę, su nebepajudinamais nuo skorbuto 
sąnariais, rroo išsekimo ir skorbuto vidu
riavo. Tuštinosi gultuose; kurie buvo kiek 
stipresni — nuo gultų krašto ant sniegu 
padengtų grindų. Artėjo finalas. Ir kada jau 
niekas jokios vilties nebeturėjo, į Trofimovs-
ką atvyko Žmogus, kuris išplėšė iš mirties 
nagų dar besančius gyvus. Tai buvo gydy
tojas, jo pavardė Samodūrov, Lozorius 
Solomonovičius. Jis skverbėsi į kiekvieną 
baraką; apžiūrėjo visus ligonius, stirtas 
lavonų, ir ėmė labai energingai veikti. Pats 
vienas drąsiai stojo į kovą prieš Trofimovs-
ko viršininkus — sočius, aptukusius, 
įsivilkusius į gerus kailinius, apsiavusius 
veltiniais, siuntusius mus ramiausiai į aną 
pasaulį. Būdami šiose pareigose Mavrin, 
Sventickij, Jankovskij, Travkin, Guliaev ir 
kiti gelbėjo savo uodegas nuo fronto. 

Jau rytojaus dieną gavome po porciją 
karštos žirnių sriubos, po pusę kilogramo 
šaldytos žuvies, kurią, daktaro patarimu, 
valgėme žalią, kad nežūtų vitaminai. Jis 
išreikalavo iš sandėlio kelis maišus žirnių, 
merkdavo žirnius į vandenį, ir po kelių 
dienų sanitarai ateidavo į barakus su žaliai 
sudygusiais žirniais. Kiekvienas gaudavo 
po pusę stiklinės. Skorbutas ir badas atsi
traukė. Atsitraukė ir mirtis. Tie," kurie 
sulaukė daktaro Samodūrovo, pasiliko gyvi. 

Pradėjo veikti pirtis, laidotojai persikva
lifikavo į sanitarus ir dabar vilko palie-
gėhus ant savo pečių pirtin. Kiekvieną 
dieną maudė vieną sekciją (baraką). Prau
sėsi visi kartu — vyrai ir moterys. Žmonės 
buvo prie tokios briaunos, kad lyties jau 

nebebuvo, o tiktai kažkas panašaus į 
žmogų, griaučiai su iškritusiais dantimis, 
trofinėmis piktybinėmis žaizdomis ir uode-1 
gėlėmis. Taip, kiekvienas turėjo kaulinę 
uodegėlę. Drabužiai buvo kepinami 
dezinfekcijos kameroje. Kiekvieną dieną 
galėjai matyti ant kameros grindų iškepusių 
utėlių šūsnis. 

Vasario devintąją mes pirmą kartą išvy
dome saulės pakraštėlį. Supratome, kad 
likome gyvi. 

Po mėnesio daktaras Samodūrovas 
išvyko. Girdėjome, kad jis žuvo fronte. Bet 
gal tas ir netiesa. Žemai lenkiamės Jums, 
Daktare Samodūrovai! 

Pavasarį vyresnybė nusprendė pašalinti 
lavonų stirtas. Atvežė galinčių dirbti 
kalinių. Jie iškirto amžinai įšalusioj žemėj 
griovį, kuris tapo Trofimovsko aukų 
brolišku kapu. 

Trofimovsko saloje 1942—43 metų žiemą 
mirtingumas buvo didesnis negu vokiečių 
apsuptame Leningrade. Čia mirė kas antras 
tremtinys, nutremtas be teismo, be tardymo 
ir kaltės. Išmirė ištisos šeimos. Baranauskų 
šešių asmenų šeima išmirė visa. I š ' 
Augustino šeimos septynių asmenų išliko 
vienas berniukas. Žygelio keturių asmenų 
šeima išmirė visa. Geidonio septynių 
asmenų šeimos išliko tik motina. Šiurkaus 
— iš penkių asmenų išliko tik berniukas. Iš 
Markevičiaus septynių asmenų išliko 
motina ir duktė ir taip toliau Vidoklerienė 
po sūnaus — pianisto mirties eidavo kas 
dieną prie lavonų stirtos, bet vieną dieną 
nebegrįžo — sušalo tenai pati. 

(Bus daugiau) 

'. < t 
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Rašytojas Stepas Zobarskas sukaktuvininkas 
Kada tik raštuose ar gyveni

me susitikdavau su rašytoju Ste
pu Zobarsku, man visada kaž
kaip staiga prisimindavo ir ka
nauninkas Juozas Tumas-Vaiž
gantas. Visada man jiedu atrody
davo labai į vienas kita pana
šūs. Pirminis panašumas buvo 
ir yra grynai portretinis — be
veik tie patys, sakyčiau, gimi
niški apvalaus veido bruožai, 
dažniau linksta į šypseną negu 
į juodą rūpestį. O toliau man 
jiedu ėmė panašėt ir atliktųjų 
įvairiausių darbu gausa ir asme-|i-7« , ,^.,.s, . 
* .», . i - j v . , . lis (1939) ir kt. Jaunimo jis ne-
mskuoju pobūdžiu tuo buvimu • . v . . . . . . . » . 

• pamiršo ir įseivųoje, mažajam 
skaitytojui dovanodamas: „Ries-
taūsio sūnų" (1947), „Gandrą ir 
gandrytę" (1948) ir kt. Reikia 
taipgi atsiminti, kad Stepas Zo
barskas 1934-1944 m. vadovavo 
jaunimėlio pamėgtam laikraš
čiui „Žiburėliui". 

proga tiksliai suminėti ir biblio-
grafiškai surašyti skubiai laik
raštinėje skiltyje beveik neįma
noma. Juo labiau, kad sukaktu
vininkas yra ne vien rašytojas, 
daugelio knygų autorius, bet ir 
redaktorius, vertėjas ir mūsuose] 
unikalus lietuvių literatūros ver
timu leidėjas anglu kalba. 

Nepriklausomos Lietuvos lai'kų 
jaunimas ypač skaitė ir gėrėjosi 
šiomis Stepo Zobarsko knygomis: 
„Gerasis aitvaras" (1933), „Ga
nyklų vaikai" (1934), „Pabėgė-

visur, kur tik reikia ir kur būti
na tą ar kitą daryti, o trūksta 
rankų. 

Šį akivaizdų abiejų rašytoju 
panašumą sau aiškinausi tuo, 
kad abudu yra aukštaičiai, ūpin
gi žmonės viskam. Šitai čia pa
rašęs, užsimaniau dar detaliau 
patikrinti, iš kurio Aukštaitijos 
kampo bus jiedu dygę. Ir, štai, 
kone apstulbau: Vaižgantas gi
męs Maleišiuose, Svėdasu 
Rokiškio apskr., o Zobarskas — j 
Pamaleišiuose, taipgi Svėdasų i 

Literatūros bičiuliams pasiliko 
gerai atsimenamos Stepo Zobars
ko novelių knygos: „Anapus miš-

j ko" (1935), „Moters stiprybė" 
(1938), rinktinių jo novelių to
mas „Savame krašte" (1946) ir 
kt. 

vis., Rokiškio apskr. Tad, gali 
ma sakyti, ten pat! Arba bent Į Puikūs jo beletristikos gabalai 
jau artimoje kaimynystėje. O gal j išversti ir į svetimas kalbas: į vo-
abiejų ipanašumuos atsispindi ir! kiečių kalbą „Das Lied der Sensen 
tikra giminystė? Reikės prie pro-j (1947), į anglų kalbą — „The 
gos sukaktuvininko paklausti. Jei
gu tos tiesioginės ar netiesiogi
nės giminystės ir nebūtų, tai 
bent dabar tikėsiu, kad gimtinė 
ir aplinka žmones kartais labai 
supanašina. 

Taigi rašytojui Stepui Zobars-
kui kaip tik šiandien (sausio 
mėn. 17 d.) sukanka 70 metų. 
Tai tos mūsų rašytoju 

visą; klausomybės dešimtmetyje 
mūsų kultūrinį gyvenimą j 
naujomis ir puikiomis knygomis. 
Zobarskas, kaip ir daugelis ju, 
išaugęs ir subrendęs laisvos tau
tos polėkyje, išsimokslinęs te
nykštėse mokyklose ir Vakaru 
Europos mokslo židiniuos, nega
lėjo .paklusti užgriūvančiai ver
gijai ir pasitraukė į Vakarus. 
Šiandien čia jį, gyvenantį Ame
rikos rytiniame pakraštyje, svei
kiname, gėrimės atliktais darbais, 
kurių yra tiek, kad net sukakties 

Maker of Gods" (1961) ir Irt. 

Lietuvių kalbon yra pats iš
vertęs ne vieną pasaulinio garso 
rašytoją: Miguel De Unamu-
no „Teta Tūla" (1937), Knut 
Hamsun'o „Po rudens dangu
m i " (1938) Guy de Maupassant 
„Moters širdis" (1953), W. So-
merset Maugham'o „Dažytas.vu-

kartos;alis" (1958) ir kt. 

Šalia grynai literatūrinės kury-

Nauji leidiniai 
• Antanas Jasmantas, IR 

NIEKAD NE NAMOLEI Eilė
raščiai. Išleido "Ateities" Lite
ratūros fondas 1980 metais. Tė
vų Adelės ir Antano Orintų at
minimui dukterys Asta ir Vida 
finansavo šios knygos išleidimą. 
Leidyklos Literatūros serija Nr. 
20. Aplankas — Danguolės Kuo
lienės. Spaudė "Draugo" spaus
tuvė. Knyga kietais viršeliais, ga
lima gauti ir "Drauge", kaina 
— 6 dol., su persiuntimu — 6 
dol. 85 centai. 

Pasigėrėtinas yra "Ateities" 
leidyklos savo leidybinės parei
gos supratimas, nesibauginant 
leisti ir poezijos knygas. Ir iš 20-
ties iki šiol jos išleistų knygų 15 
yra poezijos. Žinant, kad poezijos 
skaitytojų yra tik rinktinis ir la
bai ribotas skaičius, ir čia jokio 
„biznio" nepadarysi, „Ateities" 
leidyklai reikia lenkti galvą už 
tokį nekasdieniškai gilų kultūri
nį įsipareigojimą išeivijoje. Pa
garbos verti ir prie šitokio žy
gio dosnia ranka prisidedantys 
mecenatai. 

Prasmingos talkos dėka čia ir 
gali pasirodyti tokios knygos kaip 
ši Antano Jasmanto „Ir niekad 
ne namolei". Nuskynęs Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją savo 
brandžiuoju eilėraščių rinkiniu 
"Gruodas" 1965 metais, Antanas 
Jasmantas praėjusių metų pa
baigoje vėl padovonojo poezijos 
bičiuliams aktualių žmogiškų 
temų ir kruopščiai išbaigtų for
mų knygą. Lyriko jautrumu lies
damas žmogaus santykį su Die
vu ir su žemiškąja savo buitimi, 
poetas eina nuo kūdikiško tyru
mo iki tragiško užaštrinimo pos-

. „ . imų. savo išsisakymui pasitelkda-
A M I " " j ^ i / « ' - v " « » » w « , T.«iy ii u a u imų angių Kama leicumu -DUVO ir, nniciniai, ar. A. Geru.io redaguo- _ „ , ,A,..I-,M- . » f i • «~j 

' •M^t iMli i 1 HM T T u m a e - V a i ' r t r a n - ' i «.-i - . • t - . - -i i T - - • , „ , , , »' m a s glHltOSIOS kalbOS lobių SVel" 
giaaarois .<an. j . i urnas vaizgan , y r a ikone akras netikėtinumas, i tas veikalas ..Litnuama 700 Years i . r . . . t . . 
tas, būdavo ir yra apsikrovęs ar j C s dėka angliškai kalbančio pa-! (1968), dvi "naujosios lietuvių ^ • \ ^ S S „ t ^ ^ L t t : ° 5 ? o e " n i ų 

būdrvo kitų apkraunamas daugv- šaulio bibliotekose i ••Iii liiiml •= i s • »• * i i *VdIzazR* -a.-ra.ų 
v y b. scumo DioiioreKose isipineiino, teraturos plačios apimties antoio-

be darbų bei pareigų. Todėl jis apie 40 mūsų literatūros veika-' 

SAPNAS 

Pabudinki Tu gluosnio spurgeles. 
O taip gražiai ilsėjos! 
Dabar blaškysis vėjuos 
Ir apraudos žiemos naktis gilias 
Pūkiniuos patalėliuos. 

Paupyje suolelis nešvarus. 
Lietus jo nenuvalęs. 
Tik upė šiaušiasi ir kelias, 
Tuoj ledo lytys susigrūs, 
Kaip atlaiduos skarelės. 

Visi skubėsim į marias, 
Kad jos mus užsūpuotų 
Sidabro apvadėliais luotu; 
Kad leistume žiemos naktis gilias 
Ant mezginėlių lediniuotų. 

Aplamai Antano Jasmanto po
ezijos knyga "Ir niekad ne na
molei" yra viena iškiliausiųjų 
praėjusių metų knygų išeivijos 
grožinėje 'literatūroje. 

• ATEITIS, 1980 m. Nr . 9. 
Ateitininkų Federacijos leidžia
mas katalikiškos — lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius kun. dr. Kęstu-
is Trimakas, 850 Des Plaines Ave. 
Apt. 409, Forest Park, IL 60130. 
Redaktoriai: adv. Saulius Kuprys, 

Antanas 
Jasttanta& 

MOvAD^NAMOa, 

Nuotr. V. Maželio 

1962 m. New Yorke įsteigta Ma-jdos ir kt. prozos kūriniai, A. 
nyland Books, Inc. leidykla mū-; Landsbergio dramos, L. Andrie-
sų literatūros atžvilgiu, jos verti-į kaus ir D. Sadūnaitės poezijos 

kitur — 7 dol., garbės prenume
rata — 15 dol. 

Reikia didelio žurnalistinio ta
lento, kad į du kultūrinio pobū
džio žurnalo puslapius trumpo
mis vedamųjų temomis gali
ma būtų apimti ir gyvenamojo 
laiko, ir ideologines, ir bendruo
menines, ir aplamai pasaulines 
aktualijas. O kun. dr. Kęstutis 
Trimakas tai sugeba padaryti 
kiekviename "Ateities" numery
je. Jau tais pirmaisiais savo pusla
piais leidinys skaitytoją palankiai 
nuteikia ir pririša, inspiruoda
mas verst "Ateitį" ir toliau. 

Kiti šio numerio akcentai: Tu
rinio drobulė mokslo šviesoje; 
nauji Antano Jasmanto (Antano 

dr. Arūnas Liulevičius, Rima i Maceinos) eilėraščiai iš tik ką iš-
Sidrienė, Aldona Zailskaitė Šį; leisto rinkinio "Ir niekad namo-
numerį redagavo Arūnas Liule- į lei"; tautinių šokių nuotrupos; 
vičius. Išdėstė Jonas Kuprys. 2ur-; puslapiai, skirti Aloyzui Baro-
nalą administruoja Juozas Poli- į nui; daug įspūdžių iš praėjusios 
kaitis, 7235 S. Sacramento Ave., j vasaros jaunimo stovyklų; svars-
Chicago, IL 60629. Metinė pre-j tymai lietuvių kalbos klausimu-
numerata JAV ir Kanadoje — i kartų iliuzijos debatai, beletristi-
9 dol., Pietų Amerikoj — 5 dol., i ka ir kt. 

• 

bos Stepas Zobarskas, kaip ir dau-Įmu anglų kalba leidimu buvo iri rinkiniai, dr. 

jis apie 4U mūsų literatūros v 
ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Į lu, išverstų anglų kalbon. Už-
valdyboie ir jaunimo Raudonojo! t e n k a t i k prisiminti: „Selected Li-
v «. - , . . . , . _ Ithuanian Short Storie" (1963). Kryžiaus direKtonus ir šios orga-ų. , . \ n ,-n r, . . . . _ . . . Lithuanian Quartet (Baronas, Ka-
mzaciios delegatas užsieniuose, iri .,.v, . T y , . , . . . . . . . . :tihsKis, Landsbergis, Seimus) 
įvairių leidinių bei antologijų re- j 1 Q c r > - . ,. . „ w . , . . , - _ , .11962, V. Kudirkos, V. Krėves, M. 
daktonus, Knygų leidyklos stei- . , . . T - . . . , Vaitkaus, Igno Šeiniaus, Antano 
gcias ir jos vadovas. , , .^. , .„. , , _ , . , . _ ' Vaičiulaičio, V. Tamulaicio, Stp. 

O ta Stepo Zobarsko rūpesčiu I Zobarsko, A. Barono, J. Gliau-

ir napertemp-
į tą grožį O tokių eilėraščių, kaip 

gijos — „The Lithuanian Short j ir čia susipažinimui duodamas, 
Story: Fifty Yean" (redaguota i rinkinyje yra dauguma, 
paties Zobarsko) ir.Selected Post-į 
War Lithuanian Poetry" (reda-j .. _ .m.. .' , 

T „ , . J i nepraturtėjo. Reikėjo tik labai 
guotą ir versta Jono Zdanio). '».- . . . , , . . . 

įžiūrėti, kad galą su galu kaip 
Nors kai kuriu čia suminėtų Į nors sudūrus. Tačiau vienut vie-

veikalų buvo išlėktos net kelios i nas žmogus ryžosi organizuoti 
laidos, suprantame, jog šios kryp-; **•> kuo dabar visa išeivija gali 
ties leidybinėj vekloj Zobarskas j &nis- Tačiau ar dažnai pagal-

vojam, kokia vieno žmogaus 
daug išsižadančios ir gal kitų 

Dar dėl pirmo lietuviško katalikų giesmyno autoriaus 
nelabai 
na. 

suprantamos aukos Kai-

(Atkelta iš 3 psl.) 

nūs Tomas, Andrius ir Saliamonas 
bei duktė Eiena (ištekėjusi už Mer
kelio Pilsudskio) buvo broliai, nors 
ir ne vienos motinos vaikai. 

K. Jablonskis išaiškino, kaip prie 
Slavočinskių pavardės atsirado Mo-
zerka. Iš dokumentų, rašytų 1648 
:r 1649 m. matyti, kad Mikalojaus 
Slavočinskio sūnus Jonas Aleksand
rai yra pasivadinęs Mozerka (kaip 
ir giesmyno autorius). O Jono sū
nus Andrius 1671 m. viename do
kumente vadinasi Slavočinskių iš 
Mozyrsko. Tai turbūt Mozyrius Gu
dijoje. Iš testamentų ir palikimų 
nematyti, kad Slavočinskiai būtų 
turėję turtų Mozyriuje. Tad belie
ka tik viena — noras pabrėžti, kad 
2emaičių Slavočinskiai yra kilę iš 
Lenkijos didikų, gyvenusių Mozy-
nuie ir iš ten atvykusių į Žemai
tiją. Žemaičiai dėi to praminė juos 
Mozerkomis. Bet galėjo būti ir kita 
versija. Mikalojus Slavočinskis galė
jo atvykti j Žemaitiją iš Mozūrų, 
ir dėl to žmonių buvo praminti 
Mozerka. O po 70 metų vienas iš 
Mikalojaus įpėdinių tą duotą pra
vardę, nežinodamas kilmės ir norė
damas išaiškinti, kodėl žmonės juos 
vadina Mozerkomis, paaiškino ta
riamuoju kilimu iš Mozyriaus. 

Dėl S. M. Slavočinskio giesmvno 
autorystes, daug šviesos įnešė toks 
faktas: 1967 m. buvo rastas sveikas 
giesmvr.o egzempliorius Osolinskių 
vardo nacionalinio instituto biblio-

I kieimuy Kathoiickam pridiarancias, I Katholickie nowo reformovano 
o per metu szvętes giedamas: Ku-{ išleisto giesmyno 1638 m. Varšuvo- teratūroje pasižymėjus asmuo, vė 
riup prisiduoda Psalmay Dowida s'. Į je. O psalmės verstos iš lenų rene 
Trecioy daley dedase ape Szwentus I šanso amžiaus poeto J. Kochanows 
Diewa, o ant galo ape gywenima irjkio (1530 - 1584) eiliuoto psalmy 

Vis dėlto sukaktuvininko gim-

Kodėl toks gabus, lietuviškoje Ii-i t a
v

d i e n y j e u ž P l ū s t a m u s l y r a s 

tūlus reykalus krikščionies. Iš tu 
kitos iš lankiška ir iš lotiniška iš-
gjlditos kitos iš nauia sudėtos ira. 
Auctore Salomone Mozerka Slawo-
czynski, Summi Pontificis Alumno. 
VILNAE, Typis Academicis Socie-
tatis IESU, Anno Dni 1646. 

Turinyje, giesmyno pradžioje yra 
lotyniška dedikacija Žemaičių vys
kupui Jurgiui Tiškevičiui (3—5 p.), 
lenkiška pratarmė (6—9 p.). Pra
tarmėje „J malonųjį skaitytoją" 
Slavočinskis rašo: „... giesmes tas iš 
lenkų kalbos į gimtąją kalbą išver
tęs spaudai įteikiau..." S. M. Sla
vočinskis sakosi tai padaręs tiems 
žmonėms, kurie Lietuvos Didžiojo
je Kunigaikštystėje norėję girdėti 
giedant gimtąja kalba. Čia jis atsi
prašo už galimus vertimo trūkumus, 
teisindamasis, kad esąs jauno am
žiaus (Žiūr. Lietuvos TSR Biblio
grafija, T. 1. 1547 - 1861. Vilnius 
1969, psl. 369-370). 

Iš to aišku, kad S. M. Slavočins
kis ne tik parengė knygą, bet ir 
pats išvertė giesmes ir psalmes. 

S. M. Slavočinskio giesmyne yra 
192 giesmės. Jų 3 yra verstos iš lo
tynų ir lenkų kalbos, 105 tik iš len
kų kalbos. 68 tik iš lotynų ir 16 
be jokios nuorodos (šios gal yra pa-

no „Psalterz Dawidow" išleisto 
1578 Krokuvoje. 

Dar keletas žodžių apie giesmy
no autoriaus jaunumą ir vėlesnį jo 
nepasireiškimą lietuvių religinėje 
literatūroje. 

Nėra abejonės, kad jėzuitai, kurie 
XVII a. pirmoje pusėje pasireiškę 
kalbiniais ir religiniais raštais lie
tuvių kalba, pastebėję jauno Slavo
činskio gabumus bus paskatinę jį 

džiaugsmas, matant Stepą Zo-
liau niekuo toje srryje nepasireiškė? i baršką kupiną energijos ir nau-
Yra buvę nemažai lietuvių litera-j JU rūpesčių. Vienas jų: kaip iš-
tūros istorijoje pavyzdžių, kaip as-, leisti naują laidą „Lithuania 
muo, savo jaunystėje švystelėjęs Ii- j T00 Years", kuriai jau turima 
teratūriniais darbais, vėliau niekuo ii i. — . - . _^ , ., ,. ..,,.—. . . . „, : keli šimtai prenumeratų bibho-nepasireiske. Taip atsitiko ir su Sla-j i_ -t , . „ . , -— z „- ._ 
vočinskiu, kuris, tapęs kunigu 1648j t e K O m s ' ° f t r u k s t a »?mig^- N e g J j spręsta vengti amerikiečių įstai 
ar 1649 m., atsiskyręs nuo jėzuitų j P i n igo mūsuose jau neatsiranda gų finansinės paramos, kad bū 
globos, rūpinosi tik Turtingomis pa- \ K šitokiam reikalui? 

minui, į jo vietą pakviestas se
kantis daugiausia balsų Centro 
valdybos rinkimuose gavęs kan
didatas prei. Kazimieras Dobro
volskis. 

Tada buvo paminėtas nese
niai miręs Akademijos narys 
mokslininkas prof. dr. Jonas Gri
nius, labai aktyvus Akademijos 
narys, parašęs keletą knygų ir 
rėmęs Akademiją finansiškai. 
Taip pat prisiminta ir kiti jau pa
vasarį mirusieji nariai: prel. Kle
mensas Razminas, kalbininkas 
Petras Butėnas, (pedagogas Vac
lovas Čižiūnas. Apie prel. Juro 
mirtį tesužinota tik po posėdžio, 
vėliau vakare. 

Vieningai visais Centro val
dybos narių balsais buvo nu 

imtis giesmyno paruošimo. Tame i 

rapijomis, vedė negnžią dėl jų ko-, 
vą, remdamasis didikais ir jų pa- Į 
galba. Kažkokio didiko 1650 ar 1651 ! 
m prezentuotas į Šiaulėnų klebo-: 
no vietą, nelaukdamas Žemaičių j 
vysk. Parčevskio patvirtinimo. 

k brd. 

j , , . : T - i vietą sauvališkai L/ėmė 1651 m. 
darbe bus jam taikine, ]i rėmę. To- ~ . • 
J I ei -• „t,-, : — : i L). L. Kunigaikštystes didžiojo mar-
del Slavočinskis i savo giesmvną ga- I „ , . , , . , , „ ' ,-. .. , „. • . . . - - . /T r- j salo AI. Liudviko Radvilos buvo skir-Iej o įtraukti ir kitų jėzuitų (J. Gru-1 ževskio, J. Jaknavičiaus, J. Paškevi
čiaus) sukurtų ar išverstų gies
mių, dar niekur nespausdintų. Ta
čiau tai tik spėjimas. Pagrindinį ver
timo darbą atliko pats giesmyno au
torius. Gerai išmokytas poetikos, 
galėjo giesmyno paruošimui skirti 
keletą metų. Be to, Slavočinskio 
darbui daug padėjo lietuvių kalba 
išėjusieji kalbiniai ir religiniai raš
tai (Sirvydo žodynas, Daukšos Pos-
tilla). Taigi prielaida, kad nežino
mų jėzuitų darbui buvusi tik pri
segta Slavočinskio pavardė, neturi 
jokio pagrindo. J. Lebedžio tvirtini
mu, Slavočinskio giesmynas yra sa
varankiška, vienu metu parašyta 

tas užimti Kražių parapiją, bet vys
kupas jo tai vietai netvirtino. Ir šį 

Aloyzo Barono 
vardo noveles 

konkursas 
Per a. a. rašytojo Aloyzo Ba-

kartą Slavočinskis užėmė tą vietą rono laidotuves Chicagoje buvo 
prieš vyskupo valią ir paskyrimą.' gauta 285 dol. specialių aukų, 
Žemaičių vyskupas pagrasino jam į kurias velionio našlė Nijolė Ba-
okskomunika. Ar SL vočinskis tikrai j ronienė buvo prašiusi vietoj gė

lių skirti LRD-jai. Tą sumą jinai 
jau persiuntė Draugijos iždui. 
Draugijos valdyba svarstė, kaip 
reikšmingiau tas aukas sunau
doti. Buvo įvairi j pasiūlymų. 
Pagaliau nutarta pagerbiant buv. 
Draugijos pirmininko atminimą, 
įsteigti jo vardo novelės pre-

ties autoriaus af kitų parašytos). 
Yra atsekta, kad daug giesmių iš I k n v 8 a - ° k a d )'is y ra iaunas> P** 

tekoie, Vroclave. Jo pilnas pirmasis j lenkų kalbos yra versta iš S. S. Ja į pasisako giesmyno įžangoje, atsi-
pusiapis yra toks: GIESMES Ti- Į godinskio (a. 1590- 1644) „Piesni j prašydamas už galimas klaidas. 

buvo ekskomunikuoas, nėra tikrų 
žinių. Kadangi jis 1655 m. buvo 
paskirtas Piltenės vyskupijos kanau
ninku, tai rodytų, kad tuo metu 
Slavočinskis nebuvo ekskomunikuo
tas (nebent vėl bū*ų susitaikęs su 
Bažnvčia). Besirūpinant turtingo
mis parapijomis, jų turtų valdy
mu, dėl ko turėjo vairių ginčų ir 
teismų, Slavočinskis jau neturėjo 
laiko atsidėti literatūriniam darbui. 
Mirė Slavočinskis apie 1660 m. šve
dų invazijos metu. Grynai žemiš
kieji dalykai sutramdė jaunystėje 
pasireiškusį talentą. 

valdyba iš savo iždo prideda dar 
215 dol. ir skelbia Aloyzo Baro
no vardo novelės konkursą. Prf> 
mija —500 dol. Tikimasi, kad 
ateity atsiras mecenatų konkur
sui tęsti. 

/ / Lietuvių katalikų moks/o 
akademijos veiklos 

Centro valdybos posėdis. Vai- Į pa Xerox" aparatą, apytikriai 
dyba posėdžiavo 1980 m. lapkri-įlOOO dolerių vertės, ir rnikrofil-
čio 22 d. Mirus Centro valdybos j :noms skaityti aparatą — 100 do-
sekretoriui prel. Klemensui Raz- j lerių vertės. 

Be to jis per keliolika metų 
būdamas Akademijos Centro val
dybos tai sekretorius, tai iždinin
kas, tai reikalų vedėjas, labai 
daug nusipelnė Akademijai, su 
dideliu rūpestingumu ir atsidėji
mu atlikdamas įvairius patarna
vimus Akademijai. 

Aukos Akademijos reikalams 
ir leidiniams. 1980 metais Aka
demijos leidiniams aukojo (pa
gal gavimo datą): 

prof. dr. Kazys Alminas 1000 
dolerių Suvažiavimo darbų DC 
tomo išleidimui (I. 29). 

V. Menauskas 50 dolerių 
(IV. 8.). 

Elena Mickeliūnienė 30 dole
rių (IV. 23) . 

Mons. Klemensas Razminas 
testamentu paliko 1000 dolerių 
(V. 15.). 

Kun. dr. Matas Cyvas 200 
dolerių (V. 15.). 

Kun. prof. dr. Vytautas Man-
keliūnas 1000 dolerių (VII. 10.). 

Lietuvių fondas 1000 dolerių 
prof. Salio Raštų II tomo išlei
dimui (VIII. 28.). 

I n l Antanas Rudis 5000 do
lerių T. Rabikausko The Foun
dation of the University of Vil
nius (1579). Royal and Papai 
Grants išleidimui (vertimui, spau
sdinimui, išsiuntinėjimui nemo
kamai pasaulio universitetams ir 
mokslo įstaigoms arti 600 eg
zempliorių). (X. 27.). 

Akademijos leidiniai. Šiomis 
dienomis apleis rišyklą prof. dr. 
Juozo veikalas Valančiaus šviesa 
už mariu —Pranciškaus Juro ir 
jo bendrininkų gyvenimas bei 
veikla. Kiti leidiniai arčiausiai 
prie spaustuvės durų yra šie: VI. 
Kulboko Lietuvių literatūrinė 
kritika tremtyje, kun. dr. Prano 
Gaidos Nemarus mirtingasis: Ar
kivyskupas Teofilius Matulionis, 

vertės (Centro valdybai 10.000, gam-tojas, kalinys, kankinys ir 
o 5.000 dolerių —Alkai, kuriuos' laimėtojas. Taip pat ir Avižonio 
išmokės Centro valdyba), taip I Raštų III t 

tų galima išlikti nepriklauso
miems. Patirtis rodo, kiek kom
plikacijų ir vargo atsiranda, pra
sidėjus su tomis įstaigomis. Tiek 
darbo atlikus savo lietuviškomis 
jėgomis, būtų gėda lengvapėdiš
kai prarasti tą neįkainojamą tur
tą. Sutvarkymui, ir be ameri
kiečių paramos, užteks dalies to 
entuziazmo, kurio dėka surinktas 
tas turtas, iniciatorių pastatyti 
namai. Pagaliau nėra būtino rei
kalo viską tuojau sutvarkyti. 

Prof. dr. Kazio Almino paliki
mo reikalu buvo vieninga Cent
ro valdybos nuomonė: nesisku
binti (parduoti ūkį šiuo netikru
mo laikotarpiu. Doleris gali dar 
kristi, turtas visada pasilaiko sa
vo vertę. Parduodant pasitarti su 
mirusiojo šeima. Iš to turto bus 
sudarytas jo vardo fondas kny
goms leisti. 

Naujas Akademijos mecena-
miją. Prie gautų aukų sumosi tas. Kun. Rapolas Krasauskas, 

persikeldamas į Ameriką, Akade
mijai padovanojo bendro buto 
dalį, apytikriai 15.000 dolerių 




