
jj| I RcSPUBLIKMI 3IBU0TEK
V i L. NI U S, Lanino pr. 51

ANTROJI DALIS Lietuvos
Naclona . •
M.Mažvyda 
Biblioteka

' W. T33TVC1T5

■n

(UlA U G A S

MOKSLAS, MENAS, LITERA
Saturday supplement 1990 m. spalio mėn. 13d./ October 13,

L . :ra
Jįjį Nr. 200(37)
Įyr?” . .a..

Lietuviškųjų studijų savaitė

<oi
•iv 
ob 

lavoje^ 
n

JUOZAS BAUŽYS

Apie Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrų

„Neužtenka vien tik kultūrines 
vertybes kurti, bet reikia su
daryti sąlygas, kad sukurtos 
kultūrinės vertybės išliktų 
amžiams ir kad jomis galėtų 
pasinaudoti ateinančios kartos. 
Tai liečia išeivijoje sukurtas 
vertybes, kurios anksčiau ar 
vėliau turės pasiekti plačiuosius 
lietuvių tautos sluoksnius 
Tėvynėje kaip išeivijos įnašas i 
bendrą tautos kultūrą”.

Su tokia nuostata grupė viduri
nės ir vyresnės kartos lietuvių 
JAV — mokslo žmonių, universi
teto dėstytojų, intelektualų bei 
kultūrininkų — 1982 metais 
Chicagoje įkūrė Lituanistikos 
tyrimo ir studįjų centrą (Lithua
nian Research and Studies 
Center, Ine.). Jo įsteigimo inicia
toriai — dr. Vytenis Damušis, 
teisės istorikas Jonas Damaus
kas, Pasaulio lietuvių archyvo di
rektorius Česlovas Grincevičius, 
kun. Vaclovas Gutauskas, a. a. 
Bronius Kviklys, prof. dr. Arūnas 
Liulevičius, prof. dr. Tomas Re
meikis. Dauguma jų ir dabar yra 
LTSC taryboje. Pirmuoju centro 
pirmininku tapo jo aktyviausias 
steigėjas prof. dr. Jonas Račkaus
kas, nuo 1979 metų dirbantis ir 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto, jau 30 metų ruošiančio 
pradinių bei aukštesnių lituanis
tikos mokyklų mokytojus, rekto
riumi. LTSC įsikūręs Jaunimo 
centre.

Stambiausias Lituanistikos 
tyrimo ir studįjų centro padalinys 
— Pasaulio lietuvių archyvas. Čia 
saugomi Daužvardžių konsula- 
rinis rinkinys, Vokietijos ir 
Austrįjos tremtinių lietuvių ar
chyvas, profesoriaus Kazio Pakš
to, Balio Sruogos, Antano 
Škėmos, prelato Mykolo Krupavi
čiaus, generolo Stasio Dirmanto 
bei kitų įžymių mūsų išeivių 
archyvai, taip pat Pasaulio ir 
JAV Lietuvių Bendruomenių, ki
tų draugijų ir sąjungų dokumen
tai. Pasaulio lietuvių archyvo bib
liotekoje ir viešoje Pedagoginio 
lituanistikos instituto biblio
tekoje sukaupta 48 tūkstančių 
pavadinimų leidiniai (tarp jų — 
11 tūkstančių pokario Lietuvoje 
ir apie 24 tūkstančiai tuo pat 
metu kitur išleistų knygų lietu
vių kalba).

Periodikos skyrius turi 13 
šimtų pavadinimų spausdinių. 
Saugomi Aušros, Varpo, Draugi
jos žurnalo, leisto iki 1911 metų,

pilni rinkiniai, Ateities, leistos 
nuo 1911 metų, Vilniaus žinių ir 
kiti komplektai. Didesnė pusė 
periodikos — pokario metų lei
diniai.

Istorikai Jonas Dainauskas 
1988 metais Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrui padovanojo savo 
asmeninę biblioteką: apie 18 
tūkstančių knygų 24-iomis 
kalbomis, tarp jų apie 14 tūkstan
čių, liečiančių Lietuvos istoriją.

Žilevičiaus-Kreivėno vardo lie
tuvių muzikologijos archyvas dar 
ne visas sukataloguotas. „Tai 
didžiausias pasaulyje šiob rūšies 
rinkinys”, sako prof. Jonas 
Račkauskas. Čia gaidos, plokš
telės, rankraščiai (tarp jų ir M. K. 
Čiurlionio), dokumentai, kon
certų programos ir t.t. Iš viso per 
400 pėdų medžiagos. Nei viena 
lietuvių opera Amerikoje nebuvo 
pastatyta be šių gaidų, kaip 
nebuvo be jų koncertuose atlikta 
ir dauguma lietuviškos muzikos.

Lietuvių Dailiojo meno insti
tutas (Lithuanian Institute for 
Fine Arts) yra sukaupęs įžymių 
lietuvių menininkų kūrinių 
kolekciją: per 40 Mstislavo Dobu
žinskio bei 60 Viktoro Petra
vičiaus kūrinių ir daugiau kaip 
700 Prano Domšaičio kūrinių rin
kinį (kuriuos visus nupirko Lietu
vių Fondas). Čia saugoma ir 
Kazimiero Baltramaičio lietuvių 
menininkų archyvas ir Čiurlionio 
galerijos archyvas.

Kartografijos skyriuje — Rad
vilai Juodąjam priklausę 1613 
metų žemėlapiai bei profesoriaus 
Kazio Pakšto ir pulkininko Juozo 
Andriaus žemėlapių rinkiniai. 
Vaizdinių-garsinių priemonių 
skyriuje sukaupti užsienio lietu
vių radijo programų įrašai, vaiz
dajuostės, kuriose užfiksuota 
senų įžymių lietuvių pasako
jimai, gyvenimo nuotrupos.

Verta paminėti ir prie Lituanis
tikos tyrimo ir studįjų centro 
prisijungusį Budrio vardo 
lietuvių fotoarchyvą, kuriame 
yra laikomi didžiausi negatyvų ir 
nuotraukų rinkiniai, vaizduoją 
Amerikos lietuvių kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą. Yra ten ir 
vertingos fotodokumentacįjos iš 
Lietuvos praeities.

LTSC muziejuje blykčioja 
direktorės Nijolės Mackevičienės 
kruopščiai parengtų ekspozicįjų 
stiklai. Už jų Lietuvos pašto 
ženklai, pinigų kolekcija, įvairių 

(Nukelta į 2 psl.)

Vasaros veja vasaras ir štai jau 
34-ą kartą į Dainavą (Man- 
chester, Michigan) rinkosi 
Lietuvių Fronto bičiuliai ir jų 
bičiuliai studijų ir poilsio 
savaitėn. Šiemet ji buvo pavadin
ta Lietuviškųjų studijų savaite, 
panašiai kaip tokio pobūdžio 
savaitės jau seniai yra rengiamos 
Europoje. Gal dėl to šiemet joje 
dalyvavo ir nemažas skaičius 
nepriklausančių LFB sąjūdžiui. 
Ateity bus bandoma įtraukti ir 
kitas organizacįjas bei asmenis 
į tokių Lietuviškųjų studijų 
savaičių programos sudarymo ir 
rengimo darbus.

Didelė paskaitų, svarstybų ir 
diskusijų dalis šioje studijų 
savaitėje buvo skirta bendrai 
temai „Lietuvos valstybingumo 
formos ir turinys”. Kita pro
gramos dalis apėmė išeivijos 
politinės ir visuomeninės veiklos 
klausimus bei problemas, kiek jos 
yra susijusios su Lietuvos reika
lais.

Ateina nauji žmonės
Kaip įvadas į šios savai

tės paskaitų ir svarstybų ciklą 
pirmadienio (rugpjūčio 13 d.) rytą 
buvo atidaromoji Vytauto Voler- 
to paskaita. Prelegentas savo 
mintis pradėjo šiltais žodžiais, 
skirtais prisiminti prieš 10 metų 
(1980 m. rugsėjo mėn. 7 d.) mirusį 
bičiulį, rašytoją Aloyzą Baroną, 
nuolatini tokių LFB Studįjų 
savaičių dalyvį. Volertas surišo 
Barono asmenį ir jo reiškimąsi 
lietuviškoje veikloje su tolimesne 
savo paskaitos tema — apibūdini
mu Lietuvos ir išeivijos dabarti
nės būklės. Lietuvoje gyvenimas 
iškelia naujas problemas, ten ku
riamas naujas gyvenimas, nau
ja valstybė, nauji įstatymai. 
Išeivija dažnai jaučiasi, lyg 
atsidūrusi šalia tautos. Mūsų 
reikšmė tik ta, kiek galime pa
veikti Lietuvos naudai savo 
kraštų vyriausybes, spaudą. įvy
kiams staiga užklupus, veiksniai 
pasimetė. Jautėsi jais nusivy
limas, net ir Lietuvių Bendruo
mene. Atsirandanti privati inicia
tyva ėmėsi darbo, rodo didelį 
entuziazmą, sudarinėja ir vykdo 
projektus, kurie yra įgyvendi
nami. Jei komandos iš viršaus 
negirdėti, tai žmonės patys susi
buria. Nauji ir jauni žmonės!... 
kuriuos sušaukė pats gyvenimas 
taip, kaip kadaise gyvenimas 
rezistencįjon sušaukė ir Lietuvių 
Fronto jaunus žmones. Volerto 
paskaitos mintys iššaukė gyvas 
diskusijas dėl konkrečių politinės 
ir visuomeninės veiklos galimy
bių.

Lietuvos valstybingumas 
teisės atžvilgiu

Arūnas Gudaitis, jaunas tei
sininkas iŠ New Yorko, buvęs 
JAV senatoriaus Daniel Riegle 
teisinis patarėjas, savo paskaitoje

iškėlė liūdną faktą, kad nors 
Lietuva ir paskelbė Kovo 11 aktu 
savo nepriklausomybę, remda
masi teisiniu pagrindu, ji vis 
dėlto Vakaruose nesusilaukia 
pripažinimo ir to teisinio fakto 
supratimo. Vakarai labiau nori 
padėti Gorbačiovui. Sovietiniai 
komentatoriai, o dažnai ir ame
rikiečių spauda sėkmingai įti
kina didelę dalį visuomenės, kad 
Lietuvos nepriklausomybė yra 
Sovietų Sąjungos konstitucijos 
ir procedūros klausimas. Tad 
būtina ir mums patiems gerai 
suprasti teisinius argumentus ir 
juos perteikti politikos žmonėms 
bei spaudai.

Arūnas Gudaitis tam rekomen
duoja naudotis naujai išleista 
teisininko Povilo Žumbakio 
redaguota knyga Lithuanian In- 
dependence: the Re-establishment 
of the Rule of Law, kurioje yra 
duoti amerikiečių teisės ekspertų 
(Lowry Wyman ir William J. 
Hough) pasisakymai ir sutelkti 
net 54 Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos doku
mentai, išleisti po kovo 11-os 
dienos.

Tos pačios temos rėmuose 
kalbėjo ir Antanas Bartusevičius, 
teisininkas iš Lietuvos, savo pra
nešime pabrėždamas, kaip nepap
rastai sunku, tiesiog neįmanoma 
Lietuvoje per tokį trumpą laiką 
suformuoti tvirtą teisinę koncep
ciją. Naujai išleidžiamus įstaty
mus dažniausiai parengia ne tei
sininkai. Politinė padėtis ir val
džioje esantys žmonės tai nule
mia. Kita vertus, sovietų teisi
ninkai savuosius įstatymus inter
pretuoja pagal savąją sovietinę 
politika. Tai yra „guminiai” 
įstatymai. Tautų apsisprendimo 
teisė ignoruojama tiek Sovietų 
Sąjungoje, tiek ir Amerikoje. Pa
čiai Lietuvai būtinai reikalinga 
Vakarų teisinė pagalba patari
mais ir per ad hoc ekspertus.
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litrfkti, neišmintinga1 
Mat Visai nereaguoti fr 
feibjemas ir puoselėt?' 
ūgįLietuvoje pasireiŠ^ 
Rūpesčiams.
ityivoje pasireiškiančių1! 
labiausiai pastebima#’ 
^politinės kultūro#1 
Matomi dideli nuomoM 
tmai dėl būdų, siekianti! 
S&vės. Įvairios nua>n 

P^non^s turi būti traktuojamos! 
na vien tautiškumo-nacionalizmų j 

Epagrindu, bet ir demokratiškai/^ 
®KM®jFpiente matyti nesutarimų^ 

santykiai su plačiąj 
KWwtma nėra artimi: juk buvqv 
Kuojugs atrodo, be reikalo) įsteigę 

W;WiHtybes laikraštis. Net
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padarytas kaip prie- 
sustiprinti vyriausybės.

Valdžia neturėtų 
gĮjĮflĮį^ti' Bažnyčios autoritetu.' 

apturi būti su tauta ir ry-'^ 
ja, bet jokia partinė poli- 

/ tika . negali identifikuotis su 
i! BažfcįįteiabČia ir yra visų mūsų 
i rūpestis, kad, kuriant iš nieko 
į naują valstybę, nebūtų pamiršta 
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Efektyvūs visu 100%
Povilas Žumbakis, anksčiau 

minėtos knygos iniciatorius ir re
daktorius, kalbėjo apie ad hoc 
grupių greitąją akcįją. Apžvelgęs 
praeities įvykius, pareikalavu
sius greitos akcijos (Simo Kudir
kos pabėgimas, OSI išpuoliai ir 
kt.), pabrėžė, kad visada tokiais 
atvejais susidarydavo grupės 
žmonių, atsirasdavo atskiri as
menys, kurie demonstracįjomis, 
laiškų ir telegramų akcįja ar 
kitaip atlikdavo skubų ir tei
giamą darbą. Yra momentų, kada 
turime būti efektyvūs visu 100%. 
Šiuo Lietuvai itin svarbiu mo
mentu mūsų veiksniai dažnai 
tokiam efektyvumui nėra pasi
ruošę. Neretai iš jų pusės jau
čiamas net ir trukdymas privačių 
grupių ar asmenų darbui, nenoras 
priimti ateinančius iš šalies su 
pasisiūlymais padėti. Tad ad hoc 
grupės dažnai pačios susiranda 
projektams lėšų, sudaro strategi
jas ir darbą atlieka. Prelegentas 
ypač teigiamai atsiliepė apie Lie
tuvių informacijos centro darbą, 
pasidžiaugė ir jaunimo įžvalga, 
paminėdamas šios vasaros Moks
leivių ateitininkų sąjungos sto
vykloje priimtą rezoliuciją.

Žumbakio paskaita buvo gal 
kiek per aštri, gal daugiau 
iškelianti ir pabrėžianti kont
roversinius faktus ir jų nevynio- 
janti į vatą. Ir tai turbūt savo

tarpe yra gerai?.. Be abejo, tai 
buvo pagrindas gyvoms diskusi
joms. Jose, tarp kitko, buvo 
iškeltas pageidavimas, kad iš 
abiejų pusių -- Bendruomenės ar 
kurio kito veiksnio ir privačios 
iniciatyvos grupių — būtų di
desnis kooperavimas ir koordi- 
nacįja.

Apmąstymai apie Kovo 11
Tai buvo dr. Vytauto Vardžio 

mintys, kilusios, stebint vė
liausius įvykius Lietuvoje. Tie 
įvykiai palietė ir tebeliečia 
kiekvieną iš mūsų asmeniškai, 
mūsų išeivįją ir pačią Lietuvą. 
Asmeninis mūsų gyvenimas tapo 
supintas su Lietuvos likimu.

Lietuva apie išeiviją, 
fe* išeiviai apie Lietuvą 
lįįyopoziume, kurio tema buvo 
pfetuvos pažiūra į išeiviją” 
alyvavo: Antanas Bartusevičius, 
iėtuvos teisininkų draugijos 
Į^b-ir Lietuvos teisių draugijoj 

kun. Kastytis^ 
gMmptttsMas, buvęs inžinierius, s 

kunigas, gyvenantis Chi-d 
tm^^rvydas Lukoševičius^ 

Kauno, Juliusa 
poetas, Vilniaus uni-»į 

i vpr^įteto Lituanistikos katedros, i
Atsirado psichologinis lūžis veidt&įįfc^tffihitas. Simpoziumui modera-h 
į egzistencinę tiesą: esame Vardys. Jo daly-9
tautos, bet kartu ir šalia tautt^ffi®pSfflw^nagrinėti išeivįjos p 
Net ir visos išeivįjos pastangos1 susidariusį Lietuvoje, po-į
Lietuvai vaduoti pasirodė ne-■'> ’iitrhiu, religiniu, kultūriniu bei~ 
reikšmingos: pasaulio dėm^cvn ■ ’ •
atsirado Lietuvai, o ne 
pastangoms. Išeivįjos reikšmė 
mažėjo. Lietuvai reikia ne 
vijos veikėjų, bet biznierių. Ir 
po to, kai visi išeivių darbai 
motyvuoti Lietuvos 
idealu. Pasijuntame, kad 
esame ne tremtiniai, bet 
(nors gal ir ne duoneliautojai) 
Koks dabar būtų išeivijos 
muo, koks ryšys su tauta? 
vis tiek turėtų išlikti stipri, 
reikės net stiprinti nauja

požiūriu. Kai kurios , 
prelegentų mintys nu- * 
į Lietuvos klausimus f 

o dar labiau nuo', 
simpoziumo temos buvo(> 

prasidėjus klausimams 
Ar tai nerodo, kad 

pažiūrose bei “ 
daug bend- 
tik kelios 5 
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Ir po dešimt metų tebešviečia
JONAS KIDYKAS

Spalio 14 dieną sukanka dešimt 
metų nuo a.a. tėvo Prano Masi- 
lionio, SJ, mirties. Platesnei 
Amerikos lietuvių visuomenei jis 
nebuvo žinomas, išskiriant arti
muosius gimines ir vieną kitą 
buvus) jo pažįstamą. Bet Lietuvo
je jis buvo ir tebėra labai plačiai 
žinomas ir tebegerbiamas, o 
daugelio stačiai šventu kunigu 
laikomas. Verta ir mums su juo 
susipažinti.

Velionis Pranas gimė 1902 
metų vasario 26 dieną, Pažosų 
kaime, Joniškėlio parapijoje. 
Tėvai Juozas ir Viktorija buvo 
darbštūs, pamaldūs ūkininkai, 
užauginę tris sūnus ir šešias 
dukteris. Pradžios mokyklas 
lankė Pušalote ir Joniškėlyje. 
Panevėžio realinę gimnaziją 
baigė 1922 metais ir įstojo Kaune 
į teologijos-filosofijos fakultetą 
universitete. Po metų pasirinko 
kunigų seminariją, o 1927 metais 
vyskupas Kazimieras Paltarokas 
jį įšventė į kunigus.

Jauną kunigą vyskupas pasky
rė Panevėžio katedros vikaru, 
kiek vėliau savo kanceliarijos 
kancleriu bei Panevėžio amatų ir 
ruošos mergaičių mokyklos kape
lionu. Nors visur čia gerai ir 
sėkmingai darbavosi, bet jį vis 
labiau traukė vienuoliškas 
gyvenimas. Susipažino su viena 
vienuole sesele, stebėjo jos 
gyvenimą ir matė jos laimę ir 
džiaugsmą, kurie spindėte 
spindėjo iš jos asmenybės ir 
gyvenimo elgesio. Ilgai svarstęs, 
kunigas Pranciškus ir pats pa
suko į vienuolyną. 1929 m. rug
sėjo 15 d. įstojo į Jėzaus draugijos 
(jėzuitų) ordiną Pagryžuvyje. Po 
naujokyno gilino teologijos studi
jas Innsbruck’e, Austrijoje.

Baigęs studijas, pirmiausia dar
bavosi Šiauliuose, jėzuitų Šv. Ig
naco bažnyčioje. Antrosios bolše
vikų okupacijos metais nusa
vinus ir uždarius visus vienuo
lynus, kunigas Pranas buvo kil
nojamas po įvairias parapijėles. 
Nors jam, ne taip, kaip kitiems 
trylikai jėzuitų, sėdėti kalėji
muose ar lageriuose ir neteko, 
tačiau ateistinė valdžia nedavė

Lietuviškųjų studijų 
savaitė Dainavoje

(Atkelta iš 1 psl.)
nateisė ir lygiavertė Lietuvos 
atstovė. Ji turėtų būti formali ir 
neformali patarėja, leidžiant 
įstatymus, darant ekonominę 
reformą, palaikant ryšius su 
organizacijomis. Ramanauskas: 
pirmosios informacijos apie 
išeiviją Lietuvon atėjo su „pa
žangiųjų” ekskursijomis (labai 
jau šališkos), su Metmenų 
žurnalu. Bet tikro supratimo apie 
išeiviją ilgai neturėjome. Buvo 
girdima daug negatyvių dalykų, 
tačiau išmokome skaityti tarp ei
lučių, klausydavome ir žinojome 
apie Lietuvių katalikų religinę 
šalpą. Dabar išeiviai turėtų 
kviestis iš Lietuvos kunigų dar
buotis miestuose, kur jie reika
lingi jaunimui. Lukoševičius: 
Reiktų atlaidžiau žiūrėti į Lie
tuvoje daromas šiuo metu 
klaidas. Investavimo galimybėms 
išeivija galėtų surasti bendrovių, 
nes juk pačios išeivijos finansi
niai ištekliai per maži Lietuvos 
ekonominiam atstatymui. Kele
ras: Anksčiau apie išeiviją 
kalbėjomės ir žiniomis dalinda- 
vomės, susirinkę kur nors 
mažuose būreliuose pas-patiki
mus draugus. Dabar į Lietuvą 
turėtų grįžti išeivių kultūrinė 
kūryba, kuri išeivijoje jau pra
deda nykti. Pagalvokime, kas 
Lietuvai svarbiau: dangoraižiai 
ar Maironis?

Lyg ir tęsinys šio simpoziumo 
turėjo būti kitas simpoziumas, 
įvykęs už poros dienų. Jo tema — 
„Išeivijos pažiūra į Lietuvą”. 
Dalyviai: architektas Edmundas

Tėvas Pranas Masilionis, SJ (1902-1980)

jam ramybės, nuolat sekė ir vertė 
bažnytinę vyriausybę kilnot jį iš 
vieno užkampio į kitą. Iki 1977 
metų perėjo šešias parapijėles, 
kol buvo paskirtas Sidabravo bei 
Dapšionių parapijų klebonu, kur 
jis ir apaštalavo iki mirties 1980 
metų spalio 14 dieną.

Pirmieji didesni susidūrimai 
su ateistine valdžia prasidėjo 
Palėvenėje dėl komjaunimo per 
pasilinksminimą padegto vie
nuolyno, nuo kurio užsidegė ir 
greta esanti bažnyčia ir labai 
nukentėjo. Ta proga valdžia pa
noro bažnyčią panaikinti ir ne
davė leidimo remontuoti. Parei
kalavo atiduot raktus. Kunigas 
Masilionis raktų nedavė, o 
pamaldas turėjo lauke, švento
riuje, nepaisydamas nei lietaus, 
nei sniego darganų. Prasidėjo 
kelionės į Vilnių po valdžios įstai

Arbas, fotografas Vytautas 
Maželis ir dr. Zigmas Brinkis. Jie 
visi trys neseniai buvo lankęsi 
Lietuvoje ir savo pranešimuose 
dėstė daugiau ar mažiau savo ke
lionės įspūdžius bei patirtis.

Bažnyčia ateistinėje 
valstybėje

Bažnyčios taktiką ir strategiją 
Rusijoje ir Lietuvoje labai gražiai 
nagrinėjo savo paskaitoje kun. 
Kastytis Ramanauskas, šios stu
dijų savaitės kapelionas, kiekvie
ną rytą su stovyklautojais auko
jęs ir šv. mišias. Rusijoje stačia
tikių Bažnyčia buvo visiškai 
kontroliuojama KGB. Ji buvo 
suskaldyta į atskiras grupes ir 
visai sunyko. Bažnytinė hierar
chija bandė su valdžia kooperuoti, 
bet tai nedavė rezultatų. Bažny
čios kai kur liko tik papuošalais, 
net su Stalino portretais ant 
sienų, patriarchas apdovanotas 
medaliais, bet iš žmonių širdžių 
buvo baigiamas išrauti tikėjimas.

Po daugelio priespaudos metų 
ir Lietuvos Bažnyčia atsidūrė 
blogoje būklėje. Kasmet išmir
davo 30-35 kunigai, o naujų į 
seminariją priimdavo tik po pen
kis. Kirtosi principai su realybe. 
Tačiau Katalikų Bažnyčios cent
ras yra Romoje, tad jo sovietai 
negalėjo kontroliuoti. Idealistų 
grupės, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika, Eucharistijos 
bičiuliai pradėjo Lietuvos dvasinį 
atgimimą. Teigiamai veikė ir 
pogrindžio seminarija bei tokių 
kunigų, kaip Zdebskis, Svarins
kas, Tamkevičius ir kiti, pavyz
džiai.

gas. Pagaliau leido uždengti 
bažnyčios stogą ir remontuoti 
vidų. Tuo metų tėvas Masilionis 
jau sirgo plaučių džiova. Už tokį 
jo užsispyrimą valdžia atsilygino, 
atimdama kunigo darbo pažymė
jimą, ir uždraudė eiti kunigo 
pareigas. Tik vyskupo Julijono 
Steponavičiaus pastangomis 
buvo grąžintas pažymėjimas, bet 
su sąlyga iškelt jį iš Palėvenės 
altarista į Saločius.

Neišskaičiuosim čia visų velio
nio atliktų darbų apleistose para
pijėlėse, kur ne tik puošė bei 
remontavo bažnyčias, bet ir 
atgaivino tikinčiųjų tikėjimą, pa
traukė jaunimą. Štai jo didelių 
pastangų, ryžto ir drąsos darbų 
vaisiai.

Jau Šiauliuose pirmaisiais 
pokario metais, kai buvo 
uždraustas tikybos mokymas

Brazaičio ir Landsbergio 
vyriausybių paralelė

Šiame simpoziume dalyvavo 
Pilypas Narutis, vienas iš 1941 
metų sukilimo organizatorių, ir 
Viktoras Makoveckas, filosofas, 
redaktorius ir Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos užsienio rei
kalų komisijos patarėjas. Mo- 
deravo dr. Vytautas Vardys.

Pilypas Narutis plačiau kalbė
jo apie Juozo Brazaičio vyriau
sybę ir palygino jos veiklą su 
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mokyklose, išardytos visos 
katalikiškos jaunimo organi
zacijos, kun. Masilionis ėmė or
ganizuoti moksleivių „Eucharis
tijos mylėtojų” sąjūdį, kuris išau
go iki daugiau kaip 50 tūkstančių 
narių. Kai buvo uždarinėjami visi 
vienuolynai, jis įkūrė naują 
Eucharistinio Jėzaus seserų 
kongregaciją, kuri sėkmingai 
slapta veikė ir sunkiausiomis 
sąlygomis, rūpindamasi jaunimo 
ir liaudies religiniu švietimu, 
tikėjimo ir artimo meilės gaivi
nimu visoje Lietuvoje ir kai ku
riose Rusijos srityse.

Kai buvo mėginama paraližuoti 
Kauno kunigų seminarijos veik
lą, mažinant klierikų skaičių, 
šantažuojant dėstytojus ir auklė
tinius, kai jaunuoliai, pasiryžę 
stot seminarijon, buvo gąsdinami 
ir visaip terorizuojami, tėvas 
Masilionis pravedė slapta 
daugybę rekolekcijų jaunuoliams 
ir klierikams, taip stiprindamas 
jų pašaukimus, drąsindamas 
nepaisyti sunkumų ir persekio
jimų, gydydamas laikotarpio 
padarytas žaizdas jaunuolių 
sielose. Šį tylų, ramų bei intensy
vų apaštalavimo darbą laimino ir 
visaip rėmė bei skatino da
bartinis mūsų kardinolas, tuome
tinis seminarijos bendrabučio 
vedėjas Vincentas Sladkevičius.

Kun. Masilionio džitigųs apaš
talavimas nesiribojo vien. pri
vačių, „pogrindinių” rekolekcijų 
organizavimu kunigams, klieri
kams ir jaunimui bei vienuolėms. 
Tuomet tokių rekolekcijų or
ganizavimas buvo nusikals
tamas, Sibiro tremtim baudžia
mas darbas. Valdžia reikalavo tai 
uždrausti. Bet vyskupas Julijonas 
Steponavičius nesutiko ir už tai 
buvo ištremtas Žagarėn.

Vienas iš didžiųjų velionio rū
pesčių buvo stiprinti Lietuvos 
kunigų dvasią. Ir tai jam sekėsi. 
Lenkas prelatai Ellert’as po 
tokių rekolekcijų kunigams 
pasakė: „Pas mus į Vilnių prieš
kariniais laikais atvykdavo re
kolekcijų vesti ir iš Krokuvos, 
ir iš Varšuvos labai išsilavinę 
eruditai vienuoliai. Tačiau šis 
Tėvelis kažkuo pranoko juos 
visus”.

Kun. Masilionis dažnokai lan
kydavo ir laiškais palaikydavo 
svyruojančius, per daug „atsar

dabartinės Lietuvos vyriausybės 
veikla. Tautos sukilimas prieš 
okupantą buvo panašus ir tada, 
kai jį organizavo Lietuvių ak
tyvistų frontas, įr dabar, kai jis 
spontaniškai kilo iš Sąjūdžio. Lai
kinoji vyriausybė 1941 metais 
veikė vos du mėnesius, ji buvo 
priversta nutraukti darbą; 
dabartinė Lietuvos vyriausybė 
dirba, bet sovietų spaudimas yra 
didelis, o Vakarų pripažinimo 
nėra. Lietuvių aktyvistų fronto 

gius” brolius kunigus, ypač 
jaunuosius. Nors būdamas jau 
gana silpnos sveikatos, nepa- 
būgdavo ilgų, sunkių kelionių 
nunešti prislėgtam kunigui 
Dievo meilės bei ištikimybės 
ugnies. Kun. Juozas Zdebskis ne 
kartą pasakojo tokį atsitikimą. 
Jis darbavęsis tolimoje Dzūkijos 
parapijėlėje, su kuria buvęs 
sunkus susisiekimas. Pėsčiomis 
reikėdavę eiti 13 kilometrų, 
Vieną vėlyvą žiemos vakarą, per 
pūgą, ateina tėvas Masilionis, 
prašydamas padėti jam susi
orientuoti keblioje padėtyje. 
Anuomet kunigai buvo tiek 
įbauginti, kad savo pobūviuose 
vengė kalbėtis apie esamas pro
blemas, o pasitenkindavo kal
bomis apie orą ir kitus nieke
lius. Kun. Masilionis prieši
nosi tokiam bailumui. Dabar, 
atvykęs pas mažai tepažįstamą 
kun. Zdebskį, tiesiai, be jokių 
užuolankų paklausęs: „Su kuo tu, 
kunige Juozai? Ar su tais, kurie 
šliejasi prie ateistinės valdžios, ar 
su tais, kurie nieko nepaisydami, 
stovi po kryžiaus vėliava?” Kuni
gą Zdebskį taip sujaudino tėvo 
Masilionio rūpestis Bažnyčios 
reikalais ir juomi asmeniškai, 
kad ir po daugelio metų prisimin
davo tą jo apsilankymo padarytą 
įtaką. Kun. Masilionio veikla 
buVo tartum akmuo, metamas į 
ramų vandenį, kurio sukeltos 
bangos daugelį išjudino, vertė 
susimąstyti. Taip užsimezgė ir 
kunigų Eucharistinis sąjūdis, te
begyvuojąs ir dabar.

Kun. Masilionis parašė 15 
dvasinio turinio knygų. Deja, 
anuomet negalėjo Lietuvoje jas 
spausdinti. Bet viena jų, gauta 
Amerikoje, bus išspausdinta šio 
mėnesio gale. Pavadinimas: Per 
aukas i garbe- Jų leidžia jo brolis 
dr. Juozas Masilionis ir sesuo dr. 
Viktorija Masilionytė-Miknienė.

Kiek velionis kun. Pranas 
Masilionis tebėra gyvas ir po de
šimties metų Sidabravo apy
linkių gyventojų atmintyje, liudi
ja gausūs dalyviai jo mirties me
tinių paminėjimuose. O ir toliau 
Lietuvoje plinta malda, prašanti 
Viešpatį iškelti tą ištikimą ir 
uolų savo tarną į altorių garbę.

(Medžiaga apybraižai gauta iš 
Lietuvos.)

veikla buvo visai slapta, Sąjūdis 
buvo evoliucinė jėga, laiku išnau
dojusi sovietų ekonominę krizę. 
Pirmaisiais okupacijos metais 
partizanai organizavo rinkimų 
boikotą, dabar tokį boikotą 
pravedė Lietuvos laisvės lyga. 
Lietuvių aktyvistų frontas buvo 
atrama laikinajai vyriausybei, 
o dabar Sąjūdis atliko didelį 
vaidmenį, išrenkant parlamentą.

Viktoras Makoveckas, kuris į 
Dainavą atvyko tik prieš keletą 
valandų ir netikėtai buvo pa
kviestas dalyvauti šiame sim
poziume, daugiausia nagrinėjo 
dabartinę Lietuvos parlamento ir 
vyriausybės būklę. Jis pabrėžė, 
kad, siekiant nepriklausomy
bės, buvusios dvi koncepcijos: 
komunistų partijos planas buvo 
užtikrinti ekonominį savaran
kiškumą; Sąjūdžio linija aiški — 
atstatoma nepriklausoma valsty
bė, o tada prasideda atkūrimo 
darbas. Padėtis nelengva, nes 
nėra atramos iš vidurinės klasės. 
Vyriausybei sunku daryti spren
dimus. Pats Sąjūdis junta, kad jis 
turi keistis, kad nebeturi vie
ningos struktūros.

Parlamente atsiranda frakcijos, 
sudaromos nepartiniais pagrin
dais. Vyriausybė — tam tikras 
konglomeratas. Senoji struktūra 
daug kur dar nepakeista, ypač 
ekonominėje srityje. Senosios 
jėgos vis dar bando veikti sa
varankiškai. Ateina nauji žmo
nės į savivaldybes, bet kolūkius 
tebevaldo senieji. Reikia tik pa
brėžti, kad derybose su Maskva 
nebus deramasi dėl pačios nepri
klausomybės, o tik dėl būdų ir 
kelių, kaip pašalinti Maskvos 
trukdymus.

(Tęsinys ateinantį šeštadienį)

savaitėje Dainavoje.
Teisininkas iš Lietuvos Antanas Bartusevičius kalba Lietuviškųjų studijų 
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Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) 
dokumentų parodos, Lietuvos 
karininkų uniformos, Lietuvos 
ordinai, jžįymių žmonių nuo
traukos ir asmeniniai dalykai, 
lietuvių išeivijos organizacijų 
ženklai. Visa tai keista ir egzo
tiška jauniausiems lietuviams, 
gimusienis ir užaugusiems šiuo
laikinėje amerikietiškoje ap
linkoje. Tokia pat nereali jiems 
atrodė ir tolima jų protėvynė, kol 
pasaulis neprakalbo apie ją.

Savo patalpose Jaunimo centre 
LTSC turi ir atskirą Lietuvių 
medicinos muziejų, kurio direk
torė yra dr. Milda Budrienė. Čia 
patraukliai išstatyti Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių gydytojų ir 
medicinos profesorių atvaizdai, 
instrumentai, dokumentai, gydo
mosios priemonės ir net seni 
vaistai.

Smalsiam lankytojui viskas 
rodoma ir pasakojama, o 
nuostaba jo akyse tik patvirtina 
prof. Jonui Račkauskui, kad di
džiuojamasi šiuo centru ne be 
pagrindo. „Taip mes ir gyve
nam”, sako jis, atrakindamas ir 
vėl užrakindamas daugelio kam
barių duris (o jų LTSC yra per 
20). Viskas čia laikosi tik dėka 
entuziazmo ir pasišventimo 
grupelės žmonių. Bet centro toles
niam egzistavimui to juk neuž
tenka...

Vis atsiranda tai vienas, tai 
keli prapuolusiais laikomi, bet 
žmonių nuo pražūties išsaugoti 
meno kūriniai, albumai, doku
mentai. Reikia juos atgabenti, ne
retai restauruoti. Pernai pavasarį 
į LTSC pervežta iš Connecticut 
Tėvų marijonų lietuviška biblio
teka. Tai beveik visos Lietuvoje 
nuo šio amžiaus pradžios iki 1940 
metų išleistos knygos (iš viso apie 
18 tūkstančių pavadinimų lei
dinių).

Dienos metu surasti pagrindinį 
Jono Račkausko padėjėją, LTSC 
valdybos vicepirmininką dr. Ro
bertą Vitą, beveik neįmanoma. 
Centre jis dirba vėlai vakare, 
tiksliau naktį, nes dieną — jo 
tarnybinės kelionės, prakalbos, 
gausybė organizacinių reikalų.

LTSC siunčia savo leidinius pa
grindinėms Lietuvos bibliote
koms. LTSC leidykla yra išleidu
si per 10 knygų bei studijų apie 
lietuvių kultūrą, istoriją ir litera
tūrą ir per 20 tomų neperiodinio 
Lietuvių istorijos draugijos 
leidinio Lietuvių tautos praeitis. 

Tai tekstai apie Lietuvos kuni
gaikščius, didžiulė knyga apie 
Vytautą Didįjį, perspausdinti 
pilni Aušros (2 tomai) ir Varpo (5 
tomai) komplektai, monografijos 
apie Švėkšną, Zanavykiją ir kt. 
Pats naujausias centro leidinys 
yra prof. William Urban knyga 
The Samogitian Crusade. Svar
bu, kad kas skaitytų, domėtųsi. 
Juk čia ir yra Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro veiklos 
prasmė.

Tarp gaunamos korespondenci
jos pasitaiko vienas kitas vokas 
su čekiu — auka centro palaiky
mui. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras sukurtas ir 
išlaikomas lietuvių išeivijos 
aukomis, ypač per Krištana- 
vičiaus fondą ir Lietuvių Fondą. 
O išlaidos jo normaliam gyva
vimui yra nemažos. „Penki dole
riai”, atidaręs vieną voką, sako 
Jonas Račkauskas. „Gal žmogus 
sunkiai verčiasi. Ačiū jam ir už 
tokią paramą. O gal žmogus 
mažai žino apie šį centrą ir 
nesupranta jo veiklos prasmės?”

Mažai žinome apie LTSC ir mes 
Lietuvoje. O gal taip pat nedaug 
kas jo svarbą įvertintume? Jau 
siunčiame į užjūrį ir iš abiejų 
pusių paremiame sportininkus, 
dainininkus, šokėjus ir visuo
menės veikėjus. Suprantama, 
kad kalbos, dainos ir pabuvimas 
kartu sukelia emocijas ir sukuria 
bendrumo jausmą. Bet ar ne 
laikas pradėti siųsti bei finansuo
ti rimtesniam darbui ir mokslo 
žmones, įvairių sričių specialis
tus?

Reikia tikėtis, kad greit per- 
sirgsim visuotiniu politikavimu 
kaip paauglystės liga. Nes patir
sime, kad Lietuvos ateitis 
priklauso ne tik nuo politinės bei 
ekonominės nepriklausomybės de 
jure, bet nemažiau ir nuo mūsų 
profesionalizmo ją įgyvendinant, 
negarsaus pasišventimo kasdie
niniam darbui ir tvirtų kultū
rinių pamatų. Jei mums nėra vie
ninteliu tikslu tik gražiai ir pa
siturinčiai gyventi, atsivėrę 
pasauliui, mes išliksim ir 
išsiskleisim kaip tauta, tik su
stiprinę kultūrinę savastį. Jai 
atskleisti, mūsų istorinei pa
tirčiai bei sąmoningumo trajek
torijoms apmąstyti Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras kaupia 
gausią medžiagą.

Eglė Laumenskaitė 
Sociologė, Vilniaus 

universiteto dėstytoja
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Vytauto Mačernio kapas jo tėviškėje Žarnelėje - praėjusių metų spalio 7 dieną čia buvo paminėti 45-eri metai nuo
poeto mirties.

K. Paulauskaitės nuotrauka

„La Nostalgia dei Terrestri”
Žemininkų ilgesys: Mačernis, Nyka-Niliūnas, Nagys, Bradūnas, Kėkštas

MILDA PALUBINSKAITĖ

LA NOSTALGIA DEI TERRES- 
TRI. Cinųue poeti lituani. 
Vertėjas ir redaktorius — Pietro 
Umberto Dini. įžanga „La poesia 
come cemento d’una futura casa com- 
une” — Giuseppe Cordoni. {vadas „I 
poeti „žemininkai*: cio che ii vian- 
dante non sa” — Pietro Umberto 
Dini. Viareggio, Italija: Mauro 
Baroni editore, 1989. 250 puslapių. 
Kaina — 30,000 lirų.

Pietro Dini kruopščiai reda
guota antologija dvelkia meile 
lietuvių poezijai. Knygoje pri
statomi „žemininkai” yra lie
tuviams gerai pažįstami poetai — 
Vytautas Mačernis, Alfonsas 

Nyka-Niliūnas, Henrikas Nagys, 
Kazys Bradūnas ir Juozas 
Kėkštas. Dini vertimų dėka jie 
dabar prabyla itališkai, pirmoje 
žemininkų poezijos antologijoje 
ne lietuvių kalba. Italui skaityto
jui žemininkų poetiniai kūriniai 
pateikiami kartu su originaliu 
lietuvišku tekstu, pridedamos 
išsamios poetų biografijos. Taip 
pat spausdinami profesoriaus 
Dini surinkti bibliografiniai 
duomenys, parengta žemininkų 
poezijos analizė. Antologija La 
Nostalgia dei Terrestri skaitytina 
ne tiktai malonumui, bet ir gi
lesniam lietuvių poezijos pa
žinimui. Reikia tikėtis, kad ši 
knyga — vertingas vadinamų 
žemininkų kartos poezijos 

šaltinis — ras jai priklausančią 
vietą mokslininkų, universitetų 
ir poetinės kūrybos mylėtojų 
bibliotekose.

Pietro Dini, docentas Basilicata 
universitete, yra pažįstamas ir 
Lietuvoje. Savaitraščio Literatūra 
ir menas šių metų 27-ame nu
meryje Vytautas Bogušis rašo 
apie Dini pastangomis Italijoje 
išleistą Juozo Urbšio atsiminimų 
knygos Lietuva lemtingaisiais 
1939-1940 metais itališką ver
timą. Dabar profesoriaus Dini re
daguota žemininkų poetų an
tologija italų kalba yra kita ver- 

j tinga knyga, padedanti italams 
skaitytojams arčiau susipažinti 
su Lietuva, bet šį kartą su jos 
būdingiausia poetine raiška.

Versdamas žemininkų poetų ei
lėraščius į italų kalbą, Dini 
stengėsi kuo labiau prisilaikyti 
originalaus teksto, kai 'kurie 
eilėraščiai išversti beveik 
pažodiškai. Tačiau gerai, kad 
kartkartėmis vertėjas, siekdamas 
perteikti poezijos Bkambumą ir 
eilių sklandumą, randa kitus 
žodžius. Nors Dini vertimai, kaip 
ir visi vertimai aplamai, galėtų 
būti sklandesni ir tobulesni, 
parengtąja antologija jis vis dėlto 
atskleidžia ir savo talentą per
teikti italų kalba lietuvių poezi
jos kūrinius.

Žemininkų poetų antologiją 
įvadiniu žodžiu italams skai
tytojams pristato Dini bendradar
bis Giuseppe Cordoni. Jis rašo 
apie vadinamos „atstumtosios 
poezijos” universalaus amžiaus 
pradžią. Linkės į apokaliptinį 
istorįjos vertinimą, Cordoni siūlo 
poezijai būti Europos bendrųjų 
namų cementu. Cordoni teisingai 
aptaria ir aiškina žemininkų 
kūrybą ir apskritai lietuvių 
poeziją, iškelia jos svarbų įnašą į 
pasaulinę literatūrą, pabrėžia jos 
neprilygstamą tęstinumą nuo 
priešistorinių dainių iki dabarti
nių laikų kūrėjų. Žemininkai, 
rašo Cordoni, suderina lietuvių 
poezijos archaiškumą su „vaisin
giausiomis europietiško avangar
do atmainomis”. Tai ir yra jų 
originalus ir vertingas įnašas į 
20 amžiaus poezijos panoramą.

Baigiant šias pastabas apie 
žemininkų poezijos * antologiją, 
reikia paminėti lietuvį bend
radarbį, kaunietį Paulių Jurke
vičių, kuris pateikia įvadų ver
timus į lietuvių kalbą. Apskritai 
paėmus, antologija La Nostalgia 
dei Terrestri yra kruopščiai ir 
rimtai parengta knyga, kuri bus 
naudinga tiek literatams, tiek 
literatūros mėgėjams — diletan
tams. Linkime jai pasisekimo 
Italijos knygynuose ir biblio
tekose ir tikimės, kad ji padės 
ir toliau ugdyti italų tarpe 
susidomėjimą Lietuva ir jos 
kultūra.

Karščiai, kultūra ir 
politika Italijoje

PETRAS MELNIKAS

Šios vasaros karščiuos Italijoj 
krito į akis, kad tarsi visi žino 
Landsbergio ir Prunskienės pa
vardes, važiuoja visi automo
biliais, birbia motociklais (net 
moterys) ir visi rūko. Visi agresy
viai domisi pasaulinėm Italijoje 
vykstančiom futbolo rungtynėm 
ir kraštas tapo patriotiškas — 
išsikabino savo vėliavas visur. 
Aprimo, italų komandai laimėjus 
tik trečią vietą, po Vokietijos ir 
Argentinos. Gatvėj ant vienos 
sienos pastebėjau iškeverzotą 
užrašą: „Laisvės Lietuvai!”. 
Privačiai šnekama, kad lietu
viai yra kaip „rompiscatole” 
Gorbačiovui (tai būtų dėžių 
daužytojai-laužytojai). Televizija 
ir laikraščiai minėjo Lietuvą, bet 
po moratoriumo pasiūlymo — 

Minint 45-erių metų sukakti nuo Vytauto Mačernio mirties 1989 m. spalio 7 d., žmonės eina nuo Mačernių sodybos 
Žarnelėje į kalneli, kur palaidotas poetas. K. Paulauskaitės nuotrauka

keista tyla, lyg mes daugiau ne
egzistuotume. Dominavo Gor
bačiovas, po to Kohl.

Vėsiau kalnuose, kur ir popie
žius išvažiavo atostogom, bet 
kraštas degė karštyje, lyg Florida 
1910 metais, be jokių ventiliato
rių ar vėsinamo oro. Dėl per mažo 
ledo gabalėlio stiklinėje — ginčai 
bare. Vargšai lenkai, čekai turis
tai plaunasi veidus prie fontanų. 
Minios Šv. Petro bazilikoje, kata
kombose, Kampidoliųje, Foro 
Romano... Parduodamos turis
tinės knygos apie miestą lenkų 
kalba (Rzym), netgi arabų kalba. 
Yra ko pažiūrėti, muziejų 
aplankyti. Tik vis tas karštis...

Daug amerikietiškų prekių, ant 
jaunimo marškinėlių užrašai 
vien anglų kalba. Jie mėgsta 
importuotą muziką, bet italai ne
mėgsta, kai tai jiems primeni.

Stebina valdžios išlaikomos tele
vizijos programų nekūrybingu- 
mas, labai žemas lygis. Seni 
amerikietiški filmai visą dieną, 
lyg savų neturėtų. J operą ir 
baletą mažai kas lankosi. Gelbs
ti kiek intriguojančios futbolo i 
rungtynės, koncertai (Floren- • 
cijoje), puošnios madų parodos k 
(Romoje) prieš kiekvienas 1 
rungtynes, pristatymas atsi- t 
lankiusių italų kilmės aktorių, I 
įžymybių: Ben Gazzara, Stallone, į 
net Kissinger’is. i

Rašoma, kad 1960 metais įstei- > 
gus avangardinių filmų seansus i 
Bolognoje, jau ten šiandien 
jaučiamas išsekimas. Guggen- 
heim’o atvežta amerikiečio siur- i 
realisto Man Ray paroda Veneci- 4 
joje. Romoje — puiki Rubens’o, 
Tarkvinijaus Romos ir didelių, ' 
labai modernių paveikslų < 
Schifano parodos. Be to, retro- ’ 
spektyvinės fantastiškos Spazza- t 
pan, Clerici parodos ir 19-20 l 
šimtmečio tapyba Modernaus I 

i 
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Vytautas Mačernis

TOREADOR

Garsus Toreador, Mirtis baisioji, 
Gyvenimo arenoj vaikšto išdidi,
Ji pergalėm naujom kasdien triumfuoja — 
Jai turi pralaimėt sunkioj kovoj visi.

Ji rodo mums raudoną laimės skarą, 
Mes puolam ją tartum įsiutę gyvuliai, 
Kol aštrų durklą ji širdin suvaro, 
Iš mūsų narso pasijuokus įžūliai.

Dievams žaidimas tas žiaurus patinka — 
Aukštai susėdę danguose aplinkui 
Šauniam Toreador triukšmingai ploja.

Ir gyvulių būrius kasdien naujus 
Išleidžia per gyvenimo vartus:
Težudo juos Toreador, Mirtis baisioji...

Šarnelė, 1944.1.4

TOREADOR

Famoso Toreador, Morte tremenda, 
nell’arena di vita superba vai 
per nuove vittorie ognora trionfando, 
chi in dura lotta ti resista non hai.

Di gioia ei mostra ii rosso vessilo.
Se l’assaliamo noi, bestie rabbiose, 
nei cuore ei pianta un aspro coltello 
e di nostra virtu si fa riša chiassose.

■ i
E piace agli dei quel giuoco erudele: 
alto seduti intorno nei cieli
ii destro Toreador forte plaudendo.

E di bestie ogni giorno nuova partita 
ammette oltre le porte di vita, — 
uccidile Toreador, Morte tremenda.

(Iš Pietro Dini paruoštos žemininkų poetų 
antologijos La Nostalgia dei Terrestri: cin- 
que poeti lituani.)

Alfonsas Nyka-Niliūnas Kazys Bradūnas
MOKINYS

Aš vis dar tebeieškau rakto 
Lašo ir akmens
Kalbai, paukščių tylai 
Tartaro alksnynuose, 
Mirusio balandžio
Nuobodulio žaizdai iššifruoti — 
Kaip tąsyk Kartaginoje,
Kaip tąsyk Vilniuje.

Aš vis tebesimokau
Savo paties istorijos iš niekad 
Neparašytos knygos,
Kurios lapus
Kažin kas ciniškai plėšo 
Iš pabaigos.

Turiu skubėti, 
Nors visko ir nesužinosiu.

1973

Henrikas Nagys
SVAJONĖ

Norėčiau prisijaukinti sakalą, 
pilką, išdidų paukštį, 
aitvaro brolį.

Norėčiau prisijaukinti sakalą 
gintarinėm akim, 
vienai vienintelei medžioklei, 
kurios ilgėjausi visą gyvenimą.

Norėčiau prisijaukinti sakalą, 
raibą poetų paukštį, 
kad plūktą molio aslą, 
atsiminimų gadynę/, 
papuoštų plačių 
sparnų šešėliais.

Norėčiau prisijaukinti sakalą, 
aitvaro brolį, 
išdidų, pilką paukštį 
gintarinėm akim.
1964

ALUNNO

La chiave ancora e sempre cerco 
la goccia e la pietra 
per la lingua, per ii silenzio degli uccelli 
nell’ontaneta dėl Tartaro, 
per decifrare d’un morto aprile 
dėl tedio le ferite — 
come ųuella voltą a Cartagine, 
come quella voltą a Vilnius.

Io ancora e sempre imparo 
la mia propria storia su mai 
redatti libri
i cui fogli chissa, 
a partire dalia fine, 
qual cinico scerpo.

In fretta devo fare, 
ancorchė tutto non apprendero.

CHIMERA

Vorrei per me allevare un falco, 
grigio, superbo uccello, 
di folletto fratello.

Vorrei per me allevare un falco 
dagli occhi d’ambra, 
per una caccia soltanto 
che tutta la vita anelo.

Vorrei per me allevare un falco, 
marezzato uccello dei poeti, 
che' la capanna di battuta argilla, 
nei tempo di memorie 
adomi con l’ombra 
d’ampie ali.

Vorrei per me allevare un falco, 
dėl folletto fratello, 
superbo, grigio uccello 
dagli occhi d’ambra.

PASKUTINIS

Aš — paskutinis pagonis, 
Paskutinis žemyne apkrikštytas — 
Lietuvis,
Nepaklausęs dievų, Dievo ir velnio, 
Prieštaravęs istorijai, 
Nenusilenkęs dabarčiai, 
Nusižeminęs puolu
I gimtąją žemę,
Dulkė jos nesibaigiančio kelio, 
Begalinės kelionės...

1981

Juozas Kėkštas

KARAROS MARMURAS

Michėlangelo „La Pieta”

Nurimo Šviesiaveidis
Kaip dangus po griausmo,
Žaibo ir lietaus,
Palikęs žemei Gerąją Naujieną,
Savo kančią ir savo žaizdas,
Sustiprinęs visus,
Ištroškusius pavasario ir džiaugsmo, 
Palaiminęs praėjusias ir būsimas kartas.

Jau nebereikia jam paguodos,
Ašarų nereikia,
Lai puošia jį kančia ir žaizdos, ir mirtis. 
Šiandieną, nukankintas kaip ir jis, 
Kraujuojančia, sudužusia širdim 
Norėčiau eiti nebūtin.

Paduok, geroji, stiklą man
Gyvybės ir mirties vandens.
Visas ietis savin surinksiu aš, beginklis,
Liks tik paminklas:
Širdis ir ašaros ant kruvino akmens.

1951

ULTIMO

Io — ultimo pagano, 
ultimo battezzato nei continente — 
un lituano, 
disubbidiente a dėi, Dio e diavolo, 
in disaccordo con la storia, 
non rassegnato ai presente, 
umilmente m’accascio 
sulla mia terra madre, 
polvere dėl šuo corso senza fine, 
d’un viaggio infinito...

1981

IL MARMO DI CARRARA

,La Pieta’ di Michelangelo

S’acquietd Voltochiaro 
come cielo dopo tuono, 
fulmine e pioggia, 
alla terra annunciata la Buona Novella, 
sua peną e sue ferite, 
rinvigoriti quelli 
desiderosi di gioia e primavera, 
benedetta la generazione passata e futura.

Piū non vale a lui conforto, 
ne lacrime aiutano, 
che piaga l’adorna e sangue e morte. 
Martoriato oggi come quello, 
col cuore in pezzi esangue, 
nei non-essere scendere vorrei.

Porgimi, o buona, la coppa 
d’acqua di vita e morte.
Inerme, ogni dardo in me radunero. 
Solo un monumento restera: 
cuore e lacrime sulla pietra sanguinente.

1951

ir'
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Juozas Polis — Lietuvos peizažo meistras
ALGIMANTAS KEZYS

Fotomenininkas Juozas Polis, 
svečias iš Vilniaus, ne vienam 
fotoalbumų rinkėjui pažįstamas 
iš jo puikiai išleistų knygų: Gim
toji žemė Lietuva (Vilnius, 1988) 
ir Atgimstanti Lietuva, pasi
rodžiusi rinkoje 1989 metais. 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
Leono Narbučio ir akcinės 
bendrovės „Lituanus”, vado
vaujamos Edmundo Juškio, 
pastangomis surengtoje per
sonalinėje Juozo Polio paro
doje, vykusioje nuo šių metų rug
sėjo 14 iki 23 dienos, matėme 
jo originalius darbus ir gėrėjomės 
jų gausa, gera technika bei lietu
viškai poetiška jų kūrėjo dvasia, 
besiskverbiančia iš kiekvieno pa
veikslo į žiūrovo akį ir širdį.

Juozas Polis gimė 1920 metais 
Šilinės vienkiemyje, Ukmergės 
apskrityje. Baigė Technikos 
mokyklą, dirbo automechaniku. 
Nuo penktojo pradžios mokyklos 
skyriaus pradėjo domėtis fotogra
fija. Profesionalas nuo 1956 metų. 
Dirbo Lietuvos telegramų agen
tūroje Eltoje, pramoko foto
grafinės technikos iš praktikos, 
tapo netgi žymiųjų Lietuvos 
fotomenininkų Antano Sutkaus, 
Algimanto Kunčiaus ir kitų 
mokytoju.

Kai Polis pradėjo fotografuoti 
„sau”, pirmiausia ėmėsi miesto 
vaizdų, po to ir gamtovaizdžių. Iki 
šiai dienai su šiais siužetais nesi
skiria. Pamilo klasikinį stilių, 
kuriame, jo žodžiais tariant, „vis
kas tiesu, nekreiva”. Fotogra
fuodamas jis pasirenka patį 
geriausią vaizduojamojo pastato 
šoną, atranda patį tinkamiausią 
kampą tą šoną parodyti pozityvioj 
šviesoj. Todėl jo menas yra visada 
„gražus”, jo peizažas „dailus”. 
Polis nesivaiko madų, nepasi
duoda eksperimentavimo bei 
nauju kelių ieškojimo pagundai. 
Savo nusistovėjusio stiliaus jis 
nežada keisti net ir tuo atveju, jei 
kas pavadintų jį atgyvena. Jis 
supranta, kad atsiranda pramuš
tgalvių, kurie ir klasiką kartais 
pavadina pasenusia.

Polis konkuruoja tik su kitais 
klasikais, bandydamas jų nufoto
grafuotą, pavyzdžiui, Bernardi
nų bažnyčios kompleksą arba 
Vilniaus bokštų panoramą bent

Karščiai, kultūra ir 
politika Italijoje

(Atkelta iš 3 psl.)

meno galerijoje. Gretimai, uni
versiteto architektūros fakultete 
studentai rodė profesoriams savo 
studijų užbaigiamuosius pro
jektus, dailiai išbraižytus. Net iš 
Lietuvos universitete Palazzo dėl 
Rettorato A. Aleksandravičiūtė 
skaitė paskaitas apie Lietuvos 
meną. Pavarotti, Domingo ir 
Carreras itališkų ir kitom 
kalbom dainų pasisekusį koncer
tą perteikė eurovision.

Kasdien skaitant Messagero ir 
La Republica, išsiskiria pastarojo 
laikraščio net 24 puslapių kultū
rinis priedas. Ten vis net apie 50 
knygų recenzuojama. įdomūs 
straipsniai: ar filosofija žmogui 
yra naudinga; Bataille ir ko
munizmo krizė; ar verta po 
įvykių Rytų Europoje reabilituoti 
Karolį Marksą? Interviu: su John 
Kenneth Galbraith, jam teigiant, 
kad Amerika jau yra ekonomi
niame tunelyje; su Nobelio 
laureatu Milton Friedman, tei
giančiu, kad Amerikos ekonomija 
yra, ir ateityje bus, stipri, {domus 
straipsnis, kuriame teisinasi po 
interviu komunistų partijos va
dovas: italų komunistų partija 
visada buvo už verslo ekonomiją, 
buvo demokratiška ir pravedė 
gerų įstatymų, nors praėjusį 
rudenį buvo balsuojama, ar jai 
keisti partijos pavadinimą, ar ne.

Italijoje krikščionys demokratai

Kurilų nerijoje Juozo Polio nuotrauka

šiek tiek geriau įforminti negu jo 
pirmtakai, kurių tarpe yra 
Nepriklausomybės laikų 
Lietuvos peizažistas Vytautas 
Augustinas arba jo paties 
vienlaikis Antanas Sutkus. 
Sutkus sukūrė Lietuvos peizažų 
ciklą, pavadintą „Iš paukščio 
skrydžio”, labai panašų į Polio 
Lietuvos laukų ir miestų pano
ramas, fotografuotas iš lėktuvo. 
Būtų smalsu palyginti šių dviejų 
fotomenininkų tos pačios tema
tikos darbus. Greičiausiai ten 
rastume daug panašumų, bet taip 
pat ir lenktyniavimo, kur ir mili
metrinis to paties vaizdo pageri
nimas taria lemiamą žodį. Polis 
skverbiasi į tobulybę ir paveikslo 
kompozicija, ir technika, ir vaiz
duojamojo objekto interpretacija.

per rinkimus laimėdavo 37-38% 
balsų, komunistai 27-28%, socia
listai 15%, respublikonai 3%. Gal 
tai keisis. Dabar tik kelių partijų 
koalicija tegali valdyti kraštą. 
Socialinis aprūpinimas geras, bet 
jo sistema bėdoj, skolose. Pavyz
džiui, mokytojo alga — daugiau 
kaip 1% milijono lirų į mėnesį. 
Atleistieji gauna 85% algos net 
per dešimtis ir daugiau metų, jei 
neranda kito darbo. Baudžiami 
kitą darbą radę, bet nepranešę. 
Laikraščių skelbimuose: nauji 
butai — 37-50 milijonų lirų. 
Maistas, palyginus, brangus. 
Vienas doleris — apie 12,000 
lirų.

Ne taip jau bloga, bet yra 
problemų Italijoje: vandens užter
šimo, sausros padarinių, net 
nutautimo žymių — į kalbą 
braunasi vis daugiau angliškų 
žodžių. Keista, kad nelabai my
lėdami Ameriką, italai betgi 
norėtų ją pasivyti. Tačiau tikra, 
kad tai neįvyks. Su savo siaurų, 
nepatogių gatvių urbanistika turi 
vis daugiau bėdų. Didžiojoje daly
je miestų negalima nieko griauti 
ir moderniai statyti — palikta 
lyg muziejus, senovė neliečiama. 
Ir gaila, net nevalomi pajuodę 
kaip anglis fasadai — trūksta 
valymui lėšų. Juokais sakoma, 
kad vieną dieną Romoj gatvės 
užsikimš. Judėjimas sustos. Jau 
dabar nėra kur net užmiesty 
automobilių pastatyti. Net

Polis savo vaizduojamąjį objek
tą — miestą ar gamtovaizdį ima 
nesufragmentuotą, o visą. Jo 
„Trys kryžiai” yra išsiplėtę per 
visą paveikslo horizontą, jo Ne
ringos kopos rodo visą jų vaizdą, 
o ne kokią nors mažą dalelę, kad 
ir kažin kaip gražią. Šitaip Polis 
siekia pabrėžti vaizdo monumen
talumą ir didybę. Čia ir yra Polio 
interpretacijos ar, moderniau 
tariant, hermeneutikos, šaknys. 
Monumentalumas priklauso prie 
klasikinės vaizduojamojo objekto 
sampratos. Susmulkinimui ar 
anekdotui čia nėra vietos. Viskas 
turi būti didinga, rimta, ap
skaičiuota, be jokių paklaidų, 
mažinančių paveikslo paskirtį 
būti daiktų orumo bei savotiško 
šventumo liudininku.

Auksinės vestuvės Vaclovo Strauko nuotrauka

Lietuvių fotografų 19-oji metinė paroda bus atidaryta 
ateinanti penktadienį, spalio 19 dieną, 7:30 v.v., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje. Parodos 
konkursinė tema — „Šventės”, antroji tema — laisva. 
Atidaromąjį žodį tars Danutė Bindokienė, knygos Lie

tuviu papročiai ir tradicijos iieiuijoje autorė. Parodą, 
kurioje dalyvauja ir išeivijos, ir Lietuvos fotografai, 
ruošia Budrio vardo fotoarchyvas. Paroda vyks iki spalio 
29 dienos.

užmiestyje, statydami 10 aukštų 
gražius namus, neapskaičiavo, 
kur gyventojai dės vartojamus 
automobilius. Juos stato gatvėse 
net dviem, trim eilėm ir net ant 
šaligatvių, o senamiestyje — 
chaosas. Kas bus toliau? Ir taip 
visoj Europoj.

Nuleistas helikopteriu ant 
Montblanc viršūnės Alpėse, 
popiežius Europai pasakė kalbą, 
prisimindamas vengrų 1956

Kita Polio nuotraukų savybė 
glūdi spalvos sampratoje. Šis 
kūrėjas imasi vaivorykštinio 
spalvingumo, vedamas kaip tik 
tos pačios nuovokos, kad klasika 
yra visumos menas. Žiūrint 
tikroviškumo akimis, spalvota 
fotografija yra vadinama realis
tine, o juoda-balta atitolusią nuo 
tikrovės, abstraktine. Pirmojoje 
pasaulis parodomas, koks jis 
tikrai yra, antroje tik dviejų spal
vų kontūruose. Polis imasi 
spalvotos fotografijos, nes jis 
siekia visumos. Juoda-balta neiš
sakytų jam viso to, ką jis jaučia 
apie fotografuojamąjį objektą, dėl 
savo ribotumo, panašiai, kaip ir 
fragmentas neparodytų jam viso 
daikto grožio, ypač jo didingumo 
ar monumentalumo, kurį jam pa

metų sukilimą. Turbūt turėjo 
omeny ir mus, lietuvius, saky
damas, kad daug tautų Europoje 
yra labai kentėjusios. Todėl 
dabartiniai pasikeitimai Europo
je, demokratinis vyksmas, jam 
atrodė, turėtų būti laikomi teigia
mais. Vėjo šiaušiami popiežiaus 
balti plaukai ir mintys derinosi 
su baltu sniego fonu, tą dieną jam 
vėl grįžtant į senąją chaotišką 
Romos dalį ir karštį. 

rodo visuma. Todėl Polio galvo
senoje negali būti jokios kalbos 
apie spalvinių savybių trūkumą. 
Klausimas, kas meninėje foto
grafijoje geriau nusako daikto 
esmę — jo pilnatvė ar detalė, Šio 
fotomenininko teoretinėje ir 
praktiškoje galvosenoje yra be
reikšmis. Jei teisybė, kad subjekt- 
reikšmis. Jei tiesa, kad subjekty
vumas mene turi šimtaprocentinį 
Juozo Polio užimta pozicija spal
vų dauginimo ar mažinimo are
noje. Polis džiaugiasi gėlės skais
čiu geltonumu, medžio ir pievų 
vešliu žalumu, trispalvės ryškių 
spalvų pabrėžimu, tad jį tokį ir 
reikia priimti. Žiūrovui belieka 
šiuo jo džiaugsmu užsidegti, 
pamatyti atvertą jo širdį, jo kalbą 
teisingai suprasti, ir tada meni
nio kūrinio uždavinys bus pasiek
tas.

Turint prieš akis Juozo Polio 
sampratą, kad klasika yra ne- 
fragmentuota visuma, vengianti 
bet kokių abstraktinių ten
dencijų, mažinančių vaizduojamo 
daikto realumą, nenuostabu, kad 
Polis eina pilnutinio realizmo 
keliu. Pas jį laukai yra žali, van
denys ir dangūs mėlyni, smėlis 
gelsvas, namai skaisčiai raudonų 
plytų, cemento, ar medžio 
spalvos. Miestovaizdžiai — be 
socialinių komentarų, be tra- 
gikos, be skausmo ar didelio 
džiaugsmo atgarsių. Jo realybė 
yra statiška ir objektyviai tikro
viška. Tik vėliausieji darbai, 
sukurti Atgimimo įtakoje, rodo 
žmonių entuziazmą ir išduoda 
vaizdų autoriaus intymiuosius 
jausmus atbundančios tėvynės 
akivaizdoje. Vidiniai žmogaus 
jausmai irgi priklauso prie 
pasaulio realumo. Juos parodyda
mas, Polis nenuklysta nuo savo 
užsibrėžto kelio, žengdamas be- 
kompromisinio realizmo link.

Per savo sentimentų atsklei
dimą Juozas Polis pasirodė esąs 
šios, o ne kitos tautos narys. Tie 
keli „sulietuvinto” peizažo pavyz
džiai išduoda paslaptį, kokie yra 
Juozo Polio ateities planai. 
Tolimesniuose savo darbuose jis 
įpins daugiau patį žmogų liečian
čių ypatumų — jo plakančią širdį, 
su jo norais, siekimais, džiaugs
mais, nepasisekimais. Tas Polio 
ateities siužetas greičiausiai bus 
po pasauli keliaujantis lietuvis, 
nesvarbu, kur jis būtų — Vilniu
je, Lietuvos kaime, Chicagoje, 
New Yorke ar kituose pasaulio 
kraštuose.

• Fotomenininkai iš Lietuvos 
Leoną ir Vincas Korkučiai šiuo 
metu lankosi Chicagoje. Fotogra
fija nėra jų pagrindinė profesija — 
dr. Vincas Korkutis yra vienas 
žymiausių Lietuvos geologų, naf
tos Lietuvos teritorijoje atradėjas, 
kaip tik grįžtąs iš Tarptautinio 
geologų kongreso Houston, 
Texas, o dr. Leoną Korkutienė 
yra gydytoja, dirbusi taipgi ir Lie
tuvos laivyne.

Svečių iš Lietuvos 
iONCERTA

Algirdas Budrys 
Danielius Sadauskas
DARIUS L^PINSK/lS

KLARNETO VIRTUOZAS

FILHARMONIJOS SOLISTAS

AKOMPONUOJA

SPEKTAKLIS
Kautos Atgimimas

Koncertas-spektaklis 
„Tautos atgimimas”

Iš Lietuvos atskrenda pasaulyje 
pagarsėjęs klarneto virtuozas pro
fesorius Algirdas Budrys, kuris 
šių metų lapkričio 7 dieną 
Jaunimb Centre, Chicagoje, atliks 
lietuviškus ir klasikinius kū- 

' rinius, pasidalindamas su gerą 
muziką mėgstančia ir gerbiančia 
čikagiške lietuvių publika savo 
virtuoziška technika ir nepapras
tai jautria, emocijų persunkta in
terpretacija. Iškeliavęs po platų 
pasauli, jis visur muzikos kritikų 
buvo gerai įvertintas, bet pacituo
siu čia tik vieną, kuris galbūt 
tiksliausiai įvertina šio meni
ninko talentą: „Algirdas Budrys, 
pačios aukščiausios klasės artis
tas virtuozas, primena brang
akmenį, šlifuojantį deimantą. Iš 
savo instrumento jis išgauna įvai
riausią skambesį, išreikšdamas 
subtilių jausmų atspalvių gamą 
— nuo švelnaus, šviesaus 
džiaugsmo iki gilaus liūdesio”.

Savo karjeros eigoje, nežiūrint, 
kaip toli nuo tėvynės jį nunešė 
koncertiniai įsipareigojimai, jis 
visur ir visada puoselėjo lietu
višką kūrybą, savo šaknis giliai 
įleidusią į mūsų liaudies išmintį 
ir visada liudijančią savitą, 
niekam nepaklususi mūsų tautos 
identitetą. Šio koncerto rėmuose 
išgirsime tokius kūrinius, kaip 
populiarią Algio Bražinsko 
dainą „Nemunėli, Nemunėli”, 
savo pramogine muzika pagar
sėjusio Benjamino Gorbulskio 
dainas bei Juliaus Juzeliūno 
kompozicijas. (Jo opera dėl savo 
patriotiškos tematikos niekada 
neišvydo scenos šviesos sunkia- 
siais metais Lietuvoje.) Be to 
įdomi staigmena programoje bus 
prūsų lietuvio Max Lauriškaus 
romantiškos epochos kompozicįja 
„Romansas”.

Iš Lietuvos taip pat atvyksta 
pirmaujantis Lietuvos baritonas, 
Vilniaus Filharmonijos solistas 
Danielius Sadauskas. Štai kaip jį 
apibūdina vokalo autoritetas 
prof. Zenonas Paulauskas: „Da

Bet ir meninės fotografijos 
srityje jie abu turi ką parodyti — 
šį pavasarį Lietuvoje buvo su
ruošta abiejų paroda „Bernardo 
Brazdžionio sugrįžimas”, anks
čiau — Leonos Korkutienės Lie
tuvos medikų fotografijų paroda. 
Ypač įspūdingi jų portretai at
gimstančios Lietuvos asmenybių 
— kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus, Vytauto Landsbergio, Jono 

nielius Sadauskas subtiliai at
skleidžia kompozitoriaus suma
nymą, kūrinio charakterį. Jam 
dainuojant, jaučiame didelę meilę 
ir pagarbą atliekamam kūriniui. 
Didelis reiklumas sau ir meninis 
sąžiningumas atestuoja solistą 
kaip vieną įdomiausių vokalinės 
muzikos atlikėjų”. Trumpai ir 
drūtai pasakius, solistas dainuoja 
iš širdies, o ne iš peties. Jo reper
tuaras gausus ir įvairus: čia 
trankiai nuskamba harmonizuo
tos mūsų liaudies dainos, ten gai
valingai širdį glosto svąjingų 
romansų tonai. Ar linksmos ar 
liūdnos, ar patriotiškos tos dai
nos, visur jaučiamas nepaprastai 
tamprus ryšys tarp publikos ir 
solisto.

Abiems solistams akompanuos 
kompozitorius Darius Lapinskas. 
Tai gražus pavyzdys kultūri
ninkų — iš to paties krašto, tam 
pačiam kraštui — bendradarbia
vimo. Šis bendradarbiavimas dar 
daugiau išryškės spektaklyje 
„Tautos atgimimas”, kuriame 
bendromis meniškomis jėgomis iš 
anapus ir iš čia, — daina, muzika, 
šokiu, dailiuoju lietuvišku žodžiu 
ir vizualiniais šviesų efektais bei 
skaidrėmis bus dramatiškai pa
vaizduotas mūsų atgimimas kaip 
tauta ir sušukimas pasauliui: 
„Mes čia!”

Šiuo koncertu bei spektakliu 
yra susidomėję amerikiečiai ir jis 
bus pademonstruotas Chicagos 
miesto rengiamame muzikos 
festivalyje. Kai dabar Amerikos 
akys apakintos Arabijos dykumų 
pustomo smėlio, tai bus gera pro
ga parodyti, kad Lietuva gyva 
ir jos kūrybinga dvasia klesti. 
Šis muzikos festivalis bus filmuo
jamas amerikiečių televizijai. 
Taip pat juo susidomėjusi Bos
tono TV stotis padarys video 
įrašą, menininkams bekoncer- 
tuojant rytiniame Amerikos 
pakraštyje.

Darius Lapinskas

Kubiliaus, Romualdo Ozolo, 
Algirdo Brazausko bei kitų, o 
taipgi vaizdai iš įvairių tautinių 
bei religinių apeigų. Korkučių 
fotografijų rinkinį bus galima 
pamatyti Ateities studijinio 
savaitgalio metu — šiandien, 
spalio 13 dieną, Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, ir rytoj, 
spalio 14 dieną, Ateitininkų na
muose, Lemonte.
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