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Lituanistikos katedros 
dabartis ir ateitis

Profesoriaus Broniaus Vaškelio, Lituanistikos katedros 
vedėjo, žodis Lituanistikos katedrai skirtos vakaronės metu, 
1984 m. spalio mėn. 19 d. Jaunimo centre, Chicagoje.

Kalbininkui prof. dr. Kazimierui Alminui 80 metų

&a proga prisimena kuri. A. 
Miluko užrašytas įvykis. 
Devynioliktame šimtmetyje 
Connecticut valstijoje susi
rinko būrys lietuvių išeivių ir 
vienbalsiai nutarė įsteigti 
lietuvišką draugiją. Kada norė
joj kad tas nutarimas būtų 
užprotokoluotas, paaiškėjo, 
kad nė vienas iš susirinku
siųjų nemokėjo rašyti.

Jeigu kas būtų tiems lietu
viams pasakęs, kad ateis 
lriikas, kada lietuviai išeiviai 
steigs savas aukštąsias mokslo 
institucijas amerikietiškuose 
universitetuose, tokį būtų 
išvadinę svajotoju ar net 
nepilnapročiu.

Sakoma, kad yra dvi 
neišvengiamybės: žmogui — 
mirtis, o išeivijai — nutautėji
mas. Kol kas medicinos moks
las neišrado vaisto nuo mir
ties, bet kovoje su 
nutautėjimu yra prošvaisčių. 
Jos ėmė pasirodyti, kada etni
nės grupės pasirinko mokslą 

j “pagrindiniu kovos ginklu. Itin 
! tai išryškėjo įsivyravus madai 
! ieškoti savo kilmės „šaknų”, 
, domėtis protėvių kultūra ir 
J praeitimi.
; Anksčiau išeiviai, norintieji 
| išlaikyti savo tautinį 

identiškumą, atsiribodavo nuo 
vietinio kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo. Šiame 
masinės komunikacijos am
žiuje kultūrinio geto poli
tika pasirodė neefektyvi. Imta 
ieškoti naujų kovos būdų. 
Geriau organizuotos arba 
daugiau besirūpinančios savo 
kultūros išlikimu ir propa
gavimu etninės grupės — 
žydai, lenkai, italai, ukrainie
čiai ir kt. — ėmė koncentruo
tis daugiau į tris sritis: 1. 
Kultūrinių turtų kaupimas ir 
saugojimas nuo sunykimo. 2. 
Katedrų bei tyrimo centrų 

įteigimas universitetuose ir 3. 
’į&lokslinio-tiriamojo darbo 

rėmimas, mokslinių darbų 
leidimas ir platinimas. Kerti
nis šios sistemos komponen
tas yra katedra. Čia jauni
mas mokosi tėvų, protėvių 
kalbos, studijuoja etninę 
literatūrą, istoriją. Čia ruošia

mi būsimi etninių organizaci
jų vadovai ir, žinoma, moksli
ninkai, kurie naudosis 
etniniuose archyvuose 
sukaupta medžiaga ir rašys 
mokslinius darbus. Katedros 
bei tyrimo centrai taip pat 
rūpinasi, kad tie mokslo dar
bai būtų spausdinami 
universitetų bei kitų 
mokslinių institucijų leidyklų.

Mūsų išeivija mažai kuo 
atsilieka nuo gerai organizuo
tų ir tautiniai sąmoningų etni
nių grupių, o kai kuriais atve
jais jas net pralenkia. Pvz., 
estai jau pradėjo rinkti lėšas 
milijoniniam fondui, nes nori 
įsteigti tyrimo centrą Toronto 
universitete. Latviai žiūri į 
Lituanistikos katedrą su tam 
tikru pavydu ir apgailestauja, 
kad kol kas negali susilyginti 
su lietuviais.

Mes iš tikrųjų turime kuo 
pasididžiuoti. Turime sparčiai 
augantį Lietuvių Fondą, kuris 
remia lituanistines ir bendrai 
kultūrines mūsų išeivijos 
pastangas ir darbus. Lietuvių 
mokslininkų, tyrinėtojų taukia 
turtingas Alkos archyvas 
Putname. Plečiasi, gausė
damas kultūriniais turtais 
Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centras Jaunimo centre, 
Chicagoje. Pagaliau darbą šį 
rudenį pradėjo Lituanistikos 
katedra, minėtos trilypės 
kovoje su nutautėjimu siste
mos pagrindinė dalis.

Reikia pastebėti, kad II- 
linois universitete Chicagoje 
veikia dvi lituanistinių studi
jų programos: bakalauro 
laipsniui įsigyti programa, 
kurią išlaiko Illinois valstija, 
ir įsteigtoji Katedra, kuri 
priima aspirantus, norinčius 
įsigyti magistro ir daktaro 
laipsnius. Praktiškai kalbant 
apie dėstytojus ir mūsų išei
viją, galima laikyti, kad II- 
linois universitete veikia 
viena lituanistinių studijų 
programa.

Darbas Katedroje pradėtas 
su trimis aspirantais: du 
siekia magistro laipsnio, o 
trečias — daktaro. Tai gera 
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GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ 
SIRUTIENĖ

Švento Kazimiero garbei skirtų 
sukaktuvinių metų iškilmėms 
besibaigiant ir vasaros įvykių 
įspūdžiams pamažu blėstant bei 
jų aptarimams mūsų spaudoje 
retėjant, norėčiau Draugo 
skaitytojams priminti ir tuo pačiu 
pagerbti vieną mūsų varesnės 
kartos mokslininką, kultūrininką 
— profesorių, lituanistą, ger
manistą dr. Kazimierą Aleksan
drą Alminą (buv. iki 1939 m. 
Alminauskį), šįmet savo artimųjų 
tarpe kukliai atšventusį 80-ąjį 
gimtadienį.

Prof. Alminas, prieš 12 metų 
pasitraukęs į užtarnautą poilsį iš 
Los Angeles Loyolos universiteto 
ordinarinio profesoriaus pareigų, 
tebėra guvus, darbingas ir 
pavydėtinai puikios atminties. 
Tiesa, labai retai tesutinkame jį 
viešumoje, beveik neberandame 
jo mokslinių darbų ar jų ap
tarimo spaudoje, tačiau aplankę 
jį jo kukliame namelyje Santa 
Monicoje, visiškai netoli nuo 
Ramiojo vandenyno, tuoj pat 
pastebime ant apkrauto darbo 
stalo ir įmantriai prie jo 
įtaisytose sukamose lentynose 
profesoriaus kruopštaus darbo 
sankaupas, su kuriomis jis I 
mus mielai supažindina. 
Besidomėdami profesoriaus 
didelės apimties darbais ilgokai 
užtrunkame jo darbo kambaryje. 
Vėliau esame kviečiami į erdvų 
kiemelį, kur seno avokado medžio 
pavėsyje, besivaišindami kvapnia 
arbata ar kava su skanėstais, 
išgirstame daug įdomių dalykų 
iš profesoriaus praeities, jo 
pergyvenimų, darbų ir patirties. 
Po tokios malonios vakaronės 
grįžtame namo visokeriopai 
dvasiniai praturtėję.

Prof. Kazimieras Alminas yra 
gimęs 1904 m. balandžio mėn. 15 
d. Žemaitijoje, Paulaičių kaime, 
Švėkšnos valsčiuj, pasiturinčių 
ūkininkų Petro ir Marijonos 
Šaulytės Alminauskių šeimoje. Iš 
motinos išmokęs lietuviškai- 
žemaitiškai skaityti ir dvejus 
metus pasimokęs Švėkšnos 
rusiškoje pradžios mokykloje, 
Kazimieras turėjo nutraukti 
mokslą dėl prasidėjusio Pirmojo 
pasaulinio karo. Karo metai 
nebuvo lengvi Alminauskiams — 
smarkiai nualino jų ūkį. Tad po 
karo ir tėvams, ir jų keturiems 
vaikams teko gerokai vargti, kol 
jie šiaip taip pajėgė atstatyti 
savo ūkį. Tuo laikotarpiu buvo 
išgyventa skaudžių, bet kartais ir 
įdomių nuotykių, giliai įsirėžusių

Lituanistikos katedrai skirtoje vakaronėje 1984 m. Chicagoje, kaiba Lituanistikos katedros vedėjas 
spalio mėn. 19 d. Jaunimo centro kavinėje, prof. dr. Bronius Vaškelis.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Prof. dr. Kazimieras Alminas savo bibliotekoje šių

profesoriaus atmintyje.
Tik 1918 metais Kazimieras, 

veržliausias į mokslus Alminaus
kių sūnus, privačiai pasiruošęs 
galėjo įstoti į Telšių gimnaziją, 
kurią jis baigė vienais penketu
kais ir 1925 m. gavo brandos 
atestatą, pažymėtą aukso 
medaliu. Iš gimnazijos Alminas 
išsinešė ne tik meilę ir dėmesį 
gimtajai kalbai, bet ir susidomė
jimą svetimomis kalbomis bei 
potraukį į kalbos mokslą. 1925-29 
metais jis studijavo Kaune, 
Lietuvos universiteto humanitari
niame fakultete, baltistiką, 
lituanistiką, lyginamąją 
kalbotyrą, slavistiką, istoriją. 
Prof. J. Balčikonio ir prof. J. 
Jablonskio (pas kurį Alminas 
ilgesnį laiką sekretoriavo) 
įtaigautas švietimo ministras K. 
Šakenis pasiūlė Alminui 
valstybinę stipendiją ruoštis 
germanistikos aspirantūrai. 
Lietuvos universitetas dar neturėjo 
lietuvio profesoriaus germanisto, 
kuris pavaduotų ar vėliau 
pakeistų universitete ger
manistiką dėstančius svetimtau
čius.

Alminas, jau paaugliu 
būdamas mokėjęs vokiškai, 
baigdamas gimnaziją laisvai var
tojo vokiečių kalbą ir buvo ap
siskaitęs ne tik vokiečių klasikų, 
bet ir pasaulinėje, išverstoje į 
vokiečių kalbą, literatūroje. Visa 
tai ir jo sėkmingos filologinės 
studijos Lietuvos universitete 
nusvėrė jo parinkimą kandidatu 
profesūrai.

Penkeri studijų metai užsienyje 
— Leipcige, Miunchene, Heidel
berge, Vienoje, Karaliaučiuje pas 
geriausius to meto profesorius 
filologus buvo apvainikuoti 1934 
m Leipcigo universiteto suteiktu 
Kazimierui Alminui filosofijos 
daktaro laipsniu. Studijos 
užsienyje ne tik paruošė būsimą 
profesorių jo specialybei, bet ir 
praturtino jo patirtį Vakarų 
pasaulio kultūrinio gyvenimo 
įvairiose srityse.

Su pagarba profesorius 
Alminas mini savo buvusius 
mokytojus profesorius Kaune: J. 
Balčikoni, M. ir Vacį. Biržiškas,
E. Frenkelį, istoriką Jonyną, 
Krėvę-Mickevičių, Sezemaną, 
Spechtą, Sruogą, filosofą 
Šalkauskį, Tumą, Volterį ir 
užsienio studijų vadovus, 
profesorius — Th. Fringsą, R. 
Trautmaną, J. Gerulį, F. Somerį, 
Jolles, Korff, E. Sieversą, Wit- 
kowskį ir kitus, jų erudiciją, 
reiklumą, o kartu ir draugiškumą.

K. Almino daktarinė diser
tacija: „Die Germanismen dės 
Litauischen. Teil. I: Die 
deutschen Lehnwoerter im Litau
ischen” (Lietuvių kalbos ger
manizmai), apginta 1934 m. ir 
išspausdinta 1935 m., yra svarus, 
išliekančios vertės mokslinis 
veikalas, ypač kad didelė dalis 
medžiagos, kuria jis pasinaudojo, 
karo metu žuvo. Tai 19 a. galo ir 
20 a. pradžios Rytprūsių vokiečių 
kalbos kartotekinis žodynas, bu
vęs Karaliaučiaus universitete, 
deja, paskutiniojo karo metu 

metų spalio mėnesį.

sudegęs.
Grįžęs į Lietuvą 1935 m. dr. 

Alminas buvo paskirtas VD uni
versiteto germanistikos katedros 
vyr. asistentu su „venia legendi” 
(t.y. su teise dėstyti), o Lietuvai 
atgavus Vilnių — pakeltas docen
tu dėstė germanistiką Vilniaus 
universitete.

Alminą nuo jaunystės domino 
kalba, jos žodžiai, žemėvardžiai, 
vietovardžiai, asmenvardžiai. 
Žemėvardžiais ypač turtinga 
buvo jo tėviškė ir kitos jam gerai 
pažįstamos Žemaitijos vietovės. 
Studijuojant Kaune darė jam 
įspūdį prof. J. Gerulio, prof. E. 
Hermano, vyr. kolegos A. Salio ir 
kitų atostoginės kelionės su 
kuprine ant pečių po Lietuvą 
leksikografiniais ir kitais lietuvių 
kalbos tyrinėjimo tikėjais. Ir jis 
pats ne kartą yra su jais keliavęs, 
besidomėdamas ypač lietuvių 
tarmėmis. Ta sritis Alminą 
domino ir Btudijuojant užsienyje. 
Kiek teko jam patirti, vokiečių 
mokslininkai rinko žemės var
dyną įvairiose vietovėse, bet tik 
sporadiškai, be kokios vieningos 
sistemos, be visai Vokietijai ben
dro plano. Tad baigęs užsienyje 
studijas ir grįžęs į Lietuvą, jis 
tuoj pat iškėlė Švietimo ministe
rijoje sistemingo Lietuvos žemės 
vardyno rinkimo reikalą ir gavęs 
vyriausybės pritarimą ėmė 
organizuoti šį darbą. 1934 m. prie 
Kultūros muziejaus buvo įsteigtas 
Lietuvos žemės vardynas, ir dr. 
Alminas buvo paskirtas jo vedė
ju. Jis pirmiausia išdirbo 
žemėvardžių rinkimo sistemą ir 
paruošė rinkėjams instrukcijas 
(lietuviškai ir vokiškai Klaipėdos 
kraštui) bei sudarė žemės vardų 
surašymo lapą. Rinkti 
žemėvardžius Švietimo ministeri
ja įpareigojo visus Lietuvos 
pradžios mokyklų mokytojus, 
(įvedus Lietuvoje privalomą 
pradžios mokslą, kiekviena 
gyvenvietė buvo priskirta kuriai 
nors pradžios mokyklai).

Lietuvos žemės vardynas 1939 
m. buvo įjungtas į naujai įsteigtą 
Lituanistikos institutą, o 1941 m. 
į Lietuvos Mokslų Akademiją. Ir 
dabar, po pusės šimto metų, 
tebėra renkamas ir surašomas 
žemės vardynas iš pat pradžių 
nustatytąja sistema, LMA, 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto, Toponimikos skyriaus 
žinioje.

Lietuvių kalbos skyrius, 
vadovaujamas prof. A. Salio, ir 
Žemės vardyno vedėjas prof. K. 
Alminas su bendradarbiais yra 
atlikę trumpu laiku (1939-1940 
m.) itin svarbų darbą — jie padėjo 
atlietuvinti sulenkintus Vilniaus 
krašto vietovardžius, žemėvar- 
džius (upių, ežerų pavadinimus) 
bei lietuvių, gyvenusių lenkų 
okupacijos metais Vilniuje ir

Vilniaus krašte, pavardes.
Prof. Alminas yra daug rašęs 

žemėvardžių rinkimo reikalu 
Nepriklausomosios Lietuvos 
spaudoje. Jis bendradarbiavo VD 
universiteto lietuvių kalbotyrai 
skirtame leidinyje Archiuum Phi
lologicum, Gimtojoje Kalboje ir 
kituose periodiniuose leidiniuose. 
Net žinomame vokiečių ling
vistikos žurnale Beitrdge zur 
Geschichte der Deutschen 
Sprache und Literatur randame 
jo straipsnių.

1932 m. Arc/nuum 
Philologicum buvo išspausdintas 
Dionizo Poškos „Mužiko” tekstas 
su Almino įvadu ir komentarais. 
Alminas tą tekstą nusirašė iš 
buvusio Leipcigo universitete, 
Baltų institute, kalbininko H. 
Weberio rankraštinio palikimo.

1939 m. Archivum 
Philologicum randame Almino 
studiją — „Vytauto skundas”. 
Tai Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto skundas 
prieš Jogailą ir Skirgailą, kurio 
rankraštis buvo išlikęs Karaliau
čiaus valstybiniame archyve. Iš 
ten gavęs to rašto fotostatinę 
kopiją (rašytą vidurinių vokiečių 
aukštaičių kalba) Alminas pa
ruošė tą skundą spaudai su gra
matiniu įvadu, paaiškinimais 
ir vertimu į lietuvių kalbą. VD 
universitetas parūpino tos studi
jos atspaudus studentų ger
manistų proseminaro darbams.

Nuo 1931 m. iki 1939 m. taip 
pat Archivum Philologicum buvo 
spausdinami Almino nusiko
pijuoti iš originalų, buvę Leipcigo 
universitete, Baltų institute, 
vyskupo A. Baranausko laiškai, 
rašyti kalbininkui H. Weberiui ir 
matematikui Hasfeldui. Tų laiškų 
buvo per 100, tačiau išspausdinti 
spėta tik 67, likusieji — sure
daguoti, perrašyti mašinraščiu ir 
kruopščiai paruošti spaudai, deja, 
karo metu žuvo kartu su prof. 
Almino biblioteka ir archyvais. 
Tarp kitko, redaguodamas vysk. 
A. Baranausko matematinius 
laiškus, prof. Alminas konsultavo 
su prelatu A. Dambrausku — 
Jakštu, kuris anuo metu buvo 
padėjęs vyskupui jo matemati
niuose darbuose. Paskutiniojo 
pasaulinio karo metu, subombar
davus Leipcigo universitetą, žuvo 
ir ten buvę vysk. A. Baranausko 
laiškų originalai.

Iš prof. Almino darbų dar 
reikia paminėti 1943 m. išleistą 
Vokiškai lietuvišką žodyną. Tai 
buvo papildyta, pataisyta ir nau
jai spaudai paruošta 1932 m. V. 
Gailiaus žodyno laida. 
Nepriklausomoje Lietuvoje prof. 
Alminas buvo Lietuvių kalbos 
draugijos, Terminologijos komisi
jos narys, vienas iš steigėjų 
Lituanistikos instituto ir, kaip 
jau buvo minėta, Lietuvos 
žemėvardžių sistemingo rinkimo 
pradininkas bei Lietuvos vardyno 
vedėjas. Jis nuolatos palaikė ryšį 
ir su užsienio kalbininkais — 
latviais, vokiečiais, prancūzais.

1944 m. prof. Alminas, karo 
negandų išblokštas iš Lietuvos, 
kurį laiką buvo Austrijos Mokslų 
Akademijos fonogramų archyvo 
bendradarbis Vienoje. 1948 m. 
prof. Alminas, iškviestas į JAV 
Los Angeles Loyolos universiteto, 
persikėlė su šeima į Kaliforniją ir 
įsikūręs Santa Monicoje, daugiau 
kaip 20 metų profesoriavo 
Loyolos universitete, dėstydamas 
vokiečių ir rusų kalbas bei 
literatūras, iš pradžių kaip 
ekstraordinarinis, vėliau kaip 
ordinarinis profesorius.

Dukrai ir sūnui susikūrus 
šeimas, o žmonai — teisininkei 
Marijai V. Vyčiūtei prieš dešimtį 
metų numirus, profesorius pats 
vienas gyvena savo nameliuose, 
kuriuose išaugino šeimą, dažnai 
aplankomas vaikų ir vaikaičių. 
Tačiau jis neturi kada 
nuobodžiauti, nes jo darbai, 
išėjus į pensiją, nesumažėja, o 
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Trigubos Lietuvių rašytojų 
draugijos šventės proga ?

Anatolijaus Kąirio žodis, pradedant LRD 
literatūros vakarą Chicagoje

Leonas Lėtas
Drumstavarsių intakų tėkmė

Prof. dr. Alminui
80 metų

i

Lietuvių Rašytojų Draugija laiko ir pasiruošimo, reikia 
labai retomis progomis platauš 
susirenka’ vi ė šiem s
pokalbiams ar kokiai nors 
visuomeninei manisfestacijai. 
Paskutinis LRD sąskrydis 
įvyko prieš dvejus metus 
Clevelande, o kada buvo 
literatūros vakaras Chicagoje, kariškos drausmės, griežtos 
suruoštas LRD-jos — net 'Bavikritikos ir geležinės 
pasakyti negalėčiau. Tik 
ypatingomis progomis rašyto
jai suruošia bendro pobūdžio 
šventes. Rašytojų pagrindinė 
užduotis yra ne kalbėti, ne 
nurodinėti ar ką, nors 
pamokyti, o paprasčiausiai — 
mąstyti ir kurti. Rašytojas 
panašus į vaismedį, žydintį ir 
nešantį vaisių, nežiūrint 
aplinkos šalčių ar karščių, 
nežiūrint, kae... ir t kaip 
naudosis jo vaisiais. Dabar 
jau yra rašytojų be ąiškios 
idėjinės vizijos, rašančių vien 
pagal savo sielos diktatą, 
nors man asmeniškai sunku 
įsivaizduoti rašytoją bę religi
nio, be tautinio ar be patrioti
nio užsiangažavimo. , , .

Karts nuo karto pasigirsta 
lyg ir priekaištai, esą rašyto
jai per daug užsidarę įr , at
siskyrę, per mažaj dalyvauja , . .
mūsų politinėje ir visuomepj- dieųos meninėje programoje 
nėję veikloje,^ ^prs( , šioms dalyyąują iškilūs mūsų žodžio 
sritims kandidatų c dar^ menininkai. Todėl ši trumpa, 
netrūksta. Sutinkame, tačiau bef Šviesi valandėlė tegu mus 
kartu pabrėžiame rąšytojo visus .labiau suartina, o 
individualybę ir norime būti rašytojams suteikia naujos 
teisingai suprasti Ką nors Ugnies a naujai kūrybinei 
vertingesnio sukurti reikia liepsnai.... <5

apsiskaitymo. 
Išsiblaškymas, nukrypimas 
nuo tiesioginio uždavinio 
rašytoją susmulkintų, o gal ir 
visai suniveliuotų. Kūryba 
yra sunki' ir atsakinga sąlyga, 
reikalaujanti iš rašančiojo

net savikritikos 
savitvardos, 
i Šiandiėn mes ir turime 
ypatingą progą — trigubą 
šventę —• pagerbiame tris 
rašytojus ir pasidžiaugiame jų 
kūrybiniais laimėjimais., 
Rašytojas Povilas Gaučys — 
vienas žymiausių išeivijos 
vertėjų. Rašytojas 
Gliaudą, 
Barono' novelės konkursą, yra 
gilįai įspaudęs savo kūrybi
nes pėdas lietuviškoje raštijo
je Ir Leonas Lėtas — naujoji 
poetinė žvaigždė išeiviškosios 
poezijos danguje. Ši triguba 
Šventė, ir yra ta ypatingoji 
proga, sukvietusi mus visus 
po vienu stogu. Juos pager
biame ne vien aplodis- Į 
nientąįs, juos sveikiname ne 
vien asmenišku dalyvavimu, 
bet ir . kūrybiniu žodžiu, | 
išskirtiniai originaliu, nes šios

Jurgis
laimėjęs Aloyzo

I v

•Ar

Po lietaus, kartais, matome daugiau nei vieną 
laumės juostą. Kamienų skerspjūviai rodo metus. 
Kūrybiniame veide atsispindinčios eitų dienų 
vaivorykštės, šiaurinės praeitų naktų pašvaistės 
tampa — nei šių švenčiamų metų premijos „Trakas” 
— gaiviai ištrinta, apglėbta rūpesčiu, švelniai 
paliesta rankomis palengva byrančia žalių bangų 
išplauto balto smėlio krantine. Ja eidami, mes taip 
pat nešamės ją mūsų „aš” šerdyje.

Savomis pastangomis, savais užsimojimais, sava 
buitimi, nei kuo atsiektu, ko pasėkmėje niekam nėra 
įmanoma tapti tuo, kuo jį palieka aplinkos sūkurių 
varsomis jį kiaurai permerkianti bangų mūša: vienu 
sakiniu, ar visa knyga, tuo tikslumu, įjūris ne visada 
visiems suprantamas, intymiau kūrėjo ir skaitytojų 
santykiu ji kiekvieną kartą atneša savitą, naują, 
pilną vilties tik kartą Joninių naktyje pražydinčio 
paparčio vaiskaus žiedo ar laimės žiburio akinančiai 
praturtinančios šviesos spindulių kritimo jųjų dienų 
takan ieškojimą — siekimą.

Drumstavarsė intakų tėkmė, palaipsniui, tampa vis 
galingiau, vis nesustabdomiau virvenančia srove; 
žiotyse, ji tampa jūra. Pavasario vėjų, bėgte 
bėgančių debesų ir dangun šaunančių varpinių varpų 
aidų paberta kuklių, violetinių žibučių gausa savo 
drąsa kovoti prieš žvarbaus, sniego pūtinių ir, jau, 
ižu plaukiantį, didelėmis lūžių juostomis išraižytą 
skėldėjantį ledą, neatlyžimu paskatinti, tausokime ir 
puoselėkime — visur, visada — tą gimtąjį žodį, tą jo

meilę, kuri mums visiems — gyvybę atstoja! Te visa 
tampa tobula tiesa! :

Te visa tampa tobula tiesa —
Te jaunas žvilgsnis dega akyse
Bežade žiedo staigmena;
Te šliejasi prie skruostų atspalvių banga —

Te visa tampa tą šviesa,
Kuri kaskart, raidos varsa,
Gaivi vien žengiančio žvilgsniu — 
Matuotų tolių grasos audinių

Gausa! — pakils obels žiedų švytėjimo tąsa, 
Nauja tiesa — te visa visad tampa tdbula 
Kiekvieno jūsų
Esą.

Po lietaus, kartais, matome daugiau nei vieną 
laumės juostą. Kamienų skerspjūviai rodo metus. 
Kūrybiniame veide atsispindinčios eitų dienų vaivo
rykštės, šiaurinės praeitų naktų pašvaistės tampa — 
nei šių švenčiamų metų premijos „Trakas” —gaiviai 
ištrinkta, apglėbta rūpesčiu, švelniai paliesta 
rankomis palengva byrančia žalių bangų išplauto 
balto smėlio krantine. Ja eidami, mes taip pat 
nešamės ją mūsų „aš” šerdyje.

Leono Lėto, LRD 1983 metų premijos laureato, žodis 
Lietuvių rašytojų draugijos literatūros vakare, 1984 
m. spalio mėn. 28 d. Chicagoje.

liepsnai.yr.A

Litjianistikos katedra , u.v
(Atkelta iš 1 psl.) . i(
pradžia, nes aspirantūroje, 
ypač kalbos ir literatūros 
kursuose, paprastai būna 
nedaug aspirantų. Pvz., jau 
keletą metų veikiančiose rusų 
ir lenkų aspirantūrose tėra ,2-4 
asmenys. Reikia tikėtis, kad 
katedroje aspirantų skąičiųs

Visko buvo
Užpraeitą sekmadienį 

Lietuvių rašytojų d-jos valdy
ba, kuriai pirmininkauja Ana
tolijus Kairys, pasaulio lie
tuvių sostinės gyvfentojams 
surengė dailiojo žodžio šventę 

’ri- dvejopos paskirties. Pirmoji 
•rf- pagerbti tris literatūros 
meno atstovus, laimėjusius 
įtris'-rakirtingas premijas. 

rr*t ’ Antroji — pavaišinti publiką 
keturių mūsų rašytojų skaity
mais iš jų pačių kūrybos. 
Deja, tos publikos susirinko 
tiek mažai, kad neužpildė nė 
dviejų trečdalių Jaunimo cen-

< pažadėjo reikiamas lėšas. 
Taip pat artimoje ateityje teks 
paruošti Katedros bibliotekos 
praplėtimo projektą ir prašyti tro didžiosios salės parterio (o 
universiteto lėšų, kad per ko- ką jau bekalbėti apie tuščiu 
kjus trejus-keverius metus . Jikjuąį balkoną), 
būtų galima sukaupti reikia
mus knygų ir periodikos fon- 
dus.JJ'Ypač svarbu,

Bet šį sykį gal nereikėtų 
dėti per didelio kirčio ant 

J . ' , ' /“‘. i dus. .'( Ypač svarbu, kad šiaip jau vis labiau ryškėjan-
didės, nes keletas ąsmerių, ir universiteto vadovybė kasmet čio mūsų žmonių abejingumo 
ne vien iš Chicagos, teiravosi, prenumeruotų literatūros, 
apie studijąyįmo tsąlygas, v kalbotyras ir bendrai moksli- 
stipendijų gavimo galimybes 
ir rimtai svarsto stoti į 
aspirantūrą. ■ -,vz\ -

Mokslas už tris ketvirčius, 
t.y. pilną studijavimo laiką, 
aspirantūroje yra 2268 dole
riai. Tačiau aspirantai gali 
gauti stipendijas iš • Lietuvių 
fondo ir kitų šaltinių. Pvz;, 
dvi dabartinės i 
atleistos nuo mokslo mokes
čio, nes viena dirba kaip Tikiuosi 
tiriamojo darbo asistentė, o institutas, subūręs tokį didelį 

skaičių dirbančių lituanistinį 
darbą, neatsisakys pagelbėti 
Katedrai mokslinių leidinių 
ruošimo ir leidimo darbe. 
Numatau,,X- kad kai kurie 
Lituanistikos instituto nariai 
bus kviečiami dėstyti specia
lius kursus, pravesti semina
rus arba pagelbėti aspiran
tams, rašantiems magistro bei 
doktorato disertacijas.

Norėčiau atkreipti visuo
menės dėmesį, kad Katedra

nę su. lituanistika susijusią 
periodiką, išeinančią išeivijo
je ir Lietuvoje.
Reikia paminėti, kad vienas 

svarbesniu % Katedros tikslų 
yra sudaryti galimybes, kad 
būtų galima spausdinti II- 
Hhois universiteto leidykloje, 
ar tik Jos vardu, lietuvių ir 

aspirantės anglų kalbomis knygas, 
—7 turinčias ryšj su Lietuva.

, kad Lituanistikos

antra — yra Illinois universi
teto tarnautoja. Reikia pabrėž
ti, kad universiteto tarnauto
jai gali klausyti du kursus 
kiekvieną' ketvirtį veltui. Pvz., 
kita universiteto tarnautoja, 
pradedant nuo ateinančių 
metų pradžios, irgi klausys du 
kursus kiekvieną ketvirtį. 
Kursai dėstomi dienos metu, 
bet, esant reikalui, ir vaka
rais. Katedra suteikia galimy
bes tęsti arba užbaigti studi- _____  _____ ___ _______
j®8j tięms_. asmenims,, kurie ,gįmį ir gyvena,-bet negirdėti, 

kad kas ruoštų jos krikšty
nas. Ar Katedra ir liks bevar
de? Katedros paprastai pava
dinamos mecenatų ar didesnę 
sumą paaukojusių asmenų 
pavardėmis. Argi neatsirastų 
lietuvių mecenatų, kurie 
sutiktų duoti savo vardą 
Lituanistikos katedrai? Kated
rai aukotojų įamžinimo 
klausimas jau pajūdin- 

pavasario tas ■ plb fondo direktoriai 
planuoja juos įrašyti į garbės 
lentą Illinois universitete.

Kokia Lituanistikos kated
ros ateitis, ar tiksliau, kokią 
aš įsivazduoju? Mano vizija 
maždaug tokia. Už keliolikos, 
o gal ir už kelerių metų Kated
roje dirbs bent trys — literatū
ros, kalbotyros ir visuomeni
nių mokslų — specialistai. 
Didžiąją savo laiko dalį jie

(Nukelta į 3 psl.)

poezijos ir prozos žodžiui. Sis 
savaitgalis jau nuo penkta
dienio ryto buvo taip užpildy
tas reikšmingais renginiais 
(ALTo suvažiavimąs, Ameri
kos lietuvių kongresas, Atei
tininkų studijų dienos), kad 
viršijo net Chicagai įprastas 
normas ir kad dėl to galima 
suprasti ir bent iš dalies at
leisti tiems, kurie sekma
dienio pavakarę jau pasijuto 
per daug pavargę atsilankyti į 
dar vieną gana intensyvaus 
publikos dėmesio pareikalau
jantį renginį.

Literatūros vakaras — ne 
šokiai, ne žaidimai ir ne 
ėdimas - gėrimas. Vis dėlto 
rengėjai, sąmoningai ar ne, 
stengėsi jam priduoti „lengvą

tik svečių per mažai
konfliktai. Svečius šiltu žo
džiu arčiau su P. Gaučiu supa
žindino Česlovas Grincevi- 
čius, LRD vicepirmininkas. 
Jis tarp kitko pastebėjo, jog 
vertėjas privalo būti tokio pa
ties lygio literatūros kūrėjas, 
kaip ir tas rašytojas, kurio 
veikalą jis verčia. Su šia 
mintimi būtų galima ir pasi
ginčyti, nes kas tada iš mūsų 
bedrįstų į lietuvių kalbą versti 
Dantę, Šekspyrą arba Goethę? 
O gal mes per daug kukli- 
namės... Šiaip ar taip, C. 
Grincevičius, nieko iš piršto 
nelauždamas, išvardijo visą 
pluoštą išeivijoje išdygusių 
pasaulinės literatūros kūrinių 
į lietuvių kalbą vertimų, ta-

toną”, kad klausytojams ne
būtų per sunkus literatūrinio 
meno uždedamas „psichinis 
krūvis”. Čia pasitarnavo 
vakaro pravedė jos Danutės 
Bindokienės improvizuotas 
šmaikštumas. Ir nors progra
mos dalyvių buvo gana daug, 
nė vienas jų nepiktnaudžiavo 
gautąja proga užsilipus ant 
scenos „varginti” publiką, 
taip kad dviejų su pusės 
valandų literatūros vakaras 
nestokojo įvairumo ir praėjo 
sklandžiai ir nenuobodžiai.

Pirmoji (dalis buvo skirta 
trims laureatams. A. Kairiui 
šventę atidarius ir scenon pa
kvietus D. Bindokienę, pasta
roji publiką užintrigavo, per
skaičiusi du sveikinimus — lentingai atliktų jau nebe- 
vieną iš Lietuvos garbės 
konsulės J. Daužvardienės, o 
antrą — iš Brazilijos gene
ralinio konsulo Chicagoje. 
Mat, reikalas sukosi apie 
Povilą Gąučį, anksčiau šiais 
metais gavusį žymenį iš Bra
zilijos miesto Sao Paulo meno 
kritikų ratelio už tai, kad 
lietuvių kalbon išvertė ir iš- 
leisdino moderniosios brazilų 
poezijos antologiją, pava
dintą „Lianų liepsna”. Taigi, 
brazilų dvasinio elito atstovai 
pripažino, ką mes patys kar
tais esame linkę nepakan
kamai įvertinti, — būtent, ver
tėjo darbą.

Vertėjas — tai tiltas tarp 
skirtingų kultūrų, padedąs nu
galėti atstumus, iš kurių daž
nai kyla pasauliui pragaiš
tingi nesusipratimai ir

mažo būrio mūsų vertėjų, tarp 
kurių P. Gaučys — be jokios 
abejonės pats darbščiausias. 
Jo jau esą pasirodę 30 ver
timų knygų, o dar tiek pat 
gulį rankraščiuose! Ir tai ne iš 
vienos kurios nors kalbos, o iš 
penkių ar šešių.

Ir štai dabar patys svetim
taučiai suteikė garbės ženklą 
P. Gaučiui vien dėl to, kad jis 
ryžosi ir ištesėjo perkelti jų 
kultūros lobyno dalelę į lietu
vių kultūros aruodus! Laurea
tas savo sklandžioje kalboje 
iškėlė šio įvykio reikšmės at
virkštinę pusę, visiems 
sveikai primindamas, kad, 
taip sakant, „lazda turi du 
galus”: jei jau didžiulei bra
zilų tautai taip rūpi, kad apie 
jos kultūrinius laimėjimus ži
notų kiti (net lietuviai!), tai ar

(Atkelta iš 1 psl.) 
padidėjo. Jis tebepalaiko ryšį su 
lietuviais ir svetimtaučiais 
kalbininkais ir priklauso kelioms 
kalbos mokslo draugijoms — 
Modern Language Association 
of America, Linguistic Society of 
America ir kitoms.

Pastaraisiais metais jis tvarko 
Lietuvos istorinių šaltinių — 
rankraščių (buvusių Karaliau
čiaus, o dabar esančių 
Goettingeno valstybiniame 
archyve) fotokopijas, kurias jis 
parsivežė 1958 m. mikrofilmuose 
iš Goettingeno, ten darbingai 
praleidęs savo atostogas — 
universitetini „sabbatical”. Tų 
moksliškai apdorotų dokumentų 
būsią 6 stori foliantai-tomai. 
Alminas nuo jaunystės domėjosi 
savo tautos istorija, o žinodamas, 
kad kalbininkui būtina istoriją 
pažinti iš pirminių. — rašytinių 
šaltinių, ir studijuodamas 
užsienyje, ir vėliau įvairiom 
progom jis yra daug laiko 
praleidęs archyvuose, rinkdamas 
medžiagą savo numatytiems dar
bams.

Dabar, sykiu su istorinių 
dokumentų tvarkymo — 
sistematizavimo darbu, prof. 
Alminas stengiasi užbaigti rašinį 
apie Lietuvos valdovų 
antspaudus bei jų titulus ir viso 
savo amžiaus darbą — „Kryžiuo
čių keliai į Lietuvą” (Die 
litauischen Wegeberichte). Per 
keliasdešimt metų jis yra sudaręs 
ypač jo darbams būtiną apie 
ketvirties milijono kortelių kar
toteką su baltų tautų tikriniais 
vardais ir kartoteką su išrašytais 
iš istorinių dokumentų tikriniais 
vardais. Be to, prof. Almino 
archyvas gali pasididžiuoti 
keliomis dešimtimis Lietuvos 
valdovų antspaudų (esančių prie 
istorinių dokumentų taip pat 
Goettingene) atliejimų.

Sveikiname prof. Kazimierą, 
atšventusį 80-ąjį gimtadienį, ir 
nuoširdžiai linkime dar daugelio 
sveikų, darbingų metų!

perskai-

— po- 
pelnęs

trumpos pertraukos savo 
kūrybos gabalų paskaitė 
keturi rašytojai. Pirmasis 
pasirodė poetas Alfonsas Šeš- 
plaukis - Tyruolis, perma
tomos minties struktūros bei 
griežtos klasikinės eilėdaros 
atstovas (ir tikras kontrastas 
Lėtui!), paskaitęs taip pat ir 
dviejų vokiečių poetų eilėraš
čių vertimus. Po Tyruolio siur- 
pryzą iškrėtė Julija Švabaitė 
su feljetoninio pobūdžio kuri-, 
niu (ištrauka iš didesnio 
prozos yeikalo), švelnia ir ne 
tiek ornamentuota, kaip A. 
Gustaičio, ironija vaizduojan
čiu Marųuette Parko pensi
ninkų 
užleido vietą 
dūnui, 
poetinę nuotaiką trimis gana

studijavo Lietuvoje, Vokietijo
je ir kitur.

Katedros darbas eina be 
didelių kliūčių. Jau sudaryti ir 
universiteto vadovybės patvir
tinti kursai aspirantams 
lituanistikoje žiemos ir 
pavasario ketvirčiams. Šiuo 
metu ruošiamos magistro ir 
daktaro laipsniams progra
mos. Tikimasi, kad .jos bus 
patvirtintos per 
ketvirtį. . ... į, . (

Dabartinės . lituanistikos 
bibliotekos pagrindą Illinois 
universitete sudaro prof. A. 
Salio asmeninė biblioteka, 
kurioje daugiausia yra kalbo
tyros veikalai. - Itin mažas 
skaičius yra grožinės literatū
ros ir literatūros mokslo leidi
nių. Sudarytas sąrašas būti
niausių įsigyti knygų žiemos 
ir pavasario ketvirčiams. 
Universiteto vadovybė

lt

Kavaliūnas. Stovi: S. Vaškelienė, B. Juodelis, dr. V. 
Kelertienė, D. Račiūnaitė, S. Žutautaitė, B. Jasai
tienė, P. Masilionienė, M. Marcinkienė, A. Rūgytė, 
J. Masilionis.

Lituanistikos katedros vakaronės 1984 m. spalio 
mėn. 19 d. programos dalyviai ir svečiai Jaunimo 
centre, Chicagoje. Priekyje sėdi: prof. B. Vaškelis, 
dr. B. Sljivic-Simsic, dr. N. Moravcevich, J.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

mums lygiai taip pat neturė
tų rūpėti, kad ir mūsų pačių 
kūrybiniai laimėjimai su
skambėtų pasaulyje? Todėl 
skatino plačiau propaguoti 
mūsų literatūros vertimus į 
svetimas kalbas, pabrėž
damas, jog ir tai būsiąs įna
šas į Lietuvos laisvės kovą.

P. Gaučys — pirmasis lau
reatas. Antrasis — Jurgis 
Gliaudą, jau mūsų pačių „pri- 
pažintinis”, šiuokart gerbia
mas už tai, kad laimėjo 1984 
m. Aloyzo Barono vardo no
velės konkurso premiją, įsteig
tą jo našlės N. Baronienės ir 
šiais metais finansuotą dr. Z. 
Brinkio. Šią premiją jam pri
pažino jury komisija, sudary
ta iš bostoniečių dr. M. 
Gimiuvienės, St. Santvara ir 
A. Gustaičio. D. Bindokienė 
pažymėjo, jog J. Gliaudą — 
kone profesinis mūsų literatū
ros laureatas, dalyvaująs dau
gumoje mūsų konkursų ir jų 
daugumą vis ir laimįs. Ka
dangi pats laureatas atvykti 
negalėjo, jo turiningą laišką 
Chicagoje susirinkusiems jo 
pagerbimo svečiams 
tė Adolfas Markelis.

Trečiasis laureatas 
etas Leonas Lėtas,
pačių rengėjų, Lietuvių rašy
tojų d-jos metinę premiją už 
geriausią 1983 m. išeivijoje 
pasirodžiusį literatūros 
veikalą. Kadangi L. Lėtas 
(beje, gyvenąs prie Hartfordo, skirtingo pobūdžio eilėraščių 
Conn.) mūsų skaitančiajai 
publikai mažai tepažįstamas 
(ligi šiol skūpiai tesispaus- 
dino vienam kitam kultūros 
žurnale), buvo pravartu iš
girsti iš Illinois universiteto li
tuanistikos profesorės dr. Vio
letos Kelertienės akademiškai 
paruoštą jo premijuotojo 
poezijos rinkinio „Trakas” 
analizę. Pasirodo, kad tai iš
eivijos literatūroje originalus 
poetas-estetas, žaidžiąs žo
džių (jų tarpe savitų naujada
rų) perkeltinėmis vaizdinėmis 
prasmėmis, ieškąs visus 
penkis pojūčius angažuojan
čių garso ir įvaizdžių santy
kių, lietuviškai perdirbdamas 
anglų imažistų tradiciją. L. 
Lėto literatūrinio braižo skonį 
publika iš karto pajuto iš lau
reato poetiško žodžio, tarto po 
to, kai 2,000 dol. premiją jam 
įteikė jos mecenato, Lietuvių 
Fondo, valdybos pirm. dr. An
tanas Razma, šia proga pras
mingai priminęs, jog kūry
binės idėjos pajėgios sukelti 
net revoliucijas. Beje, Lėto 
„Traką” premijos garbei vien
balsiai atrinko prof. dr. Keler- ’ vinančius gėrimus”, kurie, be- 
tienės vadovaujama komisija, 
į kurią dar įėjo prof. dr. Rim
vydas Šilbajoris ir dr. Živilė 
Bilaišytė.

Oficialiajai „premijų šven
tės” daliai užsibaigus, po

gyvenimą. Svabaitė 
Kaziui Bra- 

sukūrusiam intymią

grupėmis. Pirmajai grupei 
impulsą suteikė jo ir dukters 
kelionė po. Europą, lankant 
vietas, kur gyveno ar kūrė di
dieji poetai. Antrąją grupę su
darė posmai, inspiruoti Vene
cijos. Trečiąją — religinės 
poezijos gabalai, be siūlių jun
giantys lietuvių pagoniškos ir 
krikščioniškos tradicijos mo
tyvus. Dailiojo žodžio rečitalį 
užbaigė Leonas Lėtas, išraiš
kingai perduodamas kelis ei
lėraščius iš „Trako" ir tuo įro
dydamas, kad šios poezijos, 
kaip ir muzikos, reikia visų 
pirma klausytis.

Anksčiau sakėme, jog lite
ratūros vakaras — ne ėdimas 
- gėrimas. Vis dėlto po skaity
mų A. Kairys pakvietė sve
čius nusileisti žemyn į kavinę 
tradiciniam pabendravimui. 
Programos lapelyje surašyta, 
kad šią „trečiąją” vakaro dalį 
„atliks” pyragaičiai ir kava, 
vynas ir gaivinantieji 
gėrimai, knygų stalas ir auto
grafai. Viso to buvo apsčiai (o 
šalia pyragaičių dar ir buter
brodų), išskyrus tuos „gai-

rods, visai nepasirodė. Bet gal 
ir gerai, nes šis literatūros 
vakaras — ne toks, kuriam 
pasibaigus reikėtų publiką at
gaivinti.

M. Dr..
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Lietuvių dailiojo meno institutas įsigijo Petravičiaus darbus

A. MARKELIS

Jau pats laikas buvo įsigyti 
Viktoro Petravičiaus 
paveikslų, kol jie dar nenuke
liavo į nežinomybę ar 
amerikiečių muziejus, 
džiugindami kitų akis, lietu
viams palikdami tik garsaus 
dailininko vardą. Dalis jų 
iškeliavo, bet ne viskas: 
Petravičius yra populiarus' 
lietuvių tarpe, neužmirštas, 
nors jis pats dažnai 
nusiskųsdavo, kad lietuviai jo 
nevertina. Be garsaus jo dar 
Vokietijoj sukurto triptiko, 
puočiančio ne vieno mūsų 
namus, rasime begales jo 
įvairios technikos darbų, 
daugiausia grafikos, ir prieš 
kokį dvidešimt metų nutapytų 
tamsiomis spalvomis — 
mėlyna ir žalia — aliejinių 
paveikslų, įskaičiuojant 1980- 
1984 metų pačius naujausius, 
ramiomis spalvomis sukurtus 
grafikos — aliejaus darbus, 
vadinamuosius „mono- 
printus”.

1984 metų laikotarpiu V. 
Petravičius sukūrė keturis pa
veikslus, juos pavadindamas 
„Lietuva”. Tai senųjų, dar 
Vokietijoje sukurtų, darbų 
kompozicijos viename pa
veiksle, juoda — balta gra
fika spalvotame fone. Tų 
paveikslų Petravičius nenorė
jo perleisti į svetimas rankas, 
jis norėjo, kad tas testamenti- 

onunis kūrinys atitektų lietu- 
iloiyjams. Tiesa, kiek jo 

paveikslų bepuoštų mūsų 
Balionus ar seklyčias, vis tai 
nesudaro paveikslų rinkinio. 
Tik kūrinių sutelkimas į vie
ną vietą kalba apie lietuviško 
meno globą ir patį dailininką. 
Nežiūrint finansinių 
sunkumų, Lietuvių dailiojo 

— meno institutas ryžosi įsigyti 
šį keturių paveikslų ciklą. 
Reikia džiaugtis instituto 
laiku ‘padarytu sprendimu: 
šalia P. Domšaičio ir M.V. 
Dobužinskio dabar turėsime 
patį lietuviškiausią dailininką 

po->Viktorą Petravičių, ir, ačiū 
Dievui, gyvą ir kuriantį.

Petravičiai gyvena Union 
Pier, Mich., medinėj trobelėj 

-m tarp pušų, ir ta jų gyvenvietė 
A. tapo lyg sustojimo vieta 

grįžtantiems iš Santaros- 
Šviesos suvažiavimų, 
važiuojantiems iš Chicagos į 
Detroitą ar priešingai, 
vasarojantiems Beverly 
Shores, Union Pier ar Michia- 
nos vasarvietėse. Mėgstan
tiems dailę ir grožį Petravičių 
sodyba yra lietuviškoji Meka 
menine, net ir mistine 

r prasme. Pagal K. Kubilinską 
„stovi pasakų namelis”, 
išpuoštas Petravičiaus Trip
tiko motyvais, miškas 
prisodintas dievukų — 
įvairaus dydžio ir stiliaus

skulptūrų, viduje nematyti 
jokios prabangos, bet 
paveikslų apsčiai. Tai 
vienintelė prabanga niūrioje 
rudens atmosferoje.

Kaip tik tokią popietę, 1984 
m. spalio 20 d., šeštadienį, 
Lietuvių Fondo atstovai ir 
Lietuvių dailiojo meno institu
to tarybos ir valdybos nariai 
atsilankė ten įsigyti jo keturis 
„Lietuvos” ciklo paveikslus. 
Nebuvo tai pirkimo ar par
davimo sutartis: Petravičiui 
praktiškai jokios sutartys 
neturi reikšmės, nes jis 
mėgsta kalbėti žodžiais ir 
vaizdais. Be didelių for
malumų, tačiau, ji buvo 
pasirašyta Paveikslai buvo 
„aplaistyti” šampanu ir kon
jaku. Už lietuviškų skobnių 
susėdo 18 LF ir LDMI-to 
atstovų ir svečių, pager
biančių dailininką ir jo žmoną 
Aldoną. Buvo dalintasi 
praeities prisiminimais, 
nuspalvintais humoru ar 
tamsesnėmis Petravičių 
gyvenime spalvomis, 
prisiminti asmenys, padėję 
Petravičiams varge. O vargo 
Petravičiams niekad nestoko
jo: Petravičius į visas ekono
minio gyvenimo apraiškas 
žiūrėjo ir žiuri menininko 
akimis, tik jo žmona Aldona 
sugebėjo ne tik išauginti 
šeimą, bet visur ir visada 
rėmė savo dailininką vyrą. 
Šį kartą Petravičius buvo 
pakilioj nuotaikoj, jautėsi at
sigavęs ir pajaunėjęs, o 
jaunystė yra visiems žavi, gal 
tik dailininkui lengviau ją 
nemeluotai susigrąžinti savo 
mene. Petravičiaus balse 
buvo džiaugsmo, liūdesio, 
nostalgijos momentų, gal ir 
dėl to, kad jo kūryba iškeliau
ja iš namų, ir ryžto naujiems 
žygiams. Tikime, kad 
Petravičiaus ranka dar greit 
nepavargs. Reikia manyti, 
kad šis neeilinis susitikimas 
yra kilnus, gal net istorinio 
pobūdžio lietuvių visuomenei 
momentas, kad Petravičius ne 
tik dailininko vardu, bet ir 
kūryba priklauso mums.

Nemažesnės reikšmės tos 
pačios dienos proga ir kitas 
įvykis, susijęs su Petravi
čiaus kūrybos šešiais paveiks
lais, padovanotais Emilijaus 
Holenderio Lietuvių dailiojo 
meno institutui. Mecenatų 
nėra pertekliaus, ir šis pirmas 
kilnus pavyzdys yra 
paskatinimas visiems, 
kuriems lietuviškasis menas 
nėra pripuolamybė, bet 
planingas jo augimas, apsau
ga ir globa. Yra atvejų, kai, 
mirštant meną mylėjusiai 
kartai, meno rinkiniai ar 
paskiri paveikslai, nesuprasti 
ar neįvertinti naujosios kar-

Viktoras Petravičius Trys kunigaikščiai, 1983
Iš Lietuvių dailiojo meno instituto rinkinio.

Baly8 Auginąs

Lopšinė dienai
SESTASIS POJŪTIS

Rievė kamiene,
Rauk&lė veide,
Miškai nukirsti ■—

Muse viendiene
Saulės žaizdre
Aušroj su medžiais virsti —

Tai laiko žymė,
Tai žemės ruduo,
Kai krinta nunokus karta —

Tik amžių gelmė
Ir visatos vanduo
Į žemį epochomis laša —

Tave, kaip garuojantį lašą 
Įsiurbs savin visata — 
Palies šąlančią kaktą

Viešnia nelaukta,
Ir amžiai į ausį šnabždės, 
Kad keliauji kelionę
Žvaigždės —

tos, dingsta nežinioje. Ar ne 
gera būtų pasekti Holenderio 
pavyzdžiu, tampant lietuviško 
meno mecenatu? Kaip žino
ma, E. Holenderis yra Petra
vičiaus parodų organiza
torius, vienas tų, pajėgęs 
Petravičių iškelti amerikiečių 
meno pasaulyje, taip pat 
aktyvus LDMI-to valdybos 
narys ir galbūt vienas 
lietuvių, daugiausia pažįstąs 
amerikiečių meninę ir 
organizacinę veiklą, turįs 
plačius ryšius ir pažintis už 
lietuviško meno ribų. Gimęs 
1938 m. Lietuvoje, Tauragėje, 
mokęsis Vokietijoje ir 
Amerikoje, baigęs komerci
nius mokslus De Paul 
universitete Chicagoje. Studi
javęs tapybą ir pats tapęs, 
taip pat vadovauja „Illinojaus 
kompozitorių draugijai”, kuri 
puoselėja liaudies stiliumi 
kuriamą naują muziką.

Dėka LDMI-to, kuris yra 
Lietuvių Fondo padalinys, ir 
dėka E. Holenderio šešių 
paveikslų dovanos, LDMI-to 
Petravičiaus darbų kolekcija 
praturtėjo dešimčia paveikslų. 
Dovanotieji mecenato darbai 
reprezentuoja skirtingus 
Petravičiaus kūrybos laikotar
pius (1970-1984).

Šiame reikšmingame 
susitikime su Petravičiais ir 
jų pagerbime dalyvavo 
Lietuvių Fondo tarybos

pirmininkas Stasys Baras su 
žmona Elena, LDMI-to 
tarybos ir valdybos pirminin
kas dr. Gediminas Balukas ir 
LDMI-to tarybos, valdybos ir 
menininkų komisijos nariai, 
dr. Kazys Ambrozaitis, dail. 
Marija Ambrozaitienė, dail. 
Vanda Balukienė, Kazys Barz
dukas, Alma Fremarek, Emili
jus Holenderis, Algis Janušas 
su žmona Elena ir dukrele, 
Adolfas Markelis su žmona 
Aldona, Rūta Pauperienė ir 
Vytautas Vepštas.

NAUJI LEIDINIAI
• Technikos žodis nr. 2 (1984 

balandis-birželis). PLIAS ir 
ALIAS organas. Leidžiamas 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos Chicagos skyriaus 
technikinės spaudos sekcijos. 
Išeina kas trys mėnesiai. Vyriau
sias redaktorius — V. Jautokas, 
5859 S. Whipple Avė., Chicago, 
III. 60629. Administracija — An
tanas Brazdžiūnas, 7980 W. 127th 
St., Palos Park, III. 60464. Metinė 
prenumerata — 8 dol., studen
tams — 2 dol.

Šiais metais Technikos žodis 
švenčia 10 metų sukakti — per tą 
laiką yra daug pasitarnavęs 
išeivijos lietuvių inžinierių ir 
architektų darbus nušviesti ir 
pateikti plačiajai lietuviškajai 
visuomenei. Dabartiniame 
numeryje spausdinama J. Rimke
vičiaus mintys, besiruošiant 
penktajam Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui kitais metais

' Lietuvių dailiojo meno institutas 1984 m. spalio mėn. 
i 20 d. įsigijo dailininko Viktoro Petravičiaus keturis 

paveikslus iš ciklo „Lietuva". Lietuvių dailiojo meno 
instituto taryba su svečiais pas Petravičius, Union 
Pier, Mich.: dr. Kazys Ambrozaitis, Lietuvių fondo

tarybos pirmininkas Stasys Baras, dail. Viktoras 
Petravičius, Aldona Petravičienė, dail. Vanda 
Balukienė, Vytautas Vepštas. Stovi: Adolfas Marke
lis, Kazys Barzdukas ir Gediminas Balukas.

Nuotrauka E. Holenderio

Chicagoje, J. Gimbuto apžvalga 
dviejų Lietuvoje išleistų Lietuvos 
architektūros istoriografijos 
veikalų, V. Pesecko straipsnis 
apie lietuvius aviacijos pionie
rius Vakaruose, B. 
informacijos apie 
sodybos Clevelande 
„Mūsų mirusieji”

Snarskio 
Lietuvių 
statymą, 
skyriuje

prisimenamas a.a. inž. Jonas
Kriščiukaitis. Algirdas A.
Didžiulis nušviečia kai kuriuos
vėliausius technikos pasiekimus. 
Skyriai „Iš mūsų veiklos” ir 
„Nauji akademikai” supažindina 
su lietuvių inžinierių ir architek
tų veikla bei nauju sąjungos 
prieaugliumi. „Lietuviai techniki
nėje literatūroje” išsamiai 
dokumentuoja lietuvių inžinierių 
bei architektų veiklą ir straips
nius Vakarų pasaulio litera
tūroje.

• Akiračiai nr. 8 (1984 rugsėjis). 
Mėnesinis laikraštis, leidžiamas 
Vievvpoint Press, Ine., 6821 S. 
Maplevvood Avė., Chicago, III. 
60629. Redakcija: D. Bielskus, K. 
Drunga, L. Mockūnas, Z. 
Rekašius, T. Remeikis, T. Venclo
va, H. Žemelis. Spaudos grafika 
— A. Kurausko. Metinė prenu
merata — 8 dol. Atskiro numerio 
kaina — 1 dol.

AKLAVIETĖ

Kaip gelsvas rūkas, 
Mirusios astros veidu, 
Pilkų vėtrų akimis — 
Tyliai slinko jis grindiniu, 
Kol susidūrėm abu 
Aklavietėj —

Negyva gėlė 
Puošė atlapą 
Dumblino švarko 
Ir varpų akuotais 
Dabinta šiaudų skrybėlė 
Dengė rudus jo plaukus.

Jis rankose laikė dalgę, 
Suteptą žemės geltonu krauju -r- 
Kas jis? Šienpjovys, 
Ar žudikas, 
Pasmaugęs gyvybę gėlės, 
Nušienavęs dobilo džiaugsmą?

Nusigręžiau tik akimirksniui — 
(Negi sekundė sustingsta į amžių?) — 
O žudiko grubiam glėbyje 
Bejėgiai gulėjo gervė, 
Klausdama
Priekaištingom 
Ledinėm akim:

Ar beribiai keliai
Dausose 
Susitinka likimą 
Ir lūžta
Aklavietėj? —

LOPŠINĖ DIENAI
Miegok, diena,
Akių užmerkus žarijas — 
Tau aš renku vakaro 
Paskutinius spindulius — 
Lyg raudonus
Dangaus gvazdikus —

O, diena, 
Bendrakeleive
Mano darbų ir pėdų — 
Kaip žemės princesė, 
Nusiėmusi saulės karūną, 
Atsigulei poilsio
Prieblandą rūko duknose —

Sapnuok
Mūsų bendrą kelionę:
Nešei lauknešėly saulėtam 
Mano rūpesčių obuolius, 
Sielvarto trupinius,

Svajonių svaiginančias
Vynuoges —

Po vidudienio stogu, 
Aukso kasas pindama, 
Dovanojai man paukščio sparnus
Ir viltingą jo giesmę —
Kad plaukčiau
Iliuzijų burėm
Surast nepasiekiamo uosto —

O rytoj, kai prikelsi 
Kelionei mane, 
Kai blakstienos
Aušrom suvirpės —
Aš regėsiu mįslingas
Tavo akis:
Pilkas —
Kaip vargdienio buitis
Ir gilias —
Lyg dangaus 
šulinys —

SUNKUS LAIKAS
Koks sunkus nunokęs laikas:

šakos linksta nuo kriaušių, 
Žmogus nuo dienų naštos.
Metų dulkės ndsėda į klodus — 
Amžiai užkasa miestus, 
Tik žemė geltonuoja, 
Kaip kviečio grūdas: 
Jos žalią praeitį
Užkloja laiko drobės —

Skuba Šalnos skruzdė per šaknį — 
Žiedas apsunko kaip akmuo, 
Ir vaikas su vaisių krepšiu 
Grįžta namo, atradęs kirminą 
Prie išsirpusios sėklos.

žemė tylėdama stebi
Prinokusias pėdas —
Jos sunkios,
Kaip laikas —

KAI PAVASARIS EINA PRO ŠALĮ...
Skroblui džiūsta šerdis, 
Neputoja syvai spurgais — 
Sapnuose
Jis pavasario pėdas girdįs, 
Skubančias ten parūgtais, 
Kur pernykštė žolė 
Apsivilkus šilkais —

~ Ak, nepraeiki pro šalį — 
šaukia medžio šerdis tuščia —
Sausos šakos virpa sušalę, 
Kai apsiaustą pavasario žalią 
Neša vėjai per žemę risčia —

O kamiene — senatvės kančia —

Ošia sodai jaunyste, 
Sukibę į baltą ratelį, 
Ir vainikais žaibuoja erdvė —
Tyliai krinta ir vysta
Skroblo dienos sušalę, 
Nors viršūnėje žydi saulelė, 
Ir pavasario dainiai lizde,

Kur šerdis negyva,
Kur išdžiūvus drėvė —

Lituanistikos 
katedra

(Atkelta iš 2 psl.) 
pašvęs moksliniam — 
tiriamajam darbui. Jų moksli
nių darbų pagrindinė bazė 
bus Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras. Centras 
išaugs į didžiulį archyvą, 
kuris užpildys ne tik visus 
kambarius, bet visas Jauni
mo centro sales. Lietuvių 
fondas perkops penkis milijo- 
nus ir dosniai rems 
mokslininkus, atvažiuojan
čius praleisti Katedroje 
akademines atostogas arba 
ieškančius medžiagos moksli
niams projektams. Žodžiu, 
Katedra, išvysčiusi simbioziš- 
ką bendradarbiavimą su 
Lietuvių fondu ir Lituanis

tikos tyrimų ir studijų centru, 
taps nuolatine lituanistikos 
mokslų institucija ir moksli
nio — tiriamojo darbo vieta.

Žinoma, tai yra tik svajonė, 
bet atsiminkime, kad kartais 
gyvenimo realybė pralenkia ir 
lakiausią svajonę. Pažiūrė
kime į mūsų išeivijos žymes
nius pasiekimus. Skeptikai 
kraipė galvas, nepasitikė
dami, kad keli svajotojai 
sumanė sukaupti milijono 
dolerių fondą. Energingų 
pasiryžėlių pradėtas darbas 
ėmė riedėti į priekį ir kaip 
sniego kamuolys, vis didė
damas, praaugo milijoną, 
antrą ir štai artėja prie trečio
jo. žmogus su didele svajone 
pradėjo leisti kelių tomų 
Lietuvių enciklopediją. Augo 
ir augo tomas po tomo, kol 
susidarė net 36. Po to ėjo dar

šeši anglų kalba, o ateinan
čiais metais sulauksime 
trisdešimt septintojo, papildo
mojo tomo. Ar realybė taip 
pat nepralenkė pirmojo Kūry
bos ir mokslo simpoziumo 
organizatorių svajonių? 
Dabar kas ketvirti metai 
suplaukia į mūsų kultūros 
šventę iš visų kontinentų per 
šimtą lietuvių mokslininkų, 
dirbančių įvairiuose universi
tetuose bei kitose mokslo 
institucijose.

Daug kam iš pradžių atro
dė, kad Katedros steigimas 
amerikiečių universitete tėra 
graži, bet neįgyvendinama 
svajonė. Tačiau buvo tokių 
pasiryžėlių, pasakyčiau, 
užsispyrėlių, kurie tikėjo ta 
svajone, ir štai ji tapo kūnu. 
Be didelių svajonių nebūtų ir 
didelių darbų!
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Ateities akademinis savaitgalis Chicagoje
l^bygų ,,Asmuo ir laisvė" 

pasitinkant

Šiemetinis Ateities akademinis 
savaitgalis prasidėjo spalio mėn. 
26 d., penktadienio, vakarą,
Jaunimo centro kavinėje, kur 
įvyko susipažinimas su Ateities 
leidyklos išleista kun. dr. Antano 
PaŠkaus knyga Asmuo ir laisvė. 
Knygą redagavo dr. Algis Nor
vilas, apipavidalino Jonas 
Kuprys.

Vakaronę pradėjo dr. Vytautas 
Narutis, kuris rūpinosi visa šio 
Ateities akademinio savaitgalio 
programa, pavaduodamas 
Akademinio savaitgalio organi
zatorių Joną Pabedinską, kuris 
darbo reikalais turėjo išvykti iš 
Chicagos. Šią programos dalį — 
vakaronę suorganizavo Marytė 
Smilgaitė. Ji ir vadovavo šio 
vakaro programai, kurios pagrin
diniu kalbėtoju buvo pats 
autorius. Kun. dr. Kęstutis Trima
kas, supažindindamas su auto
rium prilygino jį meteorui 
nukritusiam į mūsų tarpą. Jis yra 
profesoriavęs Gannon kolegijoje 
(Erie, Pa.), St. John’s (New Yorke) 
ir Ottawa (Kanadoje) univer
sitetuose. Buvo klinikinis 
psichologas tarptautiniame 
kunigų ir vienuolių terapijos 
centre Middletown, Conn. Daug 
rašęs lietuvių spaudoje.

Kun. A. Paškus pasisakė, kad 
jau seniai domisi Vakarų 
pasaulio kultūros krize, daug 
stebėjęs, skaitęs ir rašęs apie šių 
laikų gyvenimo problemas. 
Politinę krizę pastebėti lengva, 
tačiau kultūrinę — labai sunku. 
Žmogus maištauja prieš bet 
kokius varžtus, sistemas, 
ideologijas, istorijas... Tai žmogus 
be tikėjimo, be aplinkos varžtų. 
Kun. dr. A. Paškus žada išleisti 
dar dvi knygas; viena konkrečiai 
įrodytų, papildytų tai, kas pir
mojoje teigiama, trečioji — 
krikščionybės atsakymas į 
dabartines problemas. Autorius 
trumpai paminėjo kai kurias 
kryptis, norinčias krikščionybę 
susekuliarinti, supolitinti. Kalbė
jo apie išlaisvinimo teologiją, 
apie pasaulį be religijos. Palietė 
terapinio žmogaus krizę, suar
dytą liturgijos simboliką.

Kalbėjo apie atvirumą laikotar
piui, tačiau reikia ne rėčio atvi
rumo, bet koštuvo atvirumo. 
Negalima žaisti šventais 
dalykais, negalima maišyti jų į 
jovalą. Šventovė — tai ne gatvė, 
ne turgus, ne rinka. Negalima 
nusilenkti madoms be kritikos, 
bet reikia aštraus proto, istorinės 
perspektyvos ir, būtinai, Dievo 
valiai pasiduodančios širdies.

Reikia skirti katalikybę nuo 
sekuliarinio humanizmo, 
transcendentinę krikščionybę nuo 
utopijos. Didžiausias ir galutinis 
žmogaus pašaukimas — būti 
žmogumi. (Žmogumi — moterimi, 
žmogumi — vyru, žmogumi — 
dvasiškiu, žmogumi — pasau
liečiu). Tik pasidarius pilnai 
savimi — pilnai save 
atskleidžiama.

Koreferentai — kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, Ramunė 
Kubiliūtė, Dovas Šaulys ir Marija 
Smilgaitė. Kai kurie jų, svarsty
dami knygą, pasigedo joje pilnos 
tiesos, realybės atskleidimo, 
teiginių įrodymo. Tačiau Dovas 
tų teiginių ir faktų sakėsi 
pasisėmęs ne mažai. Jam tik 
pirmoji knygos dalis atrodžiusi 
per daug pesimistiška, lyg mūsų

Ateities akademinio savaitgalio vakaronėje, 1984 Luučkn, kun. Jonas Borevičius, SJ; toliau — dr. 
m. .spalio mėn. 26 d., Jaunimo centro kavinėje: Dr. Linas Sidrys, prof. dr. Liucija Baškauskaitė, prof. 
Juozas Meškauskas, dr. Kazys Pemkus, Juozas B. dr. Arūnas l.iulevičius. Nuotrauka Jono Kuprio

Antano Poškaus knygos „Asmuo ir laisvė" sutiktu- Antanas Paškus, Ramunė Kubiliūtė, Dovas Šaulys, 
vėse 1984 m. spalio mėn. 26 d. Jaunimo centro Marija Smilgaitė.
kavinėje, Chicagoje, iš kairės: autorius kun. dr. Nuotrauka Jono Kuprio

kultūra stovėtų ant sugriuvimo 
slenksčio. (Kodėl ne? O kiek 
civilizacijų ir kultūrų jau sugriuvo 
istorijos eigoje? — A.K.)

Daugelis klausytojų apgailes
tavo, kad dėl vėlaus vakaro laiko 
nebuvo leista klausytojams 
pasisakyti, kun. dr. A. Paškui 
padėkoti už tokią gilią įžvalgą 
tiesos, • dabartinės realybės 
atskleidimą ir teiginių įrodymą 
knygoje. Kam tie teigimai 
nepilni, autorius žada juos 
paryškinti ir plačiau paliesti 
dviejose kitose knygose.

Po programos dar buvo 
pasivaišinta rengėjų paruoštais 
užkandžiais ir kava ir 
pasikalbėta. Kun. dr. A. Paškui, 
Marijai Smilgaitei, kun. dr. K- 
Trimakui, Ramunei Kubiliūtėi, 
Dovui Šauliui ir kitiems 
Akademinio savaitgalio rengė
jams nuoširdi klausytojų padėka.

Agnė Kižienė
Šeštadienis, spalio mėn 37 d.
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 

centre, rytinė programa pradėta 
kun. Vytauto Bagdanavičiaus 
paskaita: „Mūsų politinės tradici- 
jos’’. Kun. Bagdanavičius teigė, 
kad paprastai žiūrima į politinę 
sritį kaip šio laiko uždavinį. Poli
tika siejasi su kasdieniniu 
gyvenimu ir dažnai prisireikia 
revoliucijos griauti įsigyvenusius 
politinius organizmus. Tačiau, 
pagal kun. Bagdanavičių, yra 
kita realybės pusė: „Žmogaus 
organizavimosi pastangose yra 
kažkas pasiliekančio”. Nors poli
tinės teorijos yra linkusios žiūrė
ti į politinį gyvenimą „kaip į 
prievartinį reiškinį”, kun. 
Bagdanavičius su tuo nesutiko, 
nes tai per daug susiaurintas 
galvojima^. Tauta skiriasi nuo 
valstybės. Paskaitininkas teigė, 
kad „tauta tenkinasi bendru 
buvimu, o valstybė yra vienybė, 
kuri sugeba bendrai ir tikslingai 
veikti”. Paskaitininkas toliau 
sakė, kad valstybinė sąranga 
įgauna kažkokią beveik mistinę 
jėgą, kad ta jėga lieka, net kai 
politinės realybės faktas išnyks
ta.

Kun. Bagdanavičius perėjo 
įvairius Lietuvos istorijos 
momentus, teigdamas, kad 

kiekviename valstybinė tradici
ja turėjo reikšmės. Didžioji Lietu
vos kunigaikštija turėjo įtakos 
kuriant nepriklausomą Lietuvą. 
Paskaitininkas teigė, kad Lietu
vos nepriklausomybės kūrimu 
rūpinosi labai priešingų ideolo
gijų žmonės iš įvairių krypčių, 
bet, kad moderniais metodais 
suorganizuotas valstybinis 
gyvenimas yra lietuviams 
pasididžiavimo priežastis. \

Kun. Bagdanavičius tada apta
rė tris valstybingumo palikimą 
saugojančius politinius veiksnius 
išeivijoje (Vliką, Altą ir Lietuvių 
Bendruomenę), jų buvimo priežas
tį^. rūpesčius ir ateitį. Kiekvie
nas savaip tęsia lietuviškumo 
valstybingumo tradiciją. Kun. 
Bagdanavičius baigė mintimi, 
kad tradiciniai veiksniai gali 
vaidinti tik pagelbinį vaidmenį, 

,kad „reikia aktualių politikų, 
, kurie sugebėtų laisvai ir tiksliai 
' naudotis tradiciniais politiniais 
veiksniais”.

Ofelija Barškėtytė savo 
komentaruose minėjo, kad dėl ar 
per politiką per amžius yra 
„išnykusios tautos, suskilusios 
šeimos, užaugę ar pražuvę tur
tai”. Jinai teigė, kad svarbiau
sias politinis paprotys, kurį 
turėtumėme išlaikyti, tai skirtin
gų krypčių žmonių susitaikymas 
valstybės labui. Ji kalbėjo iš savo 
patirties, kad dabartiniame 
gyvenime tas yra sunkiai įvykdo
ma, kad žmonių asmeniškos 
ambicijos, idėjos, galvosenos ir 
darbai vyrauja. Ji teigė, kad šių 
iškeltų klausimų diskutavimas 
nulems mūsų politinę ateitį ir 
politinių tradicijų išlaikymą.

Pilypas Narutis komentavo 
politiką, kaip kūrybą. Jis minėjo 
seną posakį: „Dievas sukūrė 
pasaulį, sukūrė vyrą ir moterį ir 
sustojo”. Dievas įdiegė mumyse 
kūrybą. Jis teigė, kad spontaniš
kas politinis sukilimas irgi yra 
kūryba. Jis taip pat pažymėjo, 
kad Sovietai iš nepolitikos yra 
padarę politiką.

Diskusijos po šios paskaitos 
sukosi apie kun. Bagdanavičiaus 
minėtus Vliką, Altą, Lietuvių 

Bendruomenę, jų roles, jų 
tarpusavio susitaikymą ir pan. 
Klausytojai pareiškė įvairias 
nuomones: kad lietuviai tarpu
savio barnius neša į JAV politinį 
pasaulį, kad yra neišmintingų 
politinių tradicijų, kad politinės 
tradicijos nebūtinai turi būti vien 
iš praeities. Kitas vėliau pareiškė 
nuomonę, kad ( lietuviams yra 
gėda, jog po tięk. metų vis dar 
reikia išnagrinėti šiuos tris poli
tinius veiksniu^:. kas jie yra, 
kokios jų paskirtys. Politikos 
reikaluose vis . nerasi vienaip 
sutinkančių, bet paskaitoje 
pabrėžta, kad iš skirtingų pažiū
rų gali būti ir yięningų susitari
mų, sprendimų.

Popiet prof. dr. Liucija 
Baškauskaitė skaitė paskaitą 
„Lietuviškumo autentiškumo 
ieškojimas”. Prof. Baškauskaitė 
1970 m. parašė savo disertaciją 
University of Califomia — Los 
Angeles. Ji tyrinėjo lietuvius atei
vius Los Angeles mieste. Jos 
tyrinėjimai tuo nesibaigė, ji ir 
toliau dirba šioj srity.

Paskaitos metu prof. Baškaus
kaitė pateikė klausimus, kurie 
kyla lietuvišką autentiškumą 
studijuojant: kas jungia mus, 
lietuvius, su kitais? . Kas mus 
skiria? Kas yra mūsų? Kas yra 
mūsų ir niekeno kito? Ar tai, kas 
lietuviška, tikrai autentiška — tik 
kas seniausia?

Prof. Baškauskaitė davė pavyz
džių, kokių klausimų gali kilti iš 
anksčiau minėtų: kurie tautiniai 
raštai autentiški — seni, papras
tom spalvom išausti, ar impor
tuotomis ryškiomis spalvomis 
išausti? O kaip nutarti, kurie 
rūbai autentiški. — lageryje išaus
ti, sovietinėje Lietuvoje išausti, 
JAV išausti? Ar Čiurlionis buvo 
lietuvių ar viso pasaulio genijus?

1977 m. prof. Baškauskaitė 
sudarė sąrašą, kas apsprendžia 
tikras lietuviškas vestuves (abu 
jaunieji, ar bent jaunoji turi būti 
lietuvių kilmės; turi būti daug 
vaišių, gėrimų ir pan.). 1984 m. 
paskaitininkė galvoja pakeisti tą 
sąrašą, nes laikai keičiasi, o taip 
pat ir įžvalgos.

Paskaitininkė aptarė žmonių 
nuomonę, kas sudaro tipiško 
lietuvio charakterį (koks tu lietu
vis? kokia tavo vieta?). Kas mus 
skiria — daug, kas mus jungia — 
idėjinė, o taipgi emocinė plotmė. 
Kas mus jungia — svarbiau. 
Lietuvius jungia mintis, kad 
Lietuvos žemės plotas yra 
„mūsų” žemės plotas, kad seniai 
tą plotą turėjome ir toliau jį nori
me turėti. Be to, ieškome naujų 
buvimo formų, nors mes likimo 
dalios klausimą ne būtinai taip 
pat ištirsime, kaip Lietuvoje 
žmonės jį tyrinėtų.

Po karo JAV imigracijos įstai
gų vadinamas „Baltic Clause” 
susumavo lietuvių charakterius 
pozityviai, kaip gerai pritampan
čius, smarkiai dirbančius, taupius 
ir aukšto išsimokslinimo bei 
kultūrinio lygio. Paskaitininkė 
paminėjo, kad „Baltic Clause” 
eksperimentas ar asimiliacijos 
modeliai sugrupuoja lietuvius, o 
iš tikrųjų reikia mikroevoliucinių

Nuomonės ir pastabos
{domi ir sąmojinga

•

Yra prakutusių tautiečių, kurie 
nerausdami giriasi, jog 
prenumeruoją tik vieną lietuvių 
laikraštį. To jiems pakanka, nes 
šiaip visa lietuvių spauda jiems 
esanti neįdomi.

Tegu būna jiems neįdomi, bet 
man ji yra pakankamai įvairi, 
savita, pilna keistenybių, kartais 
net sąmojinga, Kaip tik tie 
keistumai ir neplanuoto humoro 
tvinksmiai daro mūsų spaudą 
patrauklią.

Pavyzdžiui, Kalifornijos 
Lietuviai Amerikos Vakaruose 
numeryje suradau intriguojančią 
žinią: „Kraujo spausdinimo 
tikrinimas”. Ši negirdėta 
procedūra įvyko parapijos salėje.

Kitur nekrologiniame rašinyje 
pagerbiamas tautietis, „iškeliavęs 
tokion Amerikon, iš kurios 
negrįžtama”. Vadinasi, antrą 
kartą išemigravo.

Neseniai Draugo reportaže apie 
„Didžiules lenkų minias 
Čenstakave” buvo pabrėžtas 
religinis maldininkų užsidegimas: 
„Didelė dalis maldininkų į 
Čenstakavą atkeliavo pėsti, 
nueidami šimtus tūkstančių 
kilometrų.” Tai juk ultraolimpinis 
rekordas. Jiems gi reikėjo per 
trumpą laiką kelis kartus apeiti 
žemės rutulį.

Šitokią stulbinančią infor
maciją randame ne vien tik 
išeivijos leidiniuose. Girdėjau, 
kad Vilniuje, kur cenzorių ir 
korektorių yra daugiau, nei 
žvirblių arklidės kieme, spaustu
vininkai iškrečia smagių pokštų. 
Štai šiemet buvo išleistas kalen
dorius, kuriame trumpiausias 
metų mėnuo vasaris turi 31 dieną. 
Gal tuo norėta pabrėžti Vasario 
reikšmę lietuvių tautos 
nepriklausomybei. Tylus 
protestas? Akibrokštas 
kegebistamB?!

Neseniai Literatūros ir meno 
savaitraštis bandė grynai 
angliškai nusakyti amerikiečių 
aktoriaus Newmano popu
liarumą. Deja, tas „Staring Paul 
Newman” antraštėje iš tiesų 
spokso, o ne vaidina kaip 
žvaigždė. Spaustuvininkams 
matyt pritrūko dar vienos „r” 
raidės žodžiui „starring”.

studijų, kurios tyrinėtų kiekvie
no asmens būvį dvidešimt ar kiek 
metų po to, kai jie pasirodė kokioj 
nors grupinėje nuotraukoje, ar 
pan.

Komentatorius dr. Linas 
Sidrys davė savo pavyzdžių apie 
lietuviško autentiškumo ieškoji
mą. Jis paminėjo, kad mes, išei
vijos lietuviai patys kartais 
nebežinome, pvz., kad mūsų 
dainuojamos dainos apie čigonus 
nebuvo sukurtos Lietuvoje, o 
lageriuose Vokietijoje. Tuo pačiu, 
rusų kalbos intonacija yra gero
kai asimiliuota dabartinės Lietu
vos gyventojų lietuvių kalbon, 
kad iš tolo klausantis, net negali
ma atskirti. O JAV lietuviškų 
galūnių pridėjimas prie angliškų 
žodžių juos neva tai „sulietu
vina”. Jis paminėjo, kad išeivi
joje gyvenantys lietuviai, kurie 
nepritampa prie išeivijos lietuvių 
gyvenimo, vis vien domisi įvy
kiais Lietuvoje, kad jie savo šak
nų negali užmiršti.

Klausytojai nemažai prisidėjo 
prie diskusijų ir kėlė prelegentei

Kartais ir nekalčiausia an
traštė pakursto skaitytoją 
susimąstyti. Kad ir Alės Rūtos 
.^Atsiliepimai į Dviejuose horizon
tuose pastabas”. Nereikia būti 
dideliu kalbos žinovu, kad 
suprastum, kaip nepatogiai 
jaučiasi tos „pastabos” sakinio 
gale.

Galima padaryti išvadą: mūsų 
spauda yra pakankamai gyva. 
Kaip ir gyvenime, suklumpame, 
kad vėl pasikeltumėm. O 
pasikėlę, lyg po kokio katarsio, 
mąstome vaiskiau, atlaidžiau, 
ieškome kelių tobulėjimui. Ypač 
stengiamės formuoti ne tiek save 
pačius, kiek kitus. Ta kryptimi 
mintys srūva nemunais.

Sraunaus rašymo meistrai 
aiškina skaitytojams, kad žmogui 
reikalingas poilsis, bet, antra 
vertus, tik sunkiu, pasišventusiu 
darbu kuriama šviesi ateitis. 
Rimtai rašo jie, kad moterys sava 
prigimtimi skiriasi nuo vyrų. Kiti 
su patriotine aistra įrodinėja, kad 
Amerikoje gimę lietuviukai turi 
tarpusavyje kalbėtis tik 
lietuviškai, ir didelė gėda, jei 
šitaip nedaro. Taip pat kai kas 
protarpiais primena faktą, kad 
troškulį geriausiai numalšinti 
vandeniu, bet dėl visa ko cituoja: 
alų gerti sveika.

Vienas išminčius po ilgesnių 
samprotavimų išveda: nepa
tartina per griovį šokti du kartus. 
Kitas mentoriu8 jaučiasi labai 
nelaimingas, jei koks lietuvis, 
pasprukęs iš komunistinės 
priespaudos, ima čia laisvai 
reikšti savo nuomonę. Pasak 
mentoriaus, kas mums buvo 
galima pokario metais, dabarties 
lietuviams Lietuvoje draudžiama. 
Nevalia bėgti nuo okupanto. 
Lietuviai privalo ten tupėti kaip 
grybai po tarybinės laimės 
lapais.

Žumalizmo meistrai ir poetai 
labiausiai mėgsta kartoti amžiną i 
praeinamumo temą: gyvenimas 
nestovi vietoje, laikas bėga, ir 
mes kintame, pasiduodami 
pavasariui, vasarai, rudeniui, 
žiemai... ak, žiemai!

Toks yra mūsų spaudos vaiz
das. Kaip sename olandųtapybos 
peizaže: į visumą susilieja žemė, 
akiratis, dangus. Ir apačia, ir 
viršus. Naivumas ir išmintis. 
Spaudos dirvonai priglaudžia 
viską.

įvairių klausimų. Prof. Baškaus
kaitė prie anksčiau darytų pasta
bų pridėjo, kad dabartinė situai ■ 
ja Kalifornijoje, su įvairiom- 
naujų imigrantų bang.ri;- 
kaip tik jai, antropol,' 
mi, kaip dabartinė „Elli !■ .no 
(senųjų ateivių į JAV imigra
cijos punktas). Kalifornijos val
džia net priėjo prie tokio taško, 
kad yra diskutuojama, ar reikia 
įvesti privalomą etninių studijų 
kursą Kalifornijos universitetuo
se. Kai klausytojai norėjo žinoti, 
kas labiau pakenks lietuvių išliki
mui, uždarumas ar atvirumas, 
prelegentė labai moksliškai at
sakė — abu. Kai ji buvo paklaus
ta, kiek lietuvių papročių būti
nai reikia ir kiek užtenka, kad 
pvz. vestuvės būtų lietuviškos, 
prelegentė atsakė, kad yra sunku 
pasakyti — yra tięk variacijų. 
Žodžiu, ši paskaita iškėlė daugiau 
klausimų, negu kad jų atsakė, bet 
klausytojai visa tai labai šiltai 
priėmė.

Ramunė Kubiliūtė 
(Tęsinys ateinantį šeštadienį) .

Todėl patariu minėtiems 
prakutusiems tautiečiams atleisti 
mums mūsų spaudos kaltes, 
suprasti bei įvertinti lietuvių 
laikraščių ir žurnalų nuoširdžias 
pastangas kuo ilgiau pratęsti 
egzistenciją.

Pranas Visvydas

Dėl idėjų vingių

Dėkodamas už dėmesį Varpo
19-tam numeriui, supažindinant
spalio mėn. 27 d. laidoje skaityto
jus su jo turiniu, prašau leisti 
viešai pasisakyti dėl priekaištų 
mano straipsniui „Idėjų vin
giuose”.

1. Priešingai recenzento 
pastabai, aš kaip tik didžiausią 
dėmesį ir atkreipiau į paskai
tininko pasirinkto mokslininko 
tiesioginę nacionalizmo sam
pratos analizę. Tik dėl to šis 
straipsnis ir Varpe atsirado.

2. Negaliu sutikti su 
priekaištu, kad neskiriu 
mokslinių šaltinių citavimo bei 
nagrinėjimo nuo „tiesioginio jų 
tezių propagavimo”. Esu įsitiki
nęs, jog kiekvienas, perskaitęs 
mano straipsnį, lengvai paste
bės, kad dr. Kęstutis Skrupskelis 
kaip tik ir propaguoja dr. Hans 
Kohn įrodinėjimus, juos 
atitinkamai iš veikalo parinkęs 
savo tezei pagrįsti. Kas blogiau
sia, kad paskaitininkas ir, kalbą 
išspausdinus Drauge, straipsnio 
autorius, nepateikė jokios auten
tiškos citatos nei šaltinio. Aš gi 
savo straipsnyje, įrodinėdamas' 
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klaidingą paskaitininko q
interpretavimą, įrašiau prof. dr. j
H. Kohn svarstymų citatas ir iš į 
kurio veikalo yra jos paimtos.

3. Stebiuosi, kaip galėjo at- j 
sirasti man toks kaltinimas: „... 
jis meta priekaištą visai vėlesnei 
išeivijos intelektualų kartai, įtar
damas ją tautinio sąminingumo 
stoka”.

Mano straipsnyje nėra nei 
vienu žodžiu paminėtas joks kitas 
intelektualas, o juo labiau visa 
intelektualų (jei jau tas terminas 
tinka taip visur taikyti) karta, 
išskyrus tik tuos, kurių svarsty- 
manjs.’gš oponuoju.

4. pražus yra recenzeųftęų,, 
pamokymas: „Bet viešoms dis
kusijoms neapeinama sąlyga yra, 
kad oponuojant kitoms mintims, 
būtų ir rūpestis įsigilinti į tai, kas 
tikrai yra sakoma ar rašoma”.
Deja, jo sau negaliu prisiimti, nes 
nei vienu faktu nėra įrodytas 
mano nerūpestingumas; 
interpretuojant paskaitininko bei'; 
^ponaus :ntis. Ir aš,, laikau 
g) ibiu oų< ngimu etikai teisti 
ką n<ir.- .-•-•įgilinus į tai, kas jo 
vra iš tikrųjų parašyta ar 
pasakyta.

ū. R<p . >’ • iai i n įstrigo 
pastaba, kad .'siaut mūsų 
tautos išlikimo kla simus „taipgi 
svarbu ir intelektualinis sąžinin
gumas”. Skaitytojas iš tokios 
insinuacijos nesunkiai padarys 
išvadą, kad mano straipsnyje 
esama kokio tai sukčiavimo. 
Kodėl? Ar panaudotos citatos yra 
netikros? Ar jos iškreipia 
kontekstų mintį? Ar yra kokios 
blogos intencijos žymės įrodinė
jant tai, ko paskaitininkų bei 
autorių nebuvo pasakyta ar 
parašyta?

Šį paaiškinimą, redaktorei 
leidus, rašau tiems, kurie skaitė 
tik recenziją šiame laikraštyje. ' 
Skaičiusiems ir mano straipsnį 
jis, manau, yra nereikalingas.

Antanas Kučys 
Lemont, III.

klausomasi 
paskaitos.

Ateities akademiniame savaitgaly, 1984 m. spalio 
mėn. 27 d. Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre.

Liucijos Baškauskaitės 
Nuotrauka Jono Kuprio
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