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Amerikos lietuviams norėčiau 
palinkėti nenusivilti Lietuva... 

Mokslinės kūrybos avangarde 

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijai 70 metų 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
atsikūrusi Lietuva švietimo ir 
kultūros srity t ikra to žodžio 
prasme paveldėjo tuštumą. Iki 18 
šimtmečio pabaigos, iki Lietuvos 
— Lenkijos padalinimo Lietuva 
kultūriškai neatsiliko nuo Va
karų Europos, o kai kuriose sri
tyse net pirmavo. Caro Rusija, no
rėdama lietuvių tauta asimiliuo
ti, — bandė ištrinti visa, kas liu
dytų mūsų identitetą, pradedant 
seniausio Rytų Europoje Vilniaus 
universiteto uždarymu. 1918 me
tais Lietuvoje, neskaitant poros 
kunigų semnarijų, nebuvo jokios 
aukštosios mokyklos. 

J au pirmaisiais nepriklausomy
bės metais galvota a tkur t i senąjį 
Vilniaus universitetą, bet, kaip 
žinome, Vilnius buvo okupuotas. 
1922 metais, surinkus mokslinį 
personalą, iš nieko buvo suorga
nizuotas Lietuvos universitetas 
Kaune. Tas universitetas iš pra
džių turėjo skubiai ruošti kvali
fikuotus profesionalus, įvairių 
sričių specialistus, bet mokslu, in
telektualinio pajėgumo stiprini
mu nei universitetas, nei valsty
bė dar negalėjo rūpintis, kai 
reikėjo kovoti už valstybės eg
zistenciją. Susirūpinimas mokslu 
atėjo iš privačios iniciatyvos. Tais 
pačiais 1922 metais rugpjūčio 12 
dieną Kaune buvo įregistruota 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija. Taigi kaip tik šią vasarą 
minime Akademijos 70 metų su
kaktį. 

Pirmąją LKMA valdybą sudarė 
vyskupas Juozas Skvireckas (pir
mininkas) ir nariai kun. Mečis
lovas Reinys, Pranas Dovydaitis, 
Stasys Šalkauskis, Alfredas Sen-
nas, L. Noreika. Vėliau iki mir
ties pirmininkavo prelatas Anta
nas Dambrauskas-Jakštas, o jam 
mirus, iki bolševikų okupacijos 
Stasys Šalkauskis. Po karo išei
vijoje Akademija buvo atgaivinta. 
Tokią mintį pasiūlė Stasys Bač-
kis dar 1952 metais, vyskupas 
Vincentas Padolskis 1954 metais 
jau sudarė reorganizacinį komi
tetą. 1956 metais Akademijos 
nariai korespondenciniu būdu 
išrinko pirmą valdybą, kuriai iš 
pradžių ir pirmininkavo vysku
pas Vincentas Padolskis. 

Antrasis Akademijos pirminin
kas Lietuvoje Dambrauskas taip 
aptarė šios mokslo institucijos 

buvimo ir veikimo prasme: „Pa
gausinti savo krašto pažinimą, 
atremtą į konkrečią savo tautos 
tikrovę, nes kiekvienos tautos 
tikrovė yra kitokia nei kaimynės; 
pagilinti savo ideologinę orien
taciją, kuri padeda orientuotis, 
konkrečias problemas spren
džiant". 

Per aštoniolika metų, iki nepri
klausomybės netekimo, LKMA 
nuveikė nemažai, paliko žymius 
pėdsakus. Pirmiausia jos veikla 
pasireiškė ilgom distancijom: 
ėmėsi iniciatyvos sudaryti są
lygas pajėgiems jaunuoliams pa
sitobulinti Vakarų Europos uni
versitetuose, paruošti kadrus su 
vakarietiška orientacija, kurie 
baigę mokslus, įsilietų į Lietuvos 
intelektualinį gyvenimą. Ir tikrai 
Vakarų universitetuose išaugusi 
generacija spėjo būti avangardu 
visuose kultūros sluoksniuose. 
Reikia neužmiršti, kad valstybi
niu mastu, valdžios iniciatyva 
tolygi mokslo institucija, lyg pa
ralelė Akademijai, Lituanistikos 
institutas buvo įkurtas tik 1939 
metų pradžioje, kuris komunis
tams atėjus buvo perorganizuotas 
į Mokslų akademiją. 

Iš konkrečių darbų, ką LKMA 
padarė, labiausiai minėtini moks
lininkų ir mokslo mėgėjų suva
žiavimai. Jų spėta suorganizuoti 
tris. Čia bene daugiausia padėjo 
savo organizaciniu patyrimu Juo
zas Eretas. Pirmos tokios moks
lininkų dienos Vytauto Didžiojo 
universiteto patalpose buvo 1933 
metais, antrasis suvažiavimas 
1936 ir trečiasis 1936. Suvažia
vimuose skaitytos paskaitos buvo 
išleistos trim tomais. Akademijos 
ir jos narių įtaka buvo juntama 
ne tik jos rate. Savo susirinki
muose išdiskutuotos temos kai 
kada buvo paskleistos plačiajai 
visuomenei. Iš akademikų sluoks
nių buvo įspėjimas pasiruošti ga
limoms nelaimėms, kad pokarinė 
Europa gyveno idėjinį ir politinį 
nepastovumą, kad didėjanti krizė 
gali skaudžiai paliesti ir Lietuvą. 
Pirmaisiais pranašais reikėtų lai
kyti Kazį Pakštą ir Stasį Šal
kauskį. „Būtų neatsargu manyti, 
kad amžinai išlaikysim nepri
klausomybę. Gal ji tik meteoras, 
blykstelėjęs keista pašvaiste"., 
pasakė Pakštas dar 1928 metais. 
Jis siūlė nepriklausomybės me-

Su Lietuvos Švietimo ir kultūros 
ministru Darium Kuoliu kalbasi 

Petras Petrutis 
— Prieškariniais, nepriklau

somais laikais, Lietuvoje veikė 
Švietimo ministerija. Dabar, atkū
rus nepriklausomybę, prie Švie
timo ministerijos buvo prijungta 
ir kultūra. Taip sakant, švietimas 
ir kultūra vienoje pastogėje. Atvi
rai kalbant, ar ne per daug, ar ne 
per plati Jūsų vadovaujamos 
ištaigos apimtis? 

— Platoka, išties platoka. Ma
tote, mes sovietmetyje turėjome 
dvi atskiras ministerijas. Tai yra 
kultūros ir švietimo. Tikrai pa
sakius, iki 1988 metų turėjome 
tris švietimo ministerijas. Buvo 
Švietimo ministerija, buvo pro
fesinio rengimo komitetas ir buvo 
aukštojo mokslo komitetas. Taigi 
dabar išties yra sujungtos kelios 
buvusios ministerijos į vieną — 
Švietimo ir kultūros. Ir tai būtų 
įmanoma ir racionalu tvarkytis, 
tokią struktūrą turint Lietuvoje, 
jeigu nebūtų tiek daug spręstinų, 
skubiai spręstinų problemų ir 
kultūros, ir švietimo srityje. Taigi 
keblumų kyla. Keblumų kyla 
vien dėl to, kad mes šiuo metu 
gyvename, na, netradicinius, to
kius išskirtinius laikus. 

— Ar čia jau galutinis struktū
rinis nutarimas? Ar ir toliau kar
tu egzistuos švietimas ir kultūra? 

— Jeigu klaustumėt mano nuo
monės, aš sakyčiau, kad taip 
turėtų būti. Taip turėtų būti 
įmanoma ir tokią s t ruktūrą 
turint racionaliai tvarkytis. Juo 
labiau, kad kaimynų patirtis 
rodo, jog šitaip tvarkomasi ir 
sugebama tvarkytis. Dabar atski-
rinėti ar skaldyti ministerijas, or
ganizuoti kitaip, būtų vėl didžiulė 
sumaištis, nes, matote, pagal 
ministerijos modelį yra sukurtos 
savivaldybių struktūros. Taip pat 

ir kultūros bei švietimo skyriai, 
ir pradedama išnaudoti šio su
jungimo privalumus. Mokyklos 
daromos ir kultūros židiniais, ir 
apl ink mokyklas organizuo
jamas, skandinavų pavyzdžiu, 
kultūrinis gyvenimas. Taigi jau 
ta sistema pradeda veikti Lietu
voje. Ne visur, bet jau yra re
gionų, kur visos susijungimo tei
giamybės yra išnaudojamos. Aš 
manyčiau, kad dabar daryti stai
gias permainas nelabai būtų 
racionalu. 

— Man atrodo, kad kultūrą 
reikėtų laikyti labai plačia sąvoka. 
Čia ir menas, ir literatūra, ir 
muzika, na ir pridurčiau, sportas 
ir Lt. 

— Mes turime atskirą sporto 
departamentą. Sportas tvarko
mas atskirai. Na. jeigu kultūra 
būtų plačiau suvokiama, tai švie
timas irgi tik kultūros dalis. Tik 
kultūros ugdymo dalis. I švietimą 
žiūrime kaip kultūros angą. 

— Žinoma, švietimą atskirti 
nuo uultūros arba kultūrą nuo 
švie 10 stačiai neįmanoma. 
Tačiau jeigu imčiau ir paklaus-
čiau — kuo Jums šiuo metu dau
giau tenka rūpintis, švietimu ar 
kultūra? 

— Švietimu. Matote , rūpi
nantis kultūra, būsima Lietuvos 
kultūra, privalu rūpintis švie
t i m u , kad mes aug in tume 
kultūringą jaunuomenės kartą, 
kad augintume piliečius, kurie 
būtų įsišakniję gimtojoje kultū
roje ir sugebėtų tempti tą gim
tosios kultūros gyvenimą. 

— Jeigu šiandien kas imtų ir 
manęs paklaustų, kiek Lietuvoje 
veikia universitetų ir aukštųjų 
mokyklų, tai aš nesugebėčiau 
tiksliai atsakyti. Žinia, kad 

Darius Kuolys 

Vilniuje ir Kaune veikia universi
tetai. O kur daugiau? 

— Turime daug universitetų. 
Vilniuje jau veikia trys universi
tetai . Tai senasis Vilniaus, 
Vilniaus Technikos universitetas 
ir Vilniaus Pedagoginis universi
tetas. Kaune taip pat turime du 
universitetus. Tai yra buvęs Kau
no Pol i technikos ins t i tu tas , 
šiandien pasivadinęs Kauno 
Technologijos universitetu ir at
kurtas Vytauto Didžiojo universi-

tus tikslingai sunaudoti, o vėliau, 
kai Vokietija ginklavosi ir grasi
no, jis ragino kultūrines brange
nybes ir auksą deponuoti Ameri
koje ir dar kitur, didesnius skai
čius akademinio jaunimo i . ųsti 
į saugesnius kraštus, kur, nelai
mės atveju jie kalbėtų, veiktų už 
negalinčius kalbėti. Šalkauskis 
matė besiartinančią barbariją ir 
pasaulinę katastrofą. Dej.' Lie
tuvos vairuotojams šie žodžiai 
buvo tik paprastu gąsdinimu, iš 
jų tik pasijuokdavo. Nestebėtina, 
kad 1940 metų birželio 15 dieną 
mus užtiko nepasiruošusius. 

Atsikūrusi Akademija išeivijoje 
sau iškėlė uždavinį tęsti nutrauk
tą darbą, prisitaikant prie naujų 
sąlygų, ir nagrinėti gyvenimo 
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padiktuotas naujas problemas. 
Tų problemų, pagal Juozą Brazai
tį, buvo trys: pasaulėžiūrinė, 
tautinė ir egzistencijos prasmės 
ieškojimas. Išeivija susidūrė su 
nauja filosofpja. su egzistencia
lizmu, jos ateistine šaka, kuri 
st'prokai veikė ir mūsų akademi
nį jaunimą. Čia Antanas Maceina 
išėjo prieš tą pažiūrą ir įrodinėjo, 
kad prie egzistencializmo galima 
prieiti ir iš teistinio, krikščio
niško taško, o Juozas Girnius ob
jektyviai įvertino žmogų, kuris 
daug nustoja gyvenimo prasmės, 
jei gyvenimą bando pagrįsti ig
noruodamas Dievą. 

Tautinė arba antitautinė prob
lema iškilo, kai naujos genera
cijos atstovai tautybę lygino su 
nacionalizmu ir šovinizmu. Tam 
prieš pastatė humanizmą ir uni
versalumą. Kilo klausimas, ar 
verta būti lietuviu, Alabama ar 
Dainava? Labai panašiai skelbė 
ir tie, kurie tikrai norėjo vienos 
pasaulio valdžios, kurie sėdėjo už 
Kremliaus mūrų. 

Egzistencijos prasmės ieškoji
mas — tai vienas uždavinių, įsi
pareigojimų savo kraštui, kai 
didelė dalis tautos neteko savos 
žemės. Juozo Girniaus žodžiais, 
mūsų uždaviny- liudyti nelemti, 
o Zenonas Ivinskis siūlė nuvalyti 

suklastotą Lietuvos istorijos 
veidą. 

Išeivijoje Akademija kas trejus 
metus šaukė mokslininkų ir 
mokslo mėgėjų suvažiavimus vis 
kitose Europos ir Amerikos vie
tose, o paskui tas paskaitas ir 
kitus raštus išleido stambiais 
tomais. Ilgus metus Akademijai 
pirmininkavusio Antano Liui-
mos, SJ, didelio pasišventimo 
dėka buvo išleista apie 40 didelių 
tomų: trylika Suvažiavimo dar
bų, šeši Metraščiai. Antano Avi
žonio. Zenono Ivinskio, Jono Gri
niaus, Antano Salio, Stasio Šal
kauskio raštai, keturi istorijos 
šaltinių tomai ir dar kitos studi
jos, monografijos. Akademija išei
vijoje turi apie 250 nariu. Praėju
sią vasarą Lietuvių katalikų 
mokslo akademija suvažiavimą 
jau galėjo sušaukti Vilniuje: su
grįžo ten ir iš Romos ir Akademi
jos centras. 

Septyniasdešimtmečio proga su 
pagarba minime tuos, kurie Lie
tuvių katalikų mokslo akademiją 
įsteigė ir nurodė tiesius kelius; 
sveikinam tuos. kurie steigėjų 
idėjas tęsė išeivijoje ir su dideliu 
kraičiu ją sugrąžino ten, kur jos 
namai ir turi būti 

Česlovas Grincevičius 

Jono Kuprio nuotrauka 

tetas. Atkuriamas Klaipėdos 
universitetas, kuris irgi gali būti 
unikalus visoje Lietuvos moksli
nių studijų struktūroje. Tai Mažo
sios Lietuvos universitetas, kuris 
jau yra pradėjęs sėkmingą darbą. 
Taigi paskaičiuokime. Trys Vil
niuje, du Kaune, vienas Klaipė
doje. Tiek universitetų turime. Ir 
dar yra nemažas ratas aukštųjų 
mokyklų, specializuotų aukštųjų 
mokyklų. 

— Kažką lyg ir girdėjau apie 
pastangas Šiauliuose atidaryti 
universitetą? 

— Šiauliuose veikia Kauno 
Technologijos univers i te to 
fakultetai. Veikia ir Šiaulių Pe
dagoginis institutas. Yra svars
toma, ar nebūtų prasminga su
jungti šias aukštąsias mokyklas 
į vieną ir įsteigti universitetą. 
Matote, iki šiol dar nėra aiški 
aukštojo mokslo politika Lietuvo
je. Ją turėtų formuoti Lietuvos 
Mokslo taryba, sukurta prie 
Aukščiausiosios tarybos, bet kol 
kas aiškių gairių nėra: ar mes 
einame į smulkių universitetų 
struktūrą, ar galvojame apie 
stambius Lietuvos universitetus 
ir atskiras specialias aukštąsias 
mokyklas, išsimėčiusias Lietu
voje. Dar nėra apsispręsta, bent 
man nežinomi tokie projektai. 

— Prisimenu, kad viena protes
tantų sekta dėjo pastangas įsteig
ti universitetą bene Panevėžyje. Ar 
ne tiesa' 

— Taip. Tai garsi istorija. 
Kreipėsi menonitai. kurie turi 
gana rimtą kolegijų struktūra ir 
Kanadoje, ir JAV Tos kolegijos 
yra pripažįstamos kaip rimtos 
mokslo institucijos. Buvo padary
tas pasiūlymas atidaryti panašią 
kolegiją Lietuve,; Mes, Švietimo 
ir kultūros ministerija priėmėme 
tą pasiūlymą, sakydami, kad 
jeigu mūsų konfesijos tam pri 

tar tų — ne tik katalikų, bet ir 
kitos, įvairios konfesijos — tokia 
aukštoji mokykla Lietuvos švie
timui būtų reikalinga. Buvo pra
dėti aukštesnieji anglų ir vo
kiečių kalbų kursai Panevėžyje. 
Deja. Katalikų Bažnyčia užpro
testavo tokios kolegijos idėją. 
Ki tų konfesijų ba l sa i buvo 
silpnesni ir ši kolegija dabar yra 
prijungiama prie Klaipėdos uni
versiteto. Ji bus Klaipėdoj. 

— Kaip Jūs vertinate užsienio 
lietuviu įsijungimą į Lietuvos 
švietimo sistemą. Čia aš galvoje 
turiu užsienio lietuvių profeso
rius, kurie šiuo metu dėsto Lietu
vos universitetuose. 

— Tai labai svarbus dalykas, 
a tkuriant Lietuvos švietimo sis
temą. Talką iš išeivijos inte
lektualų mes jaučiame jau ne 
vienerius metus. Prisiminkime, 
kad Kauno universitetas yra išei
vijos jėgomis atkurtas . Ir tai, kas 
dabar plėtojas Kaune, yra išei
vijos pastangų nulemtas dalykas. 
Taip pat ir Vilniaus universitetas 
bei kitos aukštosios mokyklos 
sulaukia vis daugiau profesūros 
iš išeivijos ir tai yra Lietuvos 
kul tūr in iam gyvenimui labai 
svarbu. 

Ir ne tik profesūra. Prieš pora 
metų buvo įsteigta tokia savotiš
ka organizacija APPLE. Tai 
jaunų išeivijos su švietimu susi
jusių žmonių organizacija. Tai 
Amer ikos mokytojų pa r ama 
mūsų mokykloms. Šios organiza
cijos pastangomis pernai buvo su
rengti labai rimti mokytojų kvali
fikacijos kursai Vilniuje. Šįmet 
jau trijuose Lietuvos miestuose 
tie vasaros seminarai vyksta. At
keliauja per 70 Amerikos švieti
mo žmonių. Pusė jų yra ameri
kiečiai, pusė lietuvių kilmės ame
rikiečiai. Nemaža jų dalis yra 
rimti profesionalai, ir jie dalinsis 
savo didele patirtimi su būsimais 
Lietuvos pedagogais. Per tūks
tantį Lietuvos pedagogų turės 
galimybę tobulinti savo kvali
fikacijas šią vasarą. Taigi talkos 
mes sulaukiame labai rimtos. No
riu t ik paminėti Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
tarybos pirmininką Izoldą Požė-
laitę-Davis, kuri pusę metų dirbo 
Lietuvoje, važinėdama po įvai
riausias mokyklas. Lankėsi ir 
ten. kur Lietuvos mokytojai nela
bai nori dirbti — pietryčių mo
kyklose, o taip pat lenkų ir rusų 
mokyklose dėstė vokiečių ir 
anglų kalbas ir tiesiog paana
lizavo mūsų švietimo sistemą. 
Davė daug svarių patarimų. 
Taigi talkos mes sulaukiam ir už 
tai esam širdingai dėkingi. 

— Jūs čia pokalbio metu pami
nėjote Skandinaviją kaip modelį, 
švietimo talkininkus iš JAV ir 
Australijos. Ar nesusidaro perne
lyg didelių skirtumų? 

— Skirtumų esama. Bet, ma
tote, Lietuvoje kuriama sava
rankiška švietimo sistema, ir ji 
kuriama, remiantis mūsų švie
timo tradicijomis, turėtomis prieš 
karą ir ne visiškai išnykusiomis 
sovietmečiu. Taip pat dabartyje 
orientuojamės į europinį švietimo 
modelį, jungdami skandinavų 
patirtį, orientuodamiesi į nor
vegų, danų švietimo sistemas, ir 
taip pat nemažai elementų perim-
dami iš austrų, vokiečių sistemų. 
Labiausiai žvalgomės į austrus. 
Matote, mums ypačiai svarbi yra 
nedidelių valstybių patirtis. Vals
tybių, kurios rūpinasi ne tik 
demokratiškai atsparios visuo
menės ugdymu, bet ir savo tau
tinio identiteto išsaugojimu. Ir 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Kaip Darius ir Girėnas rinkosi lėktuvui vardą 
Iš Dariaus ir Girėno archyvinės medžiagos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 

V A L E N T I N A S R A M O N I S 

1932 m. birželio 18 d. savo 
transatlantiniui skrydžiui įsigiję 
Bellanca firmos lėktuvą iš Pal-
Waukee aerouosto netoli Čika
gos, Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas dar nė negalvojo apie 
lėktuvo pavadinimą. Bet netru
kus, sujudinti ir sujaudint i 
lakūnų pranešimų per Amerikos 
lietuvių spaudą ir radiją apie 
skrydi, žmonės iš visų Amerikos 
kampų pradėjo teirautis apie 
lėktuvo spalvą, vardą ir t.t. Tų 
pačių metų gale Dar ius ir 
Girėnas, susitarę su Vienybės 
laikraščio redakcija, nutarė su
rengti konkursą išrinkti lėktuvui 
vardą. Ir, kaip matyti, iš gautų 
laiškų, kurių nemaža dalis sau
gojama Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus Dariaus ir Girėno 
archyve, tie pasiūlymai buvo gau
sūs ir įdomūs. 

Viename laiške, rašytame 1932 
m. gruodžio 18 d. iš New York'o, 
A. B. Strimaitis siūlo lėktuvą pa
vadinti „Garnys", nes „viena, šis 
vardas yra populiarus nuo seno
vės, ir pirmutinis skris iš užjūrio 
tėvynėn pavasario metu, taip 
kaip mūsų garniai kad skris
davo; antra, lengvai ištariamas ir 
visiems svetimtaučiams, kiekvie
nas šitą vardą lengvai gali atmy-
ti". J i s prie laiško dar pridėjo 
savo sukurtą eilėraštį apie garnį 
ir lėktuvo piešinį su trispalve 
uodega ir vardu, užrašytu ant 
lėktuvo sparnų ir šono. 

Charles Lansdale savo laiške, 
rašytame 1933 m. sausio 5 d. iš 
Sugar Notch, Pennsylvania , 
mini esąs lietuvių kilmės Ameri
kos pilietis ir siūlo lėktuvą pa
vadinti „Spirit of Lithuania" 
(Lietuvos dvasia) ar „Spirit of 
Vytautas" (Vytauto dvasia). Šie 
vardai, aišku, siūlomi, nusižiū
rėjus į Charles Lindbergh'o 
lėktuvo vardą „Spirit of St. 
Louis", kurį 1927 metais Darius 
matė nusileidžiant Paryžiaus ae
rouoste. Laiško autorius siūlosi 
skristi kartu ir aprašyti kelionę 
Amerikos laikraščiuos. Gale pri
deda, kad „aš norėčiau palinkėti 
š i rd ingiaus ius ryš ius t a rp 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Lietuvos — mano tėvų tėvynės. 
Lai Lietuvos geltona, žalia ir 
raudona spalvos amžinai susilie
ja su Amerikos žvaigždėm ir juos
tom. Aš Jums būsiu amžinai 
dėkingas". 

Anelia M. Prank ir Veronika 
Prank savo spalvingame laiške, 
rašytame 1933 m. vasario 5 d. iš 
Boise, Idaho — kuris tikrai turėtų 
būti įdomus mūsų kalbininkams 
— siūlo net tris vardus: „Viltis", 
„Garsas" ir „Balsas". „[...] 
sakisim jiem pasiseks geray 
perlėkt in aną pusę, tas vardas 
teip pat geray tinka ir Lietuvoy, 
arba sakisim nepasisektu jiem 
laimingay perlėkt, nupultu in 
Vandeny, t a i „ G a r s a s " a r 
„Balsas" vis tiek visur acilieps. 
Zsinoma mes visy to norim kad 
jiem geray pasisektu perlėkt be 
jiokių nelaimių, bet kartays ir bil 
ko galima tikėtis tokioy kelioney. 
Szitie varday tiktų dėl visos 
Lietuvių Tautos, taip kad abe-
jiem atroditų geray, kaip Viram 
teip Moteriem kaip seniem teip 
mazsiem, ir katras tik Lietuvisz-
kay moka kalbėt". 

Tolimesnio pranešimo spaudai 
tikslios datos nebuvo galima nu
statyti, nes Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus archyve yra 
tik mašinėle rašytas, nedatuotas 
juodraštis, bet tikriausiai 1933 
metų pradžioje Amerikos lietuvių 
spaudoje pasirodė šis Dariaus 
pareiškimas: 

Transatlantinio lėktuvo pavadi
nimo reikalu, rašo kapitonas kapi
tonas Darius. 

Vietos lietuvių spaudoje tenka 
patėmyti didelis susidomėjimas 
lietuvių lakūnų transatlantiniu 
reikalu. Paskutiniai* laikais net 
patėmytos diskusijos kaip tą is-
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Dariaus ir Girėno testamento juodraščio, rašyto Stepono Dariaus ranka, 
įžangines dalies faksimilė. Viso raito originalas saugojamas Balzeko l i e tuv ių 
kultūros muziejaus Dariaus ir Girėno archyve. 

torinį lėktuvą pavadinti Siūloma 
pavadinti jį vardu kuris atvaiz
duotų Amerikos lietuvių dvasią ir 
jų pastangas iškelti lietuvių tautos 
vardą ir jį sulyginti su pasaulio 
pirmaeilėmis kultūrinėmis tau
tomis. 

Tarp daugybės laiškų, kuriuos 
man tenka gauti iš įvairių lietu
viais apgyventų kolonijų šiomis 
dienomis gavau gana originalų 
laišką rašytą vieno lietuvio gyve
nančio tolymoj Aliaskos valstijoj. 
Jis rašo sekamai: 

Gerbiamas kapitone Dariau: 
Lietuvių spaudoje teko pastebėti, 

kad Tamsta kartu su lakūnu 
Girėnu rengiatės pavasarį skristi 
į Lietuvą. Kadangi dar nenusta
tytas lėktuvo vardas, tai šiuomi 
leiskite ir man pasiūlyti vardą 
Jūsų lėktuvui. Aš siūlau, kad tas 
lėktuvas būtų pavadintas ,Lithve-
ga' susidedantis iš dviejų žodžių 
,Lithuania' (Lietuva) ir ,Vega' 

(žvaigždės vardas). Kadangi aš 
šiek tiek interesuojuosi astro
nomija, ir ne vieną vakarą 
observuodamas žvaigždes tėmiju 
žvaigždę vadinamą, Vegą' ir žino
damas, kad toji žvaigždė 
maždaug gegužės mėnesį kyla ry
tuose ir leidžiasi vakaruose darau 
išvadą, kad Tamstoms prisieis jos 
dangaus keliais lėkti ir laikytis jos 
kripties. Tad man atrodo kad 
žodis ,Lithvega' kaip tik atsto
vaus Jūsų užsibrėžtą tikslą, kitais 
žodžiais lietuviška žvaigždė. 

Velydamas Jums pasisekimo 
Jūsų užsimotame žygije lieku su 
pagarba'. 

Pasirašė Astronomas. 
Atrodo, kad tas mūsų tautiečio 

astronomo gyvenančio tolymuose 
žiemynuose patiektas vardas 
pilnai atitinka tikslams, kurių 
mes siekiame šį skridimą vyk
dant. Ypatingai kad tasai žodis 
lengvai ištariams. 

Matyti, kad tas „Astronomas" 
buvo lietuvis iš Aliaskos, JAV 
karo laivyno puskarininkis, nors 
jo vardo niekur neteko užtikti. Iš 
šio pranešimo galime suprasti, 
kad Dariui ir Girėnui patiko 
„Lithvegos" vardas. Jį užtin
kame įvairiuose lakūnų užrašuo
se, vokų projektuose, net tes
tamento juodraštyje, kuris sau
gojamas Balzeko muziejaus Da
riaus ir Girėno archyve. 

Nors pasiūlymų buvo daug, ir 
lakūnai labiausiai mėgo „Lith-
vega", Naujienų laikraščio redak
cijos darbuotojo A. Vaivados prisi
minimuose apie Darių ir Girėną, 
kur iuos u ž r a š ė ir spaudoje 
paskelbė Edmundas Jasiūnas, 
teigiama, kad per susirinkimą 
Lietuvos konsulato būstinėje 
Čikagoje 1933 m. balandžio 15 d. 
Vaivada pasiūlė vardą „Litu-
anica", „kuris lengvai ištariamas 
ir amerikiečiams, ir lietuviams, 
ir visiems kitiems svetimtau
čiams ir kurio nereiktų versti į 
kitą kalbą, kad išaiškėtų jo 
reikšmė". Be to, „kartu apima 
lietuviškus interesus, lietuviškas 
idėjas, lietuvišką kultūrą, viską 
pasakydamas trumpai, vienu žo
džiu". Atrodo, kad šis vardas vi
siems patiko, nes po trumpo 
svarstymo buvo priimtas ir pri
gijo. 

Tai tokia Dariaus ir Girėno 
transatlantinio lėktuvo vardo is
torija. 

Lietuviai transatlantiniai lakūnai 

Kapitonas SI&PCLS DttvilLS 
ir 

Stasys Cicėnas 
perskridę vandenyną, atlikę tą didingą žygi mūsų 

tautos garbei 

šiandien naktį apie 1 valandą 

tragingai žuvo 
Lietuvos prieangy. Vokietijoj arti miesto Soldin. 
Skelbiame šią skaudžią žinią Lietuvos visuomenei 
ir kviečiame visuotiniu gedulu pagerbti žuvusius 

didvyrius. 

r.irtuviamm TrawtM*rilmnltt>iam Cahūnatr) 
priimti fCemrfei a « f r C i e f u v c a 

A s r e Klaba*. 

1933 m. liepos men. 17 d. 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno karstai sutinkami Kauno aerouoste — aplinkui žuvusių lakūnų gimines ir valstybės 
pareigūnai. Kalba Jungtinių Amerikos Valstybių konsulas Lietuvoje M. L. Stafford. (Iš Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus archyvo.) 

P r i e r a š a s : 1969-72 metais 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie

jus gavo iš Stepono Dariaus 
giminių didelį dalį (susidedančių 
iš arti poros tūkstančių vienetų jo 
asmeninio archyvo, apimančio 
1914-1933 metus. Į šį archyvą 
įeina medžiaga apie Dariaus 
veiklą JAV kariuomenėje per 
Pirmąjį pasaulinį karą, Lietuvoje 
iki 1927 metų, ir Amerikoje iki 
1933 metų, įskaitant visus pasi
ruošimus transatlantiniam skry
džiui. Tarp dokumentų yra „Litu-
anicos" pirkimo ir remonto su
tartys, sąskaitos, detalės; lėktu

vo apdraudos dokumentai, susi
rašinėj imai su Lietuvos ir 
Amerikos įstaigomis, diploma
tais, valdžios žmonėmis, Girėno 
laiškai Dariui, Dariaus laiškai 
giminėms Amerikoje ir Lietuvo
je ir t.t. Archyvas buvo gautas su 
sąlyga, kad jis nebus viešai 
rodomas iki 1993 metų, 60-ųjų 
skrydžio metinių. Kiek žinoma, 
paskut inis asmuo, matęs šį 
archyvą, buvo a.a. Petras Jur-
gėla, rašydamas savo knygą apie 
Darių ir Girėną Sparnuoti lietu
viai. Knyga buvo išleista 1935 
metais. Norėdamas knygą sku
biai išleisti, autorius tikriausiai 

neturėjo progos įsigilinti j visus 
archyvo dokumentus. Todėl dar 
čia galėtų būti daug niekur ne
skelbtos ir nepublikuotos svar
bios medžiagos. Šiuo metu archy
vas yra muziejuje rūšiuojamas ir 
kata loguojamas ir kol k a s 
visuomenei nėra prieinamas. 

Ateinančiais metais, šio taip 
lietuviams svarbaus jubiliejaus 
proga planuojama muziejuje su
rengti įspūdingą Dariaus ir Gi
rėno parodą bei ^minėjimą, prie 
kurių organizavimo norėtųsi, kad 
prisidėtų visa Čikagos lietuvių vi
suomenė, ypač organizacijos. 

Pokalbis su Lietuvos Švietimo ir 
kultūros ministru Darium Kuoliu 

(Atkelta iš 1 psl.) 

Lapelio, pranešančio, kad lakūnai tą naktį žuvo. dalijamo kitą dieną Lietuvo
je, reprodukcija — V. Atkočiūno spaustuve Kaune. Laisves alėja 28. Originalus 
turi Balseko Lietuvių kultūros muziejaus Dariau* ir Girėno archyvas. 

Lietuvai vis dėlto šitų negausių 
t a u t ų , nedidel ių valstybėlių 
patirt is yra labai brangintina. 
Mes sąmoningai orientuojamės 
kaip tik į šitų Europos valstybių 
modelius. Jos pripažįstamos kaip 
t v i r t o s s i s t emos , l a iko iš
bandymus ištvėrusios sistemos, ir 
pačioje Europoje. Tai norvegų, 
danų, austrų tautos. 

— Lietuvių Fondas paskyrė vie
ną milijoną dolerių Lietuvos švie
timo bei kultūros reikalams. Jūs 
tikriausiai artimai bendraujate su 
Lietuvių Fondo vadovybe? 

— Taip, aš labai džiaugiuos, 
kad teko pusdienį posėdžiauti su 
Lietuvių Fondo atstovais čia, vie
šint Čikagoje, ir pasiekti labai 
svarbų abipusį susitarimą bei 
pasitikėjimą. Mes pusę milijono 
dolerių, tai yra pusę paskirtos 
sumos, jau esame paskirstę įvai
rioms Lietuvos kultūros ir švie
timo programoms. Tos programos 
yra labai svarbios — mes at
rinkome jas iš 171 pateiktos pro
gramos. Esame sudarę ir to mili
jono tarybą Lietuvoje iš kultūros, 
mokslo žmonių ir ryžomės pasiū
lyti Lietuvių Fondui finansuoti 
dalį sudarytų programų. Ir man 
labai džiugu, kad išties pavyko 
mums labai darniai svarstyti 
visas pateiktas programas. Man 
teko argumentuoti, aiškinti ir 
Lietuvos poreikius komentuoti. 
Buvo visos, išskyrus vieną pro
gramą, kuri dar reikalinga pa
tikslinimų, Lietuvių Fondo apro
buotos. Tai išties yra didžiulė 
parama ir vadovėlių leidimui, ir 
švietimo reformai, kultūros atski
roms institucijoms ir t.t. Vis ta 
auka bus Lietuvoje įprasminta 
kaip Lietuvių Fondo dovana. Lei
džiant vadovėlius, Žymėsime, kad 
tai Lietuvių Fondo remti vado
vėliai. Ir Lietuvos statutą, Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštijos 
metriką leidžiant bus pažymėta, 
kad t a i iš Lietuvių Fondo 
dovanos. Taipgi kuriamu Lietu
vos istorijos filmu Lietuvos 
mokykloms ir visuomenei apie 
antinacinę ir antisovietinę rezis
tenciją bus įprasminama Lietu

vių Fondo ir lietuvių išeivijos 
didžiulė parama Lietuvos kultū
riniam gyvenimui. 

— Kažin, ar Illinois universitete 
Čikagoje veikianti Lituanistikos 
katedra gali tikėtis Lietuvos švie
timo ir kultūros ministerijos 
vienokios ar kitokios paramos? 

— Kol kas ši katedra teikia pa
ramą Lietuvos kultūrai. Mes esa
me dėkingi, kad jaunuoliai iš 
Lietuvos čia gauna galimybę 
pasitobulinti. Ir tai yra labai 
svarbu. Kartais aš išgirstu klau
siant, kodėl lituanistiką studijuo
ti vykstame j Ameriką? Bet ne
reikia užmiršti, kad Lietuva 
neturi nei tokios metodologinės 
patirties, nei humanitarinių, 
socialinių mokslų naujo lygmens, 
kokį turi Amerikos universitetas. 
Yra labai svarbu, kad mūsų ga
biausi jaunuoliai, kurie išties 
rimtai ruošiasi moksliniam dar 
bui Lietuvoje, gauna progą įsigyti 
platesnį akiratį. Man teko pasi
šnekėti su profesorium Bronium 
Vaškeliu, buvusiu ilgamečiu tos 

katedros vedėju. Yra galimybių, 
kad ne tik li tuanistiką bus 
galima studijuoti, atvykus į šį 
Illinois universitetą. Galimi bus 
ir kito pobūdžio darbai. 

Aš norėčiau pabrėžti, jog labai 
svarbu, kad ir išeivijos intelektu
alai bręstų taip pat šioje ka
tedroje. Kol kas, man yra žinoma, 
kad vis mažiau ir mažiau išeivių 
jaunuolių atsiranda šioje Litu
anistikos katedroje. Būtų idealus 
variantas, kad čia galėtų susi
rinkti ir Lietuvos, ir išeivijos jau
nimas, siekiantis lituanistinių 
Lietuvos kultūros studijų. 

— Ką gi galėtumėt pasakyti 
apie Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimą ir Tautinių šokių 
švente? 

— Na, šventė išties mane nepa
prastai nustebino ir pradžiugino. 
Tai buvo didžiulė atgaivos šventė. 
Mes nesitikėjome, tiesą sakant, 
kad tokio lygmens, tokias įspū
dingas šventes įmanoma surengti 
kažkur kitur, o ne tėvynėje. Mūsų 
oatirtas įspūdis yra tikrai neiš

blėstantis. Man asmeniškai buvo 
didžiulė šventė regėti šokančią 
Lietuvą už Lietuvos ribų. 

Apie seimą,,.., Tąį išties buvo is
torinis seimas. Labai svarbu, kad 
išeivija įsigijo kitą matmenį, kai 
atsivėrė d idžiul ia i išeivijos 
sluoksniai, esantys kitoje pusėje 
Lietuvos — Rytuose. Pasižiūrė
kime, kokių galių ir kokį pobūdį 
turėtų įsigyti ateityje išeivijos 
gyvenimas. Keliasdešimt tūks
tančių lietuvių Sibire. Nežinia, 
kiek jų Kazachstane, kiek Uzbe
kistane? Tai vis lietuviai, kurių 
dalis jau dabar pajuto gyvą ryšį 
su tėvyne. Tikriausiai kiti vėliau 
pajus ryšio būtinumą. Ir taip susi
jungs viso pasaulio lietuvybė. 

Seime buvo prasmingai ap
tariami santykiai su atkurta 
Lietuvos valstybe. Kalbėta, kokie 
turėtų būti Lietuvos valstybės 
įsipareigojimai išeivijai. Žinoma, 
išeivija prasmingai gali egzis
tuoti tik tuomet, drįstu sakyti, 
kai ji jaučiasi reikalinga tėvynei. 
Tas gyvas ryšys ir visų mūsų 
įsipareigojimas tėvų žemei mus 
sieja, tiek šiapus, tiek anapus 
Atlanto gyvenančius. Tai yra la
bai svarbu, kad mes tuos bendrus 
darbus sugebėtume koordinuoti 
ir nepaisydami tų debesėlių, 

(Nukelta į 4 psl.) 

Devintosios išeivijos tautiniu šokių šventes šių metų liepos .'» diona Čikagoj*-
Tuskenis(iiČikagos)ir Antanina Žmuidzinaite (iš Korhester, NY>. 

program<» pranvsejai: Kdvardas 

Jono Kuprio nuotrauka 
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Czeslaw Milosz — poetas, rašytojas, 
Nobelio laureatas 

E D M U N D A S R I N G U S 

Turbūt derlingiausia apylinkė 
Lietuvoje yra Nevėžio slėnis. Į tą 
slėnį prieš šimtmečius drauge su 
dvasininkija atkeliavo ir lenkų 
ponai. Ilgainiui ir vietiniai bajo
rai, norėdami pasisemti naujos 
kultūros, paliko tėvų kalbą ir 
keitė į „polska wiara". Taip tarp 
Kauno ir Kėdainių susidarė ne
mažas lenkiškas bajorų lizdas. Jie 
tiek pagarsėjo, kad Henry Sien-
kiewicz savo trilogijoje Ogniem i 
mieczern (Ugnim ir kardu) dalį 
veiksmo ir didvyrių vaizdavo ta
me slėnyje. Geisztor savo atsi
minimuose, išleistuose 19 šimt
metyje, randa net Vytauto Lands
bergio šaknis. Vienas jo protėvių, 
Kazimieras dalyvavo 1831 metų 
sukilime ir už tai išsiųstas į Kau
kazą. Ten jis praleido 15 metų, 
užsitarnavęs Šv. Jurgio medalį ir 
karininko laipsnį, grįžo namo. Se
nelis Gabrielius už lietuvišką 
veiklą irgi buvo ištremtas į Si
birą. 1904 metais jis grįžta ir 
gyvena Vilniuje, rašo naudoda
masis Žemkalnio slapyvardžiu. 
Jo sūnus Vytautas Landsber
gis-Žemkalnis studijuoja Rygos 
politechnikume architektūrą ir 
tobulinasi Romos universitete. 
Laisvoje Lietuvoje jis profeso
riauja Kauno universitete. O jo 
sūnus Vytautas Landsbergis, bu
vęs Sąjūdžio pirmininkas, dabar 
yra nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas. 

Tame garsiame Nevėžio slėny
je 1911 metais Šateiniuose, dėdės 
Siručio dvare, gimsta Czeslaw 
Mifosz. Jo tėvas, inžinierius, dirbo 
caro kelių statybos tarnyboje ir 
dalyvavo lenkų slaptoje karo or
ganizacijoje, kuri vėliau, 1920 
metais dalyvavo Vilniaus užgro
bime. Czesfevv'as savo vaikyste 
praleido gimtinėje, prie Nevėžio. 
Pirmojo pasaulinio karo metu šei
ma buvo pasitraukusi į Rusijos 
gilumą, bet grįžo į Šateinius, iš
skyrus tėvą, kuris jau buvo atgi
musios lenkų kariuomenės eilėse. 
Czesfraw'o vaikystės įspūdžiai 
gražiai įpinti į jo apysaką: Dolina 
Issy (Issos slėnis). Motina su 
šeima trumpam laikui persikelia 
į Vilnių, bet, bolševikams artėjant, 
1920 metais vėl grįžta gimtinėn. 

Tik karui visai pasibaigus, visa 
šeima persikelia Vilniun, ku r 
Czesiaw'as lanko vietinę Žygi
manto Augusto gimnaziją. J a u 
gimnazijoje j is pasireiškia sava
rankišku galvojimu ir nukenčia 
kiek nuo kapeliono. Savo gim
nazinį laikotarpį j i s detaliai 
aprašo knygoje Rodzina Europa. 
Toje pačioje knygoje autorius 
smulkiai aprašo gyvenimą Vil
niuje, jo gatves ir aplinką. Uni
versitete jis studijavo teisę ir ją 
baigė, bet gauta specialybe nie
kados nesivertė. Visą savo ener
giją pašventė literatūrai, eilėraš
čiams, kuriuos jis spausdino uni
versiteto leidiniuoe ir skaitė li
teratūriniuose vakaruose, į ku
riuos, jo dėka, būdavo kviečiami 
kitų tautų atstovai: žydai, lie
tuviai, gudai. Per tokius vakarus 
neretai prieidavo prie muštynių 
su lenkų šovinistais, kurie tuo 
metu buvo stipriai remiami vieti
nės valdžios, išvysčiusios smarkią 
veiklą prieš Vilnijos mažumas. 

Universitetą Mifosz'as baigė 
1936 metais ir gavo darbą Vil
niaus radiofone, bet dirbo neilgai. 
Ta pati vyriausybė dėl jo pažiūrų 
pareikalavo jo atleidimo. Gavęs 
darbą Varšuvos radiofone, Mifo
sz'as liko ten iki karo pradžios. Su 
visu personalu pavyko jam pa
sprukti į Buchareštą. Iš ten, ga
vęs tarptautinį pasą iš Kauno 
(kurį parūpino Juozas Keliuotis, 
Naujosios Romuvos redaktorius), 
j Vakarus nebėga, bet grįžta Vil
niun. Čia truputį bendradarbiau
ja lenkiškame laikraštyje ir 
sulaukia sovietų okupacijos. Jo 
buvę kolegos įsitraukia į komu
nistinę veiklą, bet ne Czeslavv'as. 

1965 metų vasarą Santaros-Šviesos suvažiavime Tabor Farm, Sodus, Michigan: 
dr. J o n a s Valaitis, svečias poetas Czeslaw Milosz ir dr. Edmundas Ringus. 

Žinodamas, kad komunistinių 
pinklių neišvengs, arba bendra
darbiaus, arba keliaus į Rytus, 
pas i renka kitą kelią. Per Suval
kiją ir Rytprūsius keliauja į 
Varšuvą ir ten dirba pogrindžio 
spaudoje iki Varšuvos sukilimo. 
J a m e jis tačiau nedalyvauja, ma
tydamas jo beprasmiškumą. Lai
mė jį vėl lydi. Iš belaisvių sto
vyklos, kurion jis patenka, bebėg
damas toliau nuo miesto, išgelbs-
ti vienuolė, sužinojusi apie jį iš 
pabėgusio kalinio. Likusius kali
n ius vokiečiai po savaitės išveža į 
Auschvvitz'ą. 

Po Antrojo pasaulinio karo pa
b a i g o s MiJbsz 'as da lyvauja 
Varšuvos kultūrinio gyvenimo 
a ts ta tyme ir išleidžia rinkinį 
eilėraščių, rašytų per karą ir 
pokario laikotarpiu. 

Pr is i ta ikant naujai dvasiai ir 
są lygoms Czesfaw'ui sunkiai 
sekasi . Tai pastebėjęs, vienas 
naujų valdovų, vėl Czesfaw'o 
laimei, sudaro jam sąlygas dirbti 
kul tūr inio atstovo pareigose Wa-
shington'e. Čia jam sunku, nes 
y ra apsuptas žemos rūšies indi
vidų, seklių, pareikalaujančių iš 
jo veidmainystės ir nuolatinio 
atsargumo. Šį laikotarpį Mifo
sz 'as aprašo kaip vieną jam 
sunkiausių ir nemaloniausių. 
Kadangi atstovybėje darbo ne
daug, visą laisvalaikį ir vėlyvus 
vakarus pašvenčia rašybai, ku
rios didžiuma lieka jo paties ar
chyvuose. Naujoji cenzūra nepra
leidžia jo kūrybos arba randa ne-

p t i nkama jų ideologijai; jie reika
lauja ne romantiško, be t , rea laus 
socializmo". 

1950 metais Mifosz'as perkelia-
' m a s į Paryžių ir paskiriamas 

atstovybės pirmuoju sekretorium. 
Čia darbo ir gyvenimo sąlygos 
d a r blogesnės, priežiūra dar 
aršesnė. 1951 m. vasario 1 d. 
Mifosz'as amabasadoje nepasi
rodo, bet pasislepia kažkur Pary
žiuje, nes be kitokių šantažų jis 
bijojo ir pagrobimo, kas tuo metu 
nebuvo retenybė. Audrai kiek 
nutilus, keliauja į bėglių pagalbos 
įstaigą ir pradeda pabėgėlio gyve
nimą. Tuo metu iš Romos persi
kelia žurnalo Kultūra personalas. 
Nuo tos datos iki šiandien Milb-
sz'as glaudžiai su jais bendradar
biauja ir prisideda prie žurnalo 
lygio pakėlimo ir populiarumo. 
Vėliau žurnalas įsteigia savo 
knygų leidyklą ir išleidžia pabė 
gėlių rašytojų daug vertingų kny
gų. Žurnalo patalpose, kur visi 
leidėjai dirbo ir gyveno, Mifosz'as 
baigia savo veikalą Pavergtas 
protas, bet Nobelio literatūros 
premiją gauna tik po dešimt me

tų, mat Švedija vis dar nedrįso 
užkliudyti didelio kaimyno visą 
dešimtmetį. 

Czesfaw'o šeima, likusi Ameri
koje, trejus metus stengėsi gauti 
leidimą Amerikoje apsigyventi, 
bet be sėkmės. „McCarthy'izmo" 
laikotarpiu jis buvo prokomunis-
tų sąraše. Po trečio neigiamo at
sakymo žmona imigracijos įstai
gos valdininkui išdrožė šiais 
žodžiais: „Jūs gailėsitės vieną 
dieną, nes jis gaus Nobelio pre
miją". Valdininkas tikrai nebuvo 
girdėjęs apie Pavergtą protą. 
Būdamas Paryžiuje Czestew'as 
intensyviai dirbo, nes tik iš savo 
uždarbio ir draugų pagalba galėjo 
išlaikyti šeimą. 1953 metais jis 
dalyvauja konkurse „Prix Litte-
raire Europeen", atstovaudamas 
Prancūzijai. Jo veikalas parašy
tas lenkų kalba, bet išverstas į 
prancūzų. Už jį kartu su kitu ra
šytoju gauna pirmą premiją, kas 
jam iš dalies praveria duris į 
pasaulinę literatūrą. Po to para
šo kitą, jau didesnę apysaką 
Dolina Issy (įsos slėnis). Joje jis 
vaizduoja savo gimtinės gamto
vaizdį, gyvenimą Nevėžio slėnyje 
19 šimtmetyje, įpindamas savo 
vaikystės dienas Pirmojo pasau
linio karo metu. Čia jis netgi 
aprašo savo šeimos kelionę iš Ša 
teinių į Vilnių su ožka vežime, 
kuri buvo vienintelis pieno šal

tinis jo mažam broliukui. Knyga 
išversta į keletą kalbų. 

Svarbiausia Czeslaw'o Mitosz'o 
knyga, greta jo poezijos, be abejo 
yra Pavergtas protas. Ji skiriasi 
nuo kitų pabėgėlių knygų savo 
stiliumi ir turiniu. Joje autorius 
neparūpina savo biografijos, bet 
atvirkščiai — apie save beveik 
nieko nerašo. Užuot to jis nagri
nėja savo keturių draugų rašy
tojų likimus komunistinėje sant
varkoje. Taip j is irgi leidžia 
pasauliui žinoti apie kitų kraštų 
literatų likimus po „stalinišku" 
lietsargiu. Ši knyga atidarė akis 
ne visai apakusiems Vakarų pa
saulio „liberalams", kurių kele
tas pagaliau atsikrato maskvinių 
pinklių. Tuo tarpu ištikimieji 
MiJbsz'ą vadina apkvaiteliu ir net 
siūlo psichiatrą iš prancūzų ko
munistinės partijos. Šios knygos 
paskutinis skyrius paskirtas Bal
tijos kraštams, kur duodama jų 
istorija ir primenamas sandėris 
tarp dviejų diktatorių-žmogžu-
džių 1939 m. rugpjūčio 23 d., kai 
trys garbingos valstybes išbrauk
tos iš žemėlapių. 

1960 metais Czesfevv Mifosz 
gauna kvietimą dirbti University 
of California - Berkley ir ten 
apsigyvena. 

* * * 
Autorius, Lietuvoje gimęs, su 

trumpa pertrauka gyveno Šatei
niuose iki 1920 metų. Tyręs savo 
genealogiją, jis galvoja, kad jo 
protėviai buvo serbų kilmės, at
keliavę kažkada 16 šimtmetyje. 
Motinos šeima buvo lietuviška, ir 
jos mergautinė pavarde: Kunat, 
iš Siručių eilės. Motina lietu
viškai kalbėjo silpnai, bet jos se
suo kalbėjo puikiai ir liko gyven
ti Lietuvoje po Pirmojo karo. Ka
dangi motina turėjo lietuvišką 
pasą, tai sūnus ir motina kelias 
vasaras praleido Šateiniuose, 
todėl turėjo progos stebėti 
gyvenimą Lietuv,oM» ir susipažin
ti su lietuvių Tsalba. Vėliau 
Czesfevv'as savo lietuvių kalbą 
tobulino ir galėjo versti 
eilėraščius iš lietuvių į lenkų 
kalbą. 

Lietuva jam liko artima. Jis ją 
mini kiekviena proga ir gina ją 
savo rašyboje ir sakomame žody
je. Štai jo žodžiai, pasakyti Stok-
holm'e 1980 metais Nobelio pre
mijos įteikimo proga: „Gera yra 
gimti mažame krašte, kur per 
šimtmečius sugyveno įvairios 
kalbos ir tikybos. Turiu omenyje 
Lietuvą, žemę, pilną poezijos ir 
mitų. Kadangi gimiau lenkiškai 
kalbančioje šeimoje, laikau save 
lenku. Tačiau gamtos aplinka ir 
lietuviška dvasia manęs nepaliks 
niekados. Yra palaima tam, kuris 
turėjo progos eiti mokslus tokia
me kultūrų mišinyje, baroko ir 
itališkų stilių, perkeltų į šiaurines 
Europos girias, kur kiekvienas 
akmuo pilnas istorijos, kur pen
kios religijos taikiai sugyveno per 
šimtmečius". 

Czeslaw Milosz 
CAMPO DI FIORI 

Romoje, Campo di Fiori 
Alyvų, citrinų kraitės, 
Ant grindinio purslai vyno, 
Trapios žiedų skiautelės. 
Rausvą moliuskų valkšną 
Staluos pabėrė prekeiviai, 
Vynuogių tamsios kekės 
Krenta ant persikų pūko. 

Šičia kadaise ant laužo 
Degė Giordano Bruno, 
budelis peleną žarstė, 
Smalsuoliai grūdos į ratą. 
O vos tik užgesus liepsnai 
Vėl pilnos buvo tavernos, 
Alyvų, citrinų kraitės 
Vėl ant galvų lingavo. 

Mąsčiau apie Campo di Fiori 
Varšuvoj prie karuselės 
Giedrą pavasarį, temstant, 
Aidint muzikos trenksmui 
Salves už geto mūrų 
Stelbė melodijos trenksmas, 
Skriejo krykšdamos poros 
Į giedrą vakaro dangų. 

Vėjas iš degančių gatvių 
Juodus aitvarus nešė, 
Juodus vainiklapius gaudė 
Žmonės prie geto sienų. 
Plaikstė rūbus mergaitėms 
Tas vėjas iš degančių gatvių, 
Linksmos minios klegėjo 
Šventišką Varšuvos dieną. 

Gal kas pasakys: tai ženklas, 
Jog Romos, Varšuvos liaudis 
Prekiauja, mylisi, žaidžia 
Ir net nepastebi laužo. 
O kitas ištars: tai ženklas, 
Jog viskas žemėj praeina, 
Jog užmarštis gilėja 
Dar neužgesus liepsnai. 

Bet aš tą dieną galvojau, 
Jog žūvantis lieka vienas, 
Mąsčiau apie tai, jog Giordano, 
Kopdamas ant ešafoto, 
Žmonių kalboj nesurado 
Vieno vienintelio žodžio 
Tarti sudie žmonijai — 
Žmonijai, kuri pasilieka. 

Vėl skubinos lenkti taurę 
Ir jūrų žvaigždėm prekiauti, 
Alyvų, citrinų kraitės 
Viliojo Campo skruzdyną. 
O jis jau buvo nutolęs — 
Sakytum, praslinko amžiai, 
Kol jie akimirką žvelgė 
Į jo ugninį skridimą. 

Ir tų, kur žūva vienatvėj, 
Pasaulis jau nebemato, 
Pati jų kalba ataidi 
Iš negyvos planetos. 
Kol viskas virs į legendą, 
Ir tąsyk, po daugel metų, 
Naujajam Campo di Fiori 
Maištą įžiebs poetas. 

Czeslaw Milosz 

SKRIA USTIĮPRA TĘS 

Skriausti įpratęs niekuo dėtą žmogų, 
Žiauriai išjuokęs jo kančią ir kraują, 
Rūmuos suspietęs palaidūnų gaują, 
Kuriai nerūpi, kas gera, kas bloga, 

Norint kiekvienas puola tau po kojų, 
Garbina tavo išmintį ir galią, 
Profilį raižo ant aukso medalių 
Ir tyliai džiaugias, kad vis dar alsuoja, 

Bijok poeto. Nes aštrios jo akys. 
Tu jį sutrypsi — bet sutiksi kitą. 
Bus užrašyti poelgiai ir šnekos. 

Verčiau jau nuogos nulinkusios šakos, 
Verčiau jau kilpa viduržemio rytą. 

FILOLOGIJA 

Konstantino Sirvydo, SJ. atminimui 

Bėga pakylėjęs žieminio apsiausto skverną. 
Kojinėti kulkšneliai, varnos ir sniegas. 
Pagavo ir turi. Laiko lūpose. Žodį. 
Išgirstą vaikystėje prie gimtosios upės, 
Kur luotai nendrėse, lieptai, lazdynai 
Ir dygūs medinių pirkių stogai. 
Pro alumnato arkas bėga savo celėn 
Žąsies plunksna įtraukti į rejestrą greta 
Lotyniškų žodžių. Kosti. Malkos traška 
Židiny. Ir Academia Societatis Jesu 
Sklendžia virš gatvių, ir angelai 
Įsikūnija į gipsą ir akmenį, modo Barocco. 
Su prakaito dėmėm po pažastim, kiek 

marškinių, 
Sijonų, slepiančių tamsius ūksmingus klubus, 
Ir apatinių, kartos apatinių, liemenių, 
Kelnių, durtinių, sermėgų ant pliko kūno! 
Dūdos ir smuikai, šoko žolynuos. 
Šnabždesiai, prisilietimai, pas ką žydi žiedas. 

Iš lenkų kalbos vertė TOMAS VENCLOVA. 

Tomas Venclova. TANKĖJANTI ŠVIE
SA. Chicago: Algimanto Mackaus Knygų lei
dimo fondas, 1990. 72 puslapiai. Kaina — 8 
doleriai. Gaunama „Drauge". 

Čikagos teatruose 

Lenkijos eksperimentinis teatras 

..Akadrmin Rurhu" rk»iM'rim«-nt.iniH t*-iitr>w iš l^nkii ••- •« ••noje i* ftiemetiniame 
Čikagos Tarp*"t'itiniHrrn' teatrų fentivalvjr statytoju veikalo „Veiksmas". 

Į Tarptautinį teatro festivalį 
Čikagoje atvyko ir Lenkijos eks
perimentinis teatras „Akademia 
Ruchu", pasirodydamas čia su 
aštuoniais spektakliais. Šis teat
ras buvo įsteigtas 1973 metais 
Varšuvos studentijos tarpe. Jo 
steigėjas ir meno direktorius-re-
žisierius yra Wojciech Krukows-
ki. Teatras susilaukė plataus 
susidomėjimo dėl savo aktualių, 
socialinių pastatymų. Su savo 
sėkmingais pasirodymais daly
vavo daugelyje tarptautinių teat
rų festivalių, kaip Edinburgho ir 
Glasgovv Škotijoje, gastroliavo 
Didžiojoje Britanįjoje, Prancū
zijoje, Švedijoje, Italijoje, Vokie
tijoje. 

Ruch eksperimentinis teatras 
savo spektaklius turėjo Illinois 

universiteto patalpose Čikagoje 
birželio 16-21 dienomis. Birželio 
21 dieną šiame festivalyje Ruch 
grupė pasirodė su dviem vei
kalais. Pirmas — „Kasdienis 
gyvenimas po revoliucijos". Vaiz
duojami prancūzų revoliucijos 
terorizuoti „išlaisvintieji" gy
ventojai, grįžtantieji į kasdieninį 
gyvenimą, ryškų suvaržymais. 
Čia j ie organizuoja demokrati
nius rinkimus su plakatais, tie 
plakatai nudraskomi, o langai 
ima švytėti raudona revoliucine 
spalva. Visas vaidinimas, kuris 
užsitęsia beveik valandą, vyksta 
aktoriams netariant nė vieno 
žodžio. Veikiama mimika, ju
desiu, kartais įsiterpia šviesos ir 
garso efektai. Daug vietos palie
kama žiūrovo vaizduotei. 

Antrasis draminis veikalas jau 
vyksta nebe salėje, o kieme. Ir čia 
per visą spektaklį aktoriai ne
taria nė žodžio. Drama pavadinta 
„Veiksmas" ir koncentruojasi į 
milžiniškus, ilgiausius plakatus, 
kuriuose didžiulėmis raidėmis 
aktoriai išrašo keliamas so
cialines idėjas, apimančias 
daugelį temų — nuo dangaus bei 
žemės iki pragaro. Vėliau tie 
plakatai, aktoriams purškiant 
benziną suliepsnoja, ir tik pakilęs 
dūmų debesis simbolizuoja 
gyvenimo miglotumą. Spektaklis 
trumpas, gal keliolikos minučių. 

Šiame Lenkijos eksperimenti 
niame teatre buvo ir du broliai — 
Kristupas ir Jaroslavas Žvirbliai 
Pavardė rodė lietuvišką kilmę. 
Užkalbinau juos, bet tvirtino esą 
lenkai, tik jų tėvas kilęs iš 
Vilniaus krašto. Pažymėtina, kad 
festivalio technikinis direktorius 
yra Glenn Ragaišis, bet jo netu 
rėjau progos sutikti. 

Juoz . Pr. 

> 
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Spalvota grafika, Alvydas Pakarklis 
ir Leonas Narbutis 

D A N A S L A P K U S 

Birželio 26 dieną susirinkome 
pasidžiaugti išsipildžiusią Leono 
Narbučio svajone — jo naująja 
„Lion Frames" galerija Troy ir 
71-osios gatvių sankryžoje, 
Čikagoje. Įvyko nuostabus atida
rymas, atmosferos dvasingumu ir 
nesibaigiančiu lankytojų srautu 
gerai pralenkęs įprastinius bend
ruomenės standartus. Šiuo vaka
ru galerijos savininkas leido su
prasti, kad pasikeitė ne tik patal
pos, bet ir veiklos pobūdis — nuo 
šiol „Lion Frames" vyks rimtos 
parodos. Pirmoji galerijos paroda: 
„Spalvotoji grafika ir Alvydo 
Pakarklio keramika" jau pra
sidėjo. 

Spalvotajai grafikai atstovavo 
keliasdešimt estampų iš paslap
tingos, saugančios dar daug neti
kėtumų ateičiai Leono Narbučio 
kolekcijos. Tai Lietuvoje gyve
nančių dailininkų per pastaruo
sius du dešimtmečius sukurti 
spalvoti ofortai, litografijos, 
šilkografijos, medžio, lino raiži
niai, įvairiausių mišrių technikų 
estampai. Spalvotos grafikos 
technika sudėtinga tuo, kad kiek
vienai spalvai reikia išraižyti ar 
išnuodyti atskirą kliše ir preciziš
kai jas suderinti tarpusavyje, 
darant atspaudą. Būt inas meis
tr iškumas ir kruopšt įas , ku
rio gerus pavyzdžius matome 
Leono Narbučio suruoštoje 
parodoje. 

Kaip parodos viršūnę išskirčiau 
keletą prieš 10-20 metų sukurtų 
nedylančios ekspresijos ir nau
jumo darbų. Tai 1972 metų An
tano Švažo kompozicijos archaiš
ko baltų meno motyvais, Mikalo
jaus Povilo Vilučio triptikas 
„Agresija" (1979) - turbūt 
etapinis kūrinys ne tik autoriui, 
bet ir visai lietuvių grafikai, 
išreiškęs ir kartu skatinęs at
pasakojamojo - puošybinio prado 
keitimą filosofiniu konceptualiu. 
Savotiškai gaila (bet ir tipiška), 
jog „Agresija" veikia žymiai 
stipriau už čia pat kabančius 
vėlesnius M.P. Vilučio lakštus. 
Tikras parodos siurprizas — 
Violetos Kisielienės 1982 metais 
sukurti darbai iš „Vasaros" ciklo 
— didžiuliai lapai akiplėšišku 
koloritu spjaunantys sovietmečio 
nuotaikai, ideologijai ir provin
cializmui. 

Šių parodos stulpų nenulenkė 
Ameriką didesniais kiekiais pa
siekiantys populiarūs Kmieliaus
ko, Plikionytės-Bružienės, Puipos 
estampai, apie kuriuos taip pat 
daug gero galima pamanyti, bet 
čia priėjo Alvydas Pakarklis — 
keramikas, iš Panevėžio, pro
duktyvus Čikagoje, šios parodos 
autorius — atsvarasgrafikai, kaip 
nurodo eksponuojama laikraščio 
iškarpa, nardantis žiemą eketėje, 
o be to, parodos atidarymo proga 
jam pavogė paskutinį dviratį — ir 
tarė: 

— Man svarbiausia plastikos 
laisvė. Lipdau molį, kaip kregždė 
lizdą. Lipdydamas iš karto tepu 
glazūras. Noriu, kad technologi
ja neužgožtų žmogiškumo. Sten
giuosi apsieiti vienu degimu. 
Mažiau rūpinuosi keramikos 
funkcionalumu, nes esu linkęs į 
vaizduojamąją pusę. Man dubuo 
nėra vien dubuo. Tai paviršius 
tapybai. Vedu dienoraštį, iš kurio 
semiuosi siužetus. Kasdienybė, 
persipynusi su mitologija, man 
yra įdomiausia. Man keramikos 
esmė yra teikti bendravimo 
šilumą. Didžiausias įvertinimas, 
kad bent keramikinė šukė pa
siektų amerikiečių namus, nešda
ma tą šilumą ir jaukumą. 

Didžioji dalis Alvydo Pakarklio 
ekspozicijos — sprindžio dydžio 
dekoratyviniai dubenėliai, skirti 
pakabinimui ant sienos. Papras 
tos formos, grubios faktūros, 
santūrių spalvų glazūros Vyrau
ja piešinys, kurio kontūrai įbrėžti 
į dar nesukietėjusį molį. Nebuvo 
vilties nė suabejoti, kad šių pieši -

Alvydas Pakarklis 

nių siužetai tikroviški. Tai vienas. 
tai kitas parodos atidarymo svečias 
reikšmingai vedė prie kokios 
lėkštutės ar puodelio atpažinti jo 
profilio ar en face. Malonu. Alvy
dui Pakarkliui būdingas grotes
kiškas pasaulio matymas. Jo por
tretai ir kompozicijos šaržiški ir 
staigūs, turiniu labai susieti su 
vaizduojamais personažais ir vie
ta. Lyg fakto fiksacija: ne piešiny-

Šv. Jurgis 
Keramika 

je, nuotraukose, o molyje. Jei tai 
nebūtų autoriaus tikslas, galėtu
me prikišti skulptūrinės formos 
skystumą. Tačiau šiuo atveju ne 
čia esmė. Lieku gėrėtis simpatiš
kų katinų, ožių ir linksmų pieši
nių dubenėliuose pelnytu po
puliarumu. 

Leonas Narbutis šia paroda pa
siekė dabar retą efektą: jo galeri
joje vyrauja vaizduojamasis me

nas, o ne politinė, proginė ar 
piniginė renginio prasmė. Aikš
tėn iškilo ir Narbučio kolek
cionieriaus talentas. Visi jo 
eksponatai — geriausių eilės 
numerių, nedidelių tiražų atspau
dai. Visi puikios kokybės — 
tikras malonumas širdžiai ir in
vestavimui. Tinkamumas in
vestavimui yra ryškus Leono 
Narbučio kolekcijos bruožas. Jo 
grafikos rinkinyje maža pigių, 
suvenyrinio pobūdžio paveiksliu
kų, derančių nebent prie buto 
sienų ar baldų spalvos. Dauguma 
— ką nors savito lietuvių mene 
pareiškusių dailininkų svarbūs 
kūriniai, vertingi ne tiek savo 
išvaizda, kiek minties ir plasti
nės išraiškos originalumu. Ne 
mažiau kokybiški ir autorių var
dai — garbės ir genialumo sino
nimai. Leonas Narbu t i s šio 
rinkinio nelaimėjo loterijoje ir 
nenusipirko a ts i t ik t inai . Šis 
rinkinys, paroda, naujoji galerija 
— jo nuojautos ir ilgamečio kryp
tingo darbo vaisius. Bet tai, 
atrodo, tik pradžia. Pagalvokime 
apie Narbučio išmanymą ir 
azartą, jo didžiulę-(iausią?) 
kolekciją, ryšius su dailininkais 
čia ir Lietuvoje, gražią ir 
artimiausią nuo Marųuette Par-
k'o galerijos vietą, puikią parodų 
salę, finansinį pajėgumą tvarky
tis kaip nori, prieš nieką neįsipa
reigojus, ir neišvengiamai supra
sime, kad jo sukamas gyvo, nau
jo meno sūkurys gali būti žymiai 
stipresnis už Činrlionio galeriją. 
Lietuvių dailės muziejų Lemont'e 
ir Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus dailės galeriją. Krečia 
šiurpas, bet malonus ir daug 
žadantis. 

Nuomonės ir pastabos 

Dėl Petro Vaičiūno 
ir Vaidilutės „Patriotų 19 

Po Čikagos „Vaidilutės" teatro ' priedai. Jeigu nėra premjera, tai 
mažiausiai dėmesio kreipiama į 
paties veikalo vertinimą. Kadan
gi, veikalui pasirodžius knygų 
rinkoje, o ypač po įvykusios prem
jeros, jis yra kritikų visapusiai 
„išblusinėjamas" ir iščiupinėja-
mas. 

Ši Petro Vaičiūno komedija pa
rašyta 1924 metais, rampos švie
są išvydo 1927 metais Valstybi
niame teatre. Tad po Čikagoje 
įvykusio pastatymo, nebebuvo 
jokio reikalo paties veikalo ana
lizuoti. Be to, norint tai daryti, 
reikia geriau pažinti vaizduoja
mąjį periodą, ko Tomui Chadara-
vičiui, atrodo, trūksta. Jis veikalo 
analizavimą gal sąmoningai pasi
rinko, kad, beveik neliesdamas 
paties pastatymo, galėtų pro šalį 
režisieriaus Povilo Gaidžio praei
ti. Praeiti ir beveik jo nepaste
bėti. Ir aš būčiau jo rašinio beveik 
nepastebėjęs, jeigu keletas saki-

Petro Vaičiūno „Patriotų" pasta
tymo, įvykusio gegužės 17 dieną 
Jaunimo centre, kurį režisavo iš 
Klaipėdos atvykęs režisierius 
Povilas Gaidys, buvau rengėjų 
keletą sykių prašytas parašyti. 
Įvairiais būdais išsisukinėjau, 
nes ką galėjau parašyti? Kada, po 
vaidinimo einant iš salės, buvo 
beveik visuotinis nusivylimas. 
Įvertindamas jaunų žmonių entu
ziastų pastangas, nutariau geriau 
nerašyti. Visai kitas reikalas bū
tų, jeigu reikėtų rašyti apie reži
sieriaus viešnagę, kurio išsikvie-
timas buvo visai beprasmis. At
siliepti paskatino Tomo Chadara
vičiaus „Kaukė t i pa t r i o t a i " 
(Draugo kultūrinis priedas, 1992 
m. gegužės 23 d.). Aprašant ir 
vertinant teatrinį pastatymą: pir
miausia yra vertinamas režisie
riaus įnašas i pastatymą, aktorių 
vertinimas, dekoracijos ir kiti 

nių nebūtų mano kraujo spaudi 
mo pakėlę. Jis rašo: „Vaičiūno 
,Patriotų' aktualumas plaukus 
piestu stato. Drama pirmą kartą 
dienos šviesą išvydo 1927 metais, 
taigi turėjo būti — o gal ir buvo 
— aktuali Lietuvai, kuri komu
nizmo dar nebuvo sugadinta. Imi 
ir mąstai —jeigu ne komunizmas 
kaltas dėl bėdų, tai kas gi tada — 
ar ne pačios tautos charakteris!" 

Ar ne per daug drąsus teigi
mas? Užuot aprašęs režisieriaus 
įnašą ir vaidybą, pradėjo anali
zuoti „tautos charakterį", kam jis 
yra visai nepasirengęs. Ir, be to, 
jis nebuvo prašytas to atlikti. Gal 
ne jo kaltė, kad tarybiniais 
metais nebuvo galima apie rusus 
blogo žodžio pasakyti ar girdėti. 
Taip pat gal ne jo kaltė, kad 
nėra skaitęs Vinco Kudirkos 
Viršininkų. Vaičiūno „Patriotų" 
veikėjai, tai imitacijos Kudirkos 
„viršininkų". Taip paviršuti
niškai negalima spręsti, koks yra 
lietuvių tavtos charakteris, ka
dangi jis buvo slavų sugadintas. 
Pirmiausia aplenkėję bajorai stei
gė smukles ir skatino baudžiau
ninkus gerti. Vėliau tą patį carai 
darė. Taip pat į Lietuvą prigabe-
no aibę kolonistų, kurie dorybė
mis nepasižymėjo. Rokiškio ir 
Zarasų apskrityse buvo vietovių, 
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Pokalbis su Švietimo ir kultūros 
ministru Darium Kuoliu 

Jono Kuprio nuotrauka 

(Atkelta iš 2 psl.) 

kur ie k a r t a i s a t s i r anda dė l 
menkesnio vienas kito pažinimo 
ar dėl tų realijų neįvertinimo. Vis 
dėlto Lietuvos mitu negalima il
gai gyventi. Yra realus kraš tas , 
kuriam reikalinga reali parama, 
kad jis galėtų dabartinį laiko
tarpį deramai išgyventi ir bran
džia valstybe tapti. 

— Ar esate patenkintas vizitu 
Washington'e? Apsilankymu JA V 
švietimo įstaigose? 

— Mano vizitas buvo labai ge
rai organizuotas. Aš džiaugiuos 
čia, Chicagoje, turėjęs progos 
pažinti išeivijos problemas. N e 
tik Šiaurės Amerikos, bet ir 
Lotynų Amerikos ir kitų kraštų 
išeivijos problemas. Aš taip pa t 
turėjau galimybę dvi dienas 
viešėti VVashington'e ir pasiekti 
kai kurių labai svarbių susi
tarimų, reikalingų Lietuvos švie
timui. JAV Švietimo departa
mente sutarėme dėl keitimosi 

informacija. Pavyko susitarti ir 
kitais reikalais. Mums labai svar
bu įsijungti, kad mes galėtume 
orientuotis pasaulio Švietimo pro
cesuose. 

Taip pat teko lankytis Taikos 
korpuso būstinėje ir svarstyti pro
jektus, kaip Taikos korpusas 
galėtų talkinti Lietuvos valsty
bei. Svarstėme užsienio kalbų 
kolegijos variantą. Tikimės, kad 
jau kitąmet bus siunčiami žmo
nės į Lietuvą, kurie galės dirbti 
ne tik dėstydami anglų kalbą, bet 
ir socialinius mokslus, psicholo
giją, pedagogiką. Mėginsime su 
amerikiečių pagalba kurti Lietu
voje modernias kolegijas. Daug 
dar kitų klausimų buvo svars
tyta. Teko viešėti ir socialinių 
mokslų asociacijoje, kur irgi 
sulaukėme labai didelės talkos 
mūsų socialinių mokslų reformai. 

— Gal turėtumėte mums kokių 
pageidavimų? 

— Amerikos lietuviams aš no

rėčiau pal inkėt i nenusivi l t i 
Lietuva, kokia ji keista, nesu
prantama kartais šiandien atro
dytų. 

— Žinote, aš nenorėčiau tikėti, 
kad Amerikos lietuvių dauguma 
imtų ir nusiviltų, Lietuva. 
Žinoma, kartais pasitaiko nusi
vylimų paskirais lietuviais. Šiuo 
atveju aš prisimenu Vaižganto 
žodžius: „Padliecai tie lietuviai, 
bet vis tiek mano broliai". 

— Ne visi tokie. Matote, Lietu
voje irgi yra daug gražių dalykų, 
daug šviesių dalykų. Tiktai tas 
laikas išties labai išskirtinis. Iš
ties daroma daug. Ir tai, kas 
padaryta jau per porą metų, vos 
ne stebuklui prilygsta. 

— Tikra tiesa. Ačiū Jums už 
pokalbį. Linkime Jums laimingos 
kelionės ir geriausios sėkmės 
tėvynėje Lietuvoje. 

— Ačiū Jums. Aš, pasinau
dodamas proga, noriu pasveikinti 
visus Čikagos lietuvius ir padėko
ti už šiltą globą Čikagoje, Le
mont'e ir dar sykį pasveikinti 
Seimo dalyvius. Išties buvo pras
mingai ir sėkmingai padirbėta. 

Stase Šimoliuniene 

U parodo* l ion Framt- Gullery. kuri vyks 

Šiaudinukų paveikslui tautinių *okių tema 

ki *iu metų liepos 26 dienos. 

kur ištisi kaimai beveik vien 
rusų kolonistų apgyventi buvo. 
Jų kaimynystėje gyvenačių žmo
nių šnekamoje kalboje, „masko-
lis" buvo vagies-arkliavagio sino
nimas! 

Kada Vaičiūnas savo veikalą 
rašė, tai Lieuvoje dar buvo daug 
užsilikusių rusų valdininkų, ku
rie t a ip pa t gero pavyzdžio 
nedavė. Tad būtų labai netikslu 
spręsti apie tautinį charakterį 
pagal šį Vaičiūno veikalą. Tame 
Chadaravičiaus rašinyje yra dar 
keletas panašių sakinių, bet dėl 
vietos stokos visų nenagrinėsiu. 
Pradėjus rašyti, reikėtų keletą 
žodžių pasakyti ir apie patį pasta
tymą. Gaila „Vaidilutės" entu
ziastų, kurie laisvalaikius auko
ja. Taip pat kolektyvo vadovų ir 
rėmėjų, kurių dėtos pastangos ne
pasiteisino. Atvykstantieji iš Lie
tuvos režisieriai, nežiūrint Tary
bų Lietuvos enciklopedijoje j iems 
įvairių nuopelnų prisegiojimo, 
savo darbais to neįrodo. Nepa
siteisino jų režisuota „Amerika 
pirtyje", t a s pats išėjo ir su „Pa
triotais". Galbūt yra dėl to, kad 
jie turi tarybinę galvoseną apie 
išeiviją. Į mus žiūri, kaip į 
nudžiūvusią šaką, tad ir atva
žiuoja su praėjusio šimtmečio ar 
pasenusiais veikalais ir „kloji-
miniu t ea t ru" [N. B. „Amerika 
pirtyje" buvo 1990 metų Teatro 
festivaliui „Vaidilutės" kolek
tyvo pasirinktas statyti veikalas 
-Red.]. 
Kolektyve bent šiuo metu yra 

daug jaunų pajėgų ir noro. Taip 
pat yra ir talentų. Tepaminėsiu 
tik porą: Laima Šulaitytė, kuri 
yra ne tik profesionalė, bet ir su 
aiškiais artistiniais gabumais; 
taip pat Giedrė Griškėnaitė, kuri 
gana sunkią rolę sugebėjo įveikti. 

Kreipimaisi į skaitytojus 

Zenono Ivinskio 
monografijos reikalu 

Mieli bičiuliai, mano tautiečiai 
Amerikoje, 

Šiuo laišku drįstu į Jus kreip
tis vienu svarbiu kultūros reika
lu. Dar palyginti neseniai savo 
tarpe turėjome (ir tuo didžiavo-
mės) įžymųjį visuomenės veikėją, 
vieną didžiausių ir ryškiausių 
visų laikų lietuvių istoriką, 
profesorių Zenoną Ivinskį, žmogų 
sukūrusį nemarųjį paminklą — 
Lietuvos istoriją, kaip mūsų 
tautos amžino buvimo ir veikimo 
šiame pasaulyje įrodymą. 

Zenonas Ivinskis, tai žemaičių 
krašto sūnus, aktyvus ateitinin
kas, profesionalus ir kritiškas 
istorikas, žurnalistas, politinis 
veikėjas, rezistentas, profesorius 
Vytauto Didžiojo ir Bonos univer 
sitetuose, vienintelis lietuvis, 
pasiaukojančiai dirbęs dešimt 
metų Vatikano ir Romos archy
vuose. Išleidęs studijas apie 

Yra ir daugiau talentų, bet prie 
buvusios režisūros ir perdėto su-
šaržavimo sunku tai spręsti. Ar 
nevertėtų pasidairyti ir pasisko
linti režisierių iš kitų vietovių? 
Būtų labai gaila, jeigu Čikaga ne
sugebėtų Los Angeles, Hamil-
ton'ui ar Torontui prilygti. Užbai
gai noriu pastebėti, jog šį rašinį 
užlaikiau mėnesį laiko, kad nepa
kenkčiau pasirodymui Lemonte. 

Juozas Žygas 
Chicago, Illinois 

lietuvių ir prūsų prekybinius san
tykius, medžio kultą senajame 
lietuvių tikėjime, Trakų salos 
pilį, Žemaičių vyskupą Merkelį 
Giedraitį, šventąjį Kazimierą, 
šimtų straipsnių istorine tema
t ika Lietuvių enciklopedijoje 
autorius, Adolfo Šapokos reda
guotos Lietuvos istorijos bendra
autorius. 

Norisi profesoriaus Zenono 
Ivinskio atminimą įamžinti išsa
mia, populiaria monografija. Net 
prieš mirtį Juozas Ambrazevi-
čius-Brazaitis sakė: — „Ne
užmirškite Ivinskio". 

Taigi — neužmirškime. Labai 
prašyčiau visus pažinusius 
Zenoną Ivinskį jo bičiulius ar 
kolegas atsiųsti atsiminimų, 
laiškų kopijų, nuotraukų, pasta
bų ar pageidavimų šios monogra
fijos autoriui šiuo adresu: Valen
tinas Markevičius, 3043 Kaunas. 
Šiaurės prospektas 22-7, Lietuva. 
Telefonas: 72 88 02. 

Valentinas Markevičius 

ATITAISYMAS 
Juozo Baužio straipsnio „Pilnu

tinė demokratija prie Baltijos jū
ros" antroje dalyje (Draugo kul
tūrinis priedas, 1992 m. birželio 
20 d.) neteisingai pateiktas vieno 
I Laisvę fondo studijų savaitės 
Lietuvoje programos dalyvio var
das (2 psl. 7 a skiltis). Turėjo bū
ti: Vidmantas Valiušaitis, kaip 
teisingai buvo išspausdinta pir
moje šio straipsnio dalyje (1992 
m. birželio 13 d.). 


