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š įame numeryje: 
Į viltingą ateitį žvelgiant. 
Pavergtų tautų ujimo sistema ir moksle: pokal
bis su dr. Kaziu Ėringiu apie mokslinio darbo 
sąlygas okupuotoje Lietuvoje. 
Reikšmingas pr ipaž in imas archi tektui 
Edmundui Arbui. 

Su svetimkalbe knyga rankose: šiurpių atsi
minimų puslapiai. 
Liūnės Sutemos eilėraščiai. 
Lituanistika mokslinėse bibliotekose. 
Vanagaitis, „Volungė" ir Vaznelis „Margu
čio" koncerte. 
Montrealio „Gintaras" Chicagoje. 
Nauji leidiniai. 

Pavergtų tautų ujimo sistema ir moksle 

Į viltingą ateitį žvelgiant 
Ateitininkų kongresas , 

dešimtasis iš eilės, atšventė 
„Ateities" žurnalo septintąjį 
dešimtmetį. Abu įvykiai 
įsirėmino į laiko skaitinėms. 
Laikas Šiam sąjūdžiui atrodo 
lyg iššūkis. Pats sąjūdžio var
das reiškia slinkti a te i t in su 
viltim ir ryžtu. Ryžtu tęs t i i r 
t e sė t i . 

Bet ar „mes esame laikas 
(nos sumuš tempus)", kaip 
kitados rašė šv. Augustinas? 
Tai klausimas sąjūdžiui, kuris 
turi savo vietą mūsų tautos 
buityje? Ar jį nešė laikas ir 
išnešė ligi šiolei, ar jis neša 
laiką su savim, užpildydamas 
jį kūrybinėm pastangom? 
Nėra gi laiko, kuris būtų išti
sai kūrybinis ar dekadentinis. 
Yra tik žmonės ar sambūriai 
kūrybiški ar defetistiški. 

Į ateitininkiją galima žiū
rėti, kaip laiko sąlygų pada
rinį, kurį gimdė ir veikdino 
įvairios priežastys, įtakos ir 
asmenys. Dėl to jo kilmę gali
ma atžymėti apskritom sukak
tim arba suvesti į vardą, 
ženklinusį laiko naujovę. Bet 
ar naujovė buvo tie pradme
nys, į kuriuos atsirėmė ateiti
ninkiją? Greičiau naujovė 
buvo forma ir organizacija su 
gilesniu pagrindimu ir labiau 
i š v y s t y t u p r i t a i k y m u . 
Krikščioniškumas, taut iš
kumas ir kultūriškumas — tie 
trys pradmenys ir jų derinys — 
buvo gi ryškūs Merkelio Gied
raičio — Mikalojaus Daukšos 
ir Motiejaus Valančiaus 
pastangose. Ateitininkai juos 
tik įsavino, kaip rodo pirmasis 
jų atsišaukimas, parengtas 
1910 metais Louvaino uni
versitete, Belgijoje. Jei tie 
pradmenys yra pagrindinis 
veikdinys, tai jis neša su savim 
ir uždavinį tęsti i r tesėt i . 
Toks uždavinys turi duomenų 
pralenkti laiką su jo kaprizais. 

Eidami gilyn į laiką, ateiti
ninkai tolydžio augo kaip 
medis, įsišaknydami ir išsiša
kodami. Kaip medis jie sukles
tėjo savoj žemėj, ypač anais 
nepriklausomybės laikais, ir 
užsitarnavo rimto dėmesio 
savo kultūriniais įnašais. Bet 
atėjo karas, okupacijos, trėmi
mai ir išeiviškasis egzodas. 

Medis buvo aižomas ir skal
domas, tačiau išliko,tik ne be 
tas pats savo apimtimi ir skai
čiais. Atžalos kaupė naujas 
patirtis, telkė naują prieauglį, 
ėmėsi naujos atsakomybės, 
kuri padidėjo su* prarasta tė
vyne ir svetima išeiviška 
bu i t im . S u r a s t a nau jų , 
paveikesnių metodų jaunimui 
telkti, kvėpti gyvą dvasią, 
ugdyti ta lentus , pravert i 
platesnių akiračių. Metodai 
yra atranka ir derinys visų tų 
priemonių, kurios šiose sąly
gose sėkmingiau ugdo naują 
generaciją ir ją įveiksmina. Šia 
prasme sąjūdis atrodo bus 
pralenkęs savo praeiti. 

Užbaigęs septintą dešimt
meti, sąjūdis žvelgia ateitin su 
tam tikru nerimu. Uždavinių 
atrodo daugiau nei pajėgų, 
ypač subrendusių. Negana gi 
veikti patiems, reikia veikdin-
ti ir kitus. Toks yra visuomeni
nės atsakomybės principas. 
Organizacija tebėra gerai 
specifikuota ir koordinuota. 
Ideologija brandžiai pagrįsta 
filosofiškai. Bet veikla atsi
remia į asmenis, į jų subren
dimą ir motyvaciją. Nesvarbu 
skaičiai: mažas kupstas verčia 
didelį vežimą. Mažas būrys 
Kristaus sekėjų apvaldė pasau
lį. „Kol tebėra viltis ką dievin
ti ir tikėti., riteris... dar nežu
vęs", sako Oskaras Milašius 
(Poezija, 1981,109). Ateities 
veidą apspręs tai, ką mes 
tikim, kaip tikim ir kodėl. Tai 
tinka ne tik ateitininkams. 
Maža gi esam ir tauta, o 
grūmėmės ir grumiamės su 
milžinais 

Prieš 70 metų Pr. Dovydaitis 
kvietė lietuvišką jaunimą 
„susispiesti krūvon..., kad 
pajėgtume stipriau atsispirti 
pasipūtusiai gyvenimo niekšy
bei ir Žvilgančiai nedorybei" 
(Ateitis, 1911, Nr. 1). Tai buvo 
rusiškojo nihilizmo laikai, 
palietę ir mūsų tautinę atžalą. 
Šiandien reiškiasi srovė, kurią 
Oskaras Milašius vadina 
neapykantos srove. Jai tar
nauja, pasak poeto, tūkstan
čiai ir dešimtys tūkstančių ir tie 
tūkstančiai Šaukia: Nužu-
dykim meilę! O jinai, su negau-

(Nukelta į 2 psl.) 

Pokalbis su dr. Kaziu Ėringiu 
apie mokslinio darbo sąlygas 

okupuotoje Lietuvoje 
"Draugo" kultūrinio priedo 

redaktoriui buvo tikrai maloni 
proga susitikti neseniai iš Lie
tuvos pasitraukusį mokslinin
ką dr . Kazį Ėringi ir su juo 
užmegzti čia spausdinamą po
kalbį. Manome, kad pašneke
sys bus įdomus ir mūsų skaity-
to jams, bes idomin t i ems 
visomis mokslų sritimis ir lie
tuvių mokslininkų darbais 
okupuotoje Lietuvoje. Kaip ži
nome, dr. Kazys Eringis yra 
ekologijos specialistas. Pasta
ruoju metu buvo Lietuvos 
Mokslų akademijos Botanikos 
instituto Kraštovaizdžio ekolo
gijos laboratorijos vadovas Vil
niuje. Pagrindinis jo moksli
nių darbų dėmesys buvo 
skirtas kraštovaizdžio apsau
gai , gamtovaizdžių for
mavimui konstruktyviosios 
ekologijos srityje. Būdamas 
svarbiose Lietuvos Mokslų 
akademijos pozicijose, artimai 
palaikė ryšius ir su kitų žinybų 
ir mokslo įstaigų darbuotojais 
bei aplamai kultūrininkais. 
Mūsų pasikalbėjimą tad čia 
pradedame mokslinės krypties 
užuomina ir pirmuoju klau
simu. 

— Kiek per globalinius nuo
tolius ir pro geležines uždan
gas įmanoma, sekam-e. ir ne 
kartą džiaugiamės pavergtos 
Lietuvos mokslininkų ir ap
lamai kultūrininkų darbais. 
Bet gal ne viską žinome, ne vis
ką įžiūrime, o gal ir neteisin
gus sprendimus darome? To
dėl Sis tiesioginis pokalbis su 
Jumis tikrai bus autentiška 
anos tikrovės iškarpa, kiek
vienam iš mūsų brangi ir įdo
mi. Sakykit, Daktare, kokios 
apimties yra Lietuvos Mokslų 
akademija, kokie jos skyriai ir 
kiek žmonių visokiausiam dar
bui yra sutelkta šioje institu
cijoje? 

— Dabar Lietuvos Mokslų 
akademija jungia trylika 
mokslinio tyrimo institutų. 
Juose nėra įprastinio studentų 
rengimo aukštojo mokslo prog
ramų, nes čia ateina mokslinį 
darbą dirbti jau baigę aukštąjį 
mokslą. Tačiau Akademija 

rengia aukštos kvalifikacijos 
specialistus moksliniam dar
bui per trimetę aspirantūrą. 
Dabar Akademijos institu
tuose dirba apie 80 mokslo dak
tarų ir daugiau kaip 250 moks
lo kandidatų. Tai aukščiausios 
kvalifikacijos specialistai. Ap
lamai, Akademijoje dirba, 
įskaitant talkinančius moks
lui inžinierius ir laborantus, 
daugiau kaip2000 žmonių. 

Mokslų Akademijai vado
vauja prezidentas ir akademi
kų prezidiumas. Prezidentas 
kartu y ra ir Mokslinių tyrimų 
koordinavimo tarybos pir
mininkas. Akademijoje yra 
trys mokslų skyriai: Visuo
meninių mokslų, Chemijos ir 
biologijos mokslų, fizikos ir 
matematikos mokslų. Kiekvie
nam skyriui i r jam priskir
tiems institutams vadovauja 
akademikas sekretorius. Sky
rių akademikai sekretoriai yra 
prezidiumo nariai. 

Prie Mokslų akademijos 
prezidiumo yra įvairių mokslo 
profilių komisijų, komitetų, 
probleminių mokslinių ta
rybų. Tai Gamtos apsaugos, 
Atominės energetikos, Tarp
tautinės UNESCO programos 
"Žmogus ir biosfera" (MAB) 
Lietuvos nacionalinis komi
tetas, Organizmų panaudoji
mo ir apsaugos probleminės 
mokslinės tarybos ir daug ki
tų. Tai visuomeninio mokslinio 
ir organizacinio darbo svar
būs padaliniai. Tačiau jie visi 
yra visasąjunginio paval
dumo ir atskaitomybės. Tai 
milžiniška biurokratizmo sis
tema moksle, atliekanti ir koor
dinacinį darbą. Blogiausia, kad 
mokslinio patariamojo balso 
efektyvumas labai žemas, o 
direktyvinis ujimas akivaiz
dus. Ši biurokratinė sistema vi
siškai užkerta tiesioginius ir 
efektyviausius Lietuvos Moks
lų akademijos ryšius su užsie
nio šalių mokslo centrais. Be 
to, Akademijai šiem ryšiams 
neskiriama užsienio valiutos. 

— Kurioms sritims Akademi
ja skiria didžiausio dėmesio ir 
kurių sričių darbą ir kokį dar
bą Jūs Patys labiausiai ver-

Dr. Kazys Ėringis kalba lietuvių susibūrime, Chicagoje. 
Nuotr. J o n o Kuprio 

tintumėte dabartinėje tenyk-
čio gyvenimo ir visos tautos 
situacijoje? 

— D i d ž i a u s i ą dėmesį 
Akademija skiria matemati
kos, fizikos ir technikos vys
tymo pagrindams. Labiausiai 
skurdinami tie gamtinio pro
filio ir lituanistikos bei ar
cheologijos ir lietuvių etno
genezės darbai, kurie yra 
gyvybiškai svarbūs lietuvių 
tautos išlikimui didžiųjų tautų 
apsuptyje. Rusų (didžiosios) 

tautos parazitavimas išskir
tinėmis teisėmis ir veiksmais 
mažosiose tautose visai nena
gr inėjamas. Tai laikoma 
"šventvagyste". Daug kal
bama apie pasaulinį Baltis
tikos centrą Lietuvoje, o reikia 
kalbėti apie Baltistikos duobę 
baltų tėvynėje. 

Jeigu pasaulio valstybių 
mokslo centruose niekas ne
dirbtų baltistikos srityje — 

Vytautas Ignas 
Ii dailininko darbu parodos 

Lietuva, 1981, lino raižinys. 
.Galerija", 744 N. WeUs St., Chicagoje, s.m. spalio 6-25 d. 

Baltistikos centro Lietuvoje nė 
pėdsakų nebūtų. Neneigdami 
kai kurių svarbių atliktų dar
bų, pateiksime tokį pavyzdį: 
gainiojami tautos nelaimių lie
tuviai išeiviai Amerikoje jau 
seniai išleido 36 tomų "Lietu
vių Enciklopediją" ir 6 tomų 
anglišką "Encyclopedia Litu-
anica". Tuo tarpu, "viskuo per
tekusioje" ir "geradariais" 
apstotoje Lietuvoje Didysis 
"Lietuvių kalbos žodynas" vos 
juda vėžlio žingsniais pirmyn 
(išleista tik 11 tomų iki R rai
dės). Pagrindinių gamtinės ap
linkos apsaugos problemų nau
jos pramonės ir energetikos 
rajonuose Akademija niekur iš 
anksto netyrinėjo ir apsaugos 
rekomendacijų nepateikė. To
dėl turime sunkių gamtinės ap
linkos sudarkymo ir visiško su
žalojimo pasekmių ir Jonavos 
azoto trąšų, ir Kėdainių super
fosfato, ir popieriaus — celiu
liozės kombinatų, ir energeti
kos jėgainių, ypač Ignalinos 
atominės elektrinės įtakos sfe
rose. Žuvo arba nusiaubti miš
kai, užteršti vandenys ir gy
venamoji erdvė, sukelta 
dirvožemio ir gruntų erozija. 
Todėl manyčiau, kad išvar
dintos problemos buvo ir yra 
vienos iš svarbiausių Lietuvai 
ir lietuvių tautai. 

— Kiek pati Akademijos 
vadovybė gali vienokius ar ki
tokius sprendimus daryti ir 
kiek projektus bei nutarimus 
kontroliuoja centrinės žinybos 
Maskvoje? 

— Sovietų Sąjunga yra val
domo mokslo šalis. Nors nacio
nalinės akademijos neva gali 
mokslines problemas spręsti 
savarankiškai, bet Maskvos 
suvažiavimų ir plenumų nu
tarimai visuomet yra prišpy-
guoti nurodymų akademi
joms, kurie į Lietuvą ateina 
arba tiesiogiai arba per Lie
tuvos KP CK ir Vyriausybę. 
Įsigilinus į Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidiumo veiklą, 

galima matyti pastangas vys
tyti visas mokslo šakas toly
giai. Tačiau prezidiumas ne
gali to padaryti, nes Maskva 
nefinansuoja svarbiausios Lie
tuvai vadinamos gamtinės ir 
etninės naujos tematikos. Rei
kalai ypač pasunkėjo maž
daug prieš dešimtį metų, 
centralizavus akademijų val
dymą ir veiklos planavimą. Be 
to, svarbiausios Lietuvai, kaip 
ir kitoms tautoms, mokslo ša
kos yra nedovanotinai deval
vuotos, vykdant sutartinę 
tematiką pagal įvairių žinybų 
užsakymus. Tatai reiškia, kad 
už pašvinkusias militarizmu 
svetimas sutartines temas 
užmokama dešimtys, dažniau
siai šimtai tūkstančių rublių 
per metus, o už gyvybiškai 
svarbią Lietuvai tokios pat 
darbo apimties sutartinę te
matiką mokama vos keli tūks
tančiai rublių ir nesigėdinama 
atlyginti tik po 500 rublių. 
Pastaruoju metu Lietuvos . 
Ministrų tarybos kasa svar
biems moksliniams darbams 
finansuoti visai ištuštėjo; 
ministerijos, supratusios 
neatsiejamą mokslo ir gamy
bos ryšį ir gamybinių lėšų nuo
biromis finansavusios kai ku-v;; 
rias smulkias taikomojo-
pobūdžio mokslines progra
mas, turėjo daug nemalonu
mų. Ši trukdymų sistema yra 
nusikalstamo pobūdžio, nes 
neleidžia mokslui efektyviai 
tarnauti gamybai, juo labiau 
kultūrai. Todėl, priešingai >; 

mokslo išvadoms, įgyven
dinant žemių melioravimo ir 
kt. statybų projektus, naikina- • 
mas arba sudarkomas bei ap-
liedžiamas lietuvių tautos pali- -• 
kimas: piliakalniai, senovinės 
bui t ies ir technolog i jos 
paminklai, istorinių įvykių vie
tos, mokslo ir kultūros darbuo
tojų gimtinės, kaimų poilsia
vietės, senovinės įvairių 
religijų ir partizanų kapinės 
bei kt. 

— Kiek pati Akademija savo 
iniciatyva gali bendradar
biauti ir palaikyti mokslinius 
kontaktus su kitomis sovie
tinių respublikų, satelitinių 
valstybių ir Vakarų pasaulio 
atitinkamomis mokslo institu
cijomis ? 

— Yra keletas bendradar
biavimo su sovietų respubliko
mis formų. Jau seniai Maskva 
neskatina bendradarbiauti su 
bendrų nelaimių respubliko
mis — su Latvija ir Estija. Už
tat bendradarbiavimas su Gu
dija yra paverstas ritualu. 
Maždaug prieš dešimtį metų 
tuščiaviduris socialistinis 
lenktyniavimas buvo perkel
tas ir į mokslo sferą. Tuo būdu 
buvo sukurta gėdinga moks
lininkų nuolatinio ujimo sis-
tema.Šis ritualas yra perdėm 
beprasmis ir laukiniškas. Be 
to, "lenktyniaujant" su Gu
dijos mokslininkais, niekados 
nebuvo paliestos svarbiausios 
Lietuvai problemos: ištekan
čios iš Gudijos Neries upės 
nuotėkio mokslinių pagrindų 
parengimas, Gardino pra-
monėjimo ir augimo pasek
mių Nemuno baseine mini-
mizavimo pagrindų ir metodų 
parengimas, Gudijos lietuviš
ko regiono lietuvių konstitu
cinės globos pagal tarptautinę 
teisę pagrindas bei įgyvendi-

(Nukelta į 2 psl.) 
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Pavergtų tautų ujimo sistema moksle 
(Atkelta iš 1 psl.) 
nimas ir jų kultūrinio paliki
mo tyrimas. 

Su satelitinėmis valstybė
mis Lietuvos Mokslų akademi
ja jokio tiesioginio bendradar
biavimo neturi, nes jo ir būti 
negali. Bendradarbiaujama tik 
griežtai per Maskvos malonę 
pagal Bloko šalių tarpusavio 
ekonominės pagalbos tarybos 
programas. Tai šių šalių eko
nominio priklausomumo nuo 
Maskvos didinimo įrankis; ir 
čia lietuviams kartais tenka 
nepavydėtinos funkcijos. 

Ties ioginio Akademijos 
bendradarbiavimo su Vakarų 
pasaulio šalių mokslo centrais 
jokio nėra, ir net nuodėminga 
apie tai galvoti. Bendradar
biaujama tik pagal Sovietų 
Sąjungos Mokslų akademijos 
iš anksto sudarytą ir patvir
tintą planą. Jeigu į Maskvos 
planą renginys neįtrauktas, 
tai jokie asmeniški kvietimai 
iš užsienio nepadės. Eiliniam 
moksliniam bendradarbiui 
praktiškai neįmanoma pasiek
ti, kad jam rūpimas simpoziu
mas ar konferencija būtų 
įtraukta į sąjunginį planą. Tai 
patvirtina ir mano kartus pa
tyrimas, bandant realizuoti 
mokslines keliones į Vakarų 
Vokietiją, Portugaliją, Nigeri
ją. Japoniją ir kt. 

— Lietuvos Mokslų aka
demijos leidiniuose, kiek jų čia 
turime progos oamatyti, atro
do, vis tolyd: o dažnėja ir ple
čiasi rusų k Iba. Ar tai neiš
vengiama jau būtinybė 
okupacinėje situacijoje, ar tai 
pačių lietuvių atitinkamų pa
reigūnų nelemtas persisten-
timas ? 

— Tai lietuvių tautos rusini
mo sistemos dalis. Akademi
jos Darbai jau seniai eina rusų 
kalba. Anglų kalba santrau
kos : buvo iš Darbų išguitos 
maždaug prieš Afganistano 
okupaciją, o lietuvių kalba 
santraukos — pastaruoju me
tu. Tačiau būna ir persisten
gimų ir išankstinių nusistaty
m ų . M o k s l a s juk y r a 
internacionalinis reiškinys. 
Todėl kai kurie mokslininkai 
neatsakingai, nepaisydami 
okupacijos, griebiasi plačiau 
paplitusios rusų kalbos. Beje, 
norint paskelbti knygą lietu
vių kalba, reikia savo ranka 
parašyti savispjaudį, įrodinė
jant, kad darbas niekam tikęs, 
tik vietinės reikšmės. Kartais 
darbus rašyti rusiškai verčia 
objektyvios aplinkybės. Tai 
visasąjunginių, tarprespub
likinių ir tarptautinių kon
ferencijų darbai, ilgalaikio 
kvalifikacijų kėlimo Rusijos ar 
kitų sovietiškų respublikų 
mokslo centruose padaryti dar
bai ir pan. Būtent dėl pastarų
jų aplinkybių man buvo lemta 
pagrindinius darbus parašyti 
rusų kalba. Kai kuriems iš jų 
parengiau išsamias santrau
kas lietuvių, anglų ir vokiečių 
kalbomis. Tai didelis ir sun
kus papildomas darbas, ku
riam atlikti reikia ir laiko, ir 
sveikatos, ir vadovybės palan
kumo. Man visiškai akivaizdi 
pasidarė didžiulė žala lietuvių 
kalbai, ir atsiradusios prara
jos negalima užpildyti, rusiš
kus leidinius aprūpinant lie
tuviškomis santraukomis . 
Taip yra dėl to, kad mokslas 
liečia naujas sritis ir reiški
nius, o rašant svetimomis kal
bomis, sustoja gimtosios kal
b o s r a i d a , n e v y s t o m a 
terminija, sąvokos ir definici
jos. Todėl ilgainiui kalba gali 
nuskursti, nutolti nuo gyveni
mo žaizdro, galiausiai nueiti 
nuo "scenos". O to sistemin
gai ir siekia okupantas. 

— Kiek čia išeivijoje girdėjo
me, Vilniaus universitete diser
taciniai darbai turi būt rašomi 
rusų kalba ir mokslų kandida
to egzaminuos dažniausiai 
neapsieinama be rusų atstovų 
iš Maskvos ar I^eningrado. Ar 
tai visuotinas būtinumas ? 
Kaip apie tokią situaciją gal 

vojama Vilniuje? Ar tai nėra 
Vilniaus universiteto mo
komojo personalo ir paties uni
versiteto menkinimas, nors jis 
yra pats seniausias visose ru
sų prispaustose žemėse? 

— Deja, tai tiesa visais šio 
klausimo aspektais. Po mask
viškės Aukščiausiosios ates
tacinės komisijos reorgani
zavimo, visos disertacijos, 
įskaitant ir lituanistines, rašo
mos tik rusų kalba. Net moksli
niai straipsniai, kaip diser
tacijų priedai, turi būti 
paskelbti rusiškai arba išim
ties tvarka išversti į rusų kal
bą. Visa tai neturi nieko bend
ro su mokslu. Tai pavergtų 
tautų ujimo sistema ir jų kalbų 
menkinimas. Minėta komisija 
buvo pertvarkyta, nes, kaip 
sakoma, "žuvis sugedo nuo 
galvos", prireikus dar labiau 
centralizuoti mokslą. Norma
liai ne Maskvos, o aukštųjų 
mokyklų kompetencijai turėtų 
priklausyti mokslinių laipsnių 
suteikimo ir jų diplomų išdavi
mo procedūra, kaip tai yra su 
diplomų suteikimu aukštųjų 
mokyklų absolventams. Čia se
niai nėra kas veikti Maskvai, 
tik ji kišasi visur kur nereikia. 
Dėl mokslinių tarybų apsur-
diško specializavimo Vilniaus 
universitetas 400 metų jubilie
jaus proga buvo sąmoningai 
j J i j : _ _ _ * . : : . . 
u c g i a u u u u t s , n e s uiserTacij U 
gynimas buvo ilgam laikui vi
sai sustabdytas ir buvo berods 
visoms taryboms atimtos tei
sės ginti daktaratus. Daktara
tai ir daug mokslų kandidato 
disertacijų ginama už Lietu
vos ribų. Taigi kandidatinės 
specialybės egzaminai šiuo at
veju laikomi ten, kur ginama 
disertacija. Jei disertacija pa
daryta mokslų sanglaudoje, 
tai, gavus Maskvos leidimą, ne 
tik egzaminatorius, bet ir tary
bos narius reikia kviesti į Vil
nių iš kitur. Šioje procedūroje, 
kaip ir visur, veikia "trio" prin
cipas: taryboje turi būti trys 
aukščiausios kvalifikacijos 
disertacijos profilio specialis
tai, neskaitant oficialių opo
nentų. Ir kas žino, koks vaid-
m u o to t r e č i o , ypač 
"importinio", laikinai inkop-
tuoto? 

— Mes čia išeivijoje džiau
giamės tautinių šokių ir dainų 
švenčių renginiais tėvynėje. 
Tačiau iš antros pusės ir nuo
gąstaujame. Juk savo kolo
nijose ir anglai 19 amž. juodu
kams Afrikoje leisdavo prieš 
gubernatorius ar karališką šei
mą pašokti savo egzotiškus šo
kius ir pamušti būgnus. Bet kai 
įvairiausių ir moderniųjų 
mokslo šakų veikalais, rei
kalui esant, galima naudotis 
kone vien rusų kalba, kai jau
čiama tendencija siaurinti lie
tuvių kalbos funkcijas, lyg ji 

netiktų visam plačiajam moks
lo pasauliui, ar nėra pavojaus 
lietuvių kalbai virsti vėl tiksiau-
rai lokaline ir liaudine ?Kaipį to
kią situaciją žiūrima Lietuvoje ? 

— Dvidešimtojo amžiaus pa
baigos gėda — socialkolonia-
lizmas disponuoja pavergtų 
tautų kalba, mokslu, kultūra ir 
tradicijomis, jau nekalbant 
apie gamtinių išteklių plė
šimą. Man buvo lemta sep
tynerius metus akademiniuo
se choruos dainomis liaupsinti 
Staliną. Ši prievarta subtiles
nėmis formomis energingai tę
siama ir dabar. Todėl žiūrint į 
tautinių šokių ir dainų ren
ginius, dažniausiai dera verk
ti, o ne džiaugtis. Tai vajus, 
operetė, savotiška okupanto 
lozungais papuošta Raudonoji 
gurguolė, vežanti "paskutinį 
duonos kąsnį" į maskoliškąjį 
Babiloną. Tai kultūros duoklė 
vergijai, klastingai panaudo
jant liūdesyje "triumfuo
jančią" jaunystę. Tad netenka 
stebėtis, kad paveldėjusioje pu
sę milijono dainų lietuvių jau
nojoje kartoje daina blėsta. Ją 
dar palaiko vyresnioji karta. 
Man susidarė įspūdis, kad, 
lyginant kaimynines tautas, 
gyvybingiausia daina ukrai
niečių liaudyje. Gal tie atoslū
giai laikini, bet tylinti karta 
gali ir čia žymiai susiaurinti 
lietuvių kalbos vartojimo sfe
rą, jau nekalbant apie mokslo, 
technikos ir trivialios buities 
svetimuose keiksmuose nu
grimzdusią sferą. Jeigu lietu
vių kalba virs tik siaurai loka
line, liaudine — ji žus. Cia 
netinka tradicinio kolonializ
mo pavyzdys. Mes turime rei
kalą su XX-ojo amžiaus antro
sios pusės socialkolonializmu, 
kurio pagrindinė savybė — 
šturmu vystyti miestus, pra
monę, techniką ir mokslus , 
kad pavergtų tautų aptemdyti 
smegenys paneigtų patys sa
ve. 

— Iš tolo pastebime, kad ne
mažai dėmesio šiandien Lietu
voje skiriama tautotyrai ir 
folkloristikai. Kartais gir
dime, kad šių sričių užsidegė-
liai turi ir tam tikrų nemalo
numų. Gal Jūs tiesioginiau 
žinote, kokiu pločiu ir kaip tas 
visas tautotyrinis darbas dir
bamas, kokie laimėjimai ir ko
kios kliūtys? 

— Pagal Mokslų akademijos 
planus tautotyros ir folkloris
tikos tyrinėjimų darbai gana 
kuklūs, nors aukštos kvali
fikacijos specialistų yra. Jie 
bando burtis ir dirbti Kraš
totyros draugijoje, muziejuose, 
pritraukiant giminingų spe
cialybių žmones. Taigi šiuose 
tyrimuose dalyvauja ir visuo
menė. Kadangi pirminės me
džiagos kaupime čia negali 
dalyvauti užsienio mokslinin-
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kai, tai šiame bare okupanto 
kišimasis ir tyrinėtojų ujimas 
tiesiog neturi ribų. Metodine ir 
objektų pasirinkimo prasme 
bandoma kuo labiau susiau
rinti senovės palikimo tyri
mus, iškeliant Sovietų skver
b i m o s i , į s i t v i r t i n i m o ir 
socialkolonializmo dabartinį 
laikotarpį. Tai komunistų par
tijos, kaip sovietų penktosios 
kolonos, veiklos ir jos res
pektabilumo išaukštinimo, lie
tuvių tautos ir jos valstybin
gumo nuvertinimo, vadinamos 
klasių kovos nušvietimo, ir 
partizaninio karo esmės iš
kreipimo, kolūkių prievartinio 
kūrimo maskavimo ir pan. te
mos. Tačiau yra ir kai kurių 
pasiekimų. Tai galima matyti, 
susipažinus su lietuvių kalba 
išleistomis knygomis. "Ignali
nos kraštas", "Dubingiai", 
"Dieveniškės", Merkinė", "Er
žvilkas", "Kernavė" ir kt. Ta
čiau į šiur.N leidinius visuomet 
daugiau ar mažiau yra bruka
ma beve~~ė dabarties (nepri
klausant istorijai)- arba nu
vertinanti lietuvių tautos 
palikimą medžiaga. 

Daug sunkumų atsiranda 
dėl to, kad Mokslų akademija 
neturi teisės organizuoti moks
linių ekspedicijų į etnogra
finės Lietuvos sritisį kurios bu
vo D i d ž i o s i o s L i e t u v o s 
Kunigaikštystėje, šiuo atveju 
reikia gauti kaimyninės sovie
tinės respublikos vyriausybės 
leidimą. Pavyzdžiui, Gudijos 
biurokratiniame aparate ir 
Mokslų akademijoje į tokį dar
bą žiūrima perdėm įtariai ir 
priešiškai, nepaisoma kons-
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tituticijos ir diskriminuojami 
vietiniai lietuviai, kaip tautinė 
mažuma ir katalikiškoji bend
ruomenė. 

Neįveikiamų sunkumų atsi
randa ir Lietuvoje. Pavyz
džiui, prof. J. Balčikonio mir
t i e s m e t i n ė m s a t m i n t i 
parengtas leidinys "Eriškės" 
beviltiškai įstrigo, prieš tai iš
mėčius iš jo nemažai straips
nių, jų tarpe išėmus ir mano su 
bendradarbiais parašytus du 
straipsnius. Jeigu šis darbas 
kada nos ir pamatytų dienos 
šviesą, jis turės nedaug ką 
bendro su rengėjų pradiniais 
planais ir užmojais. 

— Kurie tenykščiai dabar
ties poetai ir rašytojai skaity
tojų yra labiausiai mėgiami ir 
vertinami? Ar pastebimas vie
no kito ir su kūryba maža ką 
bendro turintis persisten
gimas? Ar kalbamasi savuo-
tės tarpe apie tai? 

— Labiausiai mėgstama tie, 
kurių mažiausia duoklė ver
gijai. Kai kurie poetai ir rašy
tojai yra labai priklūs kelia-
klupččiavimai8 okupantui, ir 
todėl juos tauta ryžtingiausiai 
atmeta. Tačiau Lietuvoje šian
dien nėra nenukryžiuotų poetų 
ir rašytojų, žinoma, neskai
tant tikrųjų išgamų. Komunis
tų partijos išliaupsinti ir oku
panto paskelbti laureatais, 
poetai ir rašytojai, balansuo
dami ant tautinių ir etinių ver
tybių gynimo svarstyklių, ga-
l i a u s i a i t a s v e r t y b e s 
devalvuoja okupanto naudai. 
Tai apverktina nelaimė visos 
tautos, kuri į savų prislėgtų 
sielvarto menininkų kūrybą 
žiūri įtariai ir gana rezervuo
tai. 

Sudūlėjęs marksizmo — leni
nizmo teorijos ir praktikos są
vartynas pagimdė naują li
teratūrą, kuri nebeprivalo 
visur ir visada ręsti komuniz
mo pašiūrės, nes tuo niekas ne
tiki. Tuomet pagal suluošintas 
indivudalaus egzistavimo 
schemas kuriamas saldžia-
rūgštis pusėtinai pornofoniš-
ko sekso psiaudopasaulis. Cia 
tėvynei Lietuvai vietos jau nė
ra. Net suskambėję naujos dai
nos ir jų kūryba nuėjo nuopuo
lio keliu. Prieš gerą penkmetį 
harmonizuota daina, kurios 
priedainyje skambėjo žodžiai 
"Tarp dangaus ir vasarojaus 
manoji Lietuva", bene buvo 
paskutinė, kuri atsirėmė dar į 
Lietuvą. 

— Kaip neviešam žmonių 
bendravime vertinamas išei
vijos kultūrinis gyvenimas? 
Kiek būna progų paskaityti čia 
išleistas knygas, kas žinoma 
apie Vakarų pasaulyje gy
venančius mūsų rašytojus, 
mokslininkus, menininkus, 
muzikus? 

— Išeivijos kultūrinis gy
venimas yra kelrodė žvaigždė 

Namų statyba visame kraš
te brangsta, ir jaunoms šei
moms bei vidurinės klasės gy
ventojams namų įsigijimas 
tapo beveik neįmanomas. Kali
fornijos miestuose pradėjus 
įvedinėti butų kontrolę, pri
vatus kapitalas nebėra linkęs 
būti investuojamas ir į daugia
bučių namų statybas. Todėl ne 
tik namų įsigijimas, bet ir bu
tų išnuomavimas Kaliforni
joje yra tapę rimta problema. 

Ieškodama praktiškų spren
dimų, Kalifornijos guberna-
tūra šių metų pradžioje paskel
bė architektūrinį konkursą, 
vadinamą "Califomia Affor-
dable Housing Competition", 
kuriame dalyvavo ir lietuvis 
architektas iš Santa Monicos 
Edmundas Arbas. Amerikie
čių spaudos paskelbti duo
menys rodo, kad konkurse 
dalyvavo 500 architektų iš de
vyniolikos Amerikos vakari
nių valstybių. Buvo var
žomasi keliose kategorijose. 
Naujų idėjų kategorijoje pre
miją paskirta mūsų architek
tui Arbui, kaip premijos akte 
pažymėta, "už novatorišku
mą, kūrybinę vaizduotę ir 
parodytą iniciatyvą praktiš
kai spręsti namų problemą 
Kalifornijoje". Premijos aktas 
pas irašytas Kalifornijos 
gubernatoriaus Edmund G. 
Brown J*. Premijuoti darbai 
buvo išstatyti Kalifornijos sos
tinėje Sacramento mies te 
VII.18 vykusioje statybos in
dustrijos darbuotojų konven
cijoje. Visi projektai bus išleis
ti specialiu leidiniu. 

Pati Arbo idėja — gyvena
mų namų statymas iš pre-
fabrikuotų plokščių — nėra 
nauja, tačiau iki šiol, neišvys
tyta. Arch. E. Arbo suprojek
tuoti pastatai yra įdomūs kele
riopai: (a) nebrangūs (28 — 
35.000 dol.) (b) pastatomi per 
6-7 dienas, (c) architektūriškai 
stilingi ir (d) labai praktiški. 
Jauna šeima gali pasistatyti 
nebrangų vieno miegamojo na
mą, o paskui lengvai plėsti iki 
keturių miegamųjų arba net iki 
daugiabučio pastato. Origina
liam namui labai lengvai gali 
būti uždedamas antras aukš
tas arba pakeistas į moderniš
ką dviejų aukštų vienos šie-
mos "townhouse". 

E. Arbo projekte pramato-
mas net saulės energijos 
panaudojimas ir praktiškai 
sprendžiama energijos tau
pymo problema. Vandentekio 
vamzdžiai ir elektors instalia
cija įpakuota plokštėse. Įdomu 
ir tai, kad Arbo paruošto pro
jekto namai gali būti statomi ir 
konvenciniu statybos būdu bet 
kuriame pasaulio krašte, pa
naudojant vietines statybos 
medžiagas. 

Arch. E. Arbo suprojek
tuotos statybos gali būti vyk-
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domos greitai, nebrangiai*bftt^^; 
kurioje pasaulio dalyje. Mil
žiniškoje statybos industrijoje ^ 
v i sa tai turi neribotas p j B j P x . 
kymo galimybes. Tačiau W^U^, 
projektai, kaip perkošti n a u - ^ ; 
jom idėjom, turės ir s u n k u m ^ y n " 

Projekto autorius, užklaus-""fqi 

tas , kas jį paskatino dalyvaufP '/J. 
š iame konkurse, kuris daly?"-0, 
v iams statė nepaprastai m- *"? 
delius reikalavimus, atsakė: * "' " 

"Žinojau, kad konkurencija'. 9^ 
bus didelė. Pradžioje kiek n e į ^ ^ 
drįsau, bijodamas būti užgož
tas dalyvaujančių masės. Ta-
č i a u s u s i p a ž i n a u TgT . 
architektūrinėm firmom J& ~~ 
siuntinėta 90 puslapių kbnkiir- * 
so programa ir sąlygomis. P8rJ ° 
g a l v o j ę s , apsisprendžiamo*011; 
dalyvauti. Ne tik noras kbi^* <H 
kurse išbandyti profesines -Jė-'l̂ 9^ 
gas , bet ir architekto proffesi-1* 
j o s s o c i a l i n ė s ą ž i n ė e iaa iv l 
pasitarnauti jaunoms ir mažų 9° 
pajamų šeimoms, kad gaištoj A" 
įgyvendinti natūralią kiekvle^ P* 
no žmogaus svajonę turėtf na1 P*> 
m ą — galutinai nulėmė maf i3 ? W v 

dalyvavimą konkurse. Žinau, 
kad mano idėjos susilauks. ^ 
pasipriešinimo iš kai kurių su. . . 
statybos industrija sus i jus ių^ 
unijų. Tačiau visoje šioje milži- +9,, 
niškoje industrijoje mano n, 
pasiūlytos idėjos sudaro tik,,.,,, 
mažytį vandens lašelį ir jokiu rif!i 
būdu negresia komercinės sta- Zlu 
tybos procesams. Naujų idėjų. s r 
kelias į gyvenimą niekad nėra ,-
lengvas. Tačiau pirmieji šiuo,k;, 
projektu susidomėjimo ženkląjr>4,;; 
.jau pasirodo". __ j a^ 

Architektas Edmundas ,Ar--- 6; 
b a s laisvalaikius nuo p r o f e s i - ^ 
n io darbo skiria dar ir tapybai^. ;̂ 
grafikai, mažų objektų projefc- 0: 
tavimui ir visuomeninei veik- * r : 
l a i- . J.KjS ad 

l viltingą ateiti 
(Atkelta iš 1 psl.) u lai 

siu sekėjų būriu, nesiduoda Ą; 
įveikiama, — ir Milašius j a i j - ~ 
šaukia: Meile, tu laimėsi ateitį*:-~-> 

Mūsų tauta, kaip ir kitos^- -
šiandien grumiasi su ta neapy- - — 
kantos srove, kuri glaudžiai į į j 
susieta su ateizmu. Ji kss ta^o-
šaknis ir tautybei ir jos kūJi^o.. 
turai. O meilė visad r ė m ė s i ^ , . 
teizmu, nes gi „meilė yra~i4.^o+ 
Dievo" (1 J N 4,7). Ate i t in inke ev 
sąjūdis, integruodamas teisti-, .,; 
nį (kristinį), tautinį ir kultu* ~Wi\ 
rinį pradmenis, siekia išlaikyt sei 
ti savo tautą jos kelyje i r n 7 B i 
atnaujinti jos gyvenimą. Šių 
pastangų motyvacija turf^ 
gilesnį pagrindą, p l a t e s n į • 
vagą ir toliau siekiančią v&i^ *̂s-
j ą . z'l i r ZLi 

Ateitininkai ta prasme y r a " 3 

daugiau negu organizacija^-- r 
Tai banga, kryptis, jei nė f i f - - 6 ^ 
dvasia, kuri aprėpia visus,'-'1'-f 
išpažįstančius panašią siekių ~ - ^ 
ir veiklos plotmę. S t a s y s YfC"^"' 
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pavergtai Lietuvai. Tai realios 
tikrovės ir romantiškos vizijos 
tolima simbiozė. Kiekvienas 
išeivijos laimėjimas, leidiniai 
ir straipsniai, grožinė literatū
ra ir mokslo darbai džiugina 
pavergtą lietuvį ir skatina ties
ti sparnus laisvės skrydžiui. 
Kartu būkštaujama dėl tų dar
bų uždarumo, ypač jų nepa
kankamo efektyvumo Lietu
vos laisvės byloje. Taigi gražūs 
visi kūrybos žiedai, net bran
gios ašaros, bet svarbiausi yra 
tie darbai, kurie brandina lais
vės sėklą ir išeina už mūsų sa
vasties uždarumo ribų. 

Plačioji visuomenė neturi 
galimybių skaityti Vakaruose 
išleistų lietuviškų knygų. 
Recenzinio pobūdžio straips
niai pasižymi arba, nusikals
tamu besmegeniškumu arba 
juos slegia didelės baimės 
akys. Tokia pavergtųjų dalia. 
Net Lietuvoje perspausdintos 
M. Katiliškio knygos "Miškais 
ateina ruduo" raiškių ir nuo
širdžių vertinimo straipsnių 
spaudoje nebuvo. Taigi litera

tūros teorija neužėmė reikiat.'-s"' 
mų pozicijų šio rašytojo a tžv i t į *zr£ 
giu, kaip tai yra padaryta fiisc^b-'1 

Vakaruose. Apie kitus išm-'^z-
vijos rašytojus dažniausiai:vd~~:\, ~ 
suomenę pasiekia tik nuotru- - " 
pinės žinios. Tačiau poetą—. 
eilėraščiai, kaip BrazdžionieaB 9+ 
Bradūno, nuorašais keliauja i* : o " 
rankų į rankas. &t—bm 

Be abejo, retkarčiais kaitabtfšii-* 
rios žinios apie išeivijos kak aĵ Mi 
tūrinį gyvenimą pasiekia Lie^uė..-i 
tuvą radijo bangomis. Bet tų. . ,**; 
radijo stočių laidos, ypač .n 
Amerikos Balso sekmadieni- '** 
nes kultūrinio gyvenimo prbg-"4 -'*' 
ramos, yra trukdomos su yna-' "* "j 

tingu įniršiu ir sutelktine^*'-4 

technika. Atseit, ėriukas, puoV' L 'r 
selėdamas savastį , drums&a* °* ) 
vilkui vandenį. Vilkai, s u a č * * ' * 
kandžioję Antrajame p a s a u l i ^ * " 
niame kare vienas kitam gerk-"*,8f * 
les, jau seniai karštus ildegius d 

užmiršo, o ėriukas ir toliau į e ? 1 f e , 3 

ka kaltas, kad jis dar nesuės. '**"' 
tas . Tokia yra okupanto;""^ 
pranokusio net hitierizmą, tau- ' ^ 
tų naikinimo logika. •><im"j 
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Su 8vetimkalbe knyga rankose 

Šiurpių atsiminimų puslapiai 
* įais kiek anksčiau 

buvau perskaitęs Nadeždos 
Mandelstam didžiulį atsimini
mų tomą "Hope against Hope" 
apie terorą Sov. Sąjungoje, ku
ris palietė inteligentiją — rašy
tojus, teatralus, muzikus ir kt. 
Jos ir vyras, poetas Osipas 
Mandelštamas, žuvo lageriuo
se (saugumiečiai baisiai no-
r ė j o ^ suras t i S t a l i n u i 
charakterizuoti skirtą eilėraš
tį, kurį jis padeklamuodavo 
draugams ir pažįstamiems iš 
atminties, o rankraščio niekad 
net njębjuvo). 

Ji-pati buvo atmintinai iš
mokusį niekur nespausdintus 
jo eilėraščius, kad jie išliktų, 
jeigu,jos nelikviduotų. 

O (dabar sugriebiau Olgos 
Ivinskajos atsiminimų stam
bų tįpmą, angliškai pavadintą 
"A captive of Time", apie poe
tą Borįsą Pasternaką, save pa
čią ig, žinoma, apie Stalino ir 
vėleąnįų laikų terorą. 

Ivinskajai keliolika metų te
ko i f labai arti pažinti Paster
naką^ kuris, kaip ir ne vienas 
žmdgjųg, turėjo ne tik dorybių, 
bet ii* Stambių ydų. Iškeliami ir 
jo teigiamieji ir neigiamieji 
bruožai, bet puslapis iš pusla
pio 'Šviečia tos moters begali
nis atsidavimas savo garbina
mam'^poetui, kurio net ir 
StarrrY#s kažkaip nesiryžo lik
viduoti. To atsidavimo laipsnį 
liudytų ir tai, kad ji net du kar
tus buvo nuteista ir išsiųsta į 
lagerius (1949 m. penkeriems 
metams, 1960 m. aštuone
riems m.) ne dėl kurios nors sa
vo kaltės, bet kaip žymaus, 
režiffiui nepaklusnaus poeto 
bendradarbė. Pirmą kartą by
la suprovokuota, norint tuo bū
du aplaužyti politiškai nepa
klusnų ir nenuolankų poetą. O 
kai užsieniuose pasirodė labai 
išgarsėjęs Pasternako ro
manas "Doktor Živago", Ivins-
kaja'ėjo į Rašytojų sąjungos 
vadovybės triukšmingus susi
rinkimus, į partiją ir visur, kur 
tik tikėjosi galėsianti ką nors 
pasakyti rašytojui apginti ir 
pateisinti, nes jis pats jokių 
kvietimų nepaisė. Taip ji buvo 
tamribma tol, kol rašytojas bu
vo gyvas. Kai jis mirė, tada jai 
ir jos-dukteriai sudarytos by
los, kad paėmė iš italų leidyk
los ru&iais atgabento hono

raro.1 

jJ lO 
Kejiati dalykai atsitiko su tuo 

"Dolįtpjc Živago" romanu. Ra
šė R; Pasternakas jį ilgus me
tus ir kai kur paskaitydavo iš
traukiąs, bet vis nebaigdavo. 
Saugumas suimtą Ivinskają 
klausjnėjo apie tą romaną jau 
1949 hm. Rašytojas netikėjo, 
kad .romanas galėtų būti iš
leista* J3ov. Sąjungoje. "Novy 
Mir'\_įurnalas lyg ir žadėjęs 
spausdinti ištraukas, o kai už-
sienio^ spaudą pasiekė žinia, 
kad ja&.yra toks romanas, tai 
lydimas sovietų atstovybės 
Italijoje' pareigūno, prisistatė 
Feltrioellio leidyklos atstovas, 
ir rašytojas, matyt, nenujaus
damas, kuo tai gali baigtis, da
vė jiems rankraščio egzemp
lioriai. . Kai išs igandusi 
Ivinskają pradėjo jam prie-
kaištasifi, Pasternakas atsaki
nėjo abejingai. Sakė, kad juk 
paėmėikbmunistai, o pagaliau 
tegu leidykla daro, ką nori! 

Oi, aaug dėl to bėdos ir var 

Edvard Munch (norvegas, 1863—1944) Šauksmas 

Chruščiovui pareiškimą, kad 
atsisako premijos ir prašo neiš
tremti jo iš Rusijos, kaip parti
jos politbiuro narys ir KGB vir
šininkas Semičiastnas buvo 
reikalavęs, ir kartą piktai 
pasikalbėjo su partijos parei
gūnu Polikarpovu, kuris tada 
saugojo sovietinę literatūrą 
nuo politinių nuodėmių (rašy
tojas šokdino tą pareigūną, kai 
tas prasitardavo ne taip, kaip 
reikia);- -.->.--—: ai<i ••- •-> q -

Iš Ivinskajos knygos pusla
pių iškyla ne tik tie du pagrin
diniai veikėjai, poetas ir jo arti
moji talkininkė, bet ir dar 
dešimtys kitų žmonių, tiesių ir 
visokių veidmainių. Supran
tama, kad atsiminimuose ji pa
sakoja daugiausia apie rašy
tojus, apie jų skaudžius 
likimus ar iškilimą tų, kurie so
vietinėmis sąlygomis lipo į vir
šų per lavonus. Autorė drąsiai 
charakterizuoja laikyseną irtų 
neigiamųjų, kurių ne vienas 
dar tebėra gyvi. Įdomią detalę 
ji pateikia apie nusišovusį pad-
laižūną ir veidmainį Alek
sandrą Fadejevą, išgarsėjusį 
1927 m. išleistu romanu "Su

triuškinimas". Jis nusišovė, 
ir su rašytojų rūmuose pašar
votu juo nuėjo atsisveikinti ir 
Pasternakas. Ilgai žiūrėjęs į 
mirusio veidą, garsiai, kad vi
si susirinkusieji girdėtų, pra
tarė: "Aleksandras Aleksand
ravičius reabilitavo pats save", 
žemai nusilenkė ir išėjo. 

Tarp tų gerųjų knygoje pla
čiau pasakojama istorija poe
tės Marinos Cvetajevos, kuri, 
nedėkingoms aplinkybėms su
sidėjus, 1939 m. grįžo iš emi
gracijos, o 1941 m., negau
dama jokio darbo, pasikorė. 

Ivinskajos, kaip ir Mandel-
stamos, atsiminimuose esama 
kelių lietuviškų smulkmenų. 
Biografinėje rodyklėje yra 
pluoštelis žinių apie poetą Jur
gį Baltrušaitį, o vertėjo Max 
Hayward parašytoje įžangoje 
nurodyta, kad bene 1912 m. 
Pasternakas gyveno to žymio
jo mūsų tautiečio šeimoje ir 
mokė jo sūnų. Tarp B. Paster
naką dėl "Doktor Živago" pa
smerkusių rašytojų minimas 
Antanas Venclova. Kai antrą 
kartą nuteista Ivinskają buvo 

nuvaryta į Taišeto lagerį, ją 
ten pasitiko ir pasveikino lie
tuvaitė. Apie tą kelionę ten ji 
rašo: 

"Aš iki šiol be pasibaisėjimo 
negaliu pagalvoti apie mūsų ke
lionės į Taišeto stovyklą 
paskutinę stadiją, kurią buvo
me priverstos atlikti pėsčiomis 
vėlyvą naktį ir 25 laips. šal
tyje. Buvo sidabrinė Sibiro 
naktis su pilnu mėnuliu. Snie
ge tysojo žemi tamsiai mėlyni 
pušų šešėliai. Abipus kelio pil
kavo šiaurinės eglės, išsikėto
jusiomis šakomis maudyda-
m o s i o s v a i d u o k l i š k o j e 
mėnesienoje, ir dėl to jos atro
dė neįtikėtinai didelės. Mes bu
vome viduryje tikros Taišeto 
girios, grėsmingos ir tuo pat 
metu akinančiai gražios . Pa-
žiūrėdamos per petį, pama
tydavome arklį, kuris vežė mū
sų daiktus. Mėnesienoje jo 
šešėlis atrodė kupranugario di
dumo. Rogės, kurios turėjo mū
sų laukti geležinkelio mazge, 
nebuvo atsiųstos, ir tie du mus 
lydintieji sargybiniai atsisakė 
laukti, taigi jie ir išvedė mus į 
naktį, į mums nežinomą lemtį. 
Du šmėkliški su šautuvais jie 
klampojo paskui mus, visu kū
nu drebančias tokiame šal
tyje, kuris gal ne kažin kas at
rodo Sibire gimusiems, bet 
nepakeliamas maskviečiams 
kaip mes, kurie visiškai nepri
pratę prie tokio aštraus šalčio. 
Jis prasiskverbė iki mūsų kau
lų smegenų. 

Staiga, lyg kokioje pasako
je, mes pamatėme kažkur prie
kyje toje sniegu padengtoje dy-
kumoje m i r k č i o j a n č i a s 
šviesas. Kai ten atsidūrėme, 
tai, palipusios apšalusiais laip
tais, patekome į, palyginti, šil
tą karvidę, kurioje stovyklos 
kalinės ėjo naktinę sargybą. 
Mus pasveikino jauna lietuvė 
moteris, vardu Yadia Zer-
dinskaitė, kuri buvo nuteista 
dešimčiai metų už simpatijas 
Lietuvos "miško broliams". 
Pagal apmokymą ji buvo slau
gė, bet šičia, Taisėte, ji prižiū
rėjo karves". 

Minimas dar dainininkas 
Vertinskis, kuris po Pirmojo 
pasaulinio karo yra gyvenęs 
Lietuvoje. Kai kas gal dar atsi
mena, kad Lietuvoje buvo iš
leistų plokštelių su jo įdainuo
tais šlageriais. Po Antrojo 
pasaulinio karo kažkur pro 
Tolimuosius Rytus jis grįžo į 
Sov. Sąjungą ir Maskvoje ap
lankė Pasternaaką, kuris iš
peikė jo eilėraščius. 

B. Kazimieraitis 

. 
• • • 

Lituanistika mokslinėse bibliotekose 
Bibliografijos papildymų tomas - ' 

Adam and Filomena Kan
tautas, Supplement to a 
Lithuanian Bibliography. 
The University of Alberta 
Press, Edmonton, Canada. 
1979.XXVHI + 316 psl., didelio 
formato. Kaina $15.00. 

* 

Kalbant apie bibliografijos 
papildymus, reikia prisiminti 
ir pagrindinį leidinį, „A 
Lithuanian Bibliography", 
sudarytą tų pačių autorių, 
išleistą to paties universiteto 
1975. Anas leidinys buvo 
didesnis, XXXIX * 725 psl. ir 
kainavo $10.00. Jame buvo 
suregistruotos 10168 biblio
grafinės pozicijos. Papildy-

go turėjo Ivinskają, kai pra- muose yra dar 4127 pozicijos, 
dėjo is" visų pusių pulti visokie Abiejuose tomuose platūs 
pareigūnai ir iš pradžių dar bu- paaiškinimai, bibliotekos, ku-
vo ryz&si atsiimti rankraštį, riose ieškota ir užtikta lietu-
Dar didesnio vargo buvo, kai viškų ar lituanistinių knygų 
knyga"išėjo ne tik italų, bet ir bei periodikos leidinių sąrašai, 
daugeliu kitų kalbų ir kai už ją Gale vardų, knygų arba 
Pasternakui buvo paskirta No- straipsnių pavadinimų ir 
belio "premija. Daugiausia n e periodinių leidinių sąrašai. Tai 
skaitę "knygos, pavieniui ir ko- labai reikalingi h* būtini leidi 
lektyviai susirinkimuose ir niai, ieškant medžiagos lietu-
spaudoje ėmė keikti visi, vieni viškoms temoms. Knygų ir 
gal savanoriškai, o dau- straipsnių pavadinimai, išsky-
gumas, be abejo, paraginti, rus dailiąją literatūrą, išversti 
Pats Pasternakas tik parašė į anglų kalbą ir nurodyta, kur 

toji knyga ar žurnalas randa
mas Amerikos, Kanados ir 
Europos didžiosiose biblio
tekose. Kur buvo žinoma, nuro
dytas ir katalogo numeris, pvz. 
taip padaryta su Pennsylvani-
jos, Wisconsino, Kento uni
versitetais, Kongreso bibliote
ka ir kt. Iš viso paminėta apie 
550 bibliotekų, kuriose užtikta 
lituanistikos. Tik tenka 
apgailestauti, kad pagrindinėj 
bibliografijoj nepaminėta liko 
Pasaulio lietuvių archyvo 
biblioteka, turinti apie 15,000 
knygų ir brošiūrų ir 1,100 
periodinių leidinių pavadi
nimų. Kai autoriai sudarinėjo 
bibliofrafiją, apie 1972, buvo 
užsukę ir į Chicagą, tačiau 
tada Archyvas kraustėsi iš 
laikinų patalpų, ir jo bibliote
ka nebuvo įmanoma pasinau
doti. Papildomame bibliotekų 
sąraše jau minimas Archyvas, 
bet neteko pastebėti prie kny
gų aprašymų, kad jos yra ir 
šioje bibliotekoje. 

Tiems, kurie nėra arčiau 
susipažinę su bibliografija, jos 
technika bei reikalavimais, 
sunku įsivaizduoti, koks tai 
didelis, sunkus ir atsakingas 
darbas, reikalaująs kantry
bės, kruopštumo ir precizišku

mo. Todėl reikia sveikinti tuos, 
kurie imasi tokio nedėkingo 
darbo ir padeda mokslo žmo
nėms susiorientuoti knygų 
tvane. Ir labai gerai, kad turi
me ir lietuvių knygos mylė
tojų, dirbančių bitelės kruopš
tumu. 

Dirbant bibliografinį darbą, 
ypač išrenkant skelbtiną 
medžiagą iš periodinių leidi
nių, tenka daryti ir atranką. 
Tai gan rizikingas uždavinys. 
Tada jau bibliografas per
žengia į kritiko lauką. Jei tai 
neišvengiama, tą žingsnį 
reikia statyti labai atsargiai, 
būti apdairiam ir objek
tyviam. Klaidų visada pasi
taiko, ir rasti ribą, kuriuos 
straipsnius išrinkti, kurių 
neminėti, dažnai sunku. Ar tai 
pavyko mūsų autoriams? Nevi
sai. Imsim pavyzdžiui profeso
riaus Juozo Brazaičio atvejį. 
Bibliografijos abiejuose tomuo
se paminėti jo tik ar ne trys 
straipsniai iš ,Aidų", iš „Židi
nio" tik vienas, iš Lietuvių 

enciklopedijos tik penki Tuo 
tarpu žinom, kad Brazaitis, 
neskaitant knygų recenzijų, 
abiejuose žurnaluose ir LEyra 
parašęs kelias dešimtis 
straipsnių. Visi jie vienodo 

LIŪNE SUTEMA 
VENDETA 

užrašai bėrio tošyje, 
dvidešimto šimtmečio viduryje — 

MARIUI 
Dieną ir naktį plaukia 
saulė balta migloje, 
vietos nerasdama nusileist — 
Nematysiu paskutinio saulėlydžio ... 
mano akys pilnos debesėlių, 
mano saujos pilnos debesėlių, 
ir burna pilna žemės, 
nenupus didžiulės, nužydėjusios pienės — 
Saulės Šaknys kibios ir gajos, 
kabinasi į mane — 

Nieko nepasiimu, 
visa lieka beržo tošyje, 
įrėžta titnagu — 
Susirinkit jas į žodžius 
ir skiemeniuohit: 

kraujo kerštas svaigus 
kaip aguonų pienas 
saldus kaip baltų 
dobilėlių medus. 

Aš turėjau gimti Korsikoj, 
giminės kerštu pirmajam šauksme, 
giminės keršto skoniu burnoj — 
Aš turėjau gimti Korsikoj, 
uolėnų papėdėj, 
apaugusioj krūmokšniais dygiais — 
Ne Lietuvoj, po beržais svyruonėliais, 
ilgesingai liūdnais ... 

Kas man atleis, 
kad mano kalba, 
ne Viešpaties valia, 
ugniavietėm springo, 
pelenais duso? — 
Niekas ir niekada. 
Kam aš atleistu, 
kad jų tyla, 
ne Viešpaties valia, 
kapų duobėm prasižiojusi laukė? 
Niekam ir niekada. 

Veltui mokė mane, 
veltui pirštu vedžiojo šventajam Rašte: 
— Atsuki kitą veido pusę — 
Aš kitos neturiu — 

L i ū n e Sutema, kurios naują poezijos knygą 
„Vendeta" išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas Chicagoje. Cia spausdiname vieną rinkinio eilė
raščių ciklą, pavadintą knygos tituliniu vardu. 

Akis už akį — 
mėlyną už rudą — 
pilkąsias pavasario dangus išsiurbė, 
kad lytų skalsiau — 
žaliąsias sugėrė žolė, 
kad būtų žaliau — 
Viešpatie, neatleisk, 
jie žinojo ką darė — 
Viešpatie, neatleisk, 
nes žinau ką darau — 

Dantis už dantį, 
pieninis už auksinį 
iš iltinių suvėrė varsną ant kaklo 
ir dėvi didžiųjų švenčių metu, 
kad būtų puošniau — 
Viešpatie, neatleisk, 
jie žinojo ką darė — 
Viešpatie, neatleisk, 
nes žinau ką darau — 

Žemė už žemę — 
pusę gaublio už tris saujas — 
likusią vanduo užlies 
ir banguos ir liūliuos ... 
Miškai už mišką — 
medis medį išduos, 
kad prijaukintų paukštį — 
Saulė už saulę... 
Kokią? 
Beliko tik viena, 
balta, palaukianti migloje, 
dieną ir naktį — 
Vietos nerasdama nusileist — 

Kas man atleis? 
Niekas ir niekada. 
Kam aš atleistu? 
Niekam ir niekada. 
Saulės gajos šaknys apraizgė mane, 
įaugo į sąnarius — 

Kraujo kerštas sūrus, 
kaip vienintelė tėvo ašara, 
sutirpdžiusi manyje 
akmenį ir ledus — 
aguonų pieno svaigulį, 
baltų dobilėlių saldumą 
pavertus druska — 
Aš turėjau negimt ... 

Turėjau negimt, o esu — 
Mano motinos angelas sargas 
apsvaigo žydinčia liepa — 

Tėvo — saujom skynė žiedus, 
ŽEMAITIJOJE -
šimtmečiais teriotoje Žemaitijoje, 
šimtmečius iškentusioje Žemaitijoje, 
šimtametei liepai žydint, 
negalėjau pasirinkti: 
būt ar nebūt — 
šimtmečius būsinčioje Žemaitijoje 
esu — 

ir girdžiu, 
žaliam berže gegė kukuoja, 
ir jaučiu, 
mano plaukus šukuoja 
ne pirštai pilni žiedelių — 
apledėjusios šakos berželio, 
skaudžiai rauna, šukuoja. 

Bėrio tošis ne degutui degti — 
tesupleišėja ratų ašys, 
neišveš manęs, 
lieku čia — 
ir ateisiu nakčia 
sulos atsigerti, 
kartu su beržu verkti, 
dar negimusio sūnaus — 

Beržo tošis našlaičių godom godoti, 
klajojančiom vėlėm nuraminti — 
ne degutui degti, — ne. 
Perdžiūvę ratai laukia 
ant klojimų ir liepose 
gandrų, kad krautų lizdus. 

Gelia, tirpsta sąnariai, 
skaudžiai, saldžia gėla — 
limpa lūpos, korėja žodžiai — 
dūzgia, ulioja bitelės 
baltų dobilėlių lauke — 
Viskas beržo tošyje, 
įrėžta titnagu -»• 

Jeigu būčiau gimęs Korsikoje, 
giminė mano ramiai ilsėtųs 
atkeršyta, po krūmokšniais dygiais. 

KAS MAN ATLEIS, 
KAD NAŠLAIČIAI GODAS GODOJA, 
KAD KLAJOJANČIAS VĖLES RAMINA 
BERŽO TOŠELĖ BALTA? 

Atsileidžia, atslūgsta sąnariuos 
skaudžiai saldi gėla — 
išsiliesiu, susigersiu žemėn, 
lyg polaidis, — 
niekas neužglostys, neužmigdys 
tik motina mano, 
iš Raktuvės kapinių 
Vėlinių naktį parbėgus, 
vilnas dažys, 
ąžuolo luobom, pasagų rūdim, 
kad galėtų išausti 
pilkai rusvą dvinytį 
ir užkloti, mane — 

Nei dieną, nei naktį nebespindi 
saulė balta, 
vietą suradusi nusileist — 
Mano akys pilnos saulėlydžio, 
mano saujos pilnos saulėlydžio, 
iščiulpto korio vaškas burnoje — 
susigeriu žemėn pilkai rusvu 
saulėlydžiu, 
kurio niekada nemačiau. 

svorio. Abiejų bibliografijų 
gale pažymėta, kad .Aidai" 
r a n d a m i d e v y n i o s e , o 
„Židinys" penkiose biblioteko
se, todėl netikslu būtų pami
nėti tik vieną kitą straipsnį, 
kitus paliekant. Geriau tada 
apsiriboti knygomis, o straips
nių visai neliesti. 

Pastudijavus šias abi kny
gas, peršasi tokia išvada: 
mūsų visuomenė arba perdaug 
kukli, arba ir neįvertina savos 
knygos, mokslo darbų. Štai 
vilniškės LTSR Mokslo akade
mijos raštų, serijos A — C 
komplektai užtinkami dvide
šimtyje bibliotekų, kai mflsų 

LK.M.A. Darbai tik šešiose, o 
tos pačios Akademijos Metraš
čiai devyniose; Lituanistikos 
instituto Darbai randami 
vienuolikoj bibliotekų, o Insti
tuto Suvažiavimo darbų iš viso 
niekur nėra. Ne per daug 
sielojomės mokslo leidiniais 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Vanagaitis, "Volungė 
ir Vaznelis "Margučio 

koncerte 

99 

99 

Je i taip pavadiname šią 
recenziją, tai dėl to, jog tie ir bu
vo patys atmintiniausi š.m. 
rugsėjo 27 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje, įvykusio labai mar
go koncerto elementai. 

Pasirausę "Margučio" archy
ve, gal ir užtiktume faktą, kad 
prieš 40 ar 50 metų kur nors bū
ta savo repertuaru visai pana
šaus koncerto. Tačiau jaunes
n i e j i č i k a g i e č i a i t i k r a i 
neprisimena p kad būtų kada 
nors girdėję visos muzikinės 
popietės, skirtos vien tiktai 
A n t a n o V a n a g a i č i o (1880-
1949) kūrybai. Dėl to jiems šis 
koncertas buvo maloni staig
mena. 

Mat muzikologo prof. J. Žile
vičiaus tvirtinimu, A. Vana
gaitis nepažinęs nei kontra
p u n k t o , n e i h a r m o n i j o s 
(pastarosios bent nebuvo "nuo
dugniai išstudijavęs") — taigi 
"didelio kompozitoriaus'" iš jo 
kaip ir negalėjo būti. O vis dėl
to Vanagaičio dainoms (tegul ir 
visiškai stokojančioms poli
fonijos, tegul ir primityvia har
monija parašytoms) netrūksta 
kažkokio simpatiško ir nuošir
daus melodingumo, kurio ne vi- -
suomet rasi ir pas formaliniu 
atžvilgiu daugiau išsilavinusį 
kompzitorių. Tuo įsitikino ne 
vienas šio koncerto lankyto
jas, išklausęs jo metu suskam
bėjusių tiek seniai pažįstamų, 
tiek ir plačiau negirdėtų, bet 
'"ausiai didžiai patogių" Mar
gučio steigėjo sukurtų melo
dijų. 

O nebūtų ši popietė taip gra
žiai praėjusi, jei ne iš Toronto 
atplazdenusi "Volungė". Ta i 
mišrus choras, neseniai išsi
vystęs iš tik 1976 m. įsteigto to 
paties vardo moterų ansamb
lio. "Volungei" vadovauja pro
fesionali muzikė D a l i a V i s -
k o n t i e n ė , a k o m p a n u o j a 
Paulius Vytas . Šis Chicagoje 
da r negirdėtas vienetas ne tik 
per gana trumpą laiką išmoko 7 
atskiras Vanagaičio dainas ir 
vieną jo dainų pynę (su 
komp. J. Govedo paruoštais for
tepijoniniais intarpais), bet vi
sa tai atliko, neužsitarnau
d a m a s k o k i ų s t a m b i ų 
priekaištų. 

Tiesa, ne kartą galima buvo 
justi šiek tie detonavimo, bet 
šią ydą gal ima įveikti (be to, 
choristai skundėsi dideliu karš
čiu scenoje). Vieneto išbalan
savimas irgi ne visai tobulas: 
12-ka vyrų nelabai atsilaikė 
prieš 15-ka gerus balsus ir ko 
gero daugiau vokalinio patyri
mo turinčias moteris. Tačiau, 
aplamai paėmus, choro tonas 
geras, švarus, lygus, be išsišo
kančių "solistų". Atakos neblo
gos, ritminės disciplinos irgi 
esama, vadovės pasirinkti tem
pai neekscentriški (tik lengvu
čiu greitumu "sušoktam" vil-
nietiškajam "Ei, pasauli!" 
trūko kiek majestotiškumo, 
įsakmumo). Svarbiausia tai , 
kad jaunutė "Volungė", būda
m a tikrai sąžiningos ir reiklios 
vadovės rankose, turi vilčių su
bręsti į labai aukšto, gal net 
profesinio lygio kamerinį cho
rinį ansamblį, kokio išeivijoje 
šiuo metu kaip ir neturime. (Cia 
prisimena tik Bostone komp. J . 
Kačinsko progiškai sudaro
mas konservatorijos studentų 
choras, susidedantis iš vienų 
amerikiečių). 

Kita koncerto atrakcija buvo 
sol. J o n a s Vaznel i s . Jį išski
riame todėl, kad jo atveju lai
mingai susikryžiavo dvi aplin
kybės: geras repertuaras ir 
geras dainavimas. "Dzūkų 
kraštas" — bene puikiausia 
Vanagaičio daina (ypač po to, 
kai ją perredagavo ir nauju 
akompan imen tu a p r ū p i n o 
prof. VI. Jakubėnas) — tiesiog 
mūsų vokalinės literatūros 
šedevras. Ir va, Šitas g a b a l a s 
tuo pačiu yra ir vienas iš Vaz-

nelio paradinių numerių, kiek
vieną syk} pada inuojamas su 
tokiu balso išsiveržimu, tokia 
jausmo koncentracija, tokia 
frazes lanko kontrole, tokia 
ar t is t ine poza ir tokiu kūry
binės inspiracijos gūsiu, kad vi
so to j a m galėtų pavydėti ne 
vienas pasaul inės scenos bo
sas . 

Atmint iną įspūdį paliko ir 
antroji Vaznelio a t l ik ta Vana
gaičio daina, "Beržas" , ku
r iam kom. D. L a p i n s k a s sukū
rė i t i n žavų, p a v i r š i u m i 
kontrast ingą, bet gilumoje dai
nos esmę labai a t i t inkančią pa
lydą (tik, deja, akompania-
toriaus netobulai išmoktą). Šis 
mažiau girdėtas kūr inys irgi 
vertas tvirtos pozicijos mūsų 
bosinėje literatūroje. 

Kiti koncerto solistai daina
vo tai, k a s jiems buvo paduota. 
Išskyrus galbūt A l g i r d ą B r a 
zį, kur iam "Li ta i " ir "Dul-dul, 
dūdelė" yra seniai paž įs tama jo 
repertuaro dalis . Šias links
mas da inas solistas i šdainavo 
su neslepiamu pas imėgavimu. 
Iš tiesų, Braziui paleidžiant 
plaučius, ne v ienam kiaušy-

NAUJI LEIDINIAI 

Pasibaigus „Margučio" surengtam Antano Vana
gaičio kūrinių koncertui Jaunimo centre, Chicagoje. 
Firmoje eilėje choro akompaniatorius Paulius Vy
tas , „Volungės" choro dirigentė Dalia Yiskontienė, 

solistams akompanavęs Darius Lapinskas, sol. 
Audronė Simonaitytė^Gaižiūnienė, sol. J o n a s Vaz
nelis, sol. Nerija Linkevičiūtė ir sol. Algirdas Brazis. 

Nuotr. P . Malėtos 

tojui turbūt ir dingtelėjo: ak, 
š tai kaip turėjo skambėti anoji 
"Vanagaič io gadynė!" 

Betgi N e r i j a L i n k e v i č i ū t ė 
savo emocionalumu ir muziki
ne kultūra buvo aiškiai per di
delė jai atitekusių vanagaitiš-
kų "dainuškų" rėmuose, a r tai 
viena da inuodama, ar duete su 

tojai (ir kompozitorius savo 
karste) tuo gero perteklium ga
lėjo tik džiaugtis. Labai pro
fesionališkai dvi solines dai
nas ir vieną su choru atliko ir 
A u d r o n ė S imona i ty t ė - Ga i -
ž iūn ienė , dainavimą išmo
kusi Amerikoje, bet balso pas
tatymu vis dėlto kažkaip 

Algirdu Braziu. Tačiau kiaušy- primenanti Lietuvos dainavi-

mo mokyklą. J ą norėtume gir
dėti dažniau. Solistams įdo
miai a k o m p a n a v o Dar ius 
L a p i n s k a s . S u k a k t į 
švenčiančio "Margučio" ve
dėjui Petrui Petručiui belieka 
padėkoti už dar vieną renginį, 
publikai neabejotinai teikusį 
daug smagumo. 

M.Dr. 

Montrealio "Gintaras" Chicagoje 
PROGRAMA 

Kristijono Donelaičio 
"Metai'' 

Uvert iūra: •'Prieštaringas kraitis'" 
(Mykolaičio Putino); Vaidilučių mal
da. 

Ruduo: Rugučiai, Abrūsėlis, Dunda 
klumpės. Malūnas, Blezdingėlė. 

Žiema: Linelis, Aštuonytis. Audė
jėlė. Mikita, Staugia vėjas. Siuntė ma
ne motinėlė. Čigonėlis, Landytinis. 

Pavasar i s : Blezdinginis Jonkelis, 
Žiogelis, Pakeltkojis, Prisimink. 

Vasara : Subatėlė. Vestuvių polka, 
Sodininkų polka, Vakarinė daina, 
Sadutė. Rezgmėlė. 

Ansamblio vadovė Rasa Lukoševi-
čiūtė, orkestracija Zigmo Lapino, 
orkestro vadovas Rimas Piečaitis, dai
nų paruošimas Inos Kličienės. tauti
nių šokių paruošimas Silvijos Aksti-
naites - Staskevičienės. 

Montrealis — palyginti nedi
delė lietuvių kolonija, bet ener
gingos entuziastų grupelės dė
ka pajėgia daug iau kaip 12 
metų išlaikyti "Gintaro" jau
nimo ansambl į gyvą ir jaunat
višką. Suburta apie 70 jauni
mo t a r p 9 ir 25 m. amžiaus ne 
tik šokiui, bet dainai , dailia
jam žodžiui ir — gal svarbiau
sia — liaudies instrumentinei 
muzikai puoselėti. Didesnės ir 
pajėgesnės lietuvių kolonijos 
tegali nusilenkti Montreaiiui, 
sugebėjusiam suburti įvairius 
ta lentus į vieną kolektyvą. 

Montrealio pažibą "Gin
tarą" Chicagon ryžosi pasi
kviesti vietinė "Grandis" . 
Sveikint inas vadovės Irenos 
Smieliauskienės ir jos tal

kininkų bei ansambliečių už
mojis, kad nepabijojo išlaidų ir 
darbo. Deja, J aun imo centro 
sa lė galėjo sutalpinti da r tiek, 
kiek atvyko rugsėjo 26 dienos 
vakare koncertan. 

Nors koncerto tema — Done
laičio "Metai", vienintelės 
užuominos į t a i buvo trumpos 
deklamacijos (dažnai sunkiai 
suprantamos) kiekvienos da
lies pradžioje bei paskiriems 
metų la ikams t inkantys šo
kiai. Iš tikrųjų koncertas buvo 
g a n a pažįstamų tautinių šo
kių virt inė su liaudies instru
mentų palyda. Protarpiais — 
instrumentiniai ar vokaliniai 
in tarpai . (Išspausdintoje prog
ramoje duoti tik pavadinimai, 
nenurodant ar tai šokis a r dai
na; nepažymėti kompozitoriai 
ar atlikėjai). 

Nors didžiausią programos 
dalj sudarė be didesnių prie
kaištų sušokti šokiai (visi ly
giavo, šypsojosi ir tik viena ka
r ū n a p a m e s t a ) , publ ikos 
dėmesį daugiausia patraukė 
"akompania tor ia i" — orkest
ras . "Gin ta ra s" be savo or
kestro greičiausiai būtų eilinė 
šokių grupė. O orkestro žvaigž
dės — birbynininkai. 

Birbynių ir ragelių (bir
bynės prototipas) kvartetas 
pasižymi gera technika ir 
lankstumu. Pažymėt ina ir lais
v a sceninė laikysena, nuotai
kinga vaidyba. 

Nors birbynininkų technika 
ištobulinta, neišnaudotos vi

sos ragelio — birbynės gali
mybės. Birbynė turi dvi temb
rines savybes: pučiant lengvai, 
gaunamas minkštas, sodrus 
tembras, primenantis anglų 
ragą arba aukštąjį fagoto re
gistrą. Pučiant smarkiai, gau
namas skardus klarnetinis ar 
obojinis tembras. Šis tembro 
įvairumas ir sudaro birbynės 
patrauklumą; įgaįina įvairią 
interpretaciją. "Gintaro" bir
bynės kažkodėl neperduoda 
nei vienos, nei kitos šiam in
strumentui būdingos savybės. 
Klausant girdisi saksafonas, o 
kartais ir žaislinio tipo švilpy
nė — "kazoo". Nežinia ar dėl to 
"kaltinti" instrumento pūtik
lius ar pūtėjus. 

Kitą. pučiamųjų instrumen
tų grupę sudarė "lumzdeliai". 
Iš tikrųjų naudojami ne tikri 
lumzdeliai, o senovinės fleitos 
— "recorders". Šie turėjo daž
nų intonacijos problemų ir ne
retai, per stipriai pučiami, 
užgožė likusį orkestrą. 

Prie pučiamųjų retkarčiais 
prisidėjo efektingi, ilgi berži
niai trimitai. Juos dažniausiai 
vadina daudytėmis. 

Taip pat protarpiais pasigir
do mušamieji skrabalai — įvai
raus dydžio, karvėms užka
b inamo varpo pavidalo, 
suderinti loveliai. Greiti pasa
žai nesudarė jokių sunkumų 
atlikėjui. Gaila kad gintarie-
čiai neatsivežė tabalų (įvairių 
tonų storos lentos), kuriuos yra 
naudoję praeityje. 

Vytautas Ignas Dainininkė, 1970, lino raižinys. 
I* dai l in inko darbų parodau Galerija". 744 N. Wells St„ ( hicagoj, ».m. npmlio B-25 d. 

Silpniausia orkestro dalis — 
akordeonistai ir kanklininkės. 
Kiekviena kanklininkė užgau
na po vieną stygą, per kelias 
kankles sudaromas akordas, o 
mikrofonais sudaromas kank
liavimo įspūdis. Šiai orkestro 
daliai praverstų kelionė į kank
lininkų sostinę Clevelandą. 
Vienintelė išimtis — kont-
rabosininkė, kuri sudarė ritmi
nį ir harmoninį pagrindą vi
sam orkestrui. 

Aplamai gintariečiai labai 
mėgsta mikrofonus. Net ir mer
gaičių kvartetui, atlikusiam 
kelias estradinio tipo daineles 
(nelabai meistriškai a r tinkan
čiai programos temai) prireikė 
keturių mikrofonų. Nenatūra
laus, "sumikrofoninto" garso 
(ir dažnų neliaudiškų aranžuo
čių) būtų gal ima atsisakyti, no
rint perduoti liaudišką sąs
kambį. Ne visuomet galima 
apseiti be garso pastiprinimo, 
bet mikrofonai turėtų atlikti 
šalutinį — ne pagrindinį vaid
menį. Ir amerikietiškas liau
dies dainas atliekant, nenau
dojama elektrinė gitara. 

"Gintaro" ansamblyje su
kaupta daug pozityvių reiški
nių. Džiugu, kad jame da
lyvauja įvairaus amžiaus 
jaunimo; tuo užtikrinama atei
ties veikla. Vadovai jauni, 
energingi, galį įnešti šviežio 
vėjo. Didelį vaidmenį atlieka 
Montrealio visuomenės para
m a vienetui, kuris turi labai 
teigiamą auklėjamąją funk
ciją. 

Lauktina, kad iš vadovų iš
plauktų daugiau apgalvota 
"Gintaro" linkmė. Spręstini 
klausimai: ar estradinė daina 
ir estradinis dainavimo stilius 
maišytinas su liaudies menu? 
Ar sumodernintos liaudies mu
zikos aranžuotės bei atlikimo 
priemonės derinasi su įpras
tiniu tautinių šokių atlikimu 
bei apranga? Jei norima liau
dies meną stilizuoti, gal ver
tėtų pasukti "Grandinėlės" ke
liu. Jei ne — muzikinė dalis 
turėtų likti prie tradiciškesnio 
sparno. 

Čia ne vieta spręsti amžiną 
ginčą tarp puristų ir progresy-
vistų. Abi pozicijos turi teigia
mų ir neigiamų aspektų. Ta
čiau šių dviejų mišinys lieka 
mišraine, tuo labiau nepriim
tina, kai pavadinta Donelaičio 
"Metais". 

"Gintaro" ansamblis jau
nas — ir amžiumi, ir dvasia. 
Galima tikėtis, kad su tvirtos 
vadovybės pagalba išryškės 
tikrasis "Gintaro" veidas. 

Emilija Sakadolskienė 

• L i ū n e S u t e m a , V E N 
D E T A . Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
d a s Chicagoje 1981 m. Aplan
k a s ir knygos apipavidalini
m a s Ritos Kavolienės. Tiražas 
600 egz. Spaudė Mykolo 
Morkūno spaustuvė Chicago
je. Knyga 64 psl., kietais virše
liais, ka ina 6 dol., gaunama ir 
„Drauge". 

Ta i penktoji Liūnės Sute
mos poezijos knyga. Jau anks
tesnėmis savo knygomis poetė 
užėmė g a n a ryškią vietą lietu
vių poezijos raidoje išeivijoje. 
Ta i už žemininkus kiek jaunes
nės mūsų poetų kartos augin
t inė. Jos poetinio kelio grin
dinys jau yra perdėm grįs tas 
aš t r ia is egzilės akmenimis, 
perdėm autent iškas šios situ
acijos poetiniais įvaizdžiais ir 
širdį stabdančia akistata su 
kietu ir nepermaldaujamu liki
mu. 

Su kiekviena nauja savo 
k n y g a Liūne Sutema vis ryš
k iau brėžė savo poezijos kontū
rus . Tai buvo lyg ašt raus kir
vio kirčiai į svetimose žemėse 
augančios poezijos kamieną. 
Naujausioji knyga „Vendeta" 
(giminės kraujo keršto sąvo
ka ) galbūt net labiausiai liudi
j a žmogiškosios egzistencijos 
tragiškuosius randus trapio
sios buities žievėje. 

Knygoje nėra trumpų, su 
a tski romis antraštėmis eilė
raščių. Yra tik keturi knygos 
skyriai: „Vendeta", Mirtis 
neate ina , ji čia", „Bijau" ir 
„Šimtametės žiemos užrašai". 
Kiekvieną skyrių galima trak
tuoti ka ip pluoštą bevardžių 
eilėraščių, kurie bendrame 
ciklo užmanyme tampa išt isa 
poetine simfonija. Ir ne kar tą 
t e n ir č i a susipina į tokią juos
tą, kuri skausmingai veržia ir 
n e vieno mūsų likimą: 

Bijau — bijau praeities — 
baimė karčiai žalia — 
Tėvas lėtai vaikšto po Biržę — 
ji seniai iškirsta, ir 
pridygę namukų, 
lyg musmirių jos vietoje — 
Tėve, bijau — sustok, 
pailsėk — matai, 
kaip lapoja tavo sodinti medžiai 
buvusioje prerijoje? 
Tėve, mes čia — 

(40 psl.) 

• A T E I T I S , 1 9 8 1 m. , N r . 
7 . Ateitininkų Federacijos 
leidžiamas katalikiškos-lie-
tuviškos orientacijos mėne
sinis žurnalas. Vyr. redak
torius — kun. dr. K. Trimakas. 
Šį numerį redagavo Roma ir 
Saulius Kupriai. Išdėstė J o n a s 
Kuprys. Spausdino „Draugo" 
spaustuvė. Administruoja Juo
zas PoKkaitis, 7235 S. Sacra-
mento Ave., Chicago, IL 60629. 
Metinė žurnalo prenumerata 
— JAV ir Kanadoje — 9 dol., 
garbės prenumerata — 15 dol., 
susipažinimui — 7 dol., Pietų 
Amerikoje — 5 dol., kitur 7 dol. 

Spausdinamas pokalbis su 
Federacijos vadu J. B. Lauč-
ka; pateikiamos rašytojo Algir
do Landsbergio mintys apie 
rašytojo situaciją okupuotoje 
Lietuvoje; duodamas Vilniaus 
lietuviško jaunimo atsišauki
m a s ir dr. Lino Sidrio atsilie
pimas; Vyt. Bagdanavičius 
rašo apie meną religijoje; įdo
miai margi Polėkių ir Veiklos 
skyriai i r kt. 

• L I E T U V I Ų D I E N O S , 
1981 m . rugsė jo mėn . , N r . 7. 
Redaguoja Redakcinė kole
gija. Leidžia ir administruoja 
A n t a n a s F. Skirius. Redakci
jos ir administracijos adresas: 
4364 Sunset Blvd., Los Ange
les, CA 90029. Metinė prenu
merata — JAV — 18 dol., 
Kanadoje — 20 dol. 

Numeryje daug dėmesio 
tekstu ir nuotraukomis skiria
ma Elenos Devenienės gyve
nimui ir veiklai, putnamiškių 
seselių darbuotei, Kultūros 
tarybos surengtai premijų 
įteikimo šventei Clevelande ir 
k t 

• MŪSŲ S P A R N A I , 1 9 8 1 
m. b i rže l io mėn . , N r . 5 0 . 
Lietuvių evangelikų refor
matų žurnalas. Leidžia Lietu
vos evangelikų reformatų 
Bažnyčios kolegija. Redaguo
ja Petras Bružas, 4429 S. Tal-
man Ave., Chicago, IL 60632. 
Administruoja J o n a s Palšis , 
5718 S. Richmond St., Chica
go, IL 60629. Prenumerata — 
auka. 

Auksinių atspalvių žurnalo 
viršelis liudija „Mūsų sparnų" 
leidimo 30 metų sukaktį. Gra
žus ir dėmesio vertas ištesėji
mas . 96 šio numerio puslapiai 
kupini religinių straipsnių ir 
žvilgsnių į lietuvių reformatų 
istorinę praeitį bei į šios dienos 
religinę, taut inę ir kultūrinę jų 
veiklą. P u s l a p i a i g a u s i a i 
iliustruoti dailininkų darbais 
ir evangel ikų r e f o r m a t ų 
veiklos nuotraukomis. 

. ~ 

-
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• Š A L T I N I S , 1 9 8 1 m., N r . 
3 . Tikybinės ir tautinės min
ties dvimėnesinis žurnalas . 
Leidžia M a r i j o n a i ir Šv . 
Kazimiero sąjunga. Reda
guoja kun. S. Matulaitis, MIC. 
Administruoja Juozas Dubic-
kas. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Not t ingham 
NG2 6AH, England. Metinė 
prenumerata — 6 dol. 

Puslapiuose lengvi, bet įdo
m ū s p a s i s k a i t y m a i , d a u g 
informacijų iš Anglijos lietu
vių veiklos, daug iliustracijų. 

Paskutinė proga 
pamatyti 

Praną Gailių 
P a r y ž i u j e g y v e n a n č i o 

dailininko Prano Gailiaus 
darbų paroda jau kelios savai
tės vyksta „Galerijos" patalpo
se, 744 N. Wells St., Chicagoje. 
Šis savaitgalis yra paskutinis 
įdomios ir kūrybingos svečio 
parodos. Išs tatyta keliolika 
naujausių tapybos darbų ir 
dešimtis grafikos. Šiandien ir 
rytoj dar y ra gera proga parodą 
pamatyti. „Galerija" šeštadie
nį atdara nuo 11 vai . ryto iki 6 
vai. vak., sekmadienį — nuo 1 
vai. iki 4 vai. popiet. 

Lituanistika 
mokslinėse 
bibliotekose 

... 

• 

^rrr-.ri . 

(Atkelta iš 3 psl.) 
aprūpinti didžiąsias pasauli
nes bibliotekas ir neprikalu-
somybė8 metais, todėl d a b a r 
sunku dirbti jaunam lietuviui 
mokslininkui, kai nėra šalti
nių. Kas tuo buvo kaltas? Tik 
ne mokslo įstaigos, universite
tas , bet biurokratija ir taupy
m a s ten, kur to nereikėjo. Prof„ 
V. Biržiška keikė paskut inia is 
žodžiais valstybės kontrolę, 
kad ji nustatinėjo, kurias kny
gas galima ar negalima s iųs t i 
ir kiek siųsti į užsienį nemo
kamai. Tą nesunaudotą lite
ratūrą vėliau atėję bolševikai 
suvertė į Petrašiūnų popie
riaus fabriką. Nedarykime 
klaidos, savo leidiniais aprū
p inkime b ib l io tekas k a i p 
galima plačiau nors dabar . 

Kantautų bibliografija nors 
ir su spragomis, bet labai 
vertingas leidinys, ir mes j iems 
turime būti dėkingi. 

C. G. 


