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Kertine parašte 
Tarp Naujųjų metų ir Vasario šešioliktos 

Linksmuose Naujų metų iš
vakarių pobūviuose, tur būt, 
kiekvienas, nesvarbu kiek jau 
būtų linksmas, sugeba minu
tėlei surimtėti ir su savim bent 
trumpai pasišnekučiuoti. Tokie 
vidiniai monologai dažnai būna 
gerokai savikritiški, ir jųjų dė
ka ne vienas nusibrėžia eilę pa
siryžimų save pagerinti ir ko
kiu nors būdu įprasminti atei
nančius metus. 

Mūsų lietuvių išeivijos gyve
nime prasmę teikiančius pasi
ryžimus mes išvardijame Vasa
rio šešioliktosios minėjimuose. 
Bet taip, kaip ir su tais nauja
metiniais ryžtais — ant ryto
jaus arba po kelių dienų — vis
kas išblėsta. 

Sakoma, jog jeigu kas nori 
užsigarantuoti Naujų metų pa
siryžimų pasisekimą, tai apie 
juos turi pagalvoti iš anksto, 
dar prieš Naujų metų sutikimą. 
Ne tik pagalvoti, bet ir bandyti 
juo* įgyvendinti. Tokiu būdu 
Naujų metų pažadai jau užtik
rina pradėto darbo tęstinumą. 
Manau, kad ir mums Vasario 
16-ta gali būti daug našesnė, 
jeigu apie ją pradėsime galvoti 

iš anksto. Dėl to ir noriu pasi
dalinti keliomis mintimis šių 
Naujų metų ir artėjančios Va
sari 16-tos proga. 

sinky. Jeigu jau mūsų prezi
dentas suklaidintas, tai ką be
kalbėti apie tuos, kuriems dar 

Paskutiniais dešimtmečiais istori
jos mokslo teorijose imta vartoti so
cialinės struktūros samprata, padė
ta j istorijos tyrinėjimo pagrindą. 
Socialines struktūros terminu pažy
mima vissokeriopi visuomeniniai 
sambūriai, taip pat ir kitokios su
kurtos sąvokos, liečiančios žmogaus 
buitį. Kiekvienos socialinės struk
tūros istorijos dėstomos dviem po
žiūriais: pasakojama jos užuomazga 
(genezė), vystymasis laiko tėkmėje 
ir svarstoma jos esmė, pasikeitimai 

n .ma pvie partijos genezės ir 
sužymimi jos fpinnieii daigai" 
("firs seeds"), kuriais laikomi 5 as-
nen^ keturi ilp:an.ii: Strazdas, 
Vienažindys, Baranauskas. Macke
vičius ir dar vysk. M. Valančius. 
Visi jie, tik kiekvienas savaiminga 
veikla, yra įrašę savo vardus i Lie-

I tuvos istoriją. Autorius trumpai nu
sako kiekvieno jų nuopelnus tautai, 
isileisdamas kiek ilgėliau i Valan-
L-'aus veiklos apžvalgą. Tik Antano 
Mackevičiaus tragiški*, veiklos ga
las klaidingai pavaizduojamas, (32 
p.) kai kalbama, kad jis buvęs sun
kiai sužeistas, suimt,s ir pakartas. 
Iš tikrųjų jis buvo suimtas visai 

eratie Chretienne yra prancūziškos 
kilmės. Partija kūrėsi Prancūzu re
voliucijos idėjų poveikyje ir pra-; 
.ižioje buvo socialinis sąjūdis, kaip ! 

socialinis sąjūdis atsiribojo nuo soči- j 
alizmo, kai šis, K. Markso ir Prud-
;ono poveikyje, pakrypo j ateizmą.' 

Krikščioniškas socialinis sąjūdis, ta- j 
pęs. drauge ir politiškas, paplito vi- Į 
soje Vakarų Europoje ypačiai po- į 
piežiaus Leono XIII enciklikų jtai- Į 
goję. Jis pasiekė ir Lietuvą 19-20 
a. sąvartoje. Tad krikščioniškoji de
mokratija nejungtina su minėtais 
mūsų garbingais asmenimis. 

Mūsų apdairus ir į dalyką Įsigili
nęs autorius vykusiai suima į 6 
punktus aplinkybes, susidariusias Į 
po 63 metų sukilimo ir padėjusias 
krikščioniškai demokratiškai min
čiai vystytis (36 p.). Pačios krikščio-

tam tikroms priežastims. (Tiesa, 
kai kurie istoriosofai, kaip mūsų 
garbingas profesorius L. Karsavinas, 
neigė priežastingumą istorijoje). Du 
socialinės struktūros r^grinėĮrmo 
būdai neišskiria kitas kito. Jie fak-

Po to buvo teistas 
ne. 

mažiau rupi tas Europos kam- tinai susiję ir gali būti skiriami ne 
pelis! Sovietams tereikia, kad 
su laiku išeivijos potencialas 
išblėstų, ir tada jau niekas 
jiems netrukdys urbi et orbi pa
skelbti, jog Nepriklausomybės 
laikotarpis buvo tik "buržujų 
išmislas'' Anot jų, tikroji Lie
tuvos liaudis visada laukė savo 
"didžiojo brolio", kuris juos 
"išvadavo" iš tos "kapitalisti
nes vergijos". Jie taip jau da
bar rašo ir taip istoriją aiški
na Lietuvos jaunimui. Kitaip 
nūsų tautos istoriją aiškinti 
tenai jau beveik ir norinčiam 
neįmanoma. 

sveikas, kai po paskutinio mūšio! n i škos demokratijos minties genezė 
pralaimėjimo taikstėsi persikelti per • pradedama^ nuo laikraščių. Pa-

nuo laiko aplinkybių ir veikiant į Nemuną ir buvo žandarų suimtas. č i o ) ' e pradžioje paminima "Aušra": 
kartas Kau- s u ! o s pirmuoju redaktorium dr. J. į 

| Basanvičium. Čia ir suklystama, kai j 
į kalbama, jog jis buvęs "an exiled 

Autoriaus u&sjojis suvesti tuos į p n v s 5 d a n i i v 5 n g i n Bulgaria" (37 j 
penkis kilnius i r v . :dėm disparatiš- i p x R tikn^ ^ ^ t e n baigės 
kus veikėjus j beMrą vardikli ir lai-j M a s k v o s universitetą, nuvažiavo 
kyti vienos partiios lyg pradininkais | t a m a u t i n a u j a i įsikūrusioje Bulgari-j 
vargiai istoriškai pateisinamas. Tai j o s v a l s t v b ė j e - P o « A u S r o s » , kurios] 
nesiderintų ir su autoriaus visai tei-. Ž I u g i m a s { a i k i i a i nusakomas, perei-j 
singu teiginiu, kad "pirmieji K.D. m m a ^ «ApŽvalgos" ( t a i p s u . j 
minties daigai buvo persodinti iš; t r u m p i n t a i p a v a d i n t a "Žemaičiu i r ' 

reališkai, bet ideališkai 
Lietuvos Krikščionių Demokratų 

(toliau sutrumpintai žymima KJD.) 
partija yra viena ryškiausių sociali
nių struktūrų mūsų tautoje. Ji tu
ri beveik šimtmečio istoriją. Jos is
toriją pasišovė pavaizduoti ne vien 
lietuviams, bet ir prašalaičiams 
skaitytojams tos partijos vadovau
jantis narys tremtyje A. Kasulaitis. 
Veikalas parašytas su autoriui bū
dingu jaunatvišku entuziazmu ir 
daugiau publicistiniu negu istori
kams būdingu stiliumi. N e per di
džiausias veikalas (maždaug 265 
psl.) aprėptas gausių priedėlių 

Vakarų Europos" (21o) Vadina-! T- * r » r - i »\ T- i m. ' ^ ^ — 
si K D Dartiia ne iš V V šk d" j U V O S A P z v a l § a h J1 laikoma p ^ M y l i a s Krupavičius (1885-1970), ilgametis Krikščionių demokratų par-

P " •/* l ie uvis os ""-j p i r m uo iu K.D. laikraščiu, nors par- tijos pirmininkas ve viso krikščioniškojo bloko lyderis nepriklausomos IJe-
vos išaugęs, bet atneštinis kūrinys, j t{-a d a r n e b u v o isisteigusi- Tačiau tuvos demokratiškuos seimuos. Nuotr. Vytauto UfažeMo 
Iš tikrųjų, krikščioniu demokra- ! J J • T - ^ - . •• i 

^ J^' * w j duodamoje Lietuvos istorijos krono-

0 k ą mes č ia d a r o m e ? Vie- knygos pradžioje ir gale. Pradžioje 
n a s k i t a s i s to r i jos vadovėl i s skaitytojui pirmiausia krinta į aki 
aiškiai a t p a s a k o j a ta i , k ą m e s : be paties autoriaus įdėto jvado dar 
kone sava ime žinome. Y r a t a ip - į ir trijų pašaliečių. Šiųjų tarpe itin 
gi u ž r a š y t a įva i r ių buvus ių la i s - Į esmingas ir veikalą taikliai vertinąs 
vosios L ie tuvos pa re igūnų pr i -1 amerikiečio Richardo Gilotho, K. D . 
siminimų, k u r i e pa tv i r t i na bu- j centro direktoriaus ir K.D. sąjūdžio 
vusią L ie tuvos nepr ik lausomy- j JAV pirmininko, jvadas. Knygos ga-
bę. Be t , a n o t komunis t in ių a iš - le po bendra antrašte "Appendices" 
kinimų — t a i tų buržu jų "su- sudėti K.D. partijos trerrtfyje vieši 
ga lvotos" fabr ikac i jos . Vieni į pareiškimai ir jos programa 
kitiems metam tuos pačius kal
tinimus, o iš pašones žiūrinčiam 
gali pasidaryti neaišku, kur tik
roji teisybė. 

Šią dilemą galime išspręsti,' vaizdžio aprašas, jo susidarymas, 

Priedėliu prie partijos istorijos 
dar galima laikyti veikalo pirmą da-
lj, pavadintą "Lithuania: Profile". 
Cia pateikiamas trumpas krašto-

tų partijos gimtine teisingai pripa- į Iogijoje (220 p.) rodomi 1887 par-
žįstama Prancūzija, kur jai tokie vy- tįjos įsisteigimo metai. Tais metais 
rai, kaip Lemenais, Lacordaire, j Tilžėje buvo išspausdintas lietuvių 
Monterlember, Ozanam ir kiti davė j kunigų laikraštis "Šviesa". Atrodo, 
pradžią. Partijos pats vardas Demo- j kad partijos pradžia čia siejama su 

Tur būt, visi sutiksite, jog jeigu liudininkais iškviesime gyventojai, šiųjų kalba ir istorija 
v.M-ift 1« vra TU»« svarbiau- tuos. prie kurių ir sovietai ne- jkl 1795 m. Trumpoje istorinėje ap-
V a s a r i o 1 6 yra p a t i s v a r b i a u ( " " • • * ' /* . . ^ „ ^ ^ ^ „ , 0 * 0 naklaidė Nepriklausomos Lietuvos Steigiamojo Seimo Krikščionių demokratų frakcijos 
Sia Š v e n t ė mUSų tautOS 20-tOJO gaiecų pn iuuui . vvgi " * " . . . 7 zvaigeieje pidMivu,* m ^ P » W 1 U C ! amžiaus istorijoje. Apie jos su- i tikroji liaudis — paprasti kai-
sidarymo sąlygas, akto pasira- miečiai ir darbininkai, ne kokie 
šymą bei savanorių ir visos valdžios pareigūnai. Jeigu pir-
tautos laisvės kovas vyresnieji mųjų žodžiais galėsime įrody-
daug girdėjo dar nepriklauso- ti, jog Nepriklausomybė pa
mos Lietuvos mokyklos suole,, prastam lietuviui buvo svar-
o išeivijos jaunimas — šešta- bi, mes pastatysime sunkią. 
dieninėse, nors gal ir ne taip mokslišką kliūtį sovietinės is-
iftsamiai, Mums tie įvykiai yraįtorijos "įrodymams" 
svarbus faktai, ir jųjų neuž 
mirštame.. Bet ar kada pagal 
vejame, ką dabar dėsto Lietu 
vos istorijos pamokose ir kur 

Pradžioje buvo žodis. Taip 
parašyta šv. Rašte. Ir nerašy
tas žodis — o ištartas, gyvas. 
Gyvasis žodis turi kur kas dau-

T . prezidiumas 1920 metais 
le vienoje vietoje, kur sakoma, kad j r 

srose Lietuvoje? Toli gražu neigiau įtikinančios vertes negu 
tai, ką mes čia išeivi joje žino-1 rašytas, redaguotas ir, ko gero, 
me kaip neabejotiną tiesą. Bet! cenzūruotas, arba pakeistas žo-
atsakysite, tai ssavaime aišku 
— sovietai istoriją falsifikuoja 

pasaulis tai žino! Bet tik 

dis. Amerikoje istorikai, pradė
ję tai suprasti, daug kur užra-
šinėja įvairiausių įvykių liūdi-

pagalvokime apie Fordo "mos- ninku gyvuosius žodžius. Tai j! n e p a t e į s įn a n i a s ) . 
t | n B£t9 Suopofl reikalu Bei- ' — {Nukelaa į 2 gsLl i Eo tnuspos istorinėj įžangeies ei- > 

krikščionys (ir Vokiečių Ordinas) 
buvo išvaryti iš Maž. Azijos. K tik
rųjų juos išvarė mahometonys iš 
Palestinos.. 

n 
Pati K.D. partijos istorija prade

dama nuo antrosios dalies, ku
riai duota antraštė: "Christian De-
mocracy: A. Force of Progress". Dar 
prieš pradedant partijos istoriją, ap
metama trumpu žvilgsniu XLX a. 
Lietuvos istorija ir paminimi net 5 
sukilimai prieš rusus. Šioje vietoje 
jnešama maišatis, kai grįžtama į 
XVI a. ir kalbama apie "viešpatau
jančių sluoksnių demoralizaciją" 
(17 p . ) . (Žodis demoralizacija yra 
niekinamos reikšmės 

m4'' 

šiuo laikraščiu, o ne su "Apžvalga",! pektas, katalikų tikėjimas ir tautiš-
kuri pradėta leisti 1889 m. "Apžval-i kūmas. 
gos" Įpėdiniu laikomas "Tėvynės j Pridurmai prie programos pakal-
Sargas". Būtų tikę autoriui kiek bama ir apie jos tris autorius: Joną 
plačiau pagvildenti, kodėl "Tėvy- j Matulevičių—Maironį, Aleksandrą 
nės Sargas" pakeitė "Apžvalgą" ir Dambrauską ir Praną Būčj. Apie 
nesitenkino bendrybėmis. Esmingai juos kalbama kaip apie aukšto 
ir taikliai pavaizduojami "Tėvynės laipsnio kultūrininkus. 
Sargo" siekti tikslai ir apibūdinamas Po programos dėstymo seka sky-
jo svarbiausio redaktoriaus Juozo rius, kuriam duotas vardas "parti-
Tumo-Vaižganto asmuo. "Tėvynės jos gimimas". Skyriuje papasakoja-
Sargas" teisingai laikomas krikščio- ma apie Didjįi Vilniaus Seimą, K.D. 
nių demokratų ideologijos veikėjų partijos vaidmenį jame ir apie pir-
tclkėju (catalyst). Nors jie kol kas mą partijos skyrių, jkurtą Vadakte-
dar ir nebuvo susibūrę i partiją. Rei-; Iiuose (prie Pancvčžb) J. Tumo— 
kėjo didesniij politinių ir visuome- Į Vaižganto. Duodama ir Tumo— 
ninių snkrėių krikščionių demo-, Vaižganto surašyta jojo prog-
kratų partijai formaliai imti o rga - ' r ama . Skyrius baigiamas prieška-
nizuotis." j rinės K.D. spaudos apžvalga ir iš-

, „ . _ . . . . , . T , leistų veikalu paminėjimu. 
I90o m. revoliucija bei Japonų! 

karas sukrėtė Rusijos imperiios pa- į ,TT 

matus ir pažadino tautoms didesnės į 
laisvės viltis. Ka«=ulaitis pabrėžė gani K-D. partiįa, kaip ir kitos lietu-
jspūdinga retoriška fraze (45 p . ) Jv i škos partijos (gal tik išskyrus so-
kaip revoliucinis pakilimas Rusijoje j cialdcmokratus), pradėjo konkrečiai 
paveikė imperijos tautas, jų tarpe Į organizuotis ir veikti pirmo pas. ka-
ir lietuvių.Tik jam čia pasimaišei r " gale ir po jo. T u o metu (1917 m) 
"lapsus calami" — posakis "Grime- į pakitusių tarptautinių santykių 
an debacle", nuo kurio kalbamu j aplinkoje švystelėjo tr lietuviams 
metu jau buvo praėję 50 metų. 

Šioje vietoje autorius būtų turėjęs 
pasvarstyti, kaip krikščionys demo
kratai suskato bandyti organizuotis 
ir pageidavo turėti programą. J. Tu
mo-Vaižganto liudijimu ("Tėvynės 

viltis pasiekti neprikLausomybes. 
Kasulaltis imasi vaizduoti pakitėjusi 
laikotarpi nuo devinto veikalo sky
riaus (G8 p.1), pavadinto "Toward 
Idependence". Nuo čia jis pradeda 
partijos politine veiklą. Kadangi ne-

Clevelando ateitininkų sendraugių suruoštame knygos "Lithuanian Christian 
ynie praėjusių metų gruodžio 19 d. kalba pats teidinlo , ' .J, . Detnocracy" prista 

Ū* Btonskai Į „ , 4 ^ ^ , Ajgirdas Kasulaitis. Vi stalo s«di H kaires į dešinę: istorikas dr. J. 
JakStas, dr D. TamaHonyte Ir klebonas kua G. Kijauskas, S. J. 

mm V. BacevlOau 

Sargas" 1, 1975, 74 p . ) , programos priklausomybės linkui lietuviai vei-
surašymas "prieš pat Vilniaus sei- k* Rusijoje ir pačioje Lietuvoje, tai 
mą buvo pavestas trims profeso-' i* partijos darbuotės pradžia pa-
riams". Vadinasi, profesoriai ėmėsi; vaizduojama abiejuose kraštuose. 
rašyti programa, iš šalies paragin'i . ; Kalbama apie Petrapilio seimą, 
_. . . . , . i sušaukta 1911 m. gegužės m., ir apie 
Programa teikiama, rodos, ne m , , . , . . . .. . . . 

: Vilniaus konferencija, jvvkusią tų 
extenso. bet gan smulkmeniškai nu- j ^ m c n } n i g s ^ o ^ T e i k i a m o $ 

pasakojamas jos turinys. Nesiimama ; abiejų kenferencijų rezoliucijos, 
jos iš padugnių nagrinėti, tačiau j Vilniaus konferencijos rezoliucijos 
pažymimi 4 esminiai punktai: de-j duodama vien pirmoji dalis k glei-
mokratija, socaUnis-ekosoninis as-' (Mukeiaa- į 2 giL^ \_^^ 
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Siame numery
Kūno dalių tvarkymo atstovai.
Pokalbis su kun. dr. V. Rimšeliu, MIC, 
ryšium su arkivysk. J. Matulaičio 
mirties sukaktim ir jo minėjimu 
Chicagoje.
Danguolės Sadūna tės eilėraščiai. 
Amerikos graf kos trisdešimtmeč’o 
paroda: pokalbis su dail.
Romu Viesulu.
Jono Dovydaičio tarybinis romanas. 
Jaunieji menininkai Jaunimo 
centre, Chicagoje.

Kertine parašte
Kūno dalių tvarkymo atstovai

Paycrgtos Lietuvos prozoje 
šiuo metu išryškėjo tam tikra siu
žetinė mada. Gal tai tik atsitikti
numas, bet iau trečiame romane 
iš eilės aprašomas gydytojo gyve
nimas.

Prozininkas Romualdas Lan
kauskas chirurgus yra sąmojin
gai pavadinęs kūno dalių tvar
kymo atstovais. Pridėję prie 
bendro vaizdo 1975 m. išeivijoje 
pasirodžiusio Eduardo Cinzo ro
mano “Raudonojo arklio vasa
ra” chirurgą Dogenį, nuspręsime, 
kad kūno dalių tvarkytojų profe
sija mūsuose atsidūrė pagarbaus 
dėmesio centre.

V. Sirijos Giros romane “Bė
gimas nuo šešėlio” iškyla tragiška 
gydytojo Luko Kaupelio dalia. 
Stambiame Mykolo Sluckio ro
mane “Saulė vakarop” narplio
jama psichologiškai etiškai su
raizgyta chirurgo Vinco Nari
manto kasdienybė. Romualdo 
Lankausko spontaniškame ro
mane “Prisiminimai po vidur
nakčio” tikrai pagaunančiai 
vaizduojamas chirurgo Vytauto 
Aimino nuopolis.

Šių romanų gydytojai savo 
charakterių bruožais maždaug 
panašūs. Profesiškai jie yra ga
būs vyrai, jautrūs žmonių kan
čioms, atidūs gyvenimo ir savo
jo Ego stebėtojai, tačiau nelai
mingi šeimos dalykuose. Gyvena 
jie atsiskyrę arba skiriasi su 
žmonomis, tačiau turi nepaprastą 
pasisekimą moterų tarpe. Jų ap
linkoje, net klinikų patalpose, 
gausiai pilstomas alkoholis. Kas 
būdinga, medikai atvirai reiškia 
kritiką dabartinėms sąlygoms 
Lietuvos medicinoje. Pailiustruo
kime keliais pavyzdžiais.

Žmonos suerzintas, Lankaus
ko chirurgas Alminas trokšta iš
gerti. Atidaręs spintelę, pamato 
išrikiuotus net šešis neatkimštus 
konjako butelius; samprotauja 
(antruoju asmeniu rašoma mo
nologo forma): “Visi padovano
ti pacientų, norėjusių tokiu būdu 
atsidėkoti už grąžintą sveikatą
X-X Ne vienas nešdavo gėrimus Į negali.

menaP tantalai
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Pokalbis su kun. dr, Viktoru Rimšeliu, MIC, arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties 50 metų 
sukakčiai sausio 27 d. artėjant ir jo minėjimui sausio 22—23 d. ruošiantis

— Oficialiais šventaisiais lig šiol 
lietuvių tauta nelabai galime pa
sauliui pasigirti: kone vienintelis šv. 
Kazimieras. Sakykit, negi tie lietu
viai iš tikrųjų tokie nešventi, a- 
čia lėmė kurios nors kitos priežas
tys?.

— Teisingai, tikrų lietuvių, 
Bažnyčios paskelbtų šventaisiais, 
mes neturime. Net ir Šv. Kazimiero 
kanonizacijos byla laikoma neuž
baigta, nes Vatikano archyvuose ne
randama tos bylos dokumentų. Ka
nonizacijos byla iš krikščionio ne
pida: o šventojo, tik ištyrus krikš
čioniškų dorybių herojiškumą, at
randama, kad jo gyvenimas buvo 
šventas. Todėl tokj gyvenimą Šv. 
Tėvas visai Bažnyčiai paskelbia pa
vyzdžiu, o patj šventąjį vertą gerb
ti altorių garbe. Be abejo, yra ne
suskaitoma daugybė šventųjų, ku
rie niekad nebus kanonizuoti. Ka
nonizuotieji šventieji ne visada yra 
didesni šventieji už tuos, kurių 
vardai šiame pasaulyje gal niekad 
nebus atskleisti.

Kanonizuo'i Šventieji yra tie 
’m mė*:, k ric gyvenime sukūrė apie 
save dvasini sąjūdį pagal Kristaus 
Evangeliją. Taip sakant, jie pajudi
no gyvenime vandenis, kurių ban
gavimas nesibaigia po jų mirties.

Mes lietuviai turime šventųjų, 
bet jų gyvenimas nėra pasiekęs 
bažnytinio forumo aikštės, kur vi
suotinės Bažnyčios tikintieji galėtų 
pamatyti ir susižavėti to gyvenimo

mų stokojančiose ligoninėse: “O kaip Stasys Šal-
evdvtoias Nakti ODeraves die- kauskis’ Pranas Dovydaitis, vysku- gyaytojas... .Nakų operavęs, die kankiniai

vyskupai Mečislovas Reinys, Vincas 
Borisevičius, galima sakyti, yra 
šventos asmenybės, bet mažai kam 
žinomos.

Mes neturime kanonizuotų šven
tųjų visų pirma dėl to, kad mes 

priėmėme krikščionybę labai vėlai. 
Šiemet sukanka 590 metų nuo Lie
tuvos krikšto. Apie šį krikštą is
torijoje galime atrasti visokių ne
aiškių dalykų. Jeigu buvo krikšti
jamos minios žmonių tik vandens 
apšlakstymu, tai pradžioje gal nė 
vienas to vandens lašo nė negavo. 
Po krikšto bent per du šimtu metų 
žmonės nieko nebuvo išmokę, kas 
skelbiama Kristaus moksle. Lenkai

ir saldainius, o tau, tiesą pasa
kius, reikėjo pinigų. Taip. pinigai 
būtų smarkiai pravertę: juk už- 
lirbdavai n? pr davgburia 

didžiąją jų dalį išleisdavai mais
tui. Ne kažin kas likdavo. Kai 
reikėdavo pirkti kokį nors daik
tą, sukdavai galvą, kaip juos su
krapštyti. Ir vis dėlto apsiriboda
vai tik alga”.

Mykolo Sluckio chirurgas Ne
rimantas štai kaip apibūdina gy
dytojų būklę perkimštose, įrengi-

ną vėl operuoji, vėl tvarstai. Ka
vos puodelio tau neatneš atsigai
vinti, grūskis bufete į eilę dre
bančiom rankom, ką tik išgel- 
bėjusiom ar praradusiom žmo
gų”.

V. Sirijos Giros daktaras kole
gai sako: “Mediciną užtvindė 
moterys. Tauriausioji profesija 
femrnizavosi, o juk, tiesą sakant, 
kiekvienam malonu, kai moteris 
įpila kavos, o ne pulpuoja kepe
nis”.

Romanas yra fikcija, tačiau jo 
epiškame plote iškyla autentiškos 
gyvenimo nuotaikos. Minėtuose 
veikaluose, kadangi jie turi rea
listinį ir šiuolaikinį pagrindą, aiš
kiai parodoma gana apkiautusi 
gydytojų būklė Lietuvoje. Gydy
tojai yra skriaudžiami finansiš
kai, nežiūrint jų įdėto triūso ir 
laiko į mokslą, nežiūrint pasi
šventimo darbe.

O kodėl? Sunku tiksliai atsa
kyti: sovietija gi yra sukaustyta 
kvailiausiais potvarkiais. Galima 
spėti, kad nesiskaitymas su dak
taro profesija rišasi su hierarchi
niu bokštu, kuriame pirme
nybę ir privilegijas gauna ideolo
ginis — propagandinis aparatas, 
vadovaujančioji karininkija, 
saugumo kumščiai, tarybiškai 
uolūs menininkai ir gamy
bos pirmūnai. Šiaip eilinis darbš
tus gydytojas eilinėje ligoninėje 
lieka nustumtas į žemą ekono
minę pakopą.

Grožinė proza apie tai tylėti
, Pr. EI

kunigai, nemokėdami ir nesisteng
dami išmokti lietuvių kalbos, lietu
vius tik lenkino, o ne krikščionino. 
Jeigu augalams ir gyvuliams reikia 
sveiko klimato, tai dar daugiau rei
kia žmogui sveiko krikščioniško kli
mato ir dvasinės aplinkos, kad galė
tų išaugti jame šventa krikščioniš
ka asmenybė.

Šventieji yra krikščioniškos kul
tūros gražiausi žiedai. Kai tų žiedų 
Lietuvoje pradėjo atsirasti, tai jiems 
pasirodyti Bažnyčios viešumoje ne
buvo atvirų kelių. Lietuvos poli
tinės nesėkmės trukdė ir trukdo 
mūsų šventųjų kanonizacijų by
las.

Nuo XVII šimtmečio ėjo garsas 
apie vyskupo Merkelio Giedraičio, 
šventą gyvenimą. 1900 m. Jungti-' 
nių Amerikos Valstybių lietuviai' 
kreipėsi į Šv. Tėvą Leoną XIII, kad 
Giedraitis ir jėzuitas Andrius Ruda
mina būtų įtraukti į šventųjų 
kaičių. 1909 m. iškilmingai buvo 
ttžymėta Giedraičio 300 metų mir- 
ies sukaktis Žemaičių ' vyskupi- 

’os bažnyčiose. Nuo XVII šimtme
čio žemaičiai laikė Žagarės Barborą 
šventąja. 1755 m apie jos šventą 
gyvenimą plačiai Romon pranešė 
Žemaičių vyskupas Antanas Tiške
vičius. Tai ir viskas, kas padaryta. 
Nei Žagarės Barborai, nei vysk. 
Merkeliui Giedraičiui palaimintai
siais paskelbti bylų niekas pagal
Bažnyčios kanonus nepradėjo. O rei-: Arkivyskupas Jurgis Matulaitis tuo laikotarpiu, kada jis buvo Vilr.aus vys- 
kia, kad kas nors tokias bylas Ro- kupas 
n.oje pradėtų ir paskui jas vestų.

Lietuva, neturėdama savo bažny
tinės provincijos, neturėjo iki 1926 
m. nė savo episkopato, kuris galėtų 
autoritetingai tos rūšies klausimus 
Vatikano kurijoje kelti. O lenkai, 
kaip iš istorinių duomenų matome, 
apie lietuvius kalbėjo tik kaip apie 
pagonis. Lenkų vyskupai, nuo ku
rių Lietuvos Bažnyčios likimas ir 
pažanga priklausė, apie lietuvius 
Romos kurijoje geru žodžiu neatsi
liepdavo. Jiems visai nerūpėjo, kad 
lietuvis būtų paskelbtas šventuoju.
Jeigu koks šventasis gali būti, tai 
lenkų liaudis apie jį žinos kaip apie 
lenką. Prisimenu, kaip Švenčionių 
turguje dvi moterys ginčijosi, ar šv.

bažnyčiose lenkai su lietuviais susi- Kristaus garbės amžinąją karalystę,
mušdavo. Taigi aišku, kad tik patys 
lietuviai kanonizacijų bylas gali pra
dėti ir jas toliau vesti. Mūsų vys
kupai tuose reikaluose laisvę turėjo 
labai trumpai — tik nuo 1926 metų 
iki 1940.

Man atrodo, kad mes dabar gy-

— nei lenkiškoji karalystė, nei rusų 
komunistinė imperija, bet jos gali 
užstoti kelius į šios žemės Bažnyčios 
altorių garbę.

Išvada yra tokia: jei nebus Lie
tuvos vyskupų, nebus lietuvių, ku
rie galėtų čia žemėje už lietuvius

Pranciškus yra lenkas ar lietuvis. O . kelių gal ir nepastebime. Mūsų 
dėl Šv. Kazimiero tautybės Vilniaus j šventiesiems niekas neužstos kelių į

vename Lietuvos periodą, apie kurį t Šventuosius kalbėti Romoje, tai jau 
istorikai kada nors galės pasakyti, 
kad tai buvo laikotarpis, panašus į 
krikščionių pirmąjį šimtmetį. Tai 
yra iš Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės dienų atėjęs lietuvių šven
tųjų augimo ir brendimo metas, 
nors mes, būdami tiems tautos įvy
kiams labai arti, Dievo apvaizdos

svetimi už mus nekalbės.

— O kokios pagrindinės kliūtys 
yra arkv. Jurgio Matulaičio palai
mintuoju, o vėliau ir šventuoju pa
skelbimo byloje?

naujinuęs ir šv. Sostą apgavęs. Girdi, 
buvęs įkurtas Stanislovo Papczyns- 
kio lenkiškas ordinas, o jį arkivysk. 
Jurgis neteisėtai padaręs marijonų 
vienuolija, kuri apgaulingai turinti 
visas senojo ordino bažnytines pri
vilegijas. Visiems tokiems ir pana
šiems kaltinimams reikia duoti at
sakymus ir paaiškinimus.

—Kaip ir kokiu būdu tikimasi 
tas kliūtis nugalėti? Ir ar yra vilties 
šios dienos gyviesiems tos džiaugs
mingos valandos sulaukti?

— Kaip civilinėse bylose yra tei
sėjai ir advokatai —gynėjai ir kal
tintojai, taip ir čia yra gynėjai, ku
rie bylą gina. Visi priekaištai arkiv. 
Jurgio beatifikacijos byloje yra leng
vai atremiami ir kartais net jo mo
ralinę asmenybę daugiau išryškina 
ir Kristaus mokslo šviesoje labiau 
nušviečia.

Sunku pasakyti, ar mes susilauk
sime arkiv. Jurgio paskelbimo palai
mintuoju. Jeigu jis būtų buvęs ita
las ir tokio matulaitiško gyvenimo, 
tai gal jau jis būtų buvęs paskelb
tas II Vatikano moderniuoju šven
tuoju.

Raštu vertimai į lotynų ar italų 
kalbas ir paskui jų išspausdinimas 

Į užima daug laiko ir daug kaštuoja.
! Bet man atrodo, kad šių dienų gy- 
! vieji dar susilauks arkiv. Jurgio pa- 
j skelbimo palaimintuoju.

— Kuo ir kaip galėtų ar negalė
tų prie bylos proceso pagreitinimo 
prisidėti lietuviškoji visuomenė ir 
pavieniai asmenys?

— Man regis, kad lietuviškoji vi
suomenė pirmiausia pati turėtų 
daugiau susipažinti su arkiv. Jurgio 
gyvenimu, su nepaprastai aukšta 
moraline asmenybe ir paskui už
megzti su juo dvasinį ryšį. Gal ir 
ne moderniai kam nors skambės, 
bet man atrodo, jog lietuviškoji vi
suomenė turėtų ir galėtų sukelti 
maldos sąjūdį ryšium su arkiv. Jur
gio byla. Kai visuomenė pažins, ko
kia tai yra arkiv. Jurgio asmenybė, 
tai tada atsiras ir noras kreiptis į 
Dievą ir prašyti Dievo Tarno užta
rimo visuose savo reikaluose. Tasai 
žmonių santykis su švento gyveni
mo jau iškeliavusiu iš šio pasaulio 
žmogumi ir yra visos bylos pagrin
das. Be šventumo garso žmonė
se nėra sėkmingos nė vienos bylos.

Lietuvių tautos Šventove Vilniaus katedra tais laikais, kada jos vyskupu buvo arkivysk. Jurgis Matulaitis. Dabar- 
tYCBtavt okupantų paverst* dailia galerija it koncertų galo,

—Noriu pastebėti, kad arkivys
kupo Jurgio Matulaičio palaimin
tuoju paskelbimo byla vyksta sėk
mingai. Pagrindinė kliūtis yra ta, 
kad visa Lietuva yra už geležinės 
uždangos, ir nei vyskupas, nei ti
kintieji toje byloje beveik niekuo ne
gali prisidėti.

Bažnyčios šventaisiais metais Ro
moje girdėjau penkių lenkt} vysku
pų pokalbį, kai jie tarėsi, kuri len
kiškoji byla yra sėkmingesnė ir ką 
reikia daryti, kad šventaisiais me
tais būni paskelbtas vienas ar kitas 
palaimintuoju. O iš Lietuvos mūsų 
vyskupai panašių žygių negali pa
daryti.

Lietuvoje nebuvo galima net liu
dininkų apklausinėti. Liudininkai 
apie arkivyskupo Jurgio gyvenimą 
buvo apklausinėjami laisvajame Va
karų pasaulyje. Be to, bylos eigą 
apsunkina lenkų grupė, kuri atran
da ir dabar, jog arkivysk. Jurgis bu
vo kaltas, kad buvo lietuvis, šv. Sos
tui rašomi skundai, kuriuos reikia 
atremti ir išaiškinti. Lenkijoje yra 

■ tokie stanislovitai, kurie arkivysk.
Į Jurgį kaltina, jog jis pagadinęs ma- 
Jrijonų vienuoliją, klastingai ją at-j

— Kaip žinome, mirusio arki
vyskupo Jurgio Matulaičio palaikai 
ilsisi Marijampolės bažnyčioje. Gal 
turite kokių patikimų žinių apie 
tai, kaip reiškiasi žmonių pamal
dumas į arkivyskupą ateistinėje o- 
kupacijoje?

— Arkivyskupo Jurgio kūnas i? 
Kauno katedros požemio į Marijam
polės bažnyčią buvo perkeltas 1934 
m. spalio 24 d. Nuo tada prie jo 
sarkofago tikintiqi kasdien rinkda
vosi pasimelsti. Kai kurie sakė, jog 
gavę daug malonių per jo užtarimą. 
Mačiau ant sarkofago įrėmuotą pa
dėkos lapelį, ant kurio buvo užra
šyta, jog čia nepagydomas ligonis 
pasveikes.Gimnazistai ir gimnazis
tės eidavo prie jo karsto melstis 
prieš egzaminus. Visą laiką ant 
sarkofago degdavo žvakės ir vis bū
davo padėta gražių gėlių.

Dabar taip pat reiškiasi toks žmo
nių pamaldumas. * Tik renkasi 
daugiau maldininkų, yra daugiau 
žvakių ir daugiau gėlių ant sarko
fago. Žmonės Lietuvoje arkivysk 
Jurgi vadina “mūsų šventuoju”. 
Yra daug pagijimų, apie kuriuos 
betgi dėl religinės priespaudos ne- 

{Nukelaa į 2 gsLl
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Čia turi pasireikšti pačios 
kūrybingiausios mintys.
Knyga apie Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą.
KodEl laukti, o ne laužti?
Aksominių gelmių dailininkas 
Vladislovas Žilius.
Prano Visvydo eilėraštis.
Richardas Daunoras dainuoja 
Briuselio operoje.
Palikę tėviškės namus
Leidžiama knyga apie dr. Joną Šliūpą.

KNYGA APIE LIETUVOS STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ
B. ŽUKAUSKAS

V. Daugirdaitė - Sruogienė, LIE
TUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS. 
Išleido Tautos fondas, 29 W. 57th 
St, New York, N.Y. 10019. Spaudė 
Pranciškonų epaustuvė Brooklyne 
1975 m. Kongreso biliotekos kata
logo numeris: 75-3806. Leidinys 
didesnio formato, iliustruotas, 262 
psL, kaina 6 dol. 50 centų, gauna
mas ir ‘Drauge’.

Kertinė paraštė
6a turi pasireikšti 

pačios kūrybingiausios mintys

devintojo kongreso belaukiant
Lietuvos nepriklausomybės lai

kotarpyje ateitininkai ruošė sa
vo "suvažiavimus kas penkeri me
tai. Kadangi VHI-sis kongresas 
įvyko 1970 metais Chicagoje, to- 
dęl tX-sis Ateitininkų kongresas 
galėjo įvykti 1975 metais, o> jo 
dar tebelaukiame. Prisiminkime, 
kad dabartinė AF valdyba buvo 
sudaryta 1974 metų pradžioje, to
dėl jai būtų reikėję iš karto im
tis kongreso rengimo darbų, ir 
tai nebūtų buvę tikslu. Ji 1975 
metų ateitininkijos jubiliejų pa
minėjo įspūdinga stovykla Dai
navoje. Iš ateitininkijos kūrimo
si perspektyvos žvelgiant, 1977 
m, sueina 50 metų nuo ateiti
ninkų pilnutinio susiorganizavi 
mo į tris ’bendradarbiaujančias 
sąjungas. šie metai yra Palangos 
konferencijos jubiliejiniai metai, 
ir jie teikia kongresui istorinį 
momentą.

Šiuo metu yra reikalingas IX- 
-jo kongreso idėjinis apibūdini- 

• mas, kuris galėtų kristalizuotis 
gausiuose trijų sąjungų skyriuo
se — ateitininkams susirenkant 
ir nagrinėjant šio suvažiavimo 
reikalingumą ir reikšmę ir savo 
susirinkimų duomenis pranešant 
Ateitininkų federacijos valdybai.

Su dideliu smalsumu ėmiau 
skaityti Vandos Daugirdaitės — 
Sruogienės knygą ‘‘Lietuvos Stei
giamasis Seimas”. Šiam Seimui 
posėdžiaujant, turėjau laimės 
kurį laiką būti plenumo posėdžių 
ir kai kurių komisijų protokoli- 
ninku. Tad visai suprantamas 
mano dėmesys minėtai knygai.

Knygos pradžioje įžanga — 
žvilgsnis į ankstesnius įvykius, 
pradedant lietuvių tautinių atgi
mimu, nuosekliai primenant jų 
raidą ligi pat Steigiamojo Seimo. 
Paginos žodyje autorė būkštauja, 
kad neišvengiamai bus prie
kaištaujama dėl per ilgos įžan
gos, Tuo tarpu manau, kad ji nė
ra per ilga, o labai vertinga. Joje, 
nors trumpai, paminėti sunku
mai ir kovos, kurias nugalėjus, ir 
buvo įkūnytas Steigamasis Sei
mas.

Trumpais bruožais supažindi
nama su politinių partijų bei 
tautinių mažumų siekiais. Nuro-

mo, veiklos laisvės ir veiklos var
žymo laikotarpius — kietą cari
nės ir bolševikinės Rusijos pries
paudą ir nemalonius savo val
džios dekretus. Nežiūrint didžių __ _  __

--IygU 'rinkimų įsuty^o" demo
kratiškumas ir rinkimų laisvės 
užtikrinimas. Primenama', kad 
priešrinkiminės agitacijos metu 
pasitaikydavę demagogijos ir 
šmeižto, bet nebuvo papirkimų 
ir apgaulės. Bene demagogijai pa
iliustruoti įdėtas vals. liaudinin
kų plakatas, kuriame pavaizduo
ta ponas, pasikinkęs arimui su
vargusius valstiečius, o klebonas 
(taip reikia spėti, nes storas ir 
plikas) rimbu juos plaka. Plaka
te įrašas: “Taip krikščionys de
mokratai ir jų sėbrai duoda lais
vės ir žemės”.

Tokio propagandinio “šedev-

įvairumo, ateitininkija išlaikė sa
vo ideologinių principų visumą 
ir sąjūdžio tęstinumą iki šių die
nų. Jos veikla tebėra plati ir ša
kota, gyva ir idealais papuošta. 

AfeittninJd/os kongresai

Pirmasis ateitininkų kongresas 
įvyko'1920 m. Kaime. Jis glau
džiai siejosi su Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimu, pareikala
vusiu iš ateitininkijos gretų daug 
kraujo aukos, bet suteikusio jai 
veiklos laisvę. Pirmasis kongre
sas pabrėžė ateitininkijos sąjū
džio ideologinį ir ugdomąjį po
būdį. Kaune taip pat įvyko ant
rasis ir trečiasis kongresas, o ket
virtasis 1935 metų kongresas įvy
ko Telšiuose. Vilniuje rengtas 
1940 metų kongresas jau nega
lėjo įvykti — jo ruošą nutrau
kė Raudonosios armijos okupa
cija. Penktasis kongresas įvyko 
beveik po dviejų dešimtmečių 
— 1954 metais Chicagoje. Jame 
buvo priimta naujom gyvenimoruciuuuinų iCUCJa.vijvo vaiu; uau . uuvu pušniui liaujuill gyveniniu

ši, pasitardama su IX-jo kongre-1 sąlygom pritaikyta konstitucija.
so rengimo komitetu, galutinai 
apibūdins tiek idėjinį, tiek ir ki
tus suvažiavimo aspektus. Dar
bas jau turėtų vykti šiuo metu, 
nes AFV jau nustatė tris kongre
so pagrindines temas: Gyvoji 
Dvasia — atsinaujinimo pagrin
das; Kovojanti Lietuva ir ateiti- į doje. Jo nagrinėta mintis 
slinkai; Lietuvių kultūros —kū
rybos puoselėjimas.

Clevelando parinkimas kongre
so vietove yra labai tinkamas — 
ten lengviau suvažiuoti ateiti- 

. ninkijos daugumai negu bet kur 
kitur, o ir lietuvių visuomenės 
veikla Clevelande yra gyvesnė už 
daugelio kitų žymių lietuvių ko- 

' lonijų.
„ Ateitininkija savo veiklos tėk-

ro” valstiečiams liaudininkams

galėjo pavydėti net komunistai, 
nes jie vargu ar būtų galėję ką 
nors “geresnio” išgalvoti... Tik, 
reikia pastebėti, kad tas plakatas 
buvo pagamintas ne rinkimams 
į Steigiamąjį Seimą, bet į trečiąjį 
Seimą. Tuomet soc. dem. adv. L. 
Purėnienė nesivaržydama skel
bė, kad, vykdydamas žemės re
formą, kun. M. Krupavičius įsi
gijęs dvarą... Pastebėjus, kad sa
koma netiesą, ji ramiausiai at
sakė: “Kas čia tokio, jeigu netie
sa, tai atitaisyk”.

Atrodo, kad rinkimuose į St. 
Seimą tokios “sodrios” agitacijos 
(išskyrus komunistus) buvo iš
vengta. Žinoma, buvo (plačiai 
naudojami iš Rusijos parvežti 
krikščionims demokratams pri
metami epitetai: klerikai, juoda
šimčiai, atžagareiviai ir pan. At
sikertant tokie kalbėtojai gal ir 
būdavo pavadinti “bolševikais”, 
kadangi, nieko naujo neišgalvo
dami, vartodavo bolševikinius 
pravardžiavimus, fuk ir pačiame 
Seime debatų metu tokie džen 
telmenai atstovai kaip V. Čepins
kis (psl. 127,8), M. Sleževičius 
psl. 160), St. Kairys (psl. 190,1), 
dr. V. Lašas (psl. 172) nepagai
lėjo krik. dem. epiteto “klerika
lai”. Tai ką kalbėti apie mitingi
nį leksikoną mažiau išprususių 
demagogų? Demagogijos apsčiai 
buvo vartota, svarstant Universi
teto statutą, Žemės reformos į- 
statymą ir Valstybės Konsti
tuciją...

Kai 1920 m. V. 15 d. Kaune bu
vo sušauktas Steigiamasis Sei
mas, buvusiam ūpui ir iškilmių 
eigai pavaizduoti autorė cituoja 
kun. J. Tumo - Vaižganto giliai 
jausmingų išgyvenimų ir šventės 
iškilmių aprašymą. Ir aš turėjau 
laimės tą dieną būti Kaune ir 
jautriai išgyventi St. Seimo susi
rinkimą. Tikrai džiaugsmas šir
dy netilpo... Juk tiek daugel bi
čiulių: M. Krupavičius, A Matu
laitis, Zigmas Starkus, dr. E. 
Draugelis, St. Gruodis ir daugelis

Aleksandras Stulginskis, Steigiamojo Seimo pirmininkas, to paties Steigiamo
jo Seimo išrinktas Lietuvos Respublikos prezidec-u.

kitų... išrinkti St. Seimo atstovais... ’ svarstyti Laikinosios Lietuvos 
Atidariusio St. Seimą Valsty-' valstybės konstitucijos įstatymą, 

bės Preziden‘0 A. Smetonos, vy- J Tik pradėjus svarstyti minėtus į- 
riausiojo atstovo, pirmojo posė-' statymus, iš pateiktų trumpų, 
džio pirmininkės rašytojos Gab- suglaustų atstovų argumentų, 
rielės Petkevičaitės - Bitės nau- matyti ryškus kairiųjų partijų ra
jai išrinktojo St. Seimo pirmi
ninko Aleksandro Stulginskio 
kalbos ir Lietuvos Valstybės ne
priklausomybės proklamavimo

dikalumas ir kietas krikš. dem. 
bloko at stovų atsikirtimas.

Nežiūrint to, priėmus Laikino
sios Lietuvos Valstybės konstitu-

tekstas knygoje paduoti ištisai. cijos įstatymą, gausiausio atsto-
Tdomus A. Smetonos posakis: ‘‘Ši 
diena yra Lietuvai visų prakil-

vų krikšč. dem. bloko pirm. M. 
Krupavičius, atsižvelgdamas į

niausią”... Deja, praėjus vos ket- gresiančius Lietuvai pavojus.
veriems metams, ji buvo jo pa
miršta...

Toliau knygoje rašoma, kaip 
Seimas susitvarkęs savo “kiemą”: 
išsirinkęs prezidiumą, priėmęs 
Seimo statutą, sudaręs svarbiau
sias komisijas, išklausęs daugybę 
sveikinimų St. Seimo atidary
mo proga, pirmon eilėn paskel
bęs Amnestijos įstatymą, ėmėsi

pasiūlė sudaryti visų partijų ko
alicinę vyriausybę. Į koalicinę 
vyriausybę savo atstovus siųsti 
sutiko Soc. liaudininkų dem. ir 
Valstiečių s-gos blokas, Demo
kratinė Lietuvos laisvės Santaros 
part. žydų frakcija ir gudai. 
Soc. dem. ir Tautos Pažangos par
tija įeiti į koaliciją atsisakė, pasi
likdamas opozicijoje.

Ministrų kabinetą sudaryti bu
vo pavesta soc. liaud. dem. ats. 
dr. K. Griniui, kuris iš krikš. 
dem. bloko paėmė du atstovus 
ir vieną jiems artimą nepartinį. 
Kiti visi buvo jo frakcijos ar jam 
politiniai artimi. Pradžioje Mi
nistrų kabinetas dirbo sklan
džiai. Sklandžiai dirbo ir išrink
tos komisijos. Bet plenumo posė
džiuose, kalbant ir viešumai, bu
vo jaučiamas partinis disonansas.

Sklandžiai, sutartinai dirbant, 
buvo sudarytos taikos sutartys su 
keliomis valstybėmis. Ypač svar
bi taikos sutartis buvo sudaryta 
su Sovietų Sąjunga, kuri atsisakė 
nuo visų pretenzijų į Lietuvos te
ritoriją, pripažindama visai ge
ras Lietuvos sienas rytuose.

Steigiamajam Seimui susiren
kant, Vilnius buvo lenkų ranko
se. Kova dėl Vilniaus, ėjusi dip
lomatinėje plotmėje, perėjo į 
ginkluotą konfliktą. Santykių su 
Lenkija sunormavimas pareika
lavo iš St. Seimo ir Vyriausybės 
daug energijos ir apdairumo. 
Konfliktas ir jo sprendimas gana 
plačiai aprašytas. Atsispirti gre
siančiam iš Lenkijos pusės pavo
jui partijos buvo gana vieningos. 
Vilnius, buvęs nepilnus 2 mėn. 
lietuvių rankose, lenkų klasta vąl 
užimtas ir pasiliko jų rankose ligi 
Lenkijos žlugimo 1939 metais.

Nors St. Seimąs gyveno kon
flikto su Lenkija grėsmėje, bet 
komisijos intensyviai ruošė Že
mės reformos įstatymą ir Lietu
vos Valstybės Konstituciją. Ko
misijom intensyviai dirbant, ats. 
A. Tumėno žodžiais tariant, ko
misijoje buvo “Panaudota labai 
daug medžiagos, peržvelgta per 
200 įvairių konstitucijų. Darbe 
sutarė, debatuose nebuvę jun
tama partinių kliuvinių”.

Bet visai kitas vaizdas iškyla, 
skaitant autorės paduotus trum
pus, suglaustus atstovų motyvus, 
pasisakymus. Čia jau ryški parti
nė retorika ir kairiųjų parti
jų priekabingumas, kuris vis in
tensyvėja, artėjant St. Seimo dar
bų pabaigai.

Ir štai, atrodo, visai nelauktai 
1922.1.13 d. M. Sleževičius Soc. 
liaud. dem. ir Valstiečių sąjungos 
bloko vardu perskaitė pareiški
mą, kurį autorė knygoje paduo
da ištisai. Tame pareiškime 
gausu krikš. dem. blokui padary- 

(Nukelaa į 2 psL).

ilgai liudys daugelį šio didingo 
kongreso momentų.

Nepaprastosios konferencijos

Ateitininkijos veiklos lūžių bei 
sunkumų atveju buvo šaukiamos 
nepaprastosios konferencijos. Pir
moji tokia konferencija įvyko 
1917 m. birželio 2-13 dienomis 

Tai buvo 
išėjimas į

Šeštasis ateitininkijos suvažiavi
mas įvyko 1960 metais taip pat 
Chfcagoje, jame buvo iŠkilmin- J Voroneže, Rusijoje, 
gai paminėta ateitininkų veiklos pirmasis ateitininkų
50 metų sukaktis.

Septintasis kongresas buvo su
šauktas 1965 m. Toronte, Kana- 

“ Atvi
rybė laikui — ištikimybė idea
lui” rodo, kad ateitininkai seka 
laiko ženklus ir stovi krikščiony
bės avangarde. 1970 metais aš-

viešumą, Rusijos revoliucijai įsi
liepsnojant Didžioji Voronežo 
konferencija sprendė ateitininkų 
organizacinius, lietuvybės ir vi
suomeninio veikimo bei princi
pų išryškinimo klausimus. Po 
dešimties metų sekančioji konfe
rencija, -vadinama reorganizaci
ne, įvyko Palangoje 1927 metaistuntasis ateitininkų suvažia

vimas prasidėjo su prieškongresi- liepos 15-20 dienomis. Ateitinin- 
ne stovykla Dainavoje ir kongre- ki ja priėmė trijų sąjungų federaci- 
su Chicagoje. Jis žymėjo 60 jos formą, o taip pat prof. St 
metų veiklos sukaktį ir pabrėžė Šalkauskio susistemintą ideologi- 
angažavimąsi Kristui ir Lietuvai: ją,Jebegaliojančią ir šiandien. 
Zmogus-kūrėjas Dievo rankose.! 1947 metų birželio 22-24 die

pergyveno 'veiklos draudi- i “Į septintąjį dešimtmetį” filmas j nomis įvyko uečioji nepaprasto-

ji ateitininkų konferencija Reino 
ekskursijos formoje, Ateitininkų 
federacijai atsikuriant Vokietijo
je. Jos metu ateitininkijos vairas 
atiteko dr. Adolfo Damušio ran
koms, o Ateitininkų tarybos pir
mininku buvo išrinktas prof. A 
Maceina. 1951 metais Rocheste- 
ryje buvo sušaukta ketvirtoji ne
paprastoji konferencija, kuri su
darė Ateitininkų federacijos va
dovybę Amerikoje pagal Palan
goje priimtą ideologiją ir struk
tūrą, nes kelių metų tremtį se
kusi emigracija patraukė didelę 
dalį ateitininkų į JAV. 1963 m. 
buvo sušaukta New Yorko ne
paprastoji konferencija. Pasidali
nusi į keturias sekcijas (organi
zacijos sudėties, jos veiksnių, jos 
reiškimosi ir jos programinių gai
rių), ši konferencija nuodugniai 
išnagrinėjo ateitininkijos veiklos 
metodus bei uždavinius ir priėmė 
tuometinei padėčiai atatinkarrią 
konstituciją. Jos gausūs nutari
mai tebėra ir šiandien aktualūs 
ū sektini. Pažymėtina, kad šalia

federacijos kongresų ir nepapras- Į bulinti. Nors būdami toli nuo 
tėvynės, mes turime telkti visas 
savo jėgas lietuvybės ir ateitinin
kijos veiklai ugdymui.

IX-jam kongresui artėjant, rei
kia plačiosios ateitininkijos veik
los sustiprinimo, kad išjudintu
me ir tuos vyresniuosius, kurie 
jau yra apsnūdę, kad iššauktu
me naują jaunimo veiklos bangą, 
kad pažadintume ideališką nusi
teikimą ugdyti ir gyventi Šalkaus
kio gyvąja dvasia. Visu pirma 
ateitininkija turi išlikti idealų 
siekiančio akademinio jaunimo 
sąjūdžiu. Tik gausios vyresniųjų 
auklėjamosios pastangos suteiks 
jaunimui progų pajusti ir lietu
vių tautos pulsą ir krikščionijos 
gelmėse esamas vertybes. Jaunes
nieji ir vyresnieji visi turėtų pri
sidėti prie kongreso idėjos sukū
rimo ir asmeninio pasiruošimo 
šiai didžiai ateitininkijos šven 
tei. Čia turi pasireikšti pačios 
kūrybiniausios religinės ir kul 
tūrinės mintys, slypinčios mūsų

tų konferencijų, Moksleivių ir Stu
dentų ateitininkų sąjungos pa
prastai šaukia metinius suvažia
vimus, o Ateitininkų sendraugių 
sąjunga susirenka kas treji me
tai. Visos • trys sąjungos ruošia 
metines ir kitokias stovyklas, o 
Moksleivių ir Studentų ateitinin
kų sąjungos taip pat organizuo
ja ideologinius kursus. Kaip ir 
Lietuvoje, taip ir JAV ir Kanado
je, ateitininkija tebėra dinamiš
kai gaivus sąjūdis, kurio dažni 
susibūrimai, šventės, stovyklos, 
kursai įr suvažiavimai atjaunina 
jos laiko tėkmėje besikeičiantį 
veidą.

Kongresui pasirengiant

Nuo Palangos konferencijos 
dienų savo ideologijos pilnumu 
ir organizacinės formos bei veik
los metodų sistemingumu Ateiti
ninkų federacija yra viena iš pir
maujančių viso pasaulio tautų 
jaunimo organizacijsc. Šį pirmu
mą reikia ir toliau plėsti ir to-

vyresniųjų tarpe ir jaunimo gre
tose.

Pasiruošimas kongresui yra 
visai ateitininkijai skirtas užda
vinys. Didinga ateitininkijos pra
eitis ir gyva jos veikla suteikia 
gerą suvažiavimo veiklai bazę. 
Palangos konferencija primena 
organizuotumo reikalingumą di
deliems uždaviniams atlikti. Atei
tininkų Federacijos valdyba mus 
skatina nagrinėti tris temas if 
veiklą kreipti šia perspektyva. 
Galima tikėtis, kad tokia veikla 
daug prisidės prie IX-jo kongrt- 
so dinamikos sukėlimo. Galop 
tik mes patys ateitininkai — 
moksleiviai, studentai ir vyres
nieji Clevelande, Chicagoje, To
ronte, New Yorke ir kitur — ga
lime ir turime sukelti dideli en
tuziazmą prieškongresinėje veik
loje, kad ateitininkijos idealai lr 
mūsų visuotinis dalyvavimas Cle
velando kongreso darbuose duotų 
didelių vaisių ateitininkijai ir vi
sai tautai.

Justinas Pikūnos
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Siame numery 
Literatūrinei pamainai keičiantis. 
Pokalbis su Cahiers du Samizdat 
redaktoriumi. 
Lietuviu tautos filosofijos bruožus 
pasekant. 
Viktoro Petravičiaus naujieji darbai, 
Antano Vaičiulaičio "Vakaras 
sargo namely". 
Aleksandro Radžiaus eilėraščiai. 
Icchoko Mero apsakymas 
"Aukštasis septintas aukštas". 

PRADŽIOJE BUVO ŽODIS, IR JIS VADINOSI SAMIZDATAS 
Pasikalbėjimas su Anthony de Meeus'u, Cahiers du Samizdat redaktoriumi 

Kertine parašte 
Literatūrinei pamainai keičiantis 
Mirė Antanas Tulys, o konkurse laimėjo 
Kazys Almenas 

Belgijoje išeina periodinis lei
dinys vardu "Cahiers du Samiz
da t " — "Samizdato lakštai" — 
kuriame dažnai pasirodo ir lietu
viškos medžiagos. 

Su šio leidinio redaktoriumi, 
Anthony de Meeus, Briuselyje tu
rėjo pasikalbėjimą Marija Matu
levičiūtė. 

— Pone De Meeus, koksai jū
sų leidinio tikslas? 

— "Samizdato lakštų" tikslas 
yra pateikti tikslius ir anotuotus 
parinktų samizdatinių tekstų 
vertimus prancūzų kalbon. Mes 
norime informuoti mūsų skaity
tojus apie tą pasaulio dalį, kur 
leidžiamas samizdatas, kad jos 
gyventojų reikalai ir likimas čia 
būtų geriau suprasti ir labiau at-
' austi. 

— Ar "Samizdato lakstai" tu-
'i kokią ypatingą politinę liniją? 

— Ne. Kaip mes žinome, sam-
tzdatas yra opozicijoje. Jis gali 
būti antisovietinis, 

— Skaitant lietuviškąjį samiz-
datą, neįmanoma nebūti paveik
tam tos ypatingo? dvasios Lietu
voje ir tos nepapni tos drąsos, ku
ria pasižymi žmonės toje Šalyje, 
besiimantieji ginti žmogaus tei
ses, savo tautines tradicijas, savo 
tikėjimą — ginti teisę būti savi
mi, kas, mano manymu, yra vie
na svarbiausių as .,ns ar tautos 
vertybių. Skaitant raštus, ku
riuos mes gaunam iš Lietuvos, su
sidaro įspūdis, jbtd toji ypatin
goji dvasia dabar yra apėmusi vi
są šalį ir kad ji įkvėpia tokį pasi
ryžimą ir pasiaukojimą, kurio bus 
neįmanoma nuslopinti. Panaši 
dvasia jaučiama no tik Lietuvo
je, bet ir Ukrainoie, ir Rusijoje, 
ir įvairiose Tarybų Sąjungos da
lyse. Todėl aš manau, kad mes, 
europiečiai, kurie leidžiame šį 

suprast, kad jie negali viešai pa
sipriešinti, bet atsiranda dakta
rų, kurie padeda politiniams ka
liniams, kurie žino, jog toks ir 
toks asmuo yra internuotas ne 
todėl, kad jis serga, bet dėl jo po
litinių įsitikinimu. Tokie dakta
rai daro, ką tik gali, internuotų 
padėčiai psichiatrinėse ligoninė
se palengvinti. 

— Kai kurie vadovaujantys as
menys Tarybų Sąjungoje yra 8-
sireiškę, kad žmogaus noras iš
vykti iš Tarybų Sąjungos, ar 
jo kritiška laikysena tarybinės 
santvarkos atžvilgiu gali būti lai
komi įrodymu, jog jis psichiniai 
nesveikas. Savo pašaukimui išti
kimas gydytojas, aišku, nesutiks 
su tokia logika. 

Yra tarybinių psichiatrų, 
žurnalą, turėtume būti optimis- kurie ne'giamai pagarsėto visame 
tais ir neprarasti vilties dėl Lie- pasaulyje dėl disidentų grūdimo 
tuvos ateities. 

Tulys (1898-1977) 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
brendusioji ir dažnai vien į save 
įsižiūrėjusi karta ne sykį klysta, 
parkankamai nevertindama dvie
jų dalykų: senosios emigracijos 
kultūrinių pastangų ir pačios 
jauniausios, jau šiais pokario me
tais svetimose žemėse išaugusios 
ir dafear besireiškiančios kartos. 
Šį sykįį, ribodamiesi vien grožine 
literatūra, norėtume tai kreivai 
nuomonei spapriešta rauti. O pa
grindo duoda du naujausieji fak
tai. Vienas liūdnas, antras džiu
gus. 

Sausio 15 d. St. Petersburge, 
Fla., mirė rašytojas Antanas 
Tulys, žinomas senosios mūsų 
emigracijos plunksnos darbuoto
jas: žurnalistas, vertėjas, o la
biausiai beletristas. Amerikon at
vyko iš Lietuvos 1913 metais. Bu
vo gimęs J 898 m. Šeduvoje. Val-
paraiso tfliversitete studijavo li
teratūrą, sociologiją ir psicholo
giją, vėKafc perėjo į farmaciją. 
Baigęs mokslui, Chicagoje įsigi
jo rruosavą vaistinę. Ir tik 1946 
m- persikėlė iš Chicagos į Flori
dą. 

I r jeigu v*umoje lyginsime 
nepriklausomos Lietuvos grožinę 
literatūrą su ano meto lygiagre
čia išeivijos kūryba, tai visuma, 
be abejo, svarstykles svers savoje 
femėje ir palankesnėse sąlygose 
brradusiam raštui bendriniu mas
tu- Tačiau Antano Tūlio atveju 
seki* nšgti jau iįgįbės ženklą. 

Kazys Almenas 

Tai liudija akivaizdus faktas, kad 
išeivijoje parašytas ir nepriklau
somoje Lietuvoje išleistas Anta
no Tūlio rinkinys "Aš bučiavau 
tavo žmoną" 1936 m. buvo ap
dovanotas Spaudos fondo premi
ja. O reikalavimai tada Kaune 
mūsų literatūrai buvo labai 
dideli ir premijos lengvai nebu
vo dalinamos. Stipriu literatūri
niu braižu pasižymėjo ir vėlesnės 
Antano Tūlio novelių knygos: 
"Tūzų klubas- ' (1956) ir "Ini
cialai <po tiltu (1966). 

Visose šiose A. Tūlio knygose 
pasiliko mums ne sausi se
nosios lietuvių emigracijos gyve
nimo ir veiklos faktai, bet paro
dytas ir tas visas psichologinis 
lūžis žmonių dvasioje, kada jie 
iš gimtojo kaimo laukų staiga at
sidūrė svetimame krašte, milijo-
niniuos didmiesčiuos ir čia vėl 
turėjo pradėti viską iš naujo ir 
visai kitaip. O visa tai praplečia 
ir pagilina jau ne vien tik išeivi
jos, bet aplamai lietuvių litera
tūros barus. Todėl Antanas 
Tulys yra ir pasiliks senosios mū
sų išeivijos ryški ir brandi dova
na lietuvių literatūros pusla
piams. 

Kone kartu su liūdna Antano 
Tūlio mirties žinia atėjo ir džiu
ginanti naujiena: dvidešimt šeš
tąjį "Draugo" romano konkur
są laimėjo šiandieninės, palygin
ti dar laba: jaunos kartos atsto-
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arba antiko-
' rrunlsunis, bet nebūtinai. Mes 
• vpač stengiamės atstovauti vi

soms šiandienykščio samizdato 
srovėms, pakraipoms — nuo de
mokratinių neomarksistinių ap
raiškų iki liberaliųjų grupių, 
'skaitant socialdemokratus ir 
krikščioniškuosius susigrupavi-
mus. Mūsų įsitikinimu, mes tu
rime juos visus spausdinti ir 
juos traktuoti visiškai objekty
viai, kaip lygius — aišku, kiek 
tai iš viso įmanoma, nes kai ku
rios grupės išleidžia daugiau do
kumentų, ir mes tegalime spaus
dinti, ką gauname. 

— Kokie žmonės prenumeruo
ja jūsų leidinį? 

— Labai įvairūs. Prenumera
tos ateina iš universitetų; iš 
akademinių institutų, kurie do
misi visuomeniniais mokslais ir 
istorija; iš mokslinių institutų, 
besidominčių literatūra (nors 
mes nespausdiname daug grynai 
literatūrinio samizdato). Mūsų 
prenumeratorių tarpe yra darbi
ninkų organizacijų ir profsąjun
gų atstovų, profesorių ir stu
dentų, ambasadų ir užsienių rei
kalų ministerijų. "Samizdato 
lakštus", užsisako visokiausių 
profesijų ir politinių krypčių 
žmonės. 

— Teko girdėti, kad jūsų sam
izdatinių rastų rinkinys esąs di
džiausias visame pasaulyje. Gal 
papasakotumėt apie jį? 

— Aš nemanau, kad mūsų 
samizdatinė kolekcija gali susily
ginti su kai kurių akademinių} 
institucijų turtais. Bet ir mūsiš
kis rinkinys tikrai nemažas. Mes j 
ne tik gauname visus leidinius, 
kurie bet kuriais būdais persi- į 
spausdina samizdatą, bet ir dau
gelio samizdatinių raštų fotoko
pijas ar net originalus, ypač ru
sų, ukrainiečių ir gruzinų kal
bose. Mus pasiekia ir lietuviško
jo samizdato dokumentų, išvers
tų į rusų kalbą dar Tarybų Są
jungoje. 

— Kokį vaizdą apie Lietuvą; 
i jūs uuačareie ts lietuviškojo sam-1 

—Tamonio hila turėtų būti 
jums ypač įdomi, nes jūs esat pa
rašę knygą ap'e psichiatrines li
gonines, kaip '/'hklą prieš dlsi-
-hntus. 

į psichiatrines ligonines. Jie pui
kiai žino, ką jie daro. Jie sąmo
ningai internuoja tokius žmones, 
kaip Pluščą ar Tamonį. ir dauge
lį kitų. Bet šalia jų yra ir žmo
nių, ka'p Guzmanas. kuris dabar 

; sėdi Permės koncentracinėje sto-
— Tamonio arve;is gana bū- ; *įfcfe n e s J's P^priešino psi-

Hnsas. Keis' ka fk, kad užuot ch'atnjos piktnaudoj.mui. Guz-
buvęs internuota, vienoje tų ypa- m a n a s I ? s a m i a i a P r a S e generolo 
tingujų ligoniniu, kurios yra Gngorenkos bylą ir įrodė, kad, 
VMaus rtftalų m-nisierijos ži- remiantis medicininiais bei teisi
moje, iis buvo įstumtas į viešą- n i a ! S Parodymais ir dokumentais, 
ią Vilniaus psclratrinę ligoninę, pngorenkos internavimas, užtru-
Tokie tipiškai nolitiniu disiden- k e s Pakerius metus buvo netet-

. . ! sėtas ne tik Tarvbu Saiungos 
tu internavimo atvejai yra, pa-: ^._ . ' , ," ° 

jstatymų požiūriu, bet absurdis-
lyginant, reti. Mes jaučiame, kad k a s fc g m e d i c i n i n i o t a š k o ž i ū . 
tarybinių gydytojų tarpe vis di-' rjnt . 
deja pasyvus pvipriešinimas psi
chiatrijos pikm-udojimui politi
niams tikslams Jie puikiai žino, 
kad tokie d a r ' ; vyksta. Reikia 

— Pone De Meeus, kokia. Jū
sų manymu, samizdatinės lite
ratūros reikšmė nekomunisti
niam pasauliui? Kitaip tariant. 

Linksminsis reporterio pieštukas: 

Viktoras Petravičius Piktoji naikinimo dvasia (Nuotr. A. Urbos) 

ką mes užsienyje turėtume dary
ti šio nepaprasto įvykio akivaiz
doje? 

— Tai labai svarbus klausi
mas. Ir čia man dingteli sovieti
nis anekdotas. Tarybų Sąjung-

jos, kurio siuntėjas rašo: AŠ esu 
darbininkas, bet aš užsisakau jū
sų leidinį ir noriu žinoti apie ta
rybinių darbininkų būklę, ką jie 
daro, ir t t Tai labai svarbu, nes 
tuo būdu žmonės bendrauja tie-

., .v. , »T • ...siogiai — pro užtvaras, pro visas ie pasikeičia santvarka. INaujoji!, . . . , „. . , , j , . . , w . ., . \ . i kaires ir d esmes problemas, pro demoKratme valdžia pasikviečia i , , . , r
 r , _ r . . . . , . A , ! klasių kovos formules. To mes ir 

siekiame. Me žymu is'onicą ir sako jam: Mes 
turim jums labai svarbų užsaky
mą. Mes norim, kad jūs parašy
tumėt pastarųjų 25-ių metų Ta
rybų Sąjungos istoriją. Taigi, ta
sai istorikas nueina į savo biblio
teką ir labai susirūpina. Kaipgi 
man pradėt tokią istoriją? Ir taip 
jis galvoja, galvoja ir pagaliau 
atsisėda ir pradeda rašyti. Ir štai 
ką jis parašo: "Pradžioje buvo žo
dis, ir jis vadinosi samizdatas'"... 
Mano manymu, samizdatas yra 
nepaprastos istorinės reikšmės. 

i Jisai skatina Europos tautų bro-
[ lystės idėją ir mezga tiesioginio 
bendravimo ryšį tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vakarų Europos gy-

I ventojų. Politinės įtampos suma
žinimas, bendradarbiavimas, tai
ka — visi tie dalykai, kuriuos mes 
tikimės draugo Įgyvendinti atei
nančių metų bėjryje — tegalės 
susikurti tik ry'lų pagalba. Jie 
bus įmanomi, jeigu Vakarų Eu
ropos gyventojai galės bent lite-

<; gauname laiškų, 
kuriuose klausiama: Kuo aš galiu 
padėt? Pavyzdžiui, neseniai vie
nas mūsų skaitytojų — iš visai 
skirtingo visuorfieninio sluoksnio 
kaip minėtasis darbininkas — pa
rašė mums, kad jį labai sujaudinę 
Anataolijaus Marčenkos pergy
venimai, ir klausė mūsų, ar jis 
negalėtu, kaip nors kuo padėti. To
kių pavyzdžių yra daug. 

— Kol'dą ateitį jūs numatote 
samizdatui Sovietų Sąjungoje? 

— Aš esu įsitikinęs, kad sam-
izdatinio sąjūdžio neįmanoma 
užtvenkti ar nuslopinti. Jis gimė 
— jis įsišaknijo —, ir aš nežinau, 
kaip jį būtų galima užgniaužti. 
Gal jo raidą ir būtų galima šiek 
tiek sulėtinti, bet, žiūrėkit, kas 
darosi dabar. Kai suimami vie-
• as ar du žmonės, jų vieton sto
ja trys, pasiryžę tęsti tą darbą. 

— Belgija nedidelė šalis, bet 
ratūrns pagalba dalintis rytų eu-! joje pasirodė net keli leidiniai^ 

HcirnrMr:!-' *• .laimimo centro, CM\<ngo.j**: 
Ucyrgjjaizuuk laimimo centrą: Icgyvaoja 

"šalin lietuviai jėzuitai! 
idžiosios rankos I" 

tV-»*iiį,-5 .Vis:;r3 :.piiios 

ropiečių patirtimi, pergalėmis ir 
kančiomis —jeigu mes, samizda
to pagalba, pajusime jų ateities 

ą. Mūsų skaitytojų įvairu
mas rodo, kad samizdato leidė
jų ir rėmėjų idėjos randa at-

-io Vakarų Europoje. Mano 
manymu, labai svarbu, kad tiek 
daug mūsų prenumeratorių yra 
paprasti, eiliniai žmonės. Vakar 
mes gavom laišką, iš Prancūzi-

kurie aprašo samizdato raidą ir 
spausdina samizdatinių raštų 
vertimus. Reliatyviai kalbant, Bel
gija gal yra labiausiai samizdatu 
besidominti šalis visame pašau-
lyje. Kaip Jūs tai paaiškintumė
te? Istorija? Kultūra? Tautiniu 
būdu? 

— Taip, mūsų Šalis maža, bet 
joje sugyvena įvairios tautybės — 
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Siame numery 
Slapti sovietiniai įstatai, 
liečiantys religija^ 
Br. Kaslo knyga apie 
Baltijos kraštu vienybe. 
Senovės lietuviu rel:gijos 
architektūriniai pėdsakai Vilniuje. 
Nauji Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. 
Viešnage pas Bernarde Brazdž'onį 
fr visa kita jo 70 metu sukakties proga. 
Čiurlioniečiai dainuoja, groja, šoka 
ir gieda Chicagoje. 

KNYGA PEE BALTIJOS KRAŠTŲ VIENYBE 
VYTAUTAS VARDYS 

THE BALTIC NATIONS - The 
Quest for Regionai Integratien and 
Political Liberty. Estonia, Latvia, 

j Litbuania, Finland, Poland. Brcnis 
i J. Kasias, Dr. Jur. of the University 
' of Strassbourg (France). EURAME-
jRICA PRESS, Pittsr'on, Pennsvhu-
jnia, 19766. ISNB 0-916876-01- Library 
į of Congress Catalog Card No 75-
| 43434. Leidinys didesirio formato, kie
tais viršeliais, 332 psl., kaina 12 dcl.. 
gaunamas ir "Drauge"'. 

Kertine parašte 
Slapti sovietiniai jstatai, 
liečiantys religiją 

Užsienį neseniai pasiekė ypa
tingos svarbos dokumentas — 
slaptų sovietinių įstatų dėl reli-
g-HtMĮ kultų rinkinys. Šis rinkinys 
dabar yra žurnalo Religion in 
Cotnmunist Land (Religija ko
munistų Šalyse)redakcijos ranko
se. Žurnalą leidžia Kestono kole
gija, religijos ir komunizmo stu
dijų centras netoli Londono. 

Pasak žurnalo redaktorės Kse-
nios Hovvard-Jchnson, įstatų 
rinkinys buvo slaptai išsiųstas iš 
Tarybų Sąjungos britų adresatui. 

I kunigo Zdebskio klausimą 
dabar atsakys slaptieji "Įstatai 
dėl religiniu kultų'*, kuriuos ruo
šiamasi išversti ir į lietuvių kal
bą. 

T a m e pačiame pirmajame 
Kronikos numeryje pasirodė Vil
niaus arkivyskupijos kunigų pa
reiškimas, kuriame jie rašė: 

"Iš viso liaudies teismų elgse-

Jau kuris laikas nesame tu
rėję angliškos monografijos 
Lietuvos klausimu. Kol ruošia
mas naujas knygų apie Lietuvą 
derlius, džiugu kad pasirodo 
knygų aplamai Baltijos valsty
bių, t . y. Estijos, Lietuvos i r 
Latvijos temomis. Kelias jų, 
Problems of Mininaticns, Bal
tic History ir kt., išleido Balti
jos kraštų studijoms skatinti I Lietuvos 
draugija. Kitos pasirodė priva- \ vystymas 

| čiomis pastangomis. Tarp jų j jįmaį. Lyginamesk studijos 
I yra žinomo vokiečių istoriko; taipgi padeda geriau nusakyti 
i Georg von Rauch The Baltic ' Lietuvos vietą tarp kitų Balti- Į 
j Sta tes , vokiškam originale iš- j i o s ar Europos valstybių. Ta 
' leista, 1970 m~, o angliškai Ka- į vieta daugeliui <3i!I atrodyti sa- Į 
I lifornijos universiteto leidyklos į vaime suprantama, tačiau iki 

Berkeley išspausdinta 1974 m-j pat paskutiniųjų laikų vokiečių 
Labai įdomi yra suomių istori- j istorikai (skirtingai nuo diplo-
k<5 Seppo Myllyniemi knyga, j matijos ar teis s specirJistų) 
vokiškai, apie nacių okupaciją i Lietuvos netraktavo kaip Balti-

bibliotekos "Ptehingtone spe
cialistai (A. Sprudžs ir I. Ka-
vass, red.) . Nepastebėta liko 
žurnalinė periodi ... pvz., kelių 
strp. apie Baltij- kraštų vi
daus ir užsienių politiką pasi
rodymas tarpti: t nes reputa
cijos East Europ žurnale 1974 
metais. Prie šių bendrinių paly
ginamųjų Baltijos valstybių 
studijų priklauso ir profeso
riaus Broniaus J. Kaslo studi
ja The Baltic .' s: The 
Quest for Rcgior. ū Lt grmtion 
and Political Liberty. 1975 m. 
išleista Eurarro .ja Press lei-

; dyklos Pit ts ton, Pa. Pp. XIII 
+ 319. 

Palyginamųjų studijų apie 
| Baltijos kraš tus pasirodymą 
| reikia sveikinti v'en dėl to, kad 
! regiono fone rySkiau atsišviečia 

paveiksiąs, jes ičsi-
problemos ar laimė-

sprendžiant 

Baltijos kraštuos. Tai katego
rijai priklauso Baltijos kraš
tams, teisingiau — baltų rašy
tojų kūrybai pašvęstas specia
lus, s toras Bcoks Abroad žur
nalo numeris, redaguotas pro
fesoriaus įvaro Ivasko. Reikia 

tikinčiųjų bylas, taipgi pažymėti William G. 

jos valstybių 
kraštai vokieč: 
vo Estija ir La 
tuva. Pirmasis 
žengė, tai yra, 

ialies. Baltijos 
istorikams bu-

vija, bet ne Lie-
Rubikoną per- j P r o f - *• B r o n i s J- K a s l a s 

.ietuvą i lygina- j 
mąją baltų kraš tę istoriją įjun- knygon jima ir Suomiją su Len-
gė jau minėtai 5 von Rauch, kija. Jis taip pat nė ra (nors ki-
Ealtų istorinė? kemisiios Vo- ; ta is atžvilgiais ir palieka) vien 

Nuotrauka K. čikoios 

na, 
būna stulbinanti: teismai (ir Hein leidyklos Buffalo mieste kietijoje pirmi "inkas, Kielio un- apžvalginis darbas"; jo tema 
jiems panašios įs 'a ;gon) dažnai perspausdintą Baltijos kraštų to emeritas. specialus regionalinės integra-
remia:i kažkokiom! 
(net ir tzrybiniams juristams ne-
ž'nomcmis) instrukcijomis ir 

pie kelius, kuriais ji atėjo. Tokie j baudžia už jų nesilaikymą (pvz.., 
dalykai yra pavojingi. Įstatų r in- jkun . Šeškevičiaus byla Molėtuo-

"Aš mačiau tą knygą", pareiškė 
ji, "bet negaliu painformuoti a-

slaptomis politikos studiją, kurią Keršte- ; Profesoriau.s Kaslo veikalas c į j o s j r politinės laisvės sąryšie 
no komitetui prieš ištisą gene- y r a da r p la tesnės apimties, klausimas. Tai intriguojant 
raciją buvo paruošę Kongreso Šalia trijų Baltijos seserų, jis problema. Knygos autorius yrr 

mūsų mokslo ir v isuomene 

kinyje yra visai naujos medžią 
gos. Kiek mums žinoma, Vaka
ruose tėra vienas šios knygos eg
zempliorius". 

Kestono kolegija praneša, kad 
1971 metais buvo išspausdinta 
21,000 slaptosios knygos "Įsta
tai dėl religinių kultų" egzemp
liorių. Kiekvienas jų yra nume-1 
ruotas, kad būtų lengviau atsekti 
pradingusią kopiją. Angliją 
pasiekusio egzemplioriaus nume
ris yra ištrintas. 

Žurnalo "Religija komunistų 
šalyse" tvirtinimu, Anglijoje 
gautas tarybinių įstatų rinkinys 
teisiniai pagrindžia įvairius reli
gijos persekiojimo būdus, apie 
kuriuos nuolat praneša užsienio 
spauda. 

Lietuvos tikintieji jau seniai 
spėjo, kad religiją persekiojantys 
sovietiniai pareigūnai vadovau
jasi slaptomis instrukcijomis ir 
taisyklėmis. Apie tai pakartotinai 
informavo ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Jau pirma
jame Kronikos numeryje buvo 
išspausdintas kunigo Juozo 
Zdebskio paskutinysis žodis teis
me, kur jis taip kalbėjo: 

'"Man taip pat nepavyko išaiš
kinti, kur yra paskelbtos 'įsta
tymais numatytos taisyklės'? Nei 
tardytojas, nei Vilniaus juridinė 
kofiiulLacija į šį klausimą neat-

•-•'• 

saki" 

se, kun. Zdebskio — Kaune, kun. 
Keinos — Varėnoje). Tarybiniuo
se teismuose vaikai tardomi, ver
čiami būti liudininkais net prieš 
jų pač.'ų ir jų tėvų norą, o kartais 
verčiami net ir klaidingai liudy
ti.. ." 

Todėl pareiškimą pasirašiusie-
50 kunigų prašė Leonido Brež

nevo: 
"Panaikinti visokiausias mums 

nežinomas slaptas instrukcijas, 
liečiančias religinį gyvenimą". 

Šį prašymą buvusiam Religijų 
reikalų įgaliotiniui Rugieniui 
1972 m. kovo mėn. priminė Adu
tiškio parapijos klebonas Lauri
navičius: 

"Instrukcijos, pagal kurias 
tvarkomas piliečių gyvenimas, 
turi būti visiems žinomos. Visur 
galioja dėsnis: 'Nepaskelbtas į-
sta tymas nesaisto'." 

Kunigas Laurinavičius pabrė
žė: "Jūsų žinioje įstatymai ir teis
mai, potvarkiai ir slaptos ins-
trukc'jos. jėga, kalėjimo raktai, o 
mano pusėje tik nesenstanti tie
sa, su kuria jūs nesiskaitote". 

Tai tik keli pavyzdžiai iš Lie
tuvos tikinčiųjų patirties. Slaptų 
sovietinių įstatymų rinkinio pa
tekimas užsienin yra reikšmingas 
įvykis lietuvių kovoje už pagrin
dines žmogaus teises. Anglų 
dienraštis Manchester Guardian 

j^Nukelaa j 2 įsL) 

žmonėms gerai pažjstamas Wil 
kes Barre kolegijos istorijos 
profeeorius ir ilgametis istori 
jes departamento vedėjas Bro 
nius Kasias. Taip jį pažįsta jau
nesnieji jo bičiuliai ir skaityto 
jai. Vyresnieji prisimins Broni; 
Kazlauską, prieškario metair 
baigusį Kauno un-tą ir Strass 
burgo universitete įsigijus' 
tarptautinės teisės doktorate 
už darbą apie Baltijos antantę 
kuris buvo prancūziškai išleis 
t a s Paryžiuje 1039 metais. Ka
ro metais profesorius Kaslar 
dėstė Kauno universitete, o at 
vykęs į Ameriką 1947 metais 
nuo 1949 metų Wilkes Bar r : 
kolegijoje dčstė politinius 
mokslus ir moderniosios Euro 

iš dokumentinės — dabar saky
tume — archvvinės medžiagos 
Knygoje yra penkios dalys; 
skyrius, kuriamo randame vis Į 
penkių kraštų istorinę apybrai
žą; jį seka Baltijos kraštų pa
stangų apsijungti į Baltijos 
uniją aprašymas. Trečiajame 
skyriuje autorius analizuoja 
priežastis ir nusako procesą, 
kuriuo į antantę apsijungė tik 
t rys valstybės, Esti ja, Latvija 
ir Lietuva. Ketvirtajam? ran
dame gana bendrini šios antan
tės konferencijų aprašymą, gi 
penktajame — teisinės šios an
tantės prigimties nagrinėjimą. 
Šeštasis skyrius skir tas Balti
n s valstybių antrajame pasauli
niame kare apžvalgai ir Lietu
vos okupacijos 1940 m. politi
nės ir teisinės situacijos anali
zei. Tokia knygos metrika. Pa-

Lietuvos apžvalga bei priedai šį 
įspūdį nuneigia. Tokios koncen-
centracijos knygoje nėra, nors 
bent keliose vietose autor ius 
apgaili, kad 1918-1922 meta is 
nepasisekė sudaryti Baltijos 
unijos pagal estų (Pusta) a r ki
tų projektą. Kol dar vyko ko
vos prieš bolševikus, tol da r ėjo 
kalba. Kai Maskva — labai 
jpidriai iš savo taško pasielgda
ma — padarė iš esmės separa-
tines taikąs su atskiromis vals-
•vbėmis, kalbos nutrūko. Auto-

iriui atrodo, kad dėl šio nepasi-
i sekimo labiausiai kalta Lenki
ja, Vilniaus prijungimą prie 
Lenkijos laikydama svarbesniu 
tikslu negu tokios plačios uni-

j jos sudarymą. Lietuva, mat, ne-
: bedalyvavo pasitarimuose po 
Vilniaus okupacijos. Tačiau ne 

: regiono istorikams, p\ z. garsia
jam Toynbee, kalta buvo Lietu
va, kad po visų sunkumų su 

j Lenkija atsimetė, taip sakytu
me, iš draugystės. Autor iaus 
pažiūra tačiau atrodo perspek
tyvoje teisesnė, nes Lenkija ne
turėjo nei jėgos, nei vidinės są-

I rangos pasidaryti tokios unijos 
centru, kaip tai batų reikėję. 
Dar daugiau, Lenkija nebuvo 
t ikra dėl savo identiteto ir svy
ravo tarp vokiečių ir alijantų 

J tarptautinėje arenoje. Labai 
i liūdna tai sakyti apie šią hero-
*jiską*"ir daug iškentėjusią tau
tą, tačiau Lietuvos d\arai , duo
dami lenkams Pilsudskį ir ki
tus vadovus, nedavė naujo Jo 
gailos, kuris pajėgtų suvienyti 
lenkus su lietuviais ir apjungti 
visas žemes ir jėgas taip, kad 
1410 metais pasidarė galima 
Žalgirio pergalė. To pakartot i 
prieš Rusiją moderniaisiais lai
kais ("Vyslos stebuklas" buvo 
tik laikinis) nepasisekė: per 
ankstyvoje stadijoje buvo visų, 
Įimant ir lietuvius, nacionaliz
mas. Nei lenkų nei lietuvių na
cionalizmas nebuvo dar subren
dęs ir tuo meta, kai abi savo 
laiku broliškas tautas užgriuvo 
nelaimės. 

Skaitytojas ras naudingą, 
autoriaus duodamą, Baltijos an
tantės gimimo ir jos darbų ap
žvalgą. Net ir šiame rėme — 
kaip ir Andersonas yra teisin
gai rašęs — pasiektame t ik 
1934 metais, t rys mūsų vals-

i tybės neišvystė glaudaus bend
radarbiavimo beveik iki pat ga
lo, t. y. 1940 m. pradžios, ka i 
jau buvo per vėhi. Konferenci
jų apžvalgos rodo, kad daug bu
vo kalbama apie įvairius pasi
keitimus, standartizacijas, mui-

pos diplomatinę istoriją. Šios 
knygos išleidimo m e t a s Kasias j simo. 
pasitraukė iš keler i jos kaip j Tasai klausimas, kurį ruito-
profesorius emeritas. | r į u s teziniu būdu įjungė j kny-

Ši knyga liudija, kad produk- ! gos antraštę, yra iš tikro svar-
tingumas nepriklauso nuo am- bus istorikui. Lietuviškoje llte-
žiaus. Prieš porą nosC% 1973- ra tūroje jisai nėra susilaukęs 
šiais, Ncw Yorke pasirodė ir pakankamo dėmesio; labiausiai 

tų problemas ir t. t., bet tos kal-
rasyta jinai sklandžia kalba ir •. „ ., , - - - ., , „ . 

. . * . boa buvo kartojamos iš konfe
rencijos į konferenciją, paro
dant, kad žodžiai nebuvo tam
pantys darbais. Mūsų autor ius 
nenagrinėja šio lėtumo priežas
čių, išskyrus politines Lietuvos 
problemos. Bet ir čia likimas, 
kuris buvo latvius ir lietuvius, 
o taipgi estus ir lietuvius atsky
ręs prieš šimtus metų, dar t ik 
vos vos buvo visus suvedęs 
krūvon. Bendras likimas d a r 
nebuvo pajustas, — nors jis j a u 

įžvalgiu istoriko žvilgsniu, to
dėl ja gerai pasinaudos i r tie, 
kuriems Baltijos regionas ne
pažįstamas, o taip pa t ir tie, ku
rių žinios neapima specialaus 
Baltijos kraštų vienybės klau-

vystėsi labai 

Susitikimai ir pasitarimai Penktoje Pabaltijo Studijų 
reuuuc vedėja* i. Gaiguiis (kairčje) ii p;cf. V. \'u:~. 

i 

ferencijnje. AABS 
uvęs AABS prezi-

egzistavo nuo 1910 metų. nors 
Gcr-j apie jį y r a rašęs latvis istori- Baltijos kraštų nepriklausomy-

' kas Edgar Anderson, kurio ar- j 
chyvais dokumentuotos studi-1 
jos yra norėjusios per L'Jua-l 
nus ir ki.us žurnalus. Kaip šią | 
temą traktuoja profesorius 
Kasias? Iš pirmo žvil-io atro- š a l b u s naudingos, tačiau j isai 
dvtų, jog jisai jungia čia studi-; n i e k o nebepadeda nagrinėjamai 

toriui nesvetima. Ją, tą temą,: juo jamų penkių kraštų laisv? t e rf J ; ^™o, maro manymu. 
Tačiau kencentra- vCik^l° i knV& i J e t i i r t 2 ^ ^ jisai paiista gerai, i r ne t ik iš su jų unija. 

kita jo knyga, The USSR 
man Agyrcssion against Li-
thuania, kurioje j i sa i pateikė 
parinktus dokumentus, liečian
čius vokiečių — sovietų santy
kius ir Lietuvos valstybės žlu
gimą 1939-1940 motais. 

Taigi knyges t ema mūsų au-

bės laikotarpiai 
paraleliai. 

Šeštojo skyriaus įjungimas į 
knygą kai kuriam skaitytojui 

...-^auka 5r. Roz&o' Sjjaužcustį čaltiniUj bet taip patįCija j Balu^os antantę ir vėliau Į .(Nukelta j 4 pusi i 
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Darbų apmąstymas Vasario 16 - tos proga 

DR. JONAS BASANAVIČIUS - DIDYSIS AUŠRININKAS 
50 metu sukaktį nuo jo mirties minint 

JONAS PUZINAS 

Šįmet vasario 16 d. sukanka 50 : lankėsi Lietuvoje ir kuri laiką gyve-
metų, kai 1927 metais Vilniuje n o Ožkabaliuose. 1882 m. gruodžio 
mirė lietuvių tautos atgimimo tė- 21 d. atvažiavo j Prahą ir čia gyve-
vas, dažnai vadinamas Lietuvos pa
triarchu, dr. Jonas Basanavičius. Jo 
veikla yra tokia plačiašakė, kad vie
name straipsnyje neįmanoma bent 
kiek išsamiau nušviesti visas jo 
darbo sritis. Juk J. Basanavičius bu
vo mūsų tautinio atgimimo žadin
tojas, pirmojo tikrai lietuviškos 
dvasios laikraščio "Aušros" {kūrė
jas, kovotojas dėl Lietuvos laisvės, 
pradedant Didžiuoju Vilniaus sei
mu 1905 metais ir baigiant 1918 m. 
Vasario 16-osios aktu, atkaklus ko-

no iki 18^4 m. praci. os. Prahoje ga
lutinai ir subrend" mintis leisti 
"Aušrą". Po to persikėlė į Vieną, 
kur 1884 m. gegužėv I." d. susituokė 
su Čekijos vokiete Eleonora-Gabrie-
le Mohl (1861-1889). Po jungtuvių 
vėl grižo Bulgarij'?i. kuri laiką 
dirbo gydytojo larbą Elenoje, į 
šiaurę nuo Balkanų kalnynoį bet 
1885 m. rugsėjo 12 d. grižo į senąją 
vietą Lom Polankoje. 1887 m. rug-
piūčio 7 d. J. Basanavičius tapo po
litinio atentato auka: ji peršvė vie-

votojas dėl lietuvių kalbos teisių nas bulgaras Aleksandras Manuilo-
Rytų Lietuvoje, tautosakininkas, vas. Manoma, kad jis palaikė J. Ba-
mokslininkas, Lietuvių mokslo j sanvičių rusų politikos šalininku 
draugijos Vilniuje steigėjas ir jos Bulgarijoje. Vienoje padaryta ope-

Visuomeninis gyvenimas m ū - ] insti tucinis taip p a t jaučiamas, 
suose a t rodo p a k a n k a m a i dkta- į Kiek būta bandymų suvesti 
miškas — tuo tu rė tume džiaug- bendr iems pokalbiams, suderint i 

planus, pasiskirstyti darbais,—ne
siseka, nevyksta. Einame kas sau, 
kartojame tuos pačius da lykus , 

tis. K a d yra Genties, nesk landu
mu. — suprantama. Energijos 
per tekl ius neišvengiamai prasi
veržia zaibais-žaibeliais. 

|&e .yisi tačiau džiaugiasi. Vie
na priežastis — mūsų perfekcio-
ribaSias: nor im, kad b ū t ų geriau, 
sklandžiau, brandžiau, dėl to n e 
pa tenkin t i tuoį ką tu r ime. T a i 
nėfa blogas ženklas. Kas pasiten
kina esama padėt im, nebedaro 
pažangos. 

Dinamika* ir pažanga turėtų 
der in t i s , skatint i v iena antrą. 
Jud rumas bei verž lumas , be sie
kinio kilti-stiebtis, darosi iner
tiškas — smulkėja, skylinėja. 

Pr ie visuomeninių apraiškų 
pr iklauso m ū s ų renginiai. Jie 
gausūs ir turi slinktį pobūvių, 
pažmonio krypt im. M o k a m orga
nizuoti ir iškilesnių — bendr in ių 
įvykių. Sunkiau mūsų veiklą ko
ord inuot i , ir nežinia kodėl , ar n e -

tr inamės alkūnėmis. Dinamikos 
tikrai netrūksta, be t pažangos di 
desnės nesimato, 

pirmininkas iki pat mirties, geras 
gydytojas ir t.t. Vasario 16-osios 
proga gal geriausiai tiktų žvilgterė
ti į J. Basanavičių, kaip aušrininką. 
Prieš pradedant apie tai kalbėti, 
tenka bent trumpai apžvelgti jo gy
venimo kelią. 

Trumpi J. Basanavičiaus 
biografiniai bruožai 

racija, išimta kulka, bet kita kulka 
pasiliko ir visą gyvenimą buvo prie
žastimi jvairių ligų. 1888 m. ap
važiavo visą Bulgariją medicinos 

5W !.'..>&.; 

Jonas Šileika (1883-19S0) Dr. Jono Basanavičiaus portretas 
reikalais. 1889 m. vasario 16 (28) $; s Betuvių marijonų užsakytas ir dailininko 1924 metais nutapytas portretas 
d. Lom Polankofe mirė jo žmona. J. dabar puošta "Draugo0 redakcijos patalpas 
Basanavičius labai išgyveno jos i 
mirtį. Palaidota Lom Polankos bul- , . , n A n , I n , T -r, 

gydytoju. 1900 m. kovo 10 d. J. Ba garų kapinėse, kur J. Basanavičius 
pastatė juodo marmuro antkapį 
(1936 m. keliauninkas Antanas 
Poška terado paminklo skeveldras). 
1891 m. išspausdino didžiuli darbą 
apie Bulgarijos sanitarinę padėti. 

Jonas Basanavičius g. 1851 m. 
lapkričio 23 d. Ožkabalių k., Barti-

T u r i m e darbų bei užmojų, ne - n i n k l * v k > Vilkaviškio aps. Tėvas 
šiojančiu kolektyvinę etiketę. į * Basanavičius (1826 - 1879), ^ j ^ 
Skelbiamos sudėtinės vadovybės m o t m a M a r e Birstonaite (1826 - B a ; . . n v i č i 

arba kolektyvai, o kas praktiškai 1 890)- Br<>»s Vincas (1861 - 1910), į ^ į ^ H 

už to viso? Vienas žmogus! Sa- ūkininkas, surinkęs daug tautosakos 
ysit, neišvengiama: vienas v i s a - , s a v o broliui. Pradžioje mokėsi pas 

,-ičiui suteikta Bulgarijos 

sanavičiui buvo išsiliejęs kraujas 
smegenyse. Atsigavęs, vėl tęsė ne tik 
gydytojo, bet ir politini darbą. Pa
vyzdžiui. 1989 m. kaip demokratų 
atstovas dalyvavo Sofijos demokra
tų partijos suvažiavime, o 1905 m. 
— partijos kongrese Adrianopolyje 
ir Konstantinopolyje 

nepadarys, geriau aš vienas!" Ir 
daro, ne i klausia, nei tariasi su 
kitais, tik kartais painformuoja, 
kas padaryta a rba ką "darysi 
me"'. Paskui skundžiasi ' ' m a n 
niekas nepadeda", "kiti nenor i , 
neturi laiko''. 

Tas reiškinys, kad mūsų veik
la didele dalimi remiasi solistais, 
labiausiai nedžiuginantis. Vienas 

tu r im gabumų, ar geros mokvk- z m o S u s n e r a v isuomenines iš
los? B e koordinacijos sunku iš'ly- ^min t ies versme. Jis neišvengia

mai "persistengia ' , g indamas 
"bendrą reikalą", kuris yra tik 
jo akiračio reikalas. Daugelis tų 
žmonių telkiasi i "svarbiausią" 

ginti d inamines jėgas ir nukreip 
ti į t iksl ingesnius — platesnius 
uždavinius. Smulkiai d inamika i 
daug nereikia — tik šūktelk, tik 

pilietybė. 1892 m. rugsėjo 24 d. iš 
Lom Polankos perkeltas j Varną —! Kad ir Bulgarijoje buvo neblogai 
kurortinį Bulgarijos miestą prie įsikūręs, bet visą laiką jį kankino 

ičius tėvynės ilgesys. Nors ir Bulgarijoje 
, , - les vi- beewendamas dirbo lietuvvbei, bet 
Marijampolės gimnaznoie, k u r i ą , , .. . . 6 I ,\ ., , . . 

' R"rl . i daus ligų skyriaus vyriausiuoju gy-, trokšte troško skirti savo jėgas 
' ; dytoju. Be to. lis prisidėjo bepla- gimtajam kraštui. Ir kai 1904 m. 

da veža daugiau, kitus veda. D e - j "daraktorius", po to Lukšių pra-į . , . * _ - 4 X. 
, . . ., .v , .<T,. . . ! J S ; „ Mit - iH," , įoc/r 1 Q 7 , Juodosios uros. J. Basanavičius 

ja. kiti tik iš vardo. Kiti ta ip dz i<» mokyklo e, 1866 - 18/3 m. r. ,•' • \ ,. 
ŽJZL :„. . - i . . : _ „ , » r . M a r i i ^ n n J p , rimn^lini. W ; „ l b u v 0 P * ^ t a s miesto ligonines vi-

lietuvių 

moste lk ranka. D a u g i a u reikia j P u n k t J * ~ P m , M » n e s s u P in, !.?u 

pastangų, kai moįiesi didesniam Į t a r i a s i d a u P 3 ' J padarysią. Krtų 
reikalui : turi p ramaty t i , apska i - i ' 
čiuoti. '^etruktuoti , įbanguoti , 
į t raukt i kitus ir juos der int i . T u 
rim p a k a n k a m a i veikėjų — vi -
siokio rango visose srityse. Bet 
reikia žvalgytis koordinatorių — 
pramatanč ių toliau, gebančių su
telkti ir plačiau motis. 

Nus teb ino praėjusią vasarą 
vienas bendruomeninis vadovas. 
Senas vilkas, dirbęs daug , prisi
pažino buvęs solistas. Įvardino 
tokiais ir ki tus žinomuosius. O 
kiti — talkininkai? Techniški 
bruzdelninkai — "aparač ika i " ! 
Tos dvi sąvokos — solistai ir 
"aparač ika i " — įstrigo. Jas gro-
muliojau, stebėjau reiškinius ir 
žmones , stabtelėjau t ies nepakei
čiamaisiais ir neprisiprašomai
siais. Negi mūsų veikla tik suku
ria c h o r o ar ansambl io įspūdį? 
P^arr^e individualistų tauta, — 
tai t iesa . Individual izmas asme-

baigė sidabro medaliu, 
gimnazistu, užrašinėjo 
liaudies dainas. 1873 m. įstojo 
Maskvos universiteto Is 
logijos fakultetą, bet nuo 1874 m. ru
dens semestro, gavęs iš Varšuvos 
mokslo apygardos stipendiją, skir
ta lietuviams (kad atitrauktų juos 
nuo lenkų įtakos), perėjo į medici
nos fakultetą. Stipendija buvo ne
bloga: 300 rublių metams ir 100 
rubliu kelionpinigių. Medicinos 
gydytojo diplomą gavo 1879 m. 
birželio 19 d. Bestudijuodamas uni
versitete, palaikė ryšius su lietuviais 
studentais, ypačiai artimai drauga
vo su Vincu Pietariu, tai pačiais 
metais baigusiu medicinos fakultetą, 

vadovauti , pajėgesnių į t raukimas , į J. Basanavičius norėjo dirbti uni-

važiavo į Tilžę, liepos 31 d. slapta 
perėjo sieną ties Jurbarku ir rugpiū-
čio I d. pasiekė Vilnių, išgyvenęs 
25 metus užsienyje. 

Vilniuje ir prasidėjo didysis J. 
Basanavičiaus darbas, siekiant Lie
tuvai nepriklausomybės. 1905 m. 
gruodžio 4-5 d. J. Basam ičiaus ini
ciatyva sušauktas Vilniaus seimas, 
kuriame dalyvavo per 2000 valsčių, 
parapijų ir net atskirų kaimų 
rinktų atstovų: ūkininkų, maža
žemių ir bežemių, darbininkų, ku
nigų ir įvairių profesijų žmonių. 
Seimo prezidiumą sudarė J. Basana
vičius, kun. Pranciškus Būčvs. Stcno-

ro vadui, kur aiškiai pasisakyta 
(ė l lietuvių politinių aspiracijų — 
. (statyti demokratiniais pagrindais 
sukurtą nepriklausomą valstybę su 
sostine Vilniuje. Memorandume pa-
s .sakoma dėl Lietuvos teritorijos 
sienų, dėl Vilniaus, kaip valstybės 
sostinės, dėl visiškai nepriklausomos 
J ietuvos valstybės atstatymo. 1916 
m. birželio 27-29 d. IH-jame Pa-
\ergtųjų tautų kongrese Lozanoje 
buvo įteiktas jau iš anksto paruoš
tas ir J. Basanavičiaus bei kitų 
Vilniaus veikėjų pasirašytas vad. 
"pagalbos prašymas" JAV prezi
dentui Woodrow VVilsonui. 1917 m. 
su J. Basmvičiaus ir kitų parašais 
buvo įteikti memorandumui vokie
čiams dėl lenkų u/mačiu prijungti 
Lietuvą prie Lenkijos. 1917 m. rug
sėjo 18-22 d. Vilniaus konferencijos 
metu J. Basanavičius išrinktas gar
bės pirmininku. Toje konferencijoje 
išrinkta ir Lietuvos taryba iš 20 
asmenų. J. Basanavičius buvo vy
riausias amžiumi Tarybos narys — 
jis jau buvo bebaigiąs 66-tuosius 
metus. Ta Lietuvos taryba 1918 m. 
vasario 16 d. paskelbė nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atstatymo 
aktą. J. Basanavičius iškilmingai 
perskaitė tą aktą ir pirmuoju jį pa
sirašė. Lietuvai atstačius nepriklau
somybę, jos sostinė Vilnius ėjo 2 
rankų į rankas. Tai jį buvo užėmę 
rusai, tai lenkai, kurie 1920 metais 
iarae įsitvirtino beveik dvidešimčiai 
metų. J. Basanvičius niekur nesi
traukė iš Vilniaus. Jo autoritetas 
buvos toks didelis, kad niekas ne
drįso jo liesti. Ir. būdamas Vilniaus 
sargyboje, 1927 metais vasario 16 
dieną, visai Lietuvai ir užsienio lie
tuviams švenčiant devintąją Lietu
vos nepriklausonaybės sukakti, 6 
vai. 50 min. vakare užgeso Lietuvos 
patriarchas. Vasario 21 d. palaido
tas Rasų kapinėse. Kukliame ant
kapyje įrašyta: A.A. DAKTARAS 
JONAS RASANVICIUS "AUŠROS" 
IKt'FKjAS. MOKS! ĮNINKĄS, 

skirtas gimna/ii<>s ir kunigaikščio m. gegužės 30 d. iš Varnos be leidi-. 
Ferdinando rūmą. Euksinograde mo išvyko Lietuvon: liepos 25 d. at-

planavimas darbų p i rmyn — 
platesniu mastu mažai terūpi. 
Solistas mato tik savo barą, tik 
savoj kadencijoj, siekia tik save 
patenkinančių laimėjimų. 

Iš to išsivaduoti, kaip rodo is
torinė patirtis, mes pajėgiame tik 
spaudžiami išorinių jėgų, prie
vartos ir grėsmės. Tada sugebam 
susiburti, susiglaudinti, koordi-
nuotis. žvelgti plačiau. Bet vos 
tik varžtai atsileidžia, vėl išky
la solistinis mūsų individualiz
mas.- Juo blogiau čia, išeivijoj, 
kur nėra jokių varžtų. 

Vienas rūpestis vis dažniau iš
kyla paviršiun: kas perims veik
los pozicijas po šios generacijos. 
Nemažesnis, manding, rūpestis 
kitas: kaip perims? Solistinis vei
kimas yra kliūtis perduoti pozi
cijas kitiems; kliūtis jau minė tu 

(Kilkit* i 2 a*.* 

. i nuoiant Varnos kurortą. Nuo 1893 balandžio 24 (gegužės 7 d.) caro 
•u. jo^jy Į į • . . . i . - t . i- •,. n a s Kairvs, Antanas Smetona, kari-1 TAT T O S \ T G \ I V I N T O I A S 1851 

t., ' m . galo iki 1894 m. balandžio men. įsakymu buvo atšauktas lietuvių į ' _ . , f l L l u > . I I ^ A I U . H I U I A J i ^ i 
toruos - tilo- , . . . . . , , . TT -, . ' J J J- T D se nmkas Juozas Stankūnas. Seime,; Y I -n . i o/r? TT 15 2emiau ma-

, 0 7 , gydėsi Vienoje. Muenchene. HeideI- spaudos draudimas, J. Basanavičius . J fc ., , • 
1 , - , „ * . , , , . . , - - • T • . T ino- kaip visiems zmoma. pareikalauta, /elnėmis raidėmis irašvta- "Kada 
berge. Grize* \ w n . dar buvo pa- erae ruoštis gnzti Lietuvon. Ir 190D ' ; | * s n e m , s ^ S B r - •"- • 

Lietuvai autonomijos. Kadangi sei-, n , ,^ p , , m dulkes pawirsim. jei He
mas Vyko revoliucinių nuotaikų I t m \ iszka kalba Dm mirta pastoįus, 
atmosferoje, prezidiumo darbas bu- j c ; ^r m u s l J ciarbus Lietmvos dwa-
vo nepaprasT,-i sunlcus. Ja Bawnavi- s e atsik'.vosr*^ t^sk:k mums ir ka-
čius, kad ir būdamas jrienas iŠ stei- puose bus fengweu smageu ilsėtis" 
gėjų TarfSfeoa demokratiškos (citata % ] Bas mavičiiius raštų 
partijos''. Sugebėjo suderinti įvairių 1882 m.l 
partijų boi krypčių nusistatymus j 
visokiais seime iškeltais IdaiB • l J- Rasanavičius. "AuSra" ir jos 

Linksmasis reporteno pieštukas: 

versitete. chirurgijos katedroje, bet 
jo prašymas nebuvo patenkintas, j 
Nenorėdamas pasilikti Rusijoje h \ 
ten verstis gydytojo praktika, per 
savo pažįstamą bulgarą gydytoja 
gavo kvietimą vykti Bulgarijon. Ir 
1880 m. vasario 7 d. atvyko i Lom 
Polanką. nedideli miestą šiaurės 
vakarinėje Bulgarijoje, kur išgyve
no devynerius metus (1880-1884 ir 
1887-1892). Cia jis buvo paskirtas 
departamento gydytoju ir ligoninės 
vedėju. Lom Polankoje įsijungė į 
.bulgarų politinį ir kultūrini gvve-
nimą. Jrengė naujai jsteigtą ligoni
nę ir parašė kelis mokslinius medi
cinos darbus. Rusų persekiojamas. 
1882 m. gegužės 19 d. išvyko iš 
Bulgarijos dviem mėnesiams svei
katos taisyti. Per Belgradą ir Zagre
bą nuvyko Vienon, kur dirbo uni -
v^-«itA*rt kiklint-Alr.-uo .'r LT;«;w.:*» i 
• U3iKHf L/l L/i tUtuVOĮC IX KiUiLKOie. I 

Svenu t a u . O Vyti* pertoks ir jų pasistatytą sieną!.. 
fhi isys V3etoTc 

1906 m. sausio s į, j BcBanaviSns 
paruošė memorialą apie reftaJinga-
mą prijungti S m a l k u gubern i 
ją prie Lietuvos. 1907 m. balandžio 
7 d. daugiausia J. BasamviSaMB rū-
pesčiu įkurta f/Vtuvių umfaiu 

[draugija, kuriai įis vadovavo iki pat 
; mirties. 1011 m. buvo vienas iš or-
;<rjanizatorhĮ ir stambių akcininkų 
I "Vilijos" bendrovės /f-m'-s ūkio ma
šinoms gaminti. !rM'> rn. Lietuvių 
ūkininkų bendrovės sta 1913 
m. draugo su Valstybes dūmos ats
tovu Martynu Yču buvo nuvy
kęs i JAV rinkti p'inigų I.icnrvių 
mokslo draugijos ir Dailės draugi
jos namams statyti. Surinkta 23.-
70936 doleriai. Vokiečių ok-
jos metu dalyvavo bendroje lietu
vių akcijoje, besirūpinant Lietuvos 
nepriklausomybės itetatynro. 1916 
m. birželio 10 d. kartu su kun. J. 
Stankevičiumi, S k iriu, \ Janu
laičiu. A. Stulginskiu, kun. dr. J. 
Bakšiu, A. Smetona. M. Biržiška, j 
P. Klimu. dr. J. Saulių, J. Vileišiu ir 
kun. P Dogeliu įteikė memorandu- į 
d u s Yvriausiaįam Rytų fronto ka- i 

programa 

Ilgofe tauu'nės samane* žadinimo 
grandinėje labai reikšmingą vieta 
•i/ima "Aušra" — pirmuonis Di-
>\?r.K : I ':•;;:•• i- skirtas laikraštis, 
dr. J. Basanavičiaus pradėtas leis
ti 1883 m. kovo mėnesi Rigainėje. 
Mintis leisti laikr?š'į galutinai su
brendo J- Basanavičiui Prahoje, kai 
iis čia apsigyveno 1882 m. gruo
džio gale. Prahoje, kaip rašo J. Ba
sanavičius savo autobiograr"ioT>. 
"neperdt įus galima būtų ašį 
stovėjo lietuvybės a'gimimo vygė, i5 
kurios nušvito "Auszra" (D-ro Jo
no Basanavičiaus . sutobiografija. 
Vilnius. 1936, p. 41). Pradžioje J. 
B įsanavičius aiškino galimybes to
kiam laikraščiu; leJsti Prahoje, bet 
iš čia laikraščiui būtų buvę gana 
sunku pasiekti Lietuvą. Todėl J. 
Basanavičius, pasitaręs su Anrium 
\ Bieliausku ir Jurgiu Mikšu, nuta
rė laikraštį leisti Ragainėje, iš kur 
jis slaptais keliais galėtų lengviau 
išplisti Lietuvoje. Laikraščio spau-

(Sukat* 1 2 S«Q tJm 
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Siame numery PRIE GILIU 
Naujoji lenkia poezijos banga. 
Prie giliuje Lietuvos praeities šaltinių 
— pokalbis su istoriku prel. dr. 
Paulium Jatuliu. 
Dr. Jonas Basanavičius — 
didysis aušrininkas. 
Dr. Jonui Griniui 75 metai amžiaus. 
Eilėraščiai iš okupuotos Lietuvos. 
Gerovines visuomenes problerra. 
Įspūdžiai iš lietuvišku knygų 
parodos Madisono universitete. 

IT 70$ PRAEITIES ŠALTINIŲ 
Pokalbis su istoriku prel. dr. Paulium Jatuliu 

Kertine parašte 
Naujoji lenkų poezijos banga 

Kaip ir .lietuviai, lenkai kas- vis labiau nusivylė oficialiąja 
m :t a šven5Ia savo "Poezijos pa
vasarį". Prieš porą metų šis li
teratūrinis festivalis, vykstantis 
Klodzko miestelyje, įgavo naują 
pobūdį ir tapo svarbiu visuome
niniu forumu. Jauni lenkų rašy
tojai pradėjo jame diskutuoti sa
vo Šalies ir visos Rytų Europos 
visuomenines problemas; jie pa
skelbė ne tik literatūrinę, bet ir 
politinę programą. 

Apie šį lenkų poetų subruzdi
mą pernai plačiai rašė Londone 
leidžiamas žurnalas 
Pasak jo, tra 
jos pavasaryj 
lenkų poezijos 
ir kritikas Barančakas taip apta 
rė jos tikslus: 

"Nepasitikėiimas, kr :t :ka, blo-
g'o demaskavimas. Mes turime 
nenustoti grumtis, kol paskutinis 
melas ir demagogija, paskutiny
sis smurto pasireiškimas pranyks 
nuo žemės paviršiaus". 

O jaunas poetas Krinickis taip 
kalbėjo: 

"jaunosios kartos kūrybinis 
įnašas turi būti visuomeninės rai
dos dalimi. Kitaip tariant, vien 
tik sutikti su tikrove yra klaidin-

propaganda ir kurios poezija yra 
kupina ironijos ir sarkazmo. Pir
masis jo poezijos rinkinys. Lekc-
ja liryki (Lyrikos pamoka) pasiro
dė 1972 metais; antrasis rinkinys, 

Jau ilgoką laiką Romoje gy
venantis ir ten Vatikano bei ki
tuose archyvuose besirausian
t i s mūsų istorikas prel. dr. Jatu
lis Lietuvių katalikų mokslo aka 

\ demijos praėjusio suvažiavimo 
i Detroite dingstim buvo atvažia

vęs ir į Ameriką. Ta proga re
daktoriui pavyko užmegzti su 

i juo pokalbį, kurį čia patei.iiame 
i r mūsų skaitytojams. 

— Pastarais;ais dešimtme
čiais Jums, prof. Z. Ivinskiui ir 
kitiems lietuviams istorikams 
teko ilgiau padirbėti Vatikano 
archyvuose, ieškant lietuvių tau
tos istorinių pėdsakų. Ar šios 
rūšies šaltiniai ten Jūsų įau iš
semti, ar jie aplamai neišsemia
mi? 

— Labai esu dėkingas švie
saus atminimo profesoriui Ze
nonui Ivinskiui, kad j is mane 
įvedė į Vatikano archyvą ir pa
skat ino rinkti medžiagą Lietu- j 
vos istorijai. Grįžęs iš Australi
jos 1957 m. pabaigoj, ėjau į ta i - • 
ką Romoje esantiems kolegoms, \ 
nurašinėdamas Lietuvos vysku
pų reliacijas, kurių didelę dalį 
j a u buvo nurašęs kun. Rapolas 
Krasauskas . Taip pat rinkau 
medžiagą Vilniaus vyskupo kar 

•^y^*Š^.&*^ 

— Ukrainiečių ėkardinolo J. 
Slipyj prašomas, suredagavau' 
12 tomų Monumentą Ucrainae' 
Historica. J i e baigti spausdinti] 
1975 m. Tai metropolito Andrie
jaus Šeptyckio (kard. Slipyj j 
pirmtakūno. mirusio 1944) su
rinkti dokumentai, liečia ypač Į 
Rytų apeigų katalikų (ukrainie-j 
čių ir gudų) veiklą. Kadangi' 
unitų metropolitai dažnai gyve-

j no ta i Vilniuje, tai kitose D. L. 
J Kunigaikštystės vietose, tame; 
Į rinkinyje y r a apstu medžiagos | 
i apie Lietuvą: ten y r a mūsų (lo-1 
| tynų apeigų) Vilniaus ir žemai-
! čių vyskupų laiškų, ta ip pat do-, 
kumentų. kuriuos parašė įvai-, 
rūs Lietuvos valstybės pareigu-
nai. Pvz., y r a įdomūs Kijevo 
stačiatikių metropoli to Mizailo 
kar tu su kai kuriais Lietuvos di
dikais bei abata is iš Vilniaus 
1476. III. 14 siųstas-i lgas laiš-į 
kas popiežiui Sikstui IV. kuriuo 
prašoma juos priimti į Katalikų 
Bažnyčios vienybę. To laiško 
slaviškasis t eks tas j au anksčiau 
spausdintas, bet lotynišką ver- ' 
timą, a trastą Vatikano bibliote
koje, teko duoti spaudai pirmą 
kar tą . Kadangi t ame rinkinyje 
esą dokumentai a rba nebuvo j 
pilnai nurašyti , a rba tebuvo tik . šaltinių duomenys. Taigi Lietu-
nuorodos. kad reikia dar pateik- j v o g įst;ori ja ra.šoma dažnai ne-
ti ir kitus raš tus , t a i dėl pilnu-1 objektyviai. Tiesa, pasirodo ir 
mos man teko išrašyti iš ongi- r j m t ų veikalų. Laisvajame pa-
nalų visą eilę kitų dokumentų. s a u i y j e gyveną istorikai turėtų 

i. Zi'.-.aras (1881-1344) Laisvi 

d ino lo J u r g i o Radv i l o (m . 1600) 1-toiikas prel. dr. Paulius Jatulis skaito paskaitą Europos lietuvių studijų 
vardu Wam. (Jums) buvo leidyk- biografijai. Tuo tikslu išrašinė-, dienose 
los priimt?;, bet tapo cenzoriaus j a u dokumentus, esančius ne 
uždraustas prieš pat išspausdini- vien Romos archyvuose, bet per- _ g u n k u p a s a k y t i t k a s b u t u gregaeijos archvve randami, 
mą. Lenkijoje numarintą Bierezi- žiūrėjau ir ki tus Italijos archy- Į s v a r b i a u s i a . vienam bus svar- pvz., įvairių asmenų rašvti pra-
no poezijos knygą 1970 metais ^^ (Mantuvoje. Florencijoje, • b ū g v i e n i d a l y k a i ) k i t a m _ k i t i . n e š į m a j a p į e Lietuvą, Lietuvos 
išleido lenkų Institut Literacki Paduvoje, Venecijoje, Milane i r ; V a t i k a n o a r c h y v e ir bibliotekos jėzuitų provincijolo kasmet 

rary- Neapolyje bei Goettmgeno (kuy- , r a n k r a g į i ų skyriuje mums svar- siunčiami laiškai apie jų misiji-
Karaliaučiaus) archyvą Vokie j , u s y ^ n u n c j j j pranešimai, Lie- nę veiklą, apie lietuvius popie- Į 

Kraslavos t u Q s d o k u m e n t u s įvairiuose ar- į — 
į chvvuose (kurių kai kurie šiaip | hme 

milžinišką patar- \ neprieinami), peržiūrėjau tūks- darbo planai? 

— Literatūros Istitutas 
žiuje 

Kiekvieno dokumento santrau- • ^ p p j y i j sp r a gas , kurios no-
kas ir reikalingas išnašas da-> r o m g n e n o r o m s susidaro Lietu-
viau lotynų kalba, bet dokumen- Į VQ^ vyresniųjų istorikų eilėms 
tai pateikiami įvairiomis kai- „ ^ į į ^ t c n k a džiaugtis, kad iš 
bomis (lotynų, italų, graikų, j a u n c s n į S kartos ima rast is ga-
sen. slavų, ukrainiečių, l e n k u : bių Lietuvos istorijos mokslo 
ir prancūzų). Man buvo nauda ir p u o s e I e t o j ų 
tai , kad, pat ikrindamas visus ; 

• O kokie artimesnės ir to-
snės ateities Jūsų Paties 

kyt i Dancigo archyvą, esantį . bičiuliškai' tančius rankraščių tomų ir ra-

įsprauskit alyvų šakeles 
triumfuojančiųjų rankosna, 

išsunkit gėrį iš tamsybės, 
pažadinkit sąžine... 

priimkit mirštančiųjų tikėji
mą ir perduokit jį gyviesiems, 

išsklaidykit mitų melą... 
Savo poemoje "Pla tonas" Bie-

rezinas pareiškia, kad graikų fi
losofo įsivaizduotoji "Respubli
ka" nebuvo pati blogiausioj! ti
ronija; be to, "ji teegzistavo po-

'Naujai bangai" atstovaujan- pieriuje". "Mano laikų Platonas 
tys lenkų poetai daugiausia yra į nėra filosofas", ironiškai komen-
jauni žmonės, gimę po antrojo į tuoja poetas, 
pasaulinio karo. Jie gyvai atsi-j Politiniai lenkų kultūros va
rnėną 1969 metų kovo mėnesio i dovai yra nepatenkinti "naujo-
studentų riaušes ir 1970 metų j šios poetinės bangos" gajumu, 
gruodžio mėnesio darbininkų j Nors jie oficialiai kviečia jauni-
maištą. Jie griežtai nusistatę į mą veikliau pasireikšti visuome-
prieš oportunizmą ir prieš "gy- į niniame gyvenime, privačiai jie 

poemos pelenus : ; KVXI j jancigp anaiyv*, — i , m e R o r n c s archyve svarbūs yra ukraini€Čių tautaL suredaquoda-1 Z T ~ n a ž a i medžiagos, tiesio-
"grązmkit gyvybę na-uaiciu:, dabar Lenkijoje. dokumentai aP:e Vilniaus aka 

: eciui.. j __ Kuriuos rainius ten laiky- demijos ir apskritai apie jėzui- j o s šaltiniui. Kokia to Jūsų dar. £ ū t ų S Unku juos surast i , nes 

• Pirmia-^sia turiu baigti 
spaudai paruošti Žemaičių vys-

tumėt mūsų tautai labiausiai .tų veiklą Lietuvoje. Tikėjimo fo, apimtis, kaip jis praktiškai 
svarbiais? i Platinimo (Propagandos) kon- realizavosi? 

ginklai tebėra ironija, groteską ir skaitytojai paikiai žino, kad po- la ne tik literatūrinius mitus, bef 
ankstesniųjų poetinių stilių bei etas čia liečia uždraustą temą: ir mūsų kolektyvinės buities mi-
frazių perstatinėjamas. Ir cenzo-: Ščeeino ir Gdaru&S darbininkų: tus". 

venfmą paklupstomis". Jie yra 
pasivadinę įvairiais vardais: "In
tervencijos grupe", "moraliniais 
maksimalistais", "demaskuoto
jais", "neoficialiuoju poetiniu 
frontu", "naujojo romantizmo 
konfederacija", "septyniasdešim-
tinfų metų karta", "tiesos ieš
kotojais". Tą vardų, grupių ir 

tikisi, kad jaunoji karta laikysis 
atokiai nuo svarbiųjų šiandie
nos problemų. Todėl jie kalba 
ap;e "moralinę stabilizaciją". J tą 
formulę vienas "naujosios ban
gos" poetas atsakė šūkiu: "Ma
žiau melagystės ir daugiau ramy
bės drumstimo". 

Kai kurie "naujosios bangos" 

riui, ir skaitytojui nelengva iššif- sukilimą 1970 metais, kurį Len-
ruoti Juliano Kornhauzerio poe-, kijos Darbininke Partija numal-
zijos rinkinio pavadinimą — , šino tankų pa':,' ~a. 
"Fabrikuose mes elgiamės kaip j Poetas jacekas Bierezinas kri-
liūdni revoliucionieriai" — arba • tiškomis aldmis žvelgia į šiandie-
tokius jo ironiškus iššūkius, kaip: n inės Lenkijos ga ntovaizdį: 
"Nukankinkit poetus"; Dė lD ie - j "Girtuokliai nušasi gatvėse, 
vo meilės užmuškit Rozą Liuk- Į motorizuoti radijo daliniai, pa-
semburg": "Pro sukąstus dantis ] truliai, nuo ši 'mečių sąvartos 

Varšuvos intelektualai dar te
bekalba apie jaunųjų poetų va
karą Lenkų rašytojų sąjungos 
klube. Vakaras sutraukė didžiulę 

\- mas Vatikane rastus jų istori- '• g i a i liečiančios Lietuvą. Šiaip k u p i j - o s d o k u m c n t ų rinkini (Co 
ins šaltiniu*. Knlda t.n Jūsų dar. ! b ū t ų s u n k u juos surast i , nes ne- d c x M e d n i c e n s j S ) / j jį e i s žino-

ra at i t inkamų katalogų. j m a s į s Babinovskio kodeksas. 2e-
__ Ukrainiečiu praeitis daug maičių vysk- pu į vairiuos arrhy-

turėtų sietis su lietuvių tautos vuose surinkti laiškai, testamen-
istorine eiga. Ar tai matyti ir; tai i r kitokie dokumentai Bus 
Jūsų perskaitytume ukrainietis- du tomai. 
kuosc šaltiniuose? g- rįnkinį ypač vertino ir 

— Su ukrainiečiais mes turi- skatino greičiau paruošti prof. 
me daug ką bendra, ir mūsų san- Z. Ivinskis. Taip pat rašau pla-
tvkiai su ja i s v ra nuoširdūs. : čią kard. Radvilo biografiją. Iki 

šiol tedaviau porą straipsnių. 
_ Koncentruodamiesi į tarp ^ v e i k a l o p r i e d u i t u r i u surin-

minią, kuri karštais plojimais . Baltijos ir Juodųjų jurų gynė-; ^ ^.^ 3 0 Q k a r d j ^ ^ . į ^ įr ^ 
palydėjo politiniai drąsius įvairių į naneių tautų šaltinius, be abejo. b r o 5 i l J ( a r b a j j ems) rašytų laiš-
poetų, ypač Krynickio ir Zaga- \ nuolat susitinkate su taktais ^ T 0] į a u turiu beveik pa-
iewskio tekstus. Sekančią dieną j pat, sakysi/m, lenkų. gudą. uk- ^ ^ ^ Lietuvos vyskupų in-
klubo politiniai prižiūrėtojai bu- rainiečių ir kt. istorikais. Bena- f o r r n a c j n j u s procesus. Tai liudi-

mes giedam Internacionalą": ar- j pastatų fasadų Hesilupantis gip- j v 0 iškviesti į Centrinį komitetą, į rucs pokaibiuos kaip tada Ju n i n k ų apklausinėjimai, prieš ski-
ba. "Mūsų motinų akys ryja ta- Ka% įT neoninis ženklas "PUWP| lsur jie buvo pamokai, kad jau- j painiojat tuos visus vis dėlto g e- r - a n t diecezinius ar sufraganus 
rybinės Komunistų Partijos isto- Vadovaujant Tautos Pajė-j^ųjų poetų kūriniai yra "politi- \ rokai susipainiojusius bendrus V y g k u p U S j ų bus trys tomai. 

Kelios raid.-užgesusios". į niai abejotinos vertės, nepasitar-! įr nebendrus praeities faktus? p i p T r i a s beveik baigtas, kiti dar 

programų gausybę jungia viena poetai skelbia antiestetinę prog-, 
bendra saja: nepasitenkinimas da- į ramą. "Dabar ne laikas ironijai 
bartine politine padėtimi Lenki 

nją - ^ ga!" 
Kitas jaunas poetas. Rišardas 

Krinickis. kurio eilėraščiai daž
nai užkliūva cenzorių sietuvėse, 
nemėgsta tokio groteskiškai iro
niško užsimaskavimo. Savo poe
moje "Kaip aš praradau savo ne
kaltybę", jis rašo apie savo 
"šventadieninę eilutę", kurią j is ' 5 

Kitas talenti 
tas Zagaievvsk -
na yra "išklijii' 
namu tyla". 

Poetas Tade; 
nori, kad fanmi 

užsivelka tik ypatingomis progo
mis — kai jis eina pas pareigū
nus prašyt, kad jie sutrumpintų 

joje. 
Būdingas "naujosios bangos" 

atstovas yra 1947 metais Lodzė-
,7. ( r w « poetas Jacekas Biere
zinas. Jis priklauso kartai. *ur: 

aliuzijoms, pašaipai, metafo- • jam laukimo laiką butų eilėje 
roms, alegorijai ir dvilypei reto-; "nuo dešimties iki vienuolikos 
rikai", pareiškė vienas jų teore-1 metų". Jis taip pat pasipuošia 
tikas. "Gana sudėvėtų žodžių lankydamasis ligoninėje, kurio-

rvetfmų šūkiu apdaro!" Ta B gerai Snomų fvykfq m?-

as jaunas pon- naujantys socialistiniam auklėji
mui, ir todėl tokių vakarų ateityje 
reikėtų vengti". 

Atrodo, kad Partija dar neapsi
sprendė, ką jai daryti su naujuo
ju protesto poezijos sąjūdžiu, ap
ėmusiu ne tik Varšuvą, Krokuvą, 
P--./nanę ir Vroclavą, bet ir kitus 
kultūrinius centrus. Dar visai ne
seniai Partijos vadovai buvo pa
reiškę, kad jie nenori kištis į me
ninius reikalus ar riboti literatū
rinės išraiškos laisvę. Imtis griež-
t-j priemonių prieš literatūrinio 
jaunimo "naująją bansią" būtų 

MŠO, kad jo bur-
3 kartonu, vadi
n s Nycekas ne-

a.s susirgtų su-
bės liga — as-
ismenybė netu-
vačią ir visuo-

Tiesos negali-
'ašo: 

menybės !'• 
retu suskilti į r 
menine dali. 1 
rr\a padalinti. Ji 

"Mano sp ! Zagajeuskį susi
būrusiu koleg maištas remiasi 
asmeninės h omeiines etikos 

_ Tenka bendrauti su ukrai- ' reikia perrašyt i : dalis mokrrr 
niečių, gudų, lenkų ir vokiečių | filmuose. Be to. turiu surin-
istorikais. Pasi tar iame dėl kai I kęs medžiagą šioms temoms: 
kai kurių smulkmenų, bet į gi- ( Lietuvos karna! 
l ias problemas nesileidžiame. 

— Kaip vertinate aplamai 

rtai. kuriĮčiau tie poetai dažnai sau prieš- tu sužeisii žmonės," su kuriais \ si į trkrų nerimuotų nusistaty-
šeSasdešimtiniu mėty bėgjį'e iarauia, nes įy mėgiamiauiiej: j niekai nežino M dar>-ii", U T . > H m : ^ ; . - .aištininkai puo-

p a ^ n d a f s . S;« aištas skverbia-i rrziVfnga, nes ios dr;isa ir idealiz-

siandieninę Lietuvos ir lietuvių 
istorijos mokslo situaciją? Ir 
kas artimiausiu laiku labiausiai 
darytina šioje srityje? 

— Pavergtos Lietuvos istori
kai dirba, kiek gali. Ten, vyrau-

iš centrinio ka
rnai d. archyvo Frascati prie Ro
mos) ; Vilniaus ir Kraslavos 
pop. seminarijų lietuviai (su stu
dentų sąrašais); Lietuviai Pa
duvoje XVI — X\TTT a.: Kon
vertitų globa Vilniuje X V m a.: 
Žemaičių vyskupo Mikalojaus 
Paco (m. 624) Paduvoje suda-

jan t komunistinei prievartai, rytos sutartys ir testamentas: 
mas susilaukė atgaisio plačiojo- , dažnai tyčia išrenkami ir pagal ir dar apsčiai turiu kitokios ia-
je visuomenėje, K, Z, i marksis t ini kurpalį nudailinami (torinėa medžiagos^ 
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Ši. įame numery 
Medaliai, garbes lakstai, pagyrimais 
Nerašysiu ir nesakysiu to, kuo netikiu: 
pokalbis su poetu Tomu Venclova. 
Vytauto Alanto novelių rinktine. 
Charles Gounod "Romeo ir Julija" 
Chicagoje pasitinkant. 
Iš ŠIŲ dienų estu poezijos. 
Daugiareikšmis kompoz. 
kun. Bruno Markaiao kūrinys 
"Refleksijos". 
Kalbos taisyklingumas ir grynumas. 

Kertine parašte 
Medaliai, garbes lakstai, pagyrimai 

NERAŠYSIU iŠ N SAKYSIU TO, KUO NETIKIU 
Pokalbis su poetu Tomu Venclova apie disidentus, išeivijos literatūrą, 

jo paties situaciją ir kultūrinį gy> cnima okupuotoje Lietuvoje 

Kaip žinome, vienas ryškiųjų — Kas labiaus: • e. >cg ra- kių, priesaikų, nėra net staigių 
jaunesniosios kartos Lietuvos po- pote disidentiniu • \ju? sprendimų ar pasirinkimų. 2mo-
etų Tomas Venclova (g. 1937 i j gus mato gyvenimą ir jo blogy-
m.) šiomis dienomis atvyko į i ~ Atsakymas : š| k l a u s i ą į ̂  i m a p i į t i m i s , r a n d a fonam-
Jungtines Amerikos Valstybes ne j b u s u S o k a s - j minčių, pasiskaito neoficialios li-
vien tik trumpai turistinei kelio-į Pirmiausia dėl sties termino į teratūros, padaro porą sponta-
nei. Kaip disidentinio galvojimo I "disidentas", "di- rus rašy-ĮRiškų gestų — ir vieną gražų ry-
rašytojui pastaruoju metu saly-! tojas". Terminas aėjo iš Vakarų.; tą jam toptelėja į galvą: broly-
gos jam reikštis Lietuvoje buvo' Mes ir patys jau -ame pratę jį ti, nagi aš jau seniai disidentas! 
nepavydinėtincs. Jo atvykimas vartoti; tačiau, Br.oma, jis nėra 
Amerikon daugeliu atžvilgių yra vi$ai tikslus. "D; as" reikš-
Iabai įdomus reiškinys, provo- *>I maždaug kitai.kį ar atskalū-
kuojantis kiekvieno kultūrininko' n 3 - Tuo t a r p u , - r ' s nelaikome 'paisant visų išorinių suvaržymų, 
geros valios smalsumą. Tokiam sa^s kokiais atskalūnais; mes tik}Tokį kelią nuėjo daug veikėjų, 
neatsispyrė ir "Draugo" kulturi- ryžtamės a virai sakyti tai, ką:kurie Tarybų Sąjungoje — drįs-
nio priedo redaktorius, dar tik daugelis (kone visi) patylomis1 tu manyti — jau virto pastebi-
nutūpusiam Paryžiuje poetui pa- galvoja ar Jcalba ;tin siauruose m u visuomenės gyvenimo fakto-

Valdžiai tatai dažniausiai topte
lėja į galvą kiek anksčiau. Disi
dentas — tai laisvas žmogus, ne

teikdamas raštu kelis klausimus, rateliuose. Tokiu žmogumi virs-
Poetas Tomas Venclova, atskri-' tama palaipsniui, ratai yra pui-
dęs netrukus Amerikon, tuoj pat kiai aprašęs Solžc ve nas ("Ver-
į klausimus atsakė. Šį mūsų po- šis su ąžuolu badėsi"). Jo min-
kalbį pateikiame čia skaity- tį šitaip išdėstyčiau: čia nėra jo-
tojams. i kių paslaptingų sambūrių, kau-

Jau kelinti metai Lietuvių 
Bendriromenės New York o apy
gardos valdyta Vasario 16 d. 
proga rengia dailės parodas. Aš
tuntoji tokia paroda buvo su
rengta šiemet vasario 3-13 d. 
Kultūros židinio salėse, Brookly-
ne. Parodoje dalyvavo 33 asme
nys, iš kurių keturi buvo daili
ninkai. Kasmet mažėjant daili
ninkų skaičiui, paroda vis dau
giau ir daugiau virsta į vietinio 
mėgėjų talento pasirodymo die
ną. Šių metų menką parodos 

Bendrame Amerikos kultūrinia
me gyvenime laikomi bereikš
miais, jie sudaro savotišką kul
tūrinį podirvį. Iš jų gretų nie
kuomet neišsivysto menininkai, 
nes jie. patys sąmoningai save to
kiais laikydami, lyginasi su pra- j 
eities kartų ir amžių dailininkais, j 
bet visuomet buvo ir yra opozi
cijoje prieš naująsias meno iš
raiškas. Neturėjimas savikritikos 
jiems leidžia nesiskaityti su bet 
kokia atsakomybe kultūrai ir 
auklėjimui. Amerikos dailininkai 

Dailininkas Kazys Varnelis —> Lictifnų fondo 
1977 metu dailės premijos laureatas 

lygį nusako ir tai, kad joje tie- i neturi nieko bendro su mėgėjų 
siog neįmanoma rasti bent kiek j išmonėmis. Deja, mūsų gyveni-
geresnio darbo, verto išdidžiai 
M. K. Čiurlionio vardu pava
dintai 300 dolerių sumos 
aukščiausiai premijai. Šiaip įvai
rių kitų premijų, medalių, gar
bės lakštų ir pagyrimų užteko 
visiems; pradedant 6 metų mer
gaite ir baigiant žilais pensinin
kais. Išskyrus dailininkų ir vai
kų darbus, visi kiti priklausė tai 

me trintis tarp dailininkų ir mė
gėjų labai dažnai interpretuoja
ma kaip '"kontroversija tarp dai
lininkų", kuomet visa tai yra tik 
atsilikėlių ir mėgėjų erzelis, už 
kurio slypi mažais sugebėjimais 
paremtos didelės ambicijos. 

Normaliai dailininkus atrenka 
kritikai. Mūsų -pačių kritika yra 
rašoma draugų ar šiaip mokan-

kategorijai, apie kurią sakant ką čių rašyti. Tokie rašymai daž-
nors teigiamo, būtų apsilenkta su 
menine teisybe. Būtų buvę ge
riau, jeigu premijos būtų duotos 
už nostalgiją ir sentimentus. Vie
na yra aišku, kad mes turime di
delį skaičių tautiečių, kurie atlie
kamu laiku maloniai praleidžia 
laiką dažydami. Visa tai yra 
girtina ir skatintina. Tik nerei
kėtų visų tų užsiėmimų vadinti 
menu ir tuo labiau nedaryti iliu
zijų, rodant ir vertinant jų dar
bus drauge su profesionalais, siū
lant juos publikai kaip meninę 
vertybę. 

Bendruomenės apygardos val
dyba to skirtumo niekuomet ne
darė. Priešingai, ji dėjo visas pa
stangas į parodas įtraukti kiek 
galima didesnį skaičių mėgėjų. 
Šioje parodoje matyti , kad ji tą 
tikslą pasiekė. 

Idėja buvo pasiskolinta iš 
amerikiečių. Amerikoje mėgėjai 
savo skaičiumi ir organizuotumu 
toli aplenkia profesionalus. Be-
viek kiekviename užkampyje vei
kia "meno centrai", "lygos", ir 
panašiai skambančios "meninin
kų" organizacijos. Kartais tose 

niausiai pasižymi literatūra ir 
draugiškais patarnavimais. Netu-
rėdami autoriteto ir gairių me
ninėje nuovokoje, mes ne visuo
met pajėgiame atskirti tikrąsias 
vertybes nuo mėgėjiškos pra
monės. Į pagalbą turėtų ateiti 
patys dailininkai. Amerikos lie
tuvių dailininkų sąrašas, sudary
tas pačių profesionalų dailinin
kų, būtų pirmas žingsnis. Tokia 
aprobacija pagelbėtų ne tik laik
raščiams ir organizacijoms, bet 
ir visiems parodų lankytojams su
sivokti, kuomet dailės paroda, 
yra dailės paroda, o ne mėgėjų 
pasirodymas. 

New Yorko pavyzdys nėra vie
nintelis. Panašios parodos yra 
rengiamos ir kitose lietuvių gy
venvietėse. Jos bus rengiamos ir 
toliau. Jų rėmimas neturėtų įei
ti į sąrašus tų organizacijų ir 
fondų, iš kurių lėšų kultūros var
dan yra skiriamos premijos. Jei
gu šioje parodoje ir buvo kas 
demonstruojama, tai tik ne kul
tūra ir menas — toks apie kurį 
mes kalbame, kuriuo mes giria
mės ir kurį mes norėtume rody-

riumi. Yra jų, kaip žinia, ir Lie
tuvoje Mano kelias gal tik vie
tomis savotiškas. Augau žinomo 
ir įsitikinusio komunisto šeimoje, 
ankstyvoje jaunystėje buvau 
komjaunuolis, domėjausi mark
sizmu. Riba savo gyvenime (gal j 
ir savo kartos gyvenime) laikau 
1956 metų lapkričio mėnesį, ka-
da buvo numalšintas Vengrijos 
sukilimas. Tada susiklostė mano 
pažiūra į komunizmą, išlikusi Ii- \ 
gi šiol (nebent ji pagilėjo, įgi
jus daugiau patyrimo ir infor- į 
macijos). Pradžioje dar pasitai- Į kuojų, bet žinojau ir tai, kad pra-
kydavo svyravimų bei kompromi- j gaištingiausia būtų buvę pasukti 
sų. Sakysime, man buvo padariu- j atgal. Šiuo metu turiu tarybinį 
si įspūdžio TSRS kosminė prog-;pasą penkeriems metams ir ga-
rama — net knygelę apie tai esu j limyb? gyventi Vakaruose. Tai 
parašęs. Ir iš viso Chruščiovo irgi retas atvejis, bet mūsuose 

Poetas Tomas Venclova 

laikais, kaip ir daugelis, dar tikė
jausi kažkokio laipsniško savai
mingo sistemos humanizavimo-

tik laisvėjimo prošvaisčių. Paga
liau tokių prošvaisčių jau ir re
gime. Disidentai padaro tai, kas 
prieš 10-15 metų atrodė absoliu
čiai neįmanoma. Represijos, ži
noma, gali būti (ir y ra ) ; bet 
prievarta labTausiai klesti pasy-cabar pasitaiko įvairių netikėtu

mų: prognozuoti valdžios elgse
ną labai sunku (matyt, ji tuo ir 

si. Laikas parodė, jog tai gana'suinteresuota, kad būtų sunku). 
bergždžios viltys. Maždaug apie; Mano šeima liko Lietuvoje, i r | r a i ) tą prievartą stabdo, po tru-
1962 metus supratau: jiems aš j nesu tikras, ar ją pamatysiu. Jau { pūtį siaurina jos veikimo zoną. 
nerašysiu ir nedirbsiu. Iš viso Į Lietuvoje pastaraisiais metais, 
nerašysiu ir nesakysiu to, kuo1 kaip žino*e, garsiai sakiau visa, 
netikiu. Taip apsisprendus, liko ką galvoju. Pasiekęs šį vidinės 
beveik tik vienas vertėjo darbas, laisvės laipsnį, Vakaruose nuo jo 

nemanau atsisakyti. Bet tai, ką 
kalbu ir kalbėsiu šičia, jau kal
bėjau tėvynėje, ir tuo truputį 
didžiuojuosi. 

Iš principo irgi neverčiau knygų, 
kurios man atrodė melagingos. 
O net ir tai pas mus yra sunku. 
Žinoma, kitam būtų buvę dar 
sunkiau. Mane šiek tiek gelbė
jo tėvo pavardė ir tam tikra — Ko žali tikėtis iš disiden-
(tiesa, gan reliatyvi) m a t e r i a l i n ė j ^ ^ judėjimo visa sovietinė ir 

vumo, atsargumo, nuolankumo 
atmosferoje. O disidentai (ypač 
jei juos deramai palaiko Vaka-

— Ar buvo progų, gyvenant 
Lietuvoje, pasekti išeivijos lietu
vių literatūros raidą ir koks bu
vo įspūdis iš tolo? 

nepriklausomybė; mūsuose ji yra į tenykštė Heiuviii literatūra: dar 
retas daiktas. Manau, ir tėvas* didesnių varžtų ar laisvėjimo 
mane bent iš dalies suprato, nors prošvaisčių? 

organizacijose yra ir mokyklas ti pasauliui kaip veidrodį, atspin-
baigtisių, bet nieko savo profesi- j tin į mūsų meninį ti*Sr*-H 

stengėsi to nerodyti. 
Gyvenimas susidėjo taip, jog 

aštuonerius metus praleidau 
Maskvoje ir Leningrade (daž
nai parvažiuodamas į Vilnių). 
Ten radau bendraminčių rusų 
(ir žydų) inteligentų. Daugelio 
jų vardai šiandien gerai žinomi; 

Dailininkas Ka/ys Varnelis. kuriam paskiria 1377 u Lietuvių fondo t a d a t a i b u V 0 t o k i e P a t i a u n u ° -
daiiės oremiia. liai, kaip ir aš. Anksti pajutau. 

Kaip kasmet skiriama Lietuvių rašytojų draugijos : r!ol. premija rašy- •- Rusij -' ftt OQBeohB s!un<s-
tojui (mecenatas Lietuvių fondas), taipgi jau tradicija virsta ir Lietuvių fon- n j į z m 0 n i ų , kurie supran ta mūsų 
do 1000 dolerių kasmetinė premija dailininkui. Pernai, kain atsimenam ii • 'i n - -

t,-- T/-tt . n *_ -x- i *, . . . . , , I- " l s - n e n a m ' '• tautines ir kultūrines aspiracijas, 
buvo paskirta Viktoru) Petravičiui. Šiemet Lietuvių fondo tūkstantine teko . „ 
Chicagoje gyvenančiam mūsų dailininkui prof. Kazk -neiiui. n e t y r a pasiryžę mus remt i , nors 

Dailininkui premija paskirta (šių metų pradžios narodoss nedalyvau- ir ne ką apie m u s težino. Šis pa-
įant) už visą jo ligšiolinę kūryoą. Premiją paskyrė JAV I.B Kultūros tarybos tyrimas mane kiek skiria nuo ki-
sudaryta komisija: Viktoras Vizgirda (pirm.), Albinas Elskus, Pranas Lapė ir :

 t ų lietuvių inteligentų LietUVO-
Romas Viesulas. Tenka prisiminti, kad dailininkui prof. Kaziui Varneliui S. j • (ir d a b a r tebėra1) eriež-
m. vasario 25 d. (vakar) suėjo 60 metų, o premija P ; - >iama įteikti kovo; Je v > r a \ ° } l T c a n a r terjerą; gnez 
12 d. Hartforde. Conn„ LB inkorporacijos minėjimo š*,c-r.ės bankete. j t a i t a u t l n i s nusi te ikimas, kuri as, 

Labai originalaus ir savito veido Kazio Varnelio r^rbai atkreipė visų žinoma, suprantu ir pateisinu, 
dėmes; ne tik bendrinėse lietuvių dailininkų parodose. h t ir aukšto lygio Būdavau net smerk iamas už " r u -
amerikiecių dailės galerijose. Rinktiniai dailės žurnalu slapiai Amerikoje sofjljją" Šiandien kai rusu disi-
bei apžvalginės moderniojo meno knygos Europoje no *..rtą yra skyrę ryš- , ' . _ . . . » . . T • 
kaus dėmesio Kazio Varnelio kūrybai. aemai garsiai Kama ir apie Lie 

Sia proga prisimintina ir tai, kad Gabrielės ir Kazio VimeTų namai Chi- rU\os laisvę, n e t jai aukojasi, O 
cagos miesto sentro šiaurinėje dalyje yra tapę tikra jo tn-wbos *r skulptūros jų balsas pasiekia Vakarus , m a -
darbų galerija. Dailininkas laureatas yra taipgi labai u s visokeriopos Ii- nau , tuometiniai m a n o Oponen-
tuanistikos rinkėjas. Jo bibliotekoje sukaupta bene pa.i didžiausia čiurlio- tai sutiks iog nelabai k lvdau 
niana {vairiausiomis kalbomis, be galo turtinga senosios L etuvos kartografi 

— Esti nuomonė, jog disiden
tų są'ūdis gali tik išprovokuoti 
represijas. Girdi, kakta sienos ne-
prainuši, todėl geriau (ir Lietu
vai naudingiau) tupėti ramiai 
Ne vienas lietuvis yra linkęs 
"dirbti tautos labui", darydamas 
galybę kompromisų, net stoda
mas į partiją, o neviešai padejuo
damas dėl rusifikacijos, pasvajo
damas apie demokratiją, nepri
klausomybę ir t.t. Net negaliu 
tokių žmonių smerkti — čia jų 

— Daugėlro išeivių knygos 
mus vienais ar kitais keliais pa
siekdavo. Skaitėme ir Radauską, 
ir Nagi, ir Nvką-Niliūną, ir 
Škėmą. Jau apJe 1P/5S metus kur-

i jų nuorašai. Atsimena, 1961 
metais, apsigyvenęs Maskvoje, iš 
p-a'Jy.lų turėjau vos kelias kny
gas; tarp jų buvo ir Bradūno 
'Morenų ugnys", kurios man la

bai patiko. Vienas kitas veika-
'as vėliau buvo išleistas Lietu
voje (tatai laikau lab^i pozityviu 
faktu). Mūsų inteligentas, apla
mai paėmus, yra skaitęs ir "Lie
tuvių poez'jos" LTI tomą. ir at-
sdrfros "Metmenų" numerius. Žy
miai sunkiau prieinami laikraš
čiai, enciklopedija, tokie rašyto-
'ai, kaip Braziž-onis, Aistis, 
Gliaudą, Raila, tokie filosofai, 
kaip Macc'na ar Girnius. Bet jei 

asmeninio pasirinkimo, pagaliau. :<as g e r a į i0^-n, susiranda ir juos 
ir charakterio reikalas. Dafegehs (žinoma, rizikuodamas kratomis 
jų tikrai atlieka pozityvų darbq. Į ; r nemalonumai) . Savo požiūrį į 
Bet daugelis (daugiau, negu pa
prastai manoma) greitai smun
ka, visiškai sutampa su sistema, 
ima rūpintis tik savo gerove, ir 

Į jų nevieši padejavimai darosi 
koktūs ir veidmamingi. Ant jų 
sistema ir laikosi. Pozicija "kak
ta s:enos nnn'amuši" pirmiausia 
naudinga valdžiai, kuri ją paty-
'omis propaguoja. La;svė, demo- ; 

joje nepasiekusiu aauinuuig. t veiaą. Praaa* Lape autuų raakrattiu, Lobiai. 
įausių. lituanistinį veikalų ts-^pLiena iniku- ^lesnė mano veikla jums gir-

kratiij daiktai dar 

deivių literatūra, esu nusakęs 
laiške V. Trumpai. Laikau ją in
tegralia ir svarbia lietuvių kultū
ros dalimi. Net stebėtina, kad 
išeiviai sukūrė literatūrą, pavadi
nimų skaičiumi ne k.T menkesnę 
už mūsiške, o kokybiškai dažnai 
vertingesnę (ar bent padoresnę). 

• Žinoma, ir Lietuvoje rašoma ne
mažai gero, ir išeivijoje nema-

. , , ' , . . . . _. žai prasto. Bet suvedus istorini 
n:ekad nenuimto is dangaus. To-> * 

dėta. Žinojau, kad gerokai rizi-idėl iš disidentų sąjūdžio laukiu į (Nukelaa i 2 psL^ 
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Siame numery 
Muravjovo šmėkla vel švaistosi 
Lietuvoje. 
Kodėl mums reikia lietuviškos 
pramogines literatūros: pokalbis 
su laureatu Kaziu Almenu. 
Henriko Nagio nauji eilėraščiai. 
Šatrija turėjo tik viena tokie raganą: 
rašytojos 100 metu gim'mo sukaktis. 
Antano ir Vytauto Smetonų 
koncertas. 
Muzikines legendos gimimas. 

Kertine parašte 
» — 

Muravjovo šmėkla vel švaistosi Lietuvoj 
- - - - - -

Leidinys "Lietuvių spaudos niaus arcnyve... Rusiškoji transk-
draudimo panaikinimo byla", ripcija, glaudžiai susieta su pra-
Virnius Lietuvos TSR Mokslų eitimi ir visiškai išreiškiariti lie-
akademija, Istorijos institutas, tuvių kalbą, yra būtina kaip po-
1973 (XXI. 207 p.) yra caristinės j litiniai kultūrinis pradas, apjun-
Rusijos Vidaus reikalų ministro gantis tautybes..." (105-6p). 
V. Plėvės 1904.11.29 d. Ministrų! Byloje yra ir dalinio spaudos 
komitetui pristatytos lietuvių! draudimo panaikinimo projektas, 
spaudos bylos fotostatinis tekstas.' įžūliai paremtas niekinančia 
Remdamasis šiuo dokumentu,! pažiūra į lietuvių tautą, kuriai, 
Ministrų komitetas 1904.IV.13 d. į girdi, užteksią kalendorių ir re-
svarstė lietuvių spaudos klausimą; liginių knygų (113-4, 121, 155p.), 
ir nutarė panaikinti draudimąl todėl nereikia leisti augti lie-
spausdinti lietuviškus raštus lo- j tuvių literatūrai, susitelkti inteli-
tynų rašmenimis. Tekstuose at-1 gentijai (38, 154 p . ) , o "...lietu-
sispindi atskirų caristinės Rusijos v ių kilmės žmonės, gavę kiek 
grupuočių polemika ir patangos aukštesnį išmokslinimą, turi su-
visomis išgalėmis stiprinti visiš- silieti su rusų inteligentija ir bu
ką lietuvių surusinimą. Byloje ti visarusiškos nacionalinės dva-
kyšo carinės vyriausybės ir ad-; r ios laidininkais į čiabuvių ma-
ministracijos pagarba M. Murav-Į ses..." (114p) . 
iovui Korikui, kuris buvo prade- Svarstant klausimą leisti ar ne-
jęj beatodairinį lietuvių ir lietu- ] e i s t i lietuviškus raštus spaus-

KODĖL MUMS REIKIA LIETUVIŠKOS PRAMOGINES LITERATŪROS 
Pokalbis su rašytoju Kaziu Almenu, "Draugo" dvidešimt šeštojo romano konkurso laimėtoju 

Vos tik buvo gauta žinia, jog ringo pobūdžio charakteris nuo,, 
j dvidešimt šeštąjį "Draugo" ro-
! mano konkursą laimėjo rašyto-
' jas Kazys Almenas su 'Sauja 

pavyzdžiui, Maigrc:. jis nėra, į 
kaip sakytume, Iveik'os į priekį! 
stūmėjas, bet daugiau jos kata-

3ĮJ5 * 

skatikų", tuoj pat buvo užmegz-j lizatorius. Taip jau 'arn mano 
j ti atitinkami kontaktai šiam pa- ! \ yrukui išeina, kaJ. .%ur jis pasi-i 

sikalbėjimui. Nereikėjo nė trafa-' rodo, ten jis pate;; tars j pačiai 
retinių redaktoriaus klausimų, j akį likimo sukurk', i oks, sūrį pa- Į 
Gyvu žodžiu pašnekesį surezgė vadintume didvyriu pr'eš savoj 

pa ies valią. Washing-rasytojo Kaimynijoje, 
:one, gyvenantis Vincas Trumpa. ! , ™ T J „ .. . ,. 
T ' , . . , ,. . . • V T . 'domu. Is tiesu, iie-tuvių li-u abiejų aktualiai įmorovizuo- _ . , . , , , : , . . ,. j . ' teraturoje tai yra bevei* naujas ą pokalbi cia ir spausdiname, de- . ~ , ., , , . \ . , . z_ , .z?nra . Savo laiKU buvo :ox.s aukodami abiem p:snekovam. . T „.,. . . . . r tor.us Justas Pusponis. A s:menu, 
VINCAS TRUMPA. Pirmiausia j su dideliu godumu, būdamas 
loriu par.veikinti Tave, Kazy, su į gimnazistu, skąSSau jo 
'Draugo" literatūrinės premijos 
aimėjimu. įdomu, kokia tema 5 -

"o Ta /o romano ir koks jo pobū-
lis? 

"Juodąją 
kaukę". Arba "Ka. :uolė žalsvam 

ia, literaturi-
buvo šedcv-

vškumo genocidą. 
Daug rašoma apie "vietos 

tarmių" ir (ne stačiatikių) tiky
bos dėstymą Vilniaus, Kauno ir 
Suvalkų gubernijų pradžios mo
kyklose. Pirmosios dvi guberni
jos priklausė Vilniaus švietimo 
apygardai, Suvalkų — Varšuvos 

dinti lotynų rašmenimis, buvo 
siūlyta, kad "...gal tikslingiausia 
būtų nuimti tą draudimą vien 
Varšuvos švietimo apygardoje, 
kur ir taip esanti didesnė laisvė 
vietos tarmėms, paliekant drau
dimą pilnoje galioje Vilniaus 
švietimo apygardoie, kurios GY-

Irietimo apygardai. Varšuvos j VENTOJAI PRINCIPINIAI 
švietimo apygardoje lietuvių kai- j YRA NUSKIRTI PILNAM SU-
bos ir tikvbos mokymas galėjęs RUSINIMUI (...okruga Vilensko-
būti vykdomas lietuvių kalba, go, nase'enie koego principialno 
leidžiant pradžioje vartoti vado- predznačeno k polnomu obrusie-
vėlius, parašytus lotynų rašme- n : ju) . . ." (117-8 p.)- "—O įvedus 

KAZYS ALMENAS. Tema i fn 
radicinė, nors mums ir kiek ne

įprasta. Bet bendresne pra_me *a' 
'ikrai viena iš tradiciškiausių. 
Būtent, detektyvinis romanas. 

V T . Ak šitaip. Sakyk, o kur ro
mano veiksmas vyksta? Ar neapi
brėžtoj kokioj vietoj? 

KA. Ne. Veiksmas vyksta labai 
apibrėžtam fone. Tikruose mies
tuose ir net tikrose salėse. Taip, 
net jaučiu reikalą pabrėžti roma
no įvade, kad, savaime supran
tama, visas veiksmas ir visi asme
nys yra grynai išgalvoti. Bet pa
čios vietovės visai konkrečios. Bū
tent, Baltimorė, Chicaga, W a -
shingtonas, taipgi užgriebiama 
truputį Kauno. 

V T . Tai ir tema lietuviška. 

KA. Fonas lietuviškas. Pati de
tektyvinio romano tema gi yra 
tarptautinė ir viena iš klasiki
nių. Iš esmės — tai mįslė. Už
minta mįslė ir jos sprendimas. 
Kas gali būti senesnio? 

V T . Esu mėgėjas, tarp kita ko, ir 
detektyvinių romanų... Na, ir 

į tokie jau klasiniai rašytojai, kaip 
] Simeonas, pavyzdžiui, ar Agatha 
1 Christie, turi vieną centrinį eha-
I rakterį, kuris kartojasi iš knygos 
Į į knygą... Kaip Simeono Maigret, 
, pavyzdžiui. Ar pas Tave irgi yra 
I kas nors panašaus? 

! KA. Ir mano romane yra centri
nis charakteris, kuris, turiu 
vilties, kada nors pasirodys ir ki
tose knygose. Bet jis gana skir-

čemodane"... Žinr-
niu atžvilgiu jie 
ra:... 
KA. A, bet vien tas pavadinimas 
"K;.ukuo'.ė žaly/ąm 
ko verias! Neskaičiau 
dėl to kad nenorėliau, be 

n ;mis, o Vilniaus švietimo apy
gardoie lietuvių kalba visai netu
rėjo būti dėstoma, o tikvba, 
kaip ir visi kiti mokymo dalykai, 
nuo t>3t pra^ž'os ^urė'^ bū'i dės
tomi vien rusų kalba (104p.). 

Buv. Vilniaus generalguberna
torius Trockis (kuris labiausiai 
priešinosi bet kokioms pastan
goms panaikinti priverstinį kiri 

Viln'aus švietimo apygardoje, 
Varšuvos apyg. pavyzdžiu, vietos 
kalbų ir nr.:ravoslaviškų religi
ni mokymą tomis kalbomis, bū
tų sugriautos vyriausybės 40 me-

moaaoe \ 
d:ja. Ne 

kad 
'cnyga šiandien -.^urendama. 
Vis dėlto net ir jos pavadin'ma; 
jau sako, kad žmogaus turėta 
fantazijos. 
VT. Taigi, man ne naujiena, kad 
Tu domiesi šiuo žanru. Lietuvo-
'e irgi tarsi kiek agituojama, kad 
gal būtų gerai, jog panašaus 
':anro literatūros atsirastų. Ar 
yra ir kas konkrečiai padaryta? 

KA. Konkrečiai mažai. Apla
mai, pramoginė literatūra, taigi 
ir detektyvinis romanas, kuris yra 
vienas iš klasikinių pramoginės 
literatūros posakių, lietuvių tar
pe yra daugmaž sustingę nulinia
me taške. Atseit, po Justo Pilipo-
nio toliau nepažengta. Tai, žino
ma, nereiškia, kad lietuviai ne
skaito pramoginės literatūros. 
Anaiptol. Skaito ją dideliais kie
kiais. Skaito ją arba verstinę, kaip 
Lietuvoje, arin šičia anglų kal
ba. Jau yra tapę tradiciniais nu
siskundimais, kad mes čia praran
dame skaitytoją lietuviškai kny
gai. Matyt, taip ir yra. Pavyz
džiui, kad ir m.mo pažįstamų na
muose — ir tai. reikia pasakyti, 
žmonių, kurie yni aktyvūs lietu
viškame gyvenine — taigi, jų 
namuose lietu, iškų knygų iš
ties nedaug. Be' fai nereiškia, kad 
žmogus nemėgsta skaityti. Visai 
ne. Knygų bū n i kartais tiesiog 
krūvos, bet jau ne lietuviškų, ir 

Į norim, kad ta vadinamoji lietu
viška kultūra laikytųsi, ji turi 
būti visapusė. Taip nėra, ir čia 
kaltės toli ieškoti nereikia. Nėra 
pramoginės literatūros, nors jai 
yra paklausa, užtai, kad mūsų ra-
š>lojai jos nerašo ir 3plamai į ją 
Mūri pani:kinanč :ai ir iš .aukšto. 
Dabar tavęs paklausiu, kodėl 
.aip yra? 

V T . Čia nelengvas klausimas. 
Gal būt, tai galina surišti su mū-
q tautos istorija. Aš turiu gal

voje mūsų p:, kurinius laikus. 
Devynioliktojo šimtmečio galą, 
i .idešimtojo pradžią... Mes tu-
ėjome labai sunkią istoriją, ir tai 

pagimdė būtinumą, kad iitera-
ūra ir menas, Brazdžionio žo-
iz.ais 
ą ves 
reratn 
•\ c 1x0 j 
'vašią 

ta r 
ų-
4 

-V 

pa 

i ant, 
. Ir a 
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kovoja 
keliai) 

sauk 
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o kada 
ne:os 
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i 

autą 
ginę 

ir 
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galvoti. 
eraturos, 

Rašytojas Kazys Aimanas su šjima džiaugiasi š'.cs žiemos malonumais. 

pobūdžio. Ir, man atrodo, bergž- rome. Ta i , deja, yra problematiš-
dž"a juos graudent, kad štai tu 
turi skaityti lietuvišką knygą... 
Gal jis sugraudentas tuos penkis 
ar deš'mt dolerių paklos ir tą 
knygą net nusipirks, bet jeigu y-
nai jam neįdomi, jis vis tiek jos 

ją l ša'į, skai-oes&airys. Padėję 
tys angl'šką. O ką m:s jam toly
gaus galime pasiūlyti? 

VT. Teisingai. Man kartais visai 
ne pro šalį prieš rnegą paskaity
ti detektyvinio romano gabalą... 
Ir, man atrodo, kad ir Lietuvoje 
tas badas jaučiamas... Nors savos 
ir nėra, bet štai neretai randi už
uominas, kad skaitoma Agatha 
Chri-tie ar kas nors panašaus. 

KA. Žinoma, skaitoma. Pramo
ginės literatūros stokos pasaulyje 
nėra. Ir lietuviai tais ištekliais 
plačiai naudojasi. Ar tai vertimų 
formoje, kas dar ne taip blogai, 
ar jau pasinaudodami ta kalba, 
kurioje pramoginė literatūra la

ka, nes ta; t :m ti.<rą ir nemazr 
2m~inių grupę pripratina skaly
ti knygas jau kita kalba. Duok, 
Dieve, kad taip neatsitiktų Lie
tuvoje. Jei. pavyzdžiui, konjunk
tūra rusų kalba pasidarytų, sa
kykim, lankstesnė taip, kad vers
tinė arba tiesioginiai rusiškoji 
pramoginė literatūra pasidarytų 
daug gausesnė ir geresnė negu to
kio pobūdžio literatūra, prieina
ma lietuvių kalbai, tai nereikė
tų jokių raginimų skaityti, bū
tent, rusiškai. Žmonės tai dary
tų noriai, kaip daugumas mūsų 
čia skaito angliškai. Ta prasme 
būtų atpratintas tam tikras lie
tuvių tautos sluoksnis lietuviš
kai skaityti. 

daugiausia, būl nt, pramoginio) biau prieinama, kaip mes čia da-

tikrų-VT. Čia svarbi mintis. Iš 
jų, reikėtų į tai atsižvelgti. At
seit, patriotinis motyvas pramo
ginei literatūrai? 

KA. Gal tai ir kiek dramatiškai 
skamba, bet iš esmės taip. Jei mes 

monėmis ir kuo greičiau nori su- j minologija jau 
rusinti Lietuvą. | ka Pvz. Lieti 

Paskutiniuoju metu okupuotos' nės" įmonės b!r 
L :etuvos rusinimo tempas vis Į :au vien rasų k 
st'prėja. Apie 1960-sius metus Lie- \ "Akt No...". Tol 

n ten-os surusinti S : a u r v a k a - | t u v o s "respublika" turėjo mažiau 
rų kramtą... Dėsnis, priimtas .po 
'ešiasdej mtir'ų metų sukilimo, 
kad Vakarų rusų kraštas esąs vi-

m^iškas. nepriklausomai riškai 

sią procentą rusiškų mokyklų vi
soje Sovietų Sąjungoje. Dabar 
L'etuvoje rusų kalba jau yra 
įves-a ne ' ir į lietuviškas pra
džios mokvklas. 

krašto) gyventojų dalis ir pri- N u o 1976-jų metų sausio mėn. 
ravroVo potvarkį ir lietuvius v i - | klausytų kokiai Jo ta i genčiai, tu-į galioja naujas įsakas "Apie su-
siškai sujungti su rusa's, nes; ns l"kt; ir ateičiai visumoje ne- vienodintos technologinės doku-

pažeistas../' (120-21 p ) . 

licos rašmenų vartojimą lietuvių • • > to, kad toji ar kitoji jo (to 
kalbai) reikalauja palikti M.Mu-

en nastojascn i 
Blanko vhsut'i 
spausdinta: "l 
to ry" . Tiesa. ; 

kur (ranka) da 

isur vien rusiš-1 žųjų tautų asimiliaciją ir užtat:. apie rusų pasipiktinimą, pama-
os "respubliki- '• "...visos priemonės, paskubinan- i čius kur muziejuje ar privačiai 
:kas spausdintas čios tą procesą, yra pateisinamos senosios Lietuvos žemėlapį, pvz. 
:ba, užvardintas1 ... o Lietuvą jie (t. y. rusai) su-1 su Vytauto ar XVI amž. ribo-
ųa seka: "Sostav- traiškins kaip blusą...". 

Pirmaisuas pokario metais pvz. 
prisiminimai apie 1863 metų su-
kil;mą dar buvo toleruojami, nes 

;me kampe at-
erždaju: Direk-
anko įrašai kai 
daromi lietuvių 

tai buvęs "revoliucinis sąjūdis 

kalba, bet tai:: aikinai. 

.už rusiškos transkripcijos pa
laikymą kalba istorin'ai doku- Gal kas sakvs, kad visa 

!mentac :jos sistemą". Renr'antis 
ta ' : tuo, lyg ir nekalto pavadinimo 

mentai: rusų kalba buvusi čia šiandien tėra tik "istorinė pra- "ukazu", visuose fabrikuose ir 
dominuojanti ir jąja XIV - XVII eitis", negrįžtamai nugrimzdusi įmonėse oficiali kalba tapo vien 
a. Lie'uvoie buvo rašomi te:smi- su caristinės Rusijos 
niai ir kitokie dokumantai, ką Deja, okupuotos Lietuvos gyveni-

rusų kalba, kurioje vedamos vi
sos apyskaitos, daromas susira-

duodami įsakymai 

1976 m. sa 
LKP suvaži.n;: 
lietuvių kon | 
vo vedamas \ 
">ai trag:škai 
rašytojų suyaž 
s's žodis, liet 
tas...rusų kalba 

Žinomajame 
* vu i n 

-io mėn. XVII 
as pirmą kartą 
įos istorijoje bu-
rusų kalba. Vi-
mbėjo lietuvių 
imo atidaroma-
i poeto pasaky-

Dabar ir tas sukilimas yra 
brauktas iš istorijos vadovėlių, 
lygiai kaip ir tai, kas vyko Lie
tuvoje prieš 1917 m. Apie Ne-
nrik'ausomą Lietuvą arba ap*e 

na ,, skundžiantis tuo net Mask
voje, kad, girdi, "ištikimieji So-
vie i;os pilioč'ai yra lietuviškų 
'nacionalistų' klaidinami...". 

Su tuo rišasi ir nuolat didė-
iš-įjantis skaičius rusų, užimančių 

Lietuvoje darbo vietas geležinke
liuose, milicijoje, pašto įstaigose, 
nauiai ste'giamuose fabrikuose. 
Atvykę į Lietuvą, msai tuojau 
pat gauna butus. Būdinga, kad 

i „ J . paMrtina 25.000 tomų medžią- ino tikrovė rodo, kad Muravjovo j šinėjimas 
gių ttugonu C^nuiniame Vii-» ime^ia atgijo u vėl visomis prie-1 bei instiukcijos. Technikinė ter- i Leščenko atvir^ 

Didžiąią IJp.tuvos Kunigaikštiją 
:storiios "vadovėliuose" ve'k nie- rusai spiečiasi tik miestuose, 
ko nėra. Išviso, Lietuvos mokyk-j Gal pakaks ir šių fak'u, kad 

I lose geografija bei is'orna jau tė- pradėtumo neabejoti, jog Murav-

-rleckio skunde I r £ v i c n R u s i ' o s g ^ r a f i i o s i r i s - ' : , ; ° " n ? ( ' k ' a t i k r a i v ė I 5 v a i s t o s i 

imas majoras! torijos dalis. Užtat yra neatsitik- Lietuvoje. 
kalba apie ma-1 lino* vis pasikartojančios žinios' /• Dn. 

KA. Na taip. Tokios, be abejo, ir 
š t a n i k a reikia, ir nenoriu jokiu 
K-du jos paneigt. Tačiau ne vi-
^•mes čia esam skirti šaukti tMi-
"ą. o taip pat ne visi iš tautos pu-
x s , arba, sakykim, bent jau ne 
tisą laiką ta',? jau norime šau
kiančius sek'i. Kartais Štai nori-
'.i tik pasiskaityti, ir viskas. 

VT. Labai sutinku. Man ta pras
me hbiau patinka, sakykim, Ra
dausko žvilgsnis į rašytoją. Bū-
ent, "'aš nestatau namų, aš ne

vedu tautos". Bet mūsų tautos 
gyvenimo sąlygos angažuotos li
teratūros formai suteikti didįjį 
prioritetą. Taip buvo kadaise, taip 
liko ir dabar. 

KA. Ir įdomu, ksd nors, be abejo, 
rašančiųjų sąlygos čia ir Lietu
voje yra itin skirtingos ir jų, sa
kykim, "konjunktūra" skirtinga, 
tačiau bent šiuo aspektu visai su
tariame. Rašytojų požiūris į pra
moginę litera'ūrą ten ir čia yra 
beveik identiškas. 

VT. Tavo atveju išeitų, kad ne. 

KA. Na, aš esu pirmoj vietoj in
žinierius, ne rašytojas. Kas link 
rašytoįiškumo... Jri mane pava
dintų pramoginiu rašytoju, jaus
čiausi tik pagerbtas. Tokiu sąmo
ningai stengiuosi būt. Kiek man 
tai pavyksta, jau kitas klausimas, 
ir ne man apie tai kalbėt. 

VT. Na, ir Tavo istoriniuose ro
manuose, sakykim, "Sienapiūtėj" 
arba "Vieverių kronikoj" yra ir
gi daug nuotykių, intrigų... 
Atseit, to, ką pavadintumėm po
puliariomis a'ributikomis. 

KA. Ką Tu vadini "istoriniu ro
manu", aš vadinčiau nuotykiniu 
istoriniame fone. Nes istorija ten 
yra antraeilis dalykas. Ji turėtų 
būti, kiek gal :ma. tiksli, ir aŠ 
tengiausi, kad ji, kiek galint, to

kia būtų. Tačiau pirmoj eilėj, 
pirmos svarbos vietą užima nuo
tykiai, intriga. Istorija yra tas fo
nas, kuriame tie nuotykiai pasi
daro įdomūs, ir kuris jiems sutei
kia įdomumo. Sitai gana tiesio
giai veda prie atsakymo į klausi
mą: kodėl mums, būtent, reikia 
lietuviškos pramoginės literatū
ros? At~e"t, pramoginės literatū
ros, kurioje veik'ų lietuviai ir ku
ri vyktų daugmaž lietuviško gy-

(Nukelaa į2psL), 
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Krikščioniškosios kultūros vizija. 
Pranas Dovydaitis sovietinio teirmo 
buvo nuteistas sušaudyti: knygos 
papildymai ir patikslinimai. 
Mus giedrinančio kurejo sukaktis. 
Antano Gustaičio nauji eilėraščiai. 
Paryžiuje ir Chicagoje ruošiamasi 
pagerbti Oskare V. Milašių. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 
Moterų gyvenimas 

ertmė parašte 

PRANAS DC OVIETŲ SUŠAUDYTI 
Grįžtant prie "Prano Dovydaičio" knygos: papildymai ir patikslinimai 

Per metus nuo "Prano Dovy
daičio" monografijos paskutinės 
korektūros susikaupė ir papildy- j 
mų, ir patikslinimų. Šį tą papildė j 

JUOZAS GIRSIUS 
koncentracijos stovykloj, tik 
1343 m. pabaigoj grąžintas Lie-1 
tuvon ir be sveikatos paleistas, 
vėliau buvo jau sovietų išvežtas 

ar patikslino knygos recenzentai teistas sušaudyti. Pirmoji auka j Sibiran) iš Sibiro grįžo gyvi, bet 
ar šiaipjau knygos skaitytojai sa- buvo K. Bizauskas: 1940 lapkri- iškankinti. 
vo laiškais autoriui. Šį tą naujo] čio 20 areštuotas savo ūkyje Uk-
per tą laiką aptikau ir pats. Pri- mergės aps. ir kalintas Kauno 
leisdamas, jog tai visa pravartu kalėjime, karui prasidėjus, jis 
pateikti dėmesiui tų, kurie tą drauge su kitais kaliniais buvo 
knygą yra įsigiję, čia ir imuosi j 1941 birželio 24 išgabentas ir, 
sužymėti tuos įvairius pastebėji- Į pagal Encyclapedia Lituaniea 
mus. Kadangi neįmanoma juos į (1,373), nušautas dar prieš pa-
"susisteminti", pateikiu juos tik j siekiant Minską., Nežinia, ar K. 

Krikščioniškos kultūros vizija 
putnamietes 

V«pš mūslR vienuolijos Ame
rikoje įsikūrė drauge su besiku-
rfariŽfetfs lietuviais, norėdamos 
tsįĮTfî Hg savojo krašto žmonėms. 
Jos ifsnaikė ir vis dar stengiasi 
toliau palaikyti savo religines 
bei- kultūrines įstaigas, kurios iš
gyvena tą patį likimą, koks yra 
ištikęs visą lietuviškąją emigra
cija. Vienuolijų tęstinumas ir 
stiprybė .priklauso nuo visuome
nės, kuriai jos tarnauja. 

Mes dažnai kritikuojame ir 
reiškiame nepasitenkinimą, kai i 116 mėn. kari ta ty vinį ams. auklė 
lietuviškos parapijos panaikina-j jimo ir kultūriniam? darbam 
mes, kai vienuolijos negali išlai- i Nekalto Prasidėjimo seserų kon 

burge (Šveicarijoje), susipažino 
ir su šveicarų ir prancūzų kul
tūromis. Jis matė, kiek įvairūs 
vienuolynai šiuose kraštuose pa
darė gero ir padėjo plėstis krikš
čioniškai kultūra?. Todėl jo gyve
nimo veikloje pirmą vietą užima 
vienuolijų arba steigimas, arbi 
jų atnaujinimas. Jis reformavo 
3 vienuolijas, 15-kai parašė ar 
pertvarkė įstatus, o Lietuvoje at
naujino marijonų mirštančią 
vienuoliją ir įsteigė 1918 m. spa-

j 

atitinkamai sunumeravęs. 

1. Viena žinia yra reikšminga 
ir verta visų lietuvių, o ne 
tik knygą įsigijusiųjų dėmesio. 
Knygoje tik neapibrėžtai nuro
dyta, kad Pr. Dovydaitis buvo 
"sunaikintas" Sverdlovsko kalė
jime (p. 306) 1942 lapkričio 4 d. 
(pagal Kauno metrikacijos įstai-
gos oficialų pranešimą). Daugia-jm e č i b k a n 
prasnų sunaikinimo" terminą' ., . . i n . _ .. . . 

rv silaisvmo. 1947 m. vel suimtas ir 
nuteistas kalėti, jis mirė 1954 m. 
Vladimiro kalėpaje (tai patvir
tina ir sovietų tritomė lietuviš
koji enciklopedija). A. Stulgins-

Bizauskas jau buvo spėtas Kaune 
nuteisti, ar tik šiaip pakeliui lik
viduotas (iš kitų kalinių mirti
ninkai buvo išskirti tik Minske). 
Taip pat nežinomas likimas D. 
Malinausko, kuris, jau 72 metų 
amžiaus, buvo išvežtas Sibiran 
1941 m. "baisųjį birželį". Kun. 
VI. Mironas buvo areštuotas ir 
įkalintas jau pirmuoju bolševik-

ir P. Klimas (vokiečių Prancūzi
joj 1942 m. areštuotas, kalintas knygoj buvo pridurta: senoji sto-

Taigi, kiek šiandien žinome, 
Pranas Dovydaitis yra tasai iš 
Vasario 16 akto signatarų, kuris 
sovietų teismo formaliu nuo
sprendžiu buvo nuteistas mirties 
bausme. 

Išvengė sovietų keršto tik tie 
Vasario 16 akto signatarai, kurie 
buvo jiems nebepasiekiami (dar 
prieš 1940 m. mirė dr. J. Basan-
vičius, S. Banaitis, S. Narutavi
čius, kun. A. Petrulis ir J. Šernas; 
užsienyje gyveno dr. J. Šaulys, 
spėjo laiku Vokietijon pasitrauk
ti A. Smetona ir J. Vailokaitis), 
ar kurių nespėjo sudoroti pir
muoju bolševikmečiu (vokiečių 
okupacijos metais mirė J. Smil
gevičius, vysk J. Staugaitis ir J. 
Vileišis, pasitraukė į Vakarus M. 
Biržiška, S. Kairys ir prel. K. 
Šaulys). . . . -.. 

2. Aprašius Gario stovyklą 
(šiauriniame Urale, kur Dovy
daitis vienerius metus kalėjo, 

ky*i savojo tautiškumo, kai mo
kyklos turi arba užsidaryti arba 
persiorientuoti pagal amerikietiš
kos visuomenės reikalavimus. 
Kritika ir nepasitenkinimas atei
na dažnai iš tų, kurie mažai ar
ba ir visai neprisidėjo prie tų įs
taigų kūrimo ir išlaikymo. 

Kyla klausimas, kas būtų, jei 
tų vienuolijų visai nebūtų. Ta
da mes neturėtume ne tik ką kri
tikuoti, bet neturėtume nei tos 
spaudos, nei kultūrinių lietuviš-
ktį sąjūdžių, nei tų kultūrinių 
centrų, kuriais vienuolijos rūpi
nasi Man regis, kad mūsų lie
tuviškoji visuomenė nepakanka
mai įvertina mūsų vienuolijas 
ir jų veiklą. Jos Šiame krašte ar
ba buvo jau rastos, a -ba įsikūrė 
mūsų neprašytos ir beveik ne
lauktos. Taip sakant, atsirado jos 
tava darže kaip kokie medeliai, 
neteuktai, netikėtai ir niekieno 
neužsakyti. Todėl mažai kam ky
la Mausimas ir rūpestis, kaip ir 
kodėl Amerikoje reikia išlaikyti 
lietuviškuosius vienuolynus, kad 
jie neišnyktų. 

AflUpmet carinės vergijos lai
kai* Lietuvoje buvo uždrausta 
vienuolijoms kurtis ir veikti. Ši
tas draudimas ėjo drauge su 
spaudos draudimu ir visokio tau
tinio, kultūrinio judėjimo tram-
dysau. Taigi rusų carinė valdžia 
mate ir žinojo, kokią įtaką gali 
kra&a daryti vienuolijos.. 

Arkivyskupas Jurgis Matulai
ti* pažinojo vLą Rusijos žmonių 

kultj, f būdama* F« 

gregaciją, tada žinomą Vargdie
nių seserų vardu. 

Arkivyskupas Jurgis, smeigda
mas ar atkurdamas vienuolijas, 
turėjo dvasioje šviesos, krikščio
niškos kultūros viziją, lemiančią 
tautos ateitį. Tai vizijai Lietuvoje 
kelią greitai užkirto rusų komu
nistinė okupacija. 1940 m. Ne
kalto Prasidėjimo seserys savo 
veiklą jau buvo išplėtusios po 
visą Lietuvą. Savo žinioje jos tu
rėjo 10 senelių prieglaudų, ku
riose buvo 452 seneliai, 5 naš
laičių prieglaudas su 133 našlai
čiais, 12 vaikų darželių su 484 
auklėtiniais, 1 vaikų židinį su 60 
vaikų, 4 bendrabučius, 3 pra
džios mokyklas su 496 mokiniais, 
2 spaustuves, 1 knygyną ir 1 že
mės ūkio mokyklą. 

Jokia priespauda ir jokie perse
kiojimai negali dvasios pavergti. 
Vienuolijos kūrėjo vizija gyvena 
Nekalto Prasidėjimo seserys ir to
liau. 1936 m. rugpiūčio mėnesį 5 
seserys iš Marijampolės atvyko į 
Ameriką ir čia pradėjo kurtis ir 
dirbti tuos plačius darbus, kuriais 
jos buvo gerai žinomos Lietu1 o-
je. Tik čia kitos sąlygos ir kitos 
galimybės. 1940 m. Lietuvoje se
serys galėjo džiaugtis, jog turi 
128 vienuoles, 22 naujokes ir 20 
kandidačių. Tokių skaičių Ame
rikoje šiandien jos nebeturi ir iš
gyvena, kaip ir visos kitos vienuo
lijos, pašaukimų krizę. 

lačiau Nekalto Prasidėjimo 

reikia patikslinti: Pranas Dovy
daitis buvo sovietų teismo galu
tiniu nuosprendžiu, nuteistas su-
šaū"dyfi."Ar šis nuosprendis buvo 
taip ar kitaip įvykdytas, niekada 
nesužinosime. Reikia tai pridurti, k i s (išvežtas* 1941'birželio r 
dei to, kad yra žinoma atvejų,' 
kuriais nuteistieji sušaudyti bu
vo ir ne tiesiog sušaudomi (tai 
būtų per sparti mirtis!), bet kan
kinant užmušami. Tai, aišku, 
daug žiauresnė mirtis. 

Ka'p knygoj pasakyta, visa 
Dovydaičio lretuviška veikla 
Lietuvos pavergėjui turėjo atro-

Įdyti venas ištisas nusikaltimas 
prieš "revoliucinį judėjimą Lie-
uvoje", atseit, saujelės komunis-

įtų (daugiausia sve-imtaučių) 
; siekimą paversti ir Lietuvą rusų 
sovietinės imperijos dalimi (p. 
309^. Kadangi vėliau^Dovydaitis, 
telkėsi tik į kultūrinį darbą, tai, 
didžiausi jo politiniai nusikalti-1 
mai sovietų akyse buvo Vasario 
16 akto pasirašymas ir vadovą-; 
vimas III ministru kabinetui] 
(1919 m.). 

Ne vienas Vasario 16 akto sig- i 
nataras tapo sovietų teroro auka. Į 
Tačiau, atrodo, Pranas Dovydai-! 
t is buvo iŠ jų vienintelis, kuris [Prof. Pranas Dovydaitis S0 savo bendradarbiais jaunaisiais gamtininkais (iš 
buvo formaliai sovietų teismo nu'kairės) chemiku V. Jasaičiu, fiziku A. Puodžiukynu if geologu c. Pakucku, 

jimusi reikia laikyti tai, kad oku-^ "visuomenės klaidinimu". Pačioj 

Šimtametis ąžuolas ir klėtele prof. Prano Dovydaičio teviskžje. 
r 

vykia po karo buvo panaikinta, Į galėjau patikėti. Tačiau, nei tu-
bet po kelerių metų vėl atkurta j rėdamas, nei galėdamas turėti 
— ir būtent — kaip tik toj vie- j subjektyvaus apriorinio nusista

tymo, vadovavausi tiesos reikala
vimu — tyrinėti, kaip iš tiesų 
buvo pagal pirminius šaltinius 
— to meto dokumentus. Visai 
nebuvau nustebintas sulaukęs 
"Atviro laiško" (Darbininkas, 
I976.VII.30, Nr. 31), kuris vie-. 
ną knygos teiginių apibūdino 

toj, kur buvo laidojami kaliniai, 
kad būtų užmaskuoti jų kapai 
(p. 307). Be to, pridėta, kad at
kurtoms stovykloms saugoti ski
riami karinei prievolei pašaukti 
vyrai (aprengti MVD karine u-
niforma), tarp kurių nemaža lie
tuvių. "Tiesiog šėtonišku tyčio-

t 

puotos Lietuvos jaunoji karta 
verčiama tapti enkavedistų paran
kiniais ir marširuoti po bevardį 
savo tėvų kapinyną" (p. 308). 

Visoj knygoj tai buvo vienin
telė vieta, dėl kurios patikimumo 
nebuvau tikras. Be pagrindo bu
vau suabejojęs šia informacija. 
Jau po knygos pasirodymo ją pa

girtino į Kanadą atvykusio Bro-

knygoj pateikiau visus saltisaisį 
kuriais rėmiau savo sprendime 
Jo laikausi ir toliau, nes neran
du pagrindo jį keisti. 

Jei dabar tektų grįžti prie atei
tininkų kilmės klausimo, būtų 
galima svarstymą tik papil-

medžiaga, cyti ta informacine 
kurios pateikia L. 
straipsnis "Skirtingais 

Gudaičio 
keliais" 

niaus Naudžiūno atsiminimai, j (Nemunas, 1976, Nr. 6, p. 36-
-39). Aprašydamas "Aušrinę" ir 
"Ateitį", autorius naudojasi Vil
niaus universiteto bibliotekoj e-
sančiu prel. A. Dambrausko ar
chyvu, būtent Pr. Dovydaičio ir 

paskelbti "Tėviškės Žiburiuose" 
(1976, Nr. 3-6). Dešimties metų 
vaikas, Br. Naudžiūnas 1S48 m. 
su dviem metais vyresniu broliu 
buvo ištremtas į Sibirą. Karinę 
prievolę 1960-63 m. jis atliko, 
saugodamas kalinių stovyklas ta
me pačiame Sosvos rajone, kur 
yra ir Garis. Savo atsiminimuose 
jis taip aprašė tuos metus: "Ka-

Pr, Kuraičio laiškais A. Damb-
rauskui, kurio globoj pradėta 
leisti "Ateitis". Straipsny patei
kiama medžiaga tik papildo ir 
patvirtina, kas. šiuo klausimu 

reiviai maitinami labai blogai, j r n a n o rašyta, ir duoda šiek tiek 
Per ištisus trejus metus neleidžia I naujų duomenų. Polemikoj dėl 
aplankyti savųjų ir aplamai nie- į ateitininkų "tėvo", lyg ginant 
kur neišleidžia. Jų gyvenimas j pasauliečių iniciatyvos nepri-
mažai skiriasi nuo kalinių, ne- klausomuroą s m dvasiškių, bu-
bent tuo, kad kareiviam nereikia i v 0 neigiamas "Ateities" redakto 
kirsti medžių, leidžiama turėti j."aus Dovydaičio, ryšys su Lou-
ginklą, nėra apsupti spygliuotų Į vaine anksčiaą susikūrusia Lietu-
vielų tvora" (Tėviškės Žiburiai,Įv'}Xi katalikų studentų sąjunga ir 
1976.1.22. Nr. 4). Į mano pa-į bandoma visko pradžia laikyti 
siteiravimą Br. Naudžiūnas at- j "Degučių suvažiavimą" su te
sakė 1976.11.21 laišku, kuriame \ kfais sprendimais (žr. "Ateitis", 
patvirtino, kad iš tiesų jis savoj 1961. Nr. 3, p. 109), kokių jis-
karinę tarnybą atliko Sosvos H- tikrai nepadarė, 
pės apylinkėse, kad žinojo Gary-j Remdamasis A Dambrausko 
je esant griežto režimo stovyklą, archyve 
kad visas Uralas nusėtas stovyk- laiškais. 
Jomis. Baigdamas savo laišką, Br. 
Naudžiūnas pastebėjo: "Deja, 
niekas iš lietuvių nežino, kad 
fen yra palaidoti iškankinti lie
tuviai... Ir aš anksčiau nežino-
| a u . 

rasta* Pr. 
L. Gudaitis 

Kuraičio 
pabrėžia, 

kad Dovydaitis dar priklausė 
"Aušrinės" redakcijai, "kai Bel
gijoje. Liuveno katalikų univer
sitete, studijuojantys lietuviai 
kunigai jau buvo gavę jo (Do
vydaičio — J.G) sutikimą būti 
steigiamo katalikiško leidinio re-

3. Pranas Dovydaitis sutelkė! faktoriumi". Toliau straipsny 
ateitininkų sąjūdį/Tačiau kokio-j patvirtinama, kad "Drauguos** 

žurnalo redaktorius A. Damb
rauskas jau buvo kvietęs $% leidi
nį redaguoti kun. M. Vaitkų, ku
ris betgi nesutiko. Liuveniečia! 

mis aplinkybėmis tai vyko, nebu
vo savo laiku pasirūpinta sis
temingai nušviesti, o jau čia, iš
eivijoje, buvo užvirusi netgi 

^karštoka polemika. Todėl ir jau-
| čiau reikalą knygoj šį ateitinin-

jĮ0 kų kilmės klausimą plačiau pa-
I liesti (skyrius "Ateitininkų, 'te

buvę priešingi "tokiam pasirin
kimui", ir tai rodo cituojamas Pr. 
Kuraičio laiškas A, Dabrauskuij 
"Kad kaip reikiant eitų mofoki-

JtNukeUa į 2 fisL2 
. Putnamo seselių kiicliidiuo vaikų laikniiiūm 
j Uavas Tteauolyno kieme, 

tgjiiuii"' i ente. Jaunieji "Eglutės" skaitytojai pakelia šventines ve-

vo' klausimas", p. 330-346). Nu-įvių laikraštis, jis turi būti pačios 
i mačiau iš anksto, jog kai kam į moksleivijos vedamas ir pačios 
nepatiks, kad ne viskuo iš atsi- j moksleivijos pirmučiausiai rtJ-
minimu po penkiasdešimt metųj .. . (Nuttttft I 2 J O 



irPtebP 
Siame numery 
Veikli, jaunėjanti ir gausėjanti 
Lietuviu rašytoju draugija* 
Pokalbis su prof. Rimvydu Šilbajoriu, 
3-ciojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
programos vadovu. 
Tomo Venclovos eilėraštis. 
Albino Baranausko trilogijos 
antrasis tomas. 
Pennsylvanijos angliakasiu Lietuva. 
Pavergtųjų Golgotos kronika. 
Bostono seksteto viešnage Chicagoje. 

MES DAR TURI,."S IR DIDESNIŲ DVASINIŲ LOBIŲ 
Pokalbis su prof. dr. Rimvydu Šilbajoriu, 3-ciojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo mokslines programos vadovu 

Šiais metais vienas žymiausių j tu ir žmogum, ir Ii 
išeivijos kultūrinio gyvenimo! fesionalu visoj s 

bendraujant su žm 
jam yra patrauLC -
— intelektualiniu 
— tauriniu atžvik 
sės, lietuviai kultu 
rėjai, vietos ir laik 

Kertine parašte 
Veikli, jaunėjanti ir gausėjanti 

~ * ~ - * • • • • ' ~ * ' - " * 

Lietuvių rašytojų draugija 

įvykių bus Padėkos dienos sa
vaitgalyje (lapkričio 24 — 27 d.) 
Chicagoje, Jaunimo centre, įvyks
tantis Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas. Tai gražiai tęsiama inte
lektualinio pobūdžio tradicija. 
Paruoša šiam įvykiui yra jau ge-Įtuojami. skirstosi 
rokai įsisiūbavus. Organizaciniam j nes dalis. Viena 
komitetui vadovauja dr. Kazys 
Ambrozaitis, o mokslinės progra
mos sudarymui vadovauja prof. 
dr. Rimvydas Šilbajoris. Atvyku
sį iš Columbus, Ohio, simpoziu
mo programos reikalais Chicagon 
dr. R. Ši'bajorį redaktoriui pavy
ko sučiupti Jaunimo centre ir už
megzti su juo šį pokalbį. 

—Daktare, įvairūs tarptauti
niai, baltiškieji ir lietuviškieji ip'asmę. Bendradarbiavimas Moks 

tuviu, ir pro-
• o pilnumoj,; 
mėmis, kurie I 
ir profesiniai I 
ir emociniai I 
i. Iš kitos pu-
iiinkai ir kū-
• sąlygų dik-
dvi pagrindi-
ju, tuo tarpu 

gal dar vis didesni-, sutelkia žmo
nes, kurių laisva ikio užsiėmi
mai iš tiesų aprė >ia jų profesi
nius interesus, o kasdieninė duo
na uždirbama jiems rninimali-
nės reikšmės, arba ir visai be
reikšmėse, svetim krašto darbo
vietėse. Tokiems žmonėms moks
liniai, kultūriniai ir tautiniai po
linkiai sutampa savo esme, suda
rydami visą tikra; 

moksliniai suvažiavimai Jums lo ir kūrvbos sinv oziume jiems 
nėra pirmiena. Todėl pasakykite, yra ir asmeninė ir intelektualinė 
kokia prasmė ir kokia specifika į būtinybė. Kita grupė, daugiausia 

. yra jau kone tradicija virtusio lie- j jaunieji, pajėgia akstis kaipc 
I tuviškojo Mokslo ir kūrybos sim 
j porfumo, kurio trečiojo susibari 
mo mokslinės programos organi 

Kai šiandien visokeriopoj išei-,denys ir pavasariai" ( I ) . L~ure-
vijos organizacinėj veikloj ne ; atas nuo iškilm ngo prenr jos įtei-
kartą., pasigendama visus š :ldan- kimo ats :sakė. 
čios ugnelės o troškinančių dū- > Draugijos atsikūrimo tremty-
mų pučiama tiesiog debesimis, | | e trisdešimtmetis prisimintas tik 
tai. Lietuvių rašytojų draugijos \ spaudoje. Kitokių minėjimų ne
veikia nei tarpusavyje, nei su ge- • suruošta. Valdyba yra labai dė-
ros valios kaimynais 'jokių kardų I kinga Aidams, Lietuvių Dienoms 
nekryžiuoja, būdama tačiau ne
atiaidi kiekvienam, kas trypia 
žmogiškąsias teises ir neigia lie
tuvių tautos teisę į nepriklauso
mą gyvenimą. 

Šiuo metu yra išrinkta nauja 
Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba. Ji renkama trejiems me
tams. Po pastarųjų rinkimų Drau
gijos pirmininkas Leonardas 
Andriekus išsiuntinėjo draugijos 
nariams informacinį laišką, ku
riuo čia pasinaudodami, apie Lie
tuvių rašytojų draugijos veiklą 
informuojame ir mūsų skaityto
jus bei literatūros bičiulius. 

Naujos valdybos rinkimų bal
sai buvo suskaityti sausio 22 d., 
vadovaujant LB Pfew Yorko apy
gardos pirmininkui Aleksandrui 
Vakseliui. Kandidatavo 14 asme
nų. Valdybai reikalingi 6. Balsa
vo 59 nariai. Vieno balsavimas 
dėl peržengtų taisyklių negalio
jo. Rezultatai tokie: Leonardas 
Andriekus gavo 53 balsus. Jur
gis Jankus — 37, Algirdas Lands
bergis — 35, Paulius Jurkus — 
33, Antanas Vaičiulaitis — 33. 
Leonardas Žitkevičius — 22. I 
revizijos komisiją išrinkti visi pa
siūlytieji, būtent: Stepas Zobars-
kas (56 bal. ) , Stasys Yla (53 
bal.), Ona Mikailaitė (43 b a l ) . 
Sausio 28 valdyba taip pasiskirs
tė-pareigom: pirmininkas —Leo
nardas Andriekus, vicepirminin
kas — Paulius Jurkus, sekreto
rius — Leonardas Žitkevičius, 
iždininkas — Jurgis Jankus, val-

Draugui , Tėviškės Žiburiams, 
Darbininkui , Keleiviui, Europos 
Lietuviui ir Australijos lietuvių 
spaudai už ta proga L R D iškė-
'imą, įvertinimą ir priartinimą 
prie visuomenės. Valdyba pasi
rūpino, kad apie jubiliejinį tris
dešimtmetį būtų informuota ir 
Lietuva. Tai padaryta per Lais
vės radiją Miunchene dviem 5 
minučių transliacijom. 

Praėjusiais metais ir mirtis Lie
tuvių rašytojų draugijai buvo at
laidi. Tik šių metų pradžioje ap
gailestautas Antano Tūl io iške
liavimas. Jisai, nors 

| žavimas patikėtas Jums? 

— Gal giliausia lietuviškojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
prasmė išplaukia iš tarpusavio, 
lietuv'ško bendravimo ilgesio to
je plotmėje, kurioje lietuviai 
mokslininkai ir kūrėjai dirba sa
vo profesini darbą, arba seka sa
vo esminį žmogišką pašaukimą. 
Organizuotoji išeivijos lietuvių 
bendruomenė, aplamai paėmus. 

profesionalai sve'ma kalba ir 
svetimoj visuojpe įėį, intelektua
linėj — akademinėj srity. Jie tuc 

tokiu as-savo veikloj neparodo 
pektų, kurie galėtų užangažuo-
ti ir patraukti lietuvį griežtųjų 
-noksiu specialistą, nes jam įdo
mu tokie dalykai (žvaigždės, ak
menys, bacilos, atomai, formu
lės ir panašiai), kurie su tautine 
sąmone, kalba ir istorija patys Kiekvienu atveju, įvairių sri-
per save nieko bendro neturi. Jo čių ir palinl "ių mokslininkai 
lietuviškumas gali reikštis arba Į šiame simpoziume arba suranda, 
politinėj-visuomeninėj srity, kuri ar sutvirtina, -plečia ir pagili-
jo profesinis pasaulis vaidina an-1 na savo lietuviška sąmonę, lietu-

oanašūs į griežtųjų mokslų spe
cialistus, kad lietuviškasis aspek
tas jų pasirinktose profesijose ga
li ir nevaidinti jokios rolės. Ta
čiau, įgimto (t. y., iš tėvų ir 
draugų paveldėto) lietuviško 
jausmo traukiami, jie dažnai 
žiūri į lietuviškumą (plačaiu-
sia to žadžio prasme) kaipo į 
dvasinę "gimtąją žemę", į dirvą, 
iš kurios išauga jų pačių asme
niško talento ir išsilavinimo vai
siai. Jiems šis simpoziumas sutei
kia gilesnį, kultūriniu ir profesi
niu atžvilgiu daugiau jų asme
niškiems reikalavimams atitin
kantį šios dvasinės Lietuvos, gim
tosios žemės, pajutimą. 

Trečiojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo visos mokslinas programos vadovas 
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris. 

kurti mokslinių — kultūrinių] nizacinio Trečiojo mokslo 
interesų tautinės bendruomenės, kūrybos simpoziumo komiteto? 

ankstesnės 

traeilę rolę, arba tarp šeimos ir 
draugų, kur profesiniai interesai 
gali visiškai likti nuošaly. Tuo 

- poziurnai ir suteikia progą mūsiš
kiam mokslininkui pasijusti kar-

Amerikos lietuvių kartos rašyto-1 tarpu gi kiekvienas žmogus viso-
jas, kūrybiškai įsiden'no į neprik- 'se savo gyvenimo apraiškose ilgi-
lausornos Lietuvos bei tremties' si išbaigtumo ir visumos. Šie sim 
literatūrą savo gero lygio nove
lėmis bei dramomis ir buvo nuos
tabiai palankus Draugijai. Tai 
ypač pajuto pirmininkas, praėju
sį pavasarį aplankydamas velionį 
Pasedenoje, Floridoje. Tada jis 
atskleidė ir savo testamentą, ku
riame dosniai pagerbta Lietuvių 
rašytojų draugija. Tulys jau sir
go vėžiu. bet atrodė guvus ir 
kalbėjo beveik tik apie kūrybą. 

Liečiant rašytojų bendrąją. 
kultūrinę veiklą, tenka pasakyti, 
kad ji susilieja su Lietuvių Bend-I 
ruomenės. žurnalistikos, mokslo į 
ir visuomenės veikla, kur Drau- j 
gijos nariai reiškiasi kaip orga- i 
nizatoriai. vadovai, profesoriai,' 
redaktoriai ir net knygų leidėjai. 
Nors ir ne Draugijos vardu, ta
čiau jie pateikia svarų įnašą mū
sų kultūriniam gyvenimui. Tad 

viškąjĮ "aš . Tuo jie ypač daug 
pasitarnauja Ii tuvybės reikalui, 
nes suteikia jam platesnį ir gi
lesnį, tarptauiiėje plotmėje sva
resnį turinį, aukštesnę prasmę. 
Žiūrint į Amerikos tautines ma
žumas, galima oastebeti, kad tos 

gana greitai išsigimsta \ maža
vertes "ethnic pienie" grupeles, 
kur dešra su kopūstais (arba ko
kia nors straigė, pipiras, aštuo-
niakojis), sentimentali dainelė, 
dilstantys prisiminimai, pilnėjan
ti taurelė, tuštėjanti politinė re
torika ir sudaro visą? tolydžio 
nykstantį tautiškumą. Mums 
pavojus irgi gresia, bet mes dar 
turime ir didesnių dvasinių lo
bių, kurių apsaugojimui ir pa
dauginimui tarnauja ir šis sim
poziumas. 

— Organizacinis komitetas at
lieka sunkų ir sudėtingą darbą, 
kurio paprastai mokslininkų su
važiavimuose arba niekas nedir
ba, arba jį, kartais nevykusiai, 
vykdo patys mokslininkai. Jis pa
rūpina simpoziumui patalpas, su-

zaičiu, inžinierium Rimkevičium 
Į ir kitais organizacinio komiteto 
I aariais, nes aš žinau, kad jie kal -
j ba ir plačiosios lietuvių bendruo

menės vardu, tuo pat metu a p 
tarnaudami ir mokslininkų po-

| reikius, perduodami visuomenei 
jų balsą, konkrečiai kalbant, v i -
>a akademinė programa, jos po
būdis, kryptis, kalbėtojų parinki
mas ir L t. pasilieka pilnutinėj 
pačių mokslininkų kontrolėj, 
kai tuo tarpu organizacinis ko
mitetas planuoja visus pramogi
nius, šventiškus įvykius, suriš
tus su simpoziumu. 

— Kodėl šis intelektualinio po-
i būdžio lietaivių susibūrimas tur i 
! lyg ir dvigubą pavadinimą, bū 
tent — mokslu ir kūrvbos? 

— Kadangi pirmojo simpoziu
mo rengimo darbuose man nete
ko dalyvauti, tai aš tikrai ir neži
nau šio dvigubo pavadinimo isto
rijos. Kaip aš dabar suprantu, 
tai šis pavadinimas išreiškia 
daugialypius santykius u iš tk?$ą 
neatmezgamus ryšius tarp moks
lo ir kūrybos. Moderniame pasau
lyje šios dvi sąvokos tam tikrais 
atvejais yra taip suartėjusios, kad 
kartais sunku jas net išskirti. Pa
rkaičius kai kurias Oppenheime-
rio ar Einšteino mintis, aiškiai 
matyti, kad jų skverbimasis į vi
satos paslaptis dažnai kyla iš 
emocinio ir moralinio impulso, 
panašaus į poeto, įkvėpimą. Savo 
ruožtu, rimtas kūrėjas — daili
ninkas, rasytpjJks, muzikas — 
šiandien yra kartu ir meno pa
saulio dėsningumų "kūrybinės 

ir 

— Kuo ir kaip reiškiasi ben
dradarbiavimas tarp Jūsų (moks-

iš jų, kurios r ^ori ar negali su-ilinės programos vadovo,) ir orga-

telkia lėšas, planuoja pramogas, 
užangažuoja spaudą, atlieka dau
gybę smulkių, tedhniSkq užda
vinių, visokeriopai globoja suva
žiuojančius paskaitininkus ir ap- I 
lamai rūpinasi atkreipti visuome 
nės dėmesį į būsimą simpoziu 
mą. Sis lietuvių mokslininkų su 

gamtos įstatymų" ieškotojas, ap-
sprendėjas ir klasifikuotojas. tuo 
jis savotiškai panašus į akademi
nį mokslininką. Kai kurie sako, 
kad literatūros kritika yra t a m 
tikro pobūdžio, "menas": galima 
savo ruožtu ^Qfti , kad grožinė 
litera tūr i ė s t ą j į savo dalimi yra 
žmogiškos, vkupmeninės tikro
vės modeliayjrftąs, jos "kritika". 
Dabar jau roeį vis aiškiau prade
dame Mipras/i, kad mokslas ir kū
ryba nėra iš ;iesų atskiri, užda
ri dvasinio gyvenimo kambariai, 

n j . , , j bet tik to paties žmogiško kūry-siburimas tuo panašus i 
, , , -. , \ \ p c \ < -.„f„ bimo polėkio skirtingos, prasmm-mokslo draugijos (AABS) kome- r T J .* . . . . « , , .. - , - įgai tarp savęs santykiaujančios rencijas, xad JIS yra specialus įvy- j 

dvbos nariai — Antanas Vaičių 
laitis ir Algirdas Landsbergis, j ^ t e ™ a stebėtis, kad pat, LRD 
Landsbergis taip pat bus Drau-« 
gijos, ryšininkas su kitatauč;a:s. riose j au dirba jos nariai kitu 

vardu. Bet ir pati Draugija sie-
W<»ri kultūriniais - literatūriniais Praėjusieji metai buvo našūs. 

T?A,V, -eras pluoštas grožinių raš 
tų. LRD premiją laimėjo Albi- j rer^ma-"s, | kuriuos pirmiausia i-
aas Baranauskas už knyja "Ru-1 ĮNi&eLaą į 2 g s i } i 

kis ne tik mokslų srityse, bet ir 
tautinėj visuomenėj, yra ne tik 
akademija, bet ir savotiška šven
tė. Kai kas gali pagalvoti, kad 
tuo būdu mes "atskleidžiame" nuostabu, k ^ į ye ir megst 
sukauptą moKsimi mąstymą 
be reikalo "supopuHarin^m' 

ir 
kie

tos intelektualinės disciplinos re
zultatus. Bet galima į dalykn 
žiūrėti ir kitaip. Tiesiogiai ar BB-
tiesogiai daugumas mūsų esi m e 
savo kilme europiečiai, paveldė-
ojai senų Europos akademinių 

apraiškos. O galų gale, mūsų 
mokslininkai ir kūrėjai visuomet 
buvo linkę tnrp savęs maloniai, 
šiltai bendradarbiauti, tai ne-

a kar
tu susirinkti7i bendrą simpoziu
mą. 

— Skaitytojams būtų idoma 
iš anksto žinoti bendrąjį struktū
rinį simpoziumo darbų vaizdą. 
Būtent: kokių sričių sekcijos yra 
sudarytos, o gal jau aiškūs ir sek-

trad'iciju. Kai kurios "iš jų. p a . j cijų detalesni poskyriai? 

Prof, dr. Rimvydai Šilbajoris (JuurSjej ka." radaktcrįom Jaunimo c«atro Itavmčie, Oūtigoi*. 

vysdžiui vieši, net iškilmingi, 
doktorato disertacijų apgynimai, 
kaip tik ir jungia pilietinius ir 
akademinius visuomenės aspek
tus, tuo nesumenkindami nei vie
no, nei kito, bet itvirkšGai, pa
keldami juos į bendrą, aukštesnę 
plotmę. Mūsiškio organizacinio 
k -miteto veikla, šalia praktiškų 
darbų, kaip tik ir išreiškia, atsto
vauja tai aukštesnei bendradar
biavimo dvasiai. Užtat man ir 
smagu dirbU su daktaru Ambro-

— Kaip ir praeitą sykį, simpo
ziumas susidės iŠ trijų pagrindi
nių dalių: griežtųjų mokslą, 
kurių propagandai vadovauja dr. 
Vytautas Kiemas, medicinos — 
dr. Mindaugas Vygantas ir huma
nitarinių mokslų, kur paskaitas 
organizuoja dr. Janina Rėklaitie-
nė. Sis pastarasis poskyris apima 
ir Lituanistikos instituto suva
žiavimo programą, nes jis bus 
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5/a/ne numery 
Pajudinkime "įšalusias" knygas. 
Jei mokėsime išnaudoti visus turimus 
resursus: pokalbis su Kultūros 
tarybos pirmininku Juozu Gaila, 
Reiner Kunze - Rytu Vokieti jos poetas. 
Iš Ryti| Vokietijos poezijos. 
Netolimos praeities heroizmas. 
Kai dailininke įninka 
į vienę kurie tema. 
Dar del svetimu vardu rašybos. 
Kanados Stratf ordo festivalyje. 

JEI MOKĖSIME IŠNAUDOTI VISU: URSUS • • « 

Kertine parašte 

Kalbamės su JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininku Juozu Gaila 

Lietuvių Bendruomenė išeivi- ka vėluotis, nes mano asmeniniai' 
joje yra viena iš tų organizaci-j reikalai taip susiklostė, kad esu į 
jų, kurios vadovybėje nėra na-į persikėlimo iš Philadelphijos į į 
pakeičiamų narių. Kiekvieneri \ Baltimorę stadijoje, taip pat, ne-j 
Bendruomenės demokratiški rin- tikėtai mano šeimą aplankė mir-Į 
kimai vadovavimui įpareigoja i tis. Kaip žinote, buvusį Kultūros! 
apsčiai ir naujų vardų. O dirban
tieji neįsipilietina čia iki amžiaus 
pabaigos tame ar kitame poste, 
bet, reikalui esant, nesikrato ir 
kito darbo, jei tenai talka yra 
reikalinga. 

Po pastarųjų Lietuvių Bend
ruomenės rinkimų taipgi be ypa-

tarybos pirmininką Anatolijų 
Kairį š. m. pradžioje ištiko auto
mobilio nelaimė; sausio 22 d. nu
vykęs į Chicagą teberadau jį 
sunkioje padėtyje ligoninėje, tad 
ir pareigų bei iždo perėmimas 
nebuvo įmanomas. Tačiau, ne
žiūrint šių kliūčių, nors ir netu 

tingų kovų ir skausmų ne vienas, r ė d a m a s valdybos, iždo ir knygų 
vadovaujantis postas patikėtas lesu pradėjęs kultūrinius reikalus 

Pajudinkime „įšalusias" knygas 

Kaliais, pirmąsyk įžengęs į bib
lioteką Amerikoje, ėmiau ieškoti 
knygų apie Rytų Europos lite
ratūrą ir istoriją. Manęs laukė 
dvi nemalonios staigmenos: visų 
Rytų Europos tautų knygų su
ma buvo gerokai mažesnė už vie
nos Rusijos, o apie Lietuvą ne
buvo nė vieno pavadinimo. 

Toksai apsižvalgymas virto 
įpročiu. Ir dabar, vos įžengęs į 
viešąją ar universitetinę biblio
teką, suku, kaip arklys vandens 
pusėn, prie Rytų Europos lenty
nų. Šiandien, palyginus su anais 
senaisiais laikais, padėtis truputį 
pagerėjusi. Nors skaitantieji ame
rikiečiai tebėra labai neapsisvie-
tę, turint minty Rytų Europos 
kultūrą, bet tos kadaise apytuš
tės lentynos nuosekliai vis pilnė
ja. Atsirado amerikiečių ir ang
lų leidėjų, nepraeinančių pro 
lenkų ir čekų rašytojus. Rytų 
Europą pradeda atrasti universi
tetinės leidyklas. Vengrai patys 
spausdina visai neblogai išvers
tus savo klasikus (pvz. "Corvi-
nos" išleista Adomo Mickevičiaus 
bendralaikio Petoefi biografija). 
Ukrainiečiai turi įsisteigę net in
stitutą, kuris jau leidžia į pasau
lį didžiulius jų raštų tomus. 

Svarbiausia, tose lentynose 
rikiuojasi ir veikalai apie lietu
vių literatūrą ir istoriją. Jų jau 
yra tiek, kad šiandien universite
te galima dėstyti lietuvių litera
tūros, kultūros ar net tautosakos 
kursą. Iš tų leidinių ištraukas 
persiapausdina įvairūs amerikiečių 
Vadovėliai ir antologijos. V. •"a tai, 
didžiąja dalimi, yra Stepo Zobars-
ko vadovaujamos "Manyland Bo-
oks" leidyklos nuopelnas. Kaip 
tos lentynos aūodytų, jea Zcbars-* 

kas nebūtų šio darbo ėmęsis, ar 
būtų 1 pametęs po pirmųjų 
sunkumų? Lentynos būtų apy
tuštės. Nežiūrint mūsų didžiavi
mosi savo organizaciniais sugebė
jimais, nepaprastai daug tebepri
klauso nuo vienintelio žmogaus 
vizijos, ryžto ir ištvermės. 

Apie "Manyland Books" vėl 
kalbame, nes lietuvių literatūros 
kolekcija šiandien galėtų būti 
dar didesnė. Du stambūs veika-: 
lai, lietuvių prozos ir poezijos j 
rinktinės anglų kalba jau ilgą; 

laiką įšalusios spaustuvėse ir ne
gali pajudėti į lentynas. Infiiaci-
nis spaustuvės kainų kilimas, 
spaustuvės savininkų pasikeiti
mas ir panašios bėdos įšaldė 
šiuos du tomus ir keletą kitų; 
leidinių. 

Bet juk tai "privati" leidykla, 
Zobarsko "privatus" reikalas... 
Tokių komentarų ne vienas 
esam girdėję. Jie absoliučiai klai
dingi. Kaip teatras, šeštadieni-

I nės mokyklos, šokių šventės ar 
panašūs reiškiniai, taip ir repre
zentacinių knygų leidimas sve
timomis kalbomis yra mūsų visų 
bendruomeninis reikalas. Tokie 
leidiniai yra beveik visad deficiti
niai pinigine prasme, bet jie ne
ša didelį pelną, šviesdami (pasau
lį Lietuvos ir lietuviškosios kultū
ros spinduliais. Kad taip mūsų 
svarbiosios politinės ir kultūrinės 
organizacijos suremtų pečius ir 
išstumtų šiuos du svarbius leidi
nius į viešumą, kad atsilieptų 
pavieniai mecenatai! Lietuvių 
prozos ir poezijos rinktinių toles
nis likimas yra egzaminas mums 
visiems. 

jame dar nebuvusiam žmogui. 
Toks yra naujasis JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Juozas Gaila. 
Žinodami, koks be galo svarbus 
mums visiems kultūrinis išeivi
jos gyvastingumas, bent keliais 
klausimais čia kreipiamės į nau
jąjį Kultūros tarybos pirmininką 
Juozą Gailą, informuodamiesi ir 
dalindamiesi bendruoju rūpesčiu. 

—Kokie pirmieji rūpesčiai bu
vo, pradėjus eiti JAV LB Kultū
ros tarybos pirmininko pareigas? 

— Kiekvieną darbą pradedant, 
didžiausias rūpestis yra susirasti 
talkininkų: šiuo atveju —suda
ryti darbščią tarybos valdybą. 
Deja, su valdybos sudarymu ten-

tvarkyti, apylinkes judinti, pre 
mijomis rūpintis. Techniškuo
se darbuose man talkininkauja 
JAV LB centro valdyba Philadel-
phijoje. 

— Ar savo kadencijai susidaro
te kokį išankstinį Kultūros tary
bos veiklos planą, ar žadate už
siiminėti problemomis, kurias 
pats gyvenimas ant stalo paklos? 

—Esu ne kultūrininkas, bet 
administratorius, kitaip tariant 
gaspadorius. Pirmiausia didžiau
sią dėmesį kreipsiu į kultūriniams 
reikalams administracinio apara
to sudarymą apygardose ir apy
linkėse, nes kas iš gražiausių pla-

Knygų 

Šiandien Chicagoje, Margos mokyklos auditorijoje, prasideda šių meni €hi-
cagos Lietuvių operos sezonas: statoma Charles Gounod "Romeo ir Julija". 
Operos dirigentas ir meno vadovas Aleksandras Kučiūnas paskutinėj repeti
cijoj. Uždanga skleidžiasi... Pradedam! Nuotr. V. Jasineviciaus 

nų ir sumanymų, jei nėra kas 
juos tinkamai vykdo ir nėra kas 
sutelkia lėšų jų įgyvendinimui. 
Kultūrinės veiklos planas yra su-

Linksmasis reporterio pieštukas: sulietuvintos operos premjera 
•mr— 

i 

A. Landsbergis I 

Lietuvių išeivijos jaunosios kartos atstovai Romuka? ir Julytė: "Mudu mylimės!... Mudu mylimės!-** 
Julytės mama, ponia Bendruomenienė: "Kad man tU tas ilgaplaukis Aliukas daugiau nesimaišytų. Julyte, marš 
i vidų.** 
Romuko mama- ponia Altien*: "Bendruomenyt* m*n ; martiM? Geriau paiauiio pabaida" Vaike, marš namo!" 

piUiaįs Vuu&rū ^tuuiUk 

darytas buvusios Kultūros tary
bos. Mano supratimu, jis reika
lingas gero apkarpymo, atsižvel
giant į mūsų ribotus išteklius, 
kad būtų įmanomas vykdyti, ir 
tam tikrų papildymų, kuriuos 
iššaukia besikeičiąs gyvenimas. 
Visiškai neabejoju, kad teks užsi
iminėti problemomis, kurias, 
kaip Jūs sakote, pats gyvenimas 
ant stalo paklos. 

Aišku, ka'a lietuviškai veiklai 
'egalima skirti tik poilsio valan
das, visada yra pavojus paskęsti 
nuo!atin\iose susirašinėjimuose, 
pasitarimuose, posėdžiuose ir ten
kintis tik būtiniausių kultūrinių 
reikalų atlikimu. Vis dėlto, ti
kiuosi, kad aš ir būsima valdyba 
mokėsime taip susitvarkyti, kad 
mums liks laiko ir ilgalaikio pla
no vykdymui. 

— Vis dėlto, kurios mūsų sa
vaime riedančio kultūrinio gyve
nimo gerovės ar negerovės Kul
tūros tarybai ir Jums atrodo šiuo 
metu aktualiausios ir kaip Kul
tūros taryba galiKitų jas spręsti 
arba bent prie vienokio ar kito
kio sprendimo kuo ir kxdp prisi
dėti? 

— Viena iš aktualiausių mū
sų kultūrinio gyvenimo proble
mų yra ta, kad mūsų knygų 
sandėlių lentynos lūžta nuo ne-
išparduotu knygų, o mes vis ra
ginami leisti kitas. Net ir sudary
tasis kultūros veiklos planas per 
daug bazuojasi naujų knygų lei
dimu: nuo botanikos žodyno iki 
studijos apie dvikamienius as
menvardžius. Kas gi tuos leidi
mus išpirks? ViYškai neteigiu, 
kad jau viską vertingiausio iš
spausdinome ir kad jau nebetu
rimo knygos mylėtojų nr pirkė-
;*i:. Suprantu taip pat mūsų kul
tūrininku, mokslininkų troški
mą savo ilgų metų darbo vai
sius matyti knygos formoje, kad 
tais lobiais galėtų dalintis ir 
eteinančios kartos išeivijoje ir bū
simoje nepriklausomoje Lietuvo
je. Tačiau turima būti realūs. 

skaitytojų ir pirkėjų 
kaičius kasmet mažėja ir, ne

žiūrint kiek mes bedėtume pa
stangų leidinių platinime, ste
buklų nepadarysime. Tad, in
vestuodami stambias pinigų su
mas į naujus leidinius, turime 
būti nepaprastai apdairūs. Kaip 
neapdairumo pavyzdį galiu pa
imti LB krašto valdybos išleistą 
rinkinį "Dainos chorams". Jį iš
leidome, nes mūsų muzikai ir 
mūsų chorai priekaištavo LB, 
kad pastaroji neparuošianti tokio 
žanro leidinių. "Dainų cho
rams" išleidimas LB kainavo ne 
toli 6,000 dolerių. Iki šiol jų iš
parduota už porą šimtų dol., ir 
veik visos knygos guli dėlėse ma
no ir V. šaleiūno namuose. Cho
rai nusipirko jų po egzemplio
rių, pasigamino multiplikavimo 
mašinomis ir daugiau jų nebe
pirks. 

Jeigu nutariame leisti tik tuos 
veikalus, kuriems rinka yra už
tikrinta, tai ką daryti su tais pa
ruoštais mūsų kultūrininkų dar
bais, kurie jau yra rankraščiuose 
ir kaip jais galės pasinaudoti ta 
mūsų visuomenės dalis, kuri tuo 
domisi? Manyčiau, kad čia ir bū
tų Kultūros tarybos pareiga tuos 
rankraščius multiplikuoti ir su
daryti sąlygas jų naudojimui 
šiandieną ir išlikimui ateičiai. 

— Vyresniems mūsų kūrybin
giems kultūrininkams nesulaiko
mai iš gyvenimo pasitraukiant, 
kaip Jūs žiūrėtumei į išeivijos 
kultūrinio fryvenimo ateitį ir į 
Tyresniųjų pakaitą? 

— Kas ir kaip į mūsų kultūri
nio gyvenimo a*ei*į bežūrėtų, ji 
niekam negali atrodyti šviesi, ta
kiau ji jokiu būdu nėra beviltiš
ka. Jei ii tokra būtų, jau šiandie
n i n;ekas iŠ mūsų dėl jos ne
draskytume. 

Pirmiausia pajusime grožinė** 
literatūros spragą. Jei vidurinė 
karta dar vieną, kitą poetę ir ra
šytoją davė. tai iš mūsų jauno
sios kartos kitokių vargiai sulauk
sime. Su mažomis išimtimis, net 
ir tie jaunieji, kurie lituanistines 
mokyklas bus baigę ir įgimtais li
teratūriniais talentais apdovano
ti, kažin ar kurs, nes jų lie
tuvių kalba bus per silpna: virtu
vinė, bot ne literatūrinė. Grei-
č;au tokie bandys rašyti angliš
kai ir nevengs lietuviškų temų. 

10 — 15 metų laikotarpy pra
dės retėti mfisų laikraščiai ir iš
nyks kulturpolitiniai žurnalai. 
Pasliks tie laikraščiai, kurie 
šiandieną yra pozityvūs ir tar
nauja visos išeivijos labui, bet ne 
savos politinės partijos intere
sams. 

Muzikiniame gyvenime savų 
choru renesanso nesulauksime. 
Muzikų iš jaunųjų atsiras, gal 
net ir daugiau ir net talentinges
nių. Tikrai netrūks dailininkų, 
nes dailę, taip kaip ir muziką, kal
bos barjerai nevaržo. Aišku, atei-
t:es jaumjių muzikų ir daili
ninkų kūryboje pasigesime lietu
višku motyvų, tačiau ne visada 
įų suradome ir iš Lietuvos atvy
kusios kartos kūryboje. Tautinis 
vikis mūsų jaunimo tarpe tapo 
toks populiarus, kad jis ir toliau 
dominuos mūsų kultūriniame 
gyvenime. Netruks nei šokėjų, 
nei žiūrovų. 
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numery 
Saul Bellow apie disidentus, 
Rytij Europą ir Sovietų Sajungę. 
Kazio Varnelio kūryba 
ir }o lituanistikos rinkiniai. 
Pastabos apie du literatūros vakarus. 
Veterinarija ir politika anais laikais: 
dr. Kazio Almino atsiminimai. 
Marijos Saulaitytes-Stankuvienes 
eilėraštis. 
Sudrumstos ramybes poezija. 
Kristus miršta Lietuvoje. 

Kertine parašte 
Sąri BeHow apie disidentus, 
Rytų Europą ir Sovietų Sąjungą 

Amerikiečių rašytojas Saul Bel-
low, 1976 metų Nobelio premi
jos laureatas, "Literatūroje ir me
ne" ^pristatomas kaip aštrus Ame
rikos visuomenės kritikas, ger
biantis didžiuosius 19 amžiaus ru
sų rašytojus ir rašantis plačia
jai publikai, o ne elitui. Visa tai 
yra teisybė — Bellow'ui tinka 
prancūzų egzistencialistų nukal
tas "užsiangažavusio" rašytojo 
terminas. Tačiau "Literatūra ir 
menas" praleidžia nepaminėjęs 
Bellovv pažiūrų Rytų Europos ir 
komunizmo atžvilgiu. Tos pažiū
ros gi yra labai svarbi jo gilaus 
visuomeniškumo ir "pilietišku
mo" dalis. 

Saul Bellow nuo pat anksty
vųjų savo literatūrinės karjeros 
dienų nuosekliai pasisakė už pil
ną žmogaus teisių įgyvendinimą 
Rytų Europoje bei Tarybų Są
jungoje ir protestavo prieš tų 
teisių pažeidimą. Kai tik Ameri
koje įsisteigdavo koksai komite
tas disidentams ar menininkams 
ginti — Panovų, Bukovskio ar 
Sacharovo pagalbai —jo narių 
sąraše visad iškalbiai rikiuodavu
si ir Bellow'o pavardė. Pastaruo
ju metu jisai įstojo į "Committee 
on the Present Danger' — Komi
tetas dabartiniam pavojui svars
tyti, kurio pareiškime apie Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos ianty-
kius taip rašoma: 

"Mūsų valstybei, pasaulio tai
kai ir žmonių laisvės reikalui 
grasa pavojus. To pavojaus pa
grindinė versmė yra Sovietų Sa-
jtmgos pastangos užimti domi
nuojančią poziciją, pagrįstą iki 
šiol nematytu ginklavimusi. So-
vietų Sąjunga nepakeitė savo il
gamečio tikslo dominuoti pasau
lyje iš vienintelio centro — Mask
vos. Ji ir toliau atkakliai išnaudo
ja kiekvieną progą išplėsti savo 
politinę ir karinę įtaką po visą 
pasaulį . 

Saul Bellow nuomone, "Vaka
rų laisvuosiuose kraštuose" ne-
pakankamai rūpinamasi Tarybų! 

KAZIO VARNELIO KŪRYBA IR JO LITU #*al TIKOS RINKINIAI 
JUOZAS PRUNSK1S 

Dail. Kazys Varnelis šiuo me- į Geometrinis abstraktas 
t u laimi visų dėmesį dėl dviejų i 
priežasčių: jis susilaukė aukš- į Tik dabar čia jis atsiskleidžia 
to įvertinimo lietuvių daili-!nauju žanru, pasinešęs į geo-
ninkų tarpe paskirtąja jam Lie- j metrinį abstraktą, kuris išreiš-
tuvių fondo ir drauge Lietuvių į kia dabartinės architektūros ir j 
bendruomenės 1000 dol. premija 
už savo kūrybos darbus ir, an
tra , vasario 25 d. jis sulaukė 
60 m. amžiaus. 

Kalbant apie jo amžiaus su
kaktį, reikia prisiminti, kad yra j 
gimęs Alsėdžiuose ir kad iš sa-> 
vo tėvo, žemaičio dievdirbio, j is ; 

yra paveldėjęs tris geras savy
bes: meno talentą, religinės kū
rybos pamėgimą ir branginimą 
visa to, kas lietuviška. 

Pagrindinių meno formų nuo
voką gavęs iš savo tėvo liaudies 
skulptoriaus, jis meno studijas 
ėjo Kauno Taikomosios dailės 
institute, jas gilino, baigdamas 
Vienos Dailės akademiją. 

DieT-cUrbie sūnų religinio me
no pamėgimas nuvedė į Bažny
tinio meno muziejų, kur jo su
gebėjimai iškėlė jį į direktoriaus 

meno sintezę. Tai konstrukty
vizmas, aštriabriaunė tapyba, 
tai optinės vizijos, kur akis su
randa tai žvaigždes, tai kvadra
tus, kur net kubi^tinės formos 
nėra sustingusios, o akį žavin
čios savo švelnių niuansų slink
timi, kur nėra stagnacijos, o 
tarsi amžinas tų gyvų abstrak
tinių geometrinių elementų ato
minis knibždėjimas. 

Nenuostabu, kad jo tokia iš
radinga ir savita kūryba susi
laukė aukščiausio įvertinimo, 
premijų Chicagos Meno institu
to ir kitose pamdose, ir tai 
jam atidarė vartus į meno dės
tytojus Chicagos miesto kole
gijose, kur jis neseniai pakel
tas į pilno profesoriaus laipsnį. 

Barokinė choreografija 
Jo kūriniai jau yra patekę j 

postą. Lankydamas Žemaitijos j Mikvaukės. Iowos miesto, Dart-
kaimus, jis rinko religinio ir į moutho kolegijas, Acrono Meno 
kitokio liaudies meno senienas, j instituto ir kitus muziejus. Jo 
fotografavo senovės kultūros! darbais rodo gražų susidomėji-
paminklus. o atvažiavęs į Nau-1 mą studijiniai veikalai apie me-
jąjį Pasaulį ir pakviestas į pir- \ ną. Net nucsrabu: kai mes jo 
maujančią Daprato bažnytinio naujuose geometriniuose abs-
meno studiją, vėliau įsteigęs traktuose nebeįžvelgiame lie-
ir savo tokią pat studiją, ėmė tuviškų dailės bruožų atgarsių, 
vitražais, mozaikomis, naujai J a n van Marck. Kanados meno 
sukurtais altoriais, mo'nstranci- žurnale "Artscanada", įdėdamas 
jomis, žvakidėmis puošti šven-' n e t keturias Varnelio reproduk-
toves Clevelande, Chicagoje, c iJas, lygindamas naująją jo 
Putname. Marianapoly. Hins- kūrybą su barokine choreogra-

įžvelgia joje sintetinius 

. 

Dailininkas prof. Kazys Varnelis savo studijoje 

fija. 

Jiems šis rankraštis įdomus. 
Juk čia ir lietuviški Ruigio ran
ka rašyti lydraščio žodžiai: 
"Ar tiks, ar netiks, imk meiliai 
tatai, jei darbas nevertės, par-
tiųsk čionai". 

Čia pat pirmojo Krokuvos 
i paustuvininko išleista Guanini 
kronika — Lietuvos istorija iš 
1578 m. 

Stebiesi, skaitydamas Schu-
etzo kroniką — Prūsų istoriją, 
kur pirmą kartą užfiksuota 
Pilėnų gynėjų tragedija veika
le, išleistame 1549 metais. Be 
jo gal mes nė nežinotume he
rojiškos Margio žmonių aukos. 

Varnelio lobyne yra ir Koja-
lavičiaus istorija, ir Kraszews-
kio Vilniaus istorija, ir Liauter-
bacho kronika, ir Dlugošo abu
du tomai, ir Hartknocho "Polo-
nica" su gausia medžiaga apie 
Lietuvą, ir -Sohlozerio Lietuvos 
istorija, kuri buvo pirma kregž
dė svetima kalba (vokiečių) 
apie Letuvą, neskaitant anks
čiau pasirodžiusiu lotynų ir len
kų kalbomis. 

Čia yra ir garsusis Vilniau* 
į universiteto auklėtinio K SUnes-
* navičiaus veikalas **Arf5s masgt 
j nae arti'.eriae", Amsterdame 
I išleistas 1650 m., su lietuvio su- , 
kurtais net ir raketų braižiniais. 
Lietuvis trimis šimtmečiais bu
vo pralenkęs vokiečius. Ne vel
tui britai dabar išleido šio vei
kalo faksimilę ir vertimą j an
glų kalbą; ji iš^vertė ir pran
cūzai, ir vokiečiai, sudedami 
abi da'is. 19^1 m, Keista ir 
Lietuvoje. Varnelio turimas 
egzemp'iorrae — iš Berlyno 
karališkos bibliotekos. Net Vil-
liaus univ. Ivrblioteka šio vei-paisant jo plataus pasiruošimo jo surinktos mūsų raštijos is 

ir patirties mene, Kazio Varne- į torinius. ku'tūrinius lobius, ne-; ^alo pirmos laidos neturi. Daug 
lio išskirtini talentai nebuvo gali suvokti, kuo reikia la-' v a r n e l įo turimu knygų n ė r a 

pažinti iki paskutinių kelerių biau stebėtis ar Varneliu, dai-
metų, kada jis susiiauKe tokio j 

Kazvs 
dale. Bene dauguma mūsų JAV, 
lietuvių vienuolijų, šventovių jo j archaiškos lietuvių kalbos bruo-, pasisekimo parodose . 
meniškai atbaigtos, vis įvedant j ž u s ' tam t i k n * taxi^i atgarsį, i Varnelis savo tapyboje parodė, 
ir modernaus stiliaus originalu-! Vokietijoje išleistoje kny- kaįp be galo įvairūs tie paprasti 

goję "Galerie der neuen Kuen 

Nobelio literatūros premijos 1976 
metif laureatas, Amerikos rašytojas 
Saul Bellow. 

Sąjungos karine grėsme ir žmo
gaus teisių pažeidinėjimu Mask
vos įtakos sferoje. Savo pernai iš
ėjusioje knygoje "I Jeruzalę ir at
gal" jisai cituoja Tarptautinės 
amnestijos organizacijos praneši
mus apie politinių disidentų 
"desperatiškas kančias" tarybi
nėse darbo stovyklose. "Kiek apie 
tai žinoma Vakaruose?" klausia 
jis ir atsako: "Informacija ran
dama dienraščiuose. Mes esame 
informuojami apie viską. Mes 
nežinome nieko... Vakaruose mū
sų budrumas dėl kažkokios pa
slaptingos priežasties ateina ir 
praeina. Mes suprantam padėtį, 
tai mus trumpam uždega, bet vi
sa tai vėl išblėsta. Kartais aš įta
riu, kad pats esu baisioje hipno-
tinėje įtakoje —žinau mūsų lai
kų baisybes, ir nežinau jų". 

Todėl Bellovv'ui didelį įspūdį 
padarė Tarybų Sąjungos disiden
tai: Solženicinas, Siniavskis ir ki
ti. "Kas man juose patinka", ra
šo jis, "tai jų budrumas. Palygi
nus su jais, mes atrodom labai 
apsnūdę". 

ir modernaus stiliaus original 
mą. ir lietuviškos dailės puošme
nis, ir nenutolstant nuo priimtų 
meno tradicijų. 

Gal pripuolamai ,bet jis ir ap
sigyveno šv. Jokūbo gatvėje. 
Chicagoje šventų gatvių mažai, 
bet jis tokią susiradęs čia įsi
kūrė: 441 W. St. James. 

Cia ne privatus butas, o tie
siog meno muziejus. Niekur 
nepamatysi taip originaliai, sa-

ste" parinktas reprodukcijai 
K. Varnelio vadinamo Op-me
no ' 'Labirintas", išryškinant 
jo optinį turtingumą ir sekan
čiame puslapyje lyginant su 
Albrechto Duererio "Septyniais 
mazgais". 

Chicagos universiteto prof. 
H. Haydon, aptardamas Varne
lio kūrybą -'Lmanus" žurnale, 
straipsnį pradeda! "Nėra abejo-

vitai išpuoštų sienų, kaip čia jo, j nės, mažai yra tokių kaip jis vi-
tik jam vienam būdingais kū- { siškai pasišventusių savo menui, j 
riniais. I dirbančių tyliai ir i lga i . . . Ne- i 

moduliavimai gali būti" 
Pagaliau pabrėžia, kaip išsi

skiriančiai žymus jo monas ir 
kaip jis kiekvienam padeda 
atrasti gyvybinį įvairumą šių 
dienų visur besireiškiančiuose 
mechaniškuose pasikartojimuo
se. 

Istoriniai raštijos lobiai 

Suminėjome, kad dail. Var
nelis iš savo žemaičio tėvo yra 
paveldėjęs meilę visam tam, 
kas lietuviška. 

Kai jo bute pradedi sklaidyti 
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lininku, ar Varneliu lituanisti
nių retenybių kolekcionieriumi. 

Lentynose, kurias laimina 
čia esantis jo tėvo išdrožtas 
Rūpintojėlis, sustatyta apie 200 
rečiausių leidinių, per įgudusius 
agentus — antikvarų specialis
tus už tūkstančius do'erių Įgytų 
iš Muencheno. Frankfurto, Lon
dono, New Yorko, Paryžiaus, 
Vienos ir kitų antikvariatų. Ten 
jis tiek gerai pažįstamas, kad, 
atsiradus kuriai lituanistinei 
retenybei, iš Europos kultūri
nių centrų jam pliekia telegra
mą į Chicagą. 

Stebiesi žmogus, čia sklaidy
damas pusantro tūkstančio kai
navusią Stryjkowskio kronikos 
pirmą laidą, kurios dabar pa
sauly tėra išlikę gal tik 3—4 
egzemplioriai. Juk tai 1582 m. 
leidinys, spausdintas Karaliau
čiuj, pirmą kartą panaudojant 
spaudoje meno raižinį paties 
S! ryjkowskio portretui. O koks 
rišimas — nuostabūs viršelio 

ornamentai, su meniškais pa
veikslais. 

Ruigio rankraštis 
Čia paimi į rankas Ruigio 

rankraštį. Pabrėžiame — rank
rašti, iš 1702 metų, unikumą 

knygų 
nė vienoj Listnvos bibliotekoj. 
Fotostatinėmis nuotraukomis, 
mikrofilmais Varnelis praturti
no kai kuras mokslo institu
cijas. 

Pas Varaelį galima užtikti 
Herberšteino kroniką, kur ap
rašyta jo keltonė j Maskvą per 
Lietuvą 1549 m., kai jis buvo 
pietumis vaišinamas dar Trakų 
pily. šiame veikale yra anks-

I tyviausias IRytų Europos ir 
| Lietuvos žemėlapis, seniausi 
į stumbro ir tauro vario raižinių 
! naveikslai. 

Rubenso paveikslas 
lietuvio leidiny 

Varnelis įsigijęs Sirokomlės 
pilną raštų rinkinį, Vokiečių 
Mažosios Lietuvos literatūrinės 
draugijos metraščių komplektą, 
Juškos dainų originalią laidą, 
Lelevelio rašus. Halėj 1730 m. 
spausdinta Haacko lietuvių-vo
kiečių k. žodyną, Rėzos vokišką 
Lietuvių dainų pirmą leidinį, 
Mielkės liet. kalbos mokslą, Bal-
tramaičio bibliografiją, vokišką 
lietuvių ulonų pulko istoriją iš 
1886 m.. Sarbievijaus poezijos 
rinkinį, su Rubenso pieštu titu* 
liniu puslapiu, o taip pat Vil
niuje išleistą Sarbievijaus poe-

kainavusį 4!2 tūkstančio. Tą ziją su pamokslo tekstu, 1636 
lietuvių kalbos studiją įgalino j m. perkeliant šv. Kazimiero 
įgyti nuostabi, tyli, geraširdiš
ka dr. M. Vyganto savanoriš
kai ištiesta ranka, tik su viena 
sąlyga: "Tegu ta knyga bus 
atvira naudotis lietuviams moks-

kūną. 
Žemėlapių kolekcija 

Kazio Varnelio darbu paroda Mihvaukee, Wi*Cn D*M» ~-^«jttJa (Art Caatar) 1975 aaetai* Nuotr. Jaao DGV><KOO .*ttu>it«unfi' 

O koks nuostabus senų Lie-
ivos žemėlapių rinkinys, Var-
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Siame numery 
Tikinčiosios tautos vardu, 
Žmogaus prikėlimo iš mirties 
problemos antikoje ir dabar. 
Yra dalyku, del kuriu verta kentėti. 
"Romeo ir Julija Chicagoje. 
Juozo Yluvio eilėraščiai. 
Raimondos Apeikytes rečitalis. 
Stasiaus Būdavo romanas 
"Europiete". 
Svečias iš anapus vandenyno: 
rašytojas Eduardas Cinzas 

MUSU KAPAI YRA UŽMINUO 
Žmogaus prikėlimo iš mirties problemos 

penktame šimtmetyje prieš Kristų ir daoar 

VYT. BAGDANAVIČIUS 
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Kertine paraštė 
* • _ _ • . tautos vardu 

"LKB Kronikos" leidėjai penkmečio šviesoje 

Šiemet kovo 19 sukako penkeri 
metai, kai pasirodė pogrindinė 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika". Joks kitas periodinis 
leidinys dar nėra taip visame pa
saulyje išgarsinęs Lietuvos ir jos 
šiandieninių vargų, kaip šis, ku
rio reikšmę pripažįsta draugai ir 
priešai. Per penkerius gyvavimo 
metus "Kronika" daug nuveikė, 
rinkdama, dokumentuodama ir 
skelbdama Lietuvos žmonėms 
daromas skriaudas. Nė kiek ne
mažiau nuostabus yra jos leidėjų 
sugebėjimas atsilaikyti prieš mil
žiniškos valstybės policinį apara
tą ir išsaugoti savo paslaptį. 

Per šiuos penkerius metus Va
karus pasiekė 24 kronikos nume
riai. Verta juos šia proga pasklai
dyti ir pažiūrėti, ką patys leidė
jai per tą laiką yra rašę apie sa
vo darbą, tikslus ir siekius. 

Nežinau, ar aš gerai padariau, 
pasirinkdamas rašyti Velykų pro-

mos Adametas. Dėl jo parodyto 
svetingumo Apolonui suteikiama 

"LKB Kronikos" pirmasis nu
meris pasirodė be jokių įžanginių 
ar programinių pareiškimų. Tai 
buvo tarsi rinkinys jau anksčiau 
pavieniai platinamų raštų ir do
kumentų. Tik antrojo numerio 
gale buvo pridėta pora praktiškų 
nurodymų skaitytojams Lietuvo
je: 

"LKB Kronikos" skaitytojai 
tepadeda jai rinkti tikslius fak
tus iš dabarties gyvenimo. 

Skaitytojai prašomi "LKB 
Kroniką" saugoti nuo KGB or
ganų 

"LKB Kronika" supažindins su 
dabartine Lietuvos katalikų pa
dėtimi daug skaitytojų tuo atve
ju, jei ji bus perduodama iš ran
kų į rankas (Nr. 2). 

Užbaigdama pirmuosius savo 
darbo metus, "Kronika" 1972 m. 
gale rašė: 

"LKB Kronika" dėkoja visiems, 
kurie 1972 metais padėjo rinkti 
medžiagą apie persekiojamos 
Bažnyčios padėtį, ir prašo atei
tyje dar uoliau padėti. 

"LKB Kronika" reikalinga vi
sų, stįfnoningų katalikų pagalbos, 
kad go^H daugelį įupaiindinii 

su tikrąja Bažnyčios padėtimi. 
"LKB Kronika" eina nuo 1972 

kovo 19, (Nr. 5 ) . 
Savo pasisakymus kronikos 

leidėjai pradžioje tiesiog vadina 
"skelbimais" ar '"informacija". 
Nr. 7 spausdina tokį paraginimą: 

Gerbiami skaitytojai! 
"LKB Kronikai" netinka ne

konkreti informacija ir netikslūs 
faktai. Tokios rūšies medžiaga 
"Kronikos" puslapiuose nespaus
dinama. 

Kiekviena žinia, faktas ar įvy
kis, susijęs su Katalikų Bažnyčios 
padėtimi, mūsų tautos istorija, 
dabartimi, su valdžios organų 
sauvale, represijomis ar su kito
mis diskriminacinėmis priemo
nėmis, turi būti kruopščiai 
patikrintas, aiškus ir .tikslus. 
Skaičiai, datos, pavardės, vieto-
lyardžiai ir kiti duomenys turi 
būti ypatingai aiškūs, teisingai 
užrašyti ir patikrinti (Nr. 7). 

ga apie Euripido dramą "Alces- jam ši malonė, būtent: prikelia 
tę", kurioje vaizduojama jos pri- j ma iš mirties jo žmona. Tai įvyk- 1 
kėlimas iš mirties. Tarpe trijų di- do Apolono pasiuntinys Her-
ižiųjų klasikinių dramaturgų 
Euripidas užima žemiausią vietą, 
"akoma, kad jo dramose proble
mų sprendimas yra dirbtinis. O 
aš čia noriu rašyti apie tą jo 
dramą, kurią jo bendralaikis ko
medijų autorius Aristofanas yra 
išjuokęs savo komedijoje "Var-
'ės". Modernūs kritikai nėra la
biau gailestingi Euripidui. Man 
nateko į rankas vieno iš jų, pra
ėjusio š'mtmečio vidurio, anglo 
A.W. Werrall studr'a apie šį vei
kalą, kuris privertė mane ir pa
čią dramą perskaityti. Tai ir yra 
paprastoji priežastis, dėl kurios 
aš rašau apie tai dabar. 

Sis pasiteisinimas tačiau galio
ja tik man. Jis negalioja skaity
tojui. Jam aš turiu sugebėti pasi
teisinti objektyviau. Galimų pa
siteisinimų eilėje pirmoji vieta 
tenka tam faktui, kad Euri
pido veikalas yra vienas iš dau
gelio žmonijos liudijmų, jog ji 
savo žmogiško gyvenimo samp
ratoje nesugeba išsiversti be pri
sikėlimo minties. Be prisikėlimo 
idėjos žmogaus gyvenimas yra 
tik vargas. Tai aiškiais žodžiais 
pasako šioje dramoje Herku
lis. Liūdintiems dėl Alcestės mir
ties tarnams jis kalba: "Visi liu

ku lis. 

"Liberalo" suvoktas prikėlimas 
iš mirti* s 

Euripidas savo dramoje paro
do, kaip nejaukiai jaučiasi žmo
gus, kai kitas yra už jį miręs. 
Adametas, norėdamas to pažemi
nimo išvengti, meluoja dieviš
kam svečiui Herkuliui, nesakyda
mas, kad yra mirusi jo žmona. 
J<s jaučia, kad savo aplinkoje po 
šio įvykio jis bus laikomas nebe 
žmogumi, bet vogčiomis gyvenan
čia bū'ybe. Jo kalbos apie žmonos 
meilę taip pat atrodo melagin
gos ir groteskijida* Jis žada mi
rusios žmonos skulptūrą laikytis 
savo lovoje. 

Anglas kritikas Werrell daro 
priekaištų Euripidui, kad jis ne
parodo, kaip Herkulis mirusią 
žmoną prikėlė. Tais ir kitais dra
mos trūkumais pasinaudodamas, 
jis daro prielaidą, kad Euripidas 
netikėjo žmogaus prisikėlimo iŠ 
mirties tiesa ir kad šią dramą 
jis parašė sunaikinti seniems re
liginiams tikėjimams. Bet kadan
gi jis negalėjo tai daryti atvirai, 
jis tai darė pridengtu, užmaskuo
tu būdu. Pasak Werrell, jis jau
tėsi panašiai, h g agnostikas ar 
pozityvistas būtų buvęs pakvies
tas kartą į mėnesį pasakyti sek
madienio pamokslą Westmuens-
terio katedroje. 

Tiesa, kad § drama buvo ra-
yra anapus Į Sprta tada, kai Atėnų racionaliz-

dintieji, kurių skruostai yra iš
vagoti rūpesčio, leiskite man už 
jus pasakyti, kad gyvenimas yra 
ne gyvenimas, bet vargas". 

Tačiau jis pats, būdamas Zeu-
so ir moters sūnus, 
mirties grėsmės ir gyvenimą 
taip liūdnai nežiūri. Jis net po
kyliauja, priimtas pas Adametą 
į svečius, kai visi namai įjedi mi
rusios šeimininkės. Tiesa, jis ne
žino, kad yra mirusi šeimininkė.! ieškotojui. 

tis buvo sulaikyta. Taigi, svetin
gumas dieviškam veiksniui, ar 
kaip mes dabar sakytume, apreiš
kimui, yra žmogaus gelbėjimo iš 
mirties pagrindas. Deja, reikia 
pasakyti, kad mūsų šiandieninė 
kultūra nėra svetinga dieviškam 
veiksniui. Mes, geriausiu atveju, 
;urime su juo abejingą, o ne 
svetingą santykį. Mes jam sako

me: įrodyk, jei tu esi šis tas. 
Bet ant šitokio santykio negali
ma grįsti prisikėlimo vilties. 

Ar mirties nugalėjimas 
pavaizduojamas? 

Praėjusio šimtmečio anglas 
kritikas prikiša Euripidui, kad jis 
nepavaizdavo, kaip Herkulis nu
galėjo mirtį ir kaip reiškėsi iš 
mirties prikeltas žmogus, nes Al-
cestė prikelta nekalba. Prisikėli
mas iš mirties nėra mūsų psicho
loginių išgyvenimų apimtyje. Jei 
kas bando pavaizduoti prisikėlu
sio žmogaus būseną, tai mus grei
čiau apvilia, negu patenkina. 
Prisikėlusiųjų pasaulis yra ana
pus mūsų išgyvenimų ribų. Ta i 
suprato ir didelis Jėzaus apašta
las Povilas. Jis Jėzaus prisikėlimą 
taip labai vertino, kad sakė, iet 
Kristus neprisikėlė, tai tuščias 
yra mūsų tikėnmas. Tačiau, kai 
keliama klausimas, koks yra pri
sikėlusio žmogaus gyvenimas, Po
vilas, remdamasis savo gautais 
apreiškimais, sako: nei žmogaus 
akis neregėjo, nei ausis negirdė
jo, nei į žmogaus širdį neįėjo, ka 
Dievas prirengė tiems, kurie jį 
myli. Taigi, to negalima nei pa
tirti, nei aptarti. 

Dėl to į Euripido santūrumą, 
Caravaggio (italas, 1560-1610} Kristaus prisikėlimas susilaikant vaizduoti prisikėlusio 

<Chicagos Dailės institutas) į žmogaus gyvenimą, mes ga l ime 
Kristaus kančios ir Kristaus prisikėlimo tema yra jau tūkstantmetine j žiūrėti kaip į sveiką realizmą. Jis 

Vakarų pasaulio dailėje. Šiandien visų kontinentų didžiuosiuose muziejuose j nesiima piešti vaizdų, kurių ne i 
bet galerijose užtiksime apsčiai šios temos šedevrų, sukurtų ryškiųjų pra- j jis nėra išgyvenęs, nei mes ga lė -
eities ir dabarties dailininkų. Velykų proga kultūrinio priedo puslapius iliust- j t ume jais tikėti ar gėrėtis. 
ruojame keliais šios rūšies tapybos pavyzdžiais, esančiais Chieagos Dailės 
institute. 
_ _ „ . ^ ^ . Dar didesne paslaptis gaubia 

Solidarume paslaptis 

Ir trečia, Euripidas, pavaizduo-
i 

mas buvo pasiekęs aukšto laips
nio ir kada tikėjimas į praskydu-j 
šias religines misterijas pasidarei damas pasiaukojančiai- moters 
neįtikinantis dalykas filosofiškai j mirtį, kad gyventų jos vyras, iš-

i krlia prieš mūsų akis vieną di
džiųjų žmonijos tarpusavio ryšio 

nusiteikusiam >mogaus prasmės; 

Jam buvo pasakyta, kad mirė į K aip bebūtu û Euripidui pri-i P 3 5 1 ^ ^ Tai yra kartu ir f ak-
Pirmą kartą "Kronikos" leidė- s , a ! P s a » moteris, laip jam pa-į P3m.•< iininkavimu ta-! tas, ant kurio, galų gale, rymo vi-

tcrį, kai jis seniau kalė savo kū
rinį "Prisikėlimo diena". Jis ir ji 
yra palaidojami sniego griūties 
nuo kalnų. Po sniego griūčia to
liau vyksta dramos eiga. Autorius 
prisikėlimą supranta meno kūry-

trecią šios temą, būtent: 

jus kaip tokius užtinkame 9-me 
numeryje: 

Gerbiami skaitytojai: 

Nepaisant valdžios represijų, 
"LKB Kronika" bus leidžiama ir 
ateityje. Ji nustos eiti .tik ta
da, kai valdžia Bažnyčiai ir ti
kintiems suteiks bent tiek lais
vės, kiek jos garantuoja TSRS 
konstitucija. 

Gerbiamus skaitytojus prašo
me ir toliau padėti rinkti "LKB 
Kronikai" medžiagą. Be Jūsų pa
galbos daugelis perse1 iojamos 
Bažnyčios gyvenimo faktų liktų 
užmiršti 

"LKB Kronikai" netinka ne
konkreti informacija ir netikslūs 
faktai. Tokios rūšies medžiaga 
nebus spausdinama. Kiekviena 
žinia, faktas ar įvykis, susijęs su 
Katalikų Bažnyčios padėtimi, 
Tautos dabartimi, valdžios orga
nų sauvale, prepresijomis ar ki
tokiomis diskriminacinėmis prie
monėmis, turi būti kruopščiai 

iNukel&a į 2 fisi-i 

sakė Adametas. Bet sužinojęs visą 
bos prasme. Veikalas šiuo metu! 

pasiaukojimą, až kitą asmenį. Čia 
ji yra pristatyta graikiškos kul
tūros rėmuose, kaip tam tikra lem-

itis. Mums šiandien tai nieko ne-
;sako, nes į K>k<*ą lemtį mes ne-
, tikime. Tačia» ir iš mūsų pasau
lėžiūros nėra visiškai prašalinta 

čiau jis. panaudodaBBas seną le-į 
ta-- - . . ' . . ~ c - c- u AT pasiaukojimo auntis tam tikrose 
i„ ! sas mušu šeiminis, visuomeninis! yra statomas SprmgtHde, Mass. r .. , , . ... . . _, 
l e - | . . . • « . . i- i ..-T . . . .- i . -aplinkybėse, aet iki mirties. Pa-tiesą. Herkulis atima ią is Mirties! „ , . , - • :; orKr!1i„ _ „ „ c ir ekonominis gyvenimas. Ant JO I ir kntixai ji vertina, kaip gru- ,_..'. . . . . . . , i . . . j . gendos turini, i apvalo nuo ne-1 . . . _ * ! _ - = ,. .. u- i.- i u • J ivvzdziui paimkime paprasčiausią valdžios ir grąžina savo draugui į ° ; , , . „ „ „ „ . « „ » « „ ,-.. \r*mn ir visi žmonijos religijų au- bios nevilties realybes pavaizda-į -. .K, ' . . 

reiKalingų pagrasinimų ir naup- \ ' . . . . ' . , . ifaktą, kai karvs zuva xare vietoj 
, . „ — . -i - i_„ į koiimai ir pačios Kristaus aukos vimą. _ _ .„ / _ , , , ' 

smimų, Kuriu : .prastai p r i k i m b a ; ^ ! . f „. ; . . . . . - mušu. Palikime nuošalv klau-
religinėms t i e m s , tačiau patį Į vaisingumas. Be s.o paslaptingo Dieviškas svee.as k u m dra- J į ^ _ 
vertingąjį legendos turinį šis " I i - I i r neaptanamo so -dartmio visa 

as" "pam. .slininkas" nesu-1 J31' J o n i j o j e išnyktu. Šios pas-
žalnia. Kad čia -aip yra, mes no-1 , a P t i e s * e l m e s mmas t a , p p a t n e " 

grąžina savo draugui 
Ada metui. 

Būdas, kaip Šią temą Euripi
das vaizduoja, sukelia priekaištų 
ant priekaištų. Ir Dievo pasiun- Į ^ " , ' 
tinys yra grubus pokyliautojas, iri 
šeimininkas yra nepateisinamas 
savo elgesiuose. Mat, jo žmona 
turi mirti už jį patį, nes jam bu
vo lemta mirti. Jį galėjo išgel
bėti tik jam artimas žmogus, pri
siimdamas mirtį už jį. Adametas 
išplūsta net savo tėvą už tai, 
kad jis, senas būdamas, atsisakė 
mirti už jį. 

Euripidas savo dramai pasi
naudoja legenda, kuri buvo jau 
nelabai tikima jo laikais. Bet ji 
sudarė Delfų šventovės kulto 
pagrindą, kuris buvo globojamas 
įstatymų. Legenda pasakoja, kad 
Apolonas seniau buvo Zeuso nu
baustas ištrėmimu į žemę. Ten jis 
buvo pristojęs kaimenių ganyto-
:., rv,- "•ie?"!? ?e;rvMnmka. kuris 

dramos eigoje jo pasiuntinys Her
kulis, yra prikėlimo Įvykdytojai. 

rime atkreipti rėmesį į tris šios 
dramos galiojančiai vertybes. 

Trys -ertybės 

| ra įžvelgiamos, dėl to nėra ko ste-į Apie svetingumą šiam veiksniui, 
atrodo, dramoje kalbama 

Pirma, žmogacn prikėlimas iš 
mirties yra ne natūrali žmogaus 
gyvenimo aprūką, priklausanti 
nuo jo pastangų, bet yra dieviš
ko svečio dovana. Antra, pats pri
kėlimas iš mir';es, Euripido pa
vaizduotas grri'iau schematiškai, 
atitinka dabartinę žmonijos būk
lę. Būdama šiapus" mirties, ji ne
turi vaizdiniu priemonių pavaiz
duoti nei pati^ prisikėlimo, nei 
pilno prisikėlusio žmogaus gyve
nimo. Dė! to - *'vu būtu bandy
ti atvafzduoti ' '• kas vra ana-

i bėtis. kad jos nėra įžvelgtos ir 
Į pavaizduotos Euripido. Bet Euri-
I pidas tai, kaip faktą, pavaizdavo 
žmonos pasiaukojimu ir nejau
kia laikysena jos vyro, už kurį 
buvo pasiaukota. Tuo jis visiems 
užminė, koks nepilnas yra žmo
gus, paliktas vien savo paties pa
stangoms. 

Svetingumas dieviškam veiksniui 

Taigi, prisikėlimas iš mirties 
yra dieviško veiksnio dovana 
žmogui. Veltui žmogus vien savo 
pastangomis siekia nemirtin
gumo. Ši beviltybė pasirodo ir 
paskutinėje Tbseno dramoje "Mes! >e. Tai irgi Smogiškos gyvybės 

mas yra teisėtas. Pasilikime tik 
iprie paties santykio tarp pasiau-
Ikojančio ir to. už kurį aukoja-
jmasi. Euripidas Šį santykį išryš-

,.., 'kiną labai paprastai ir labai ryv daug, kuo piktinasi ir angliškas , , , __ . . ^ . — . 
kritikas. Bet, gal būt, šiame 
svetingume kaip tik ir glūdi tik
rasis dramos veiksmo variklis. 
Dieviškas svečias, lankąs jam sve
tingus žmones, yra viena iš pla
čiausių religinių žmonijos tradi
cijų. Pats žinomiausias svetingo 
šeimininko atstovas žydiškai 
krikščioniškoje tradicijoje yra 
Abraomas. Jis mielai priima die
viškus svečius. Tiesa, jie nieko 
pas jį neprikelia iš mirties, ta
riau padaro tai, kad žmogaus gy-
\>bė atsiranda fo žmonos įsčio-

kiai, bet. žinoma, ne visiškai. 
Tiek kiek pasiaukojantis yra sim
patingas, populiarus ir mylintis, 
tiek tas, už kurį aukojamasi, yra, 
noroms nenoroms, užsimetąs ki
tiems, žemas ir slepiąs savo gar
bingumo trūkumą. 

Tai taipgi yra giliai realistinis 
Euripido gyvenimo tikrovės 
įžvelgimas. Žmogus, už kurį pa
siaukota, jei jis turi bent kiek 
garbingumo, turi suprasti savo 
menkystę. Krikščioniškoje galvo
senoje tai mes vadintume bendru 
atgailos vardu. Atpirktas kriks-

M . , . - •" —• - « i • ... ^ , u ~\ - įčionis, bent kaip Adametas, nors 
nrtVolnrne mirusi . Drama vaiz- • laimėjimas. O kai Abraomo su-l, . , . *\ ,. . 

kviesdamas i pokyli jo žmonos 
OMaftalIgaU 

jam buvo malonus. Tuo svetingu j pu^ dabartiniu psichologinių Žmo-! Jųoja seną skulptorių, įsimylėjusį nus turėjo būti paaukotas, dėl' 
i šeimininku yra buvę^ šios dra-1 gaus išgyveaūr: salimybnj. i į savo buvusį modelį, j auna mo- 1 šio jo svetingumo, sūnaus mir-į 
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Siame numery 
Ką jiems žada mokslas ir menas. 
Belgija laukia Rubenso: didžiojo 
menininko 400 metu gimimo 
sukaktį minint. 
Istorines tikrovės svetimųjų akimis 
Rainer Maria Rilkes paskutine 
žemiškoji buveine. 
Paminklas iš Lietuvos golgotos akmenų: 
apie nauja dr. Kosto Jurgelos veikalą. 
Paul Goma rašo atvirę laiške. 
Nauji leidiniai. 

BELGIJA LAUKIA RUBENSO 
Didžiojo menininko keturių šimtu metų gimimo sukaktį minint 

Jei šiais metais planuosite ap- labai judri tiek viaizdo, tiek spal-1 kuri vedžioja atvykusius turistus 

Kertine parašte 
Ką jiems žada mokslas ir menas 

Bolševikai dažnai pabrėžia kul
tūros užangažavimą savo tiks
lams. Štai ir vėl, revoliucijos še
šiasdešimtmečiui sueinant, parti
jos sekretorius Lionginas Šepetys 
spausdina vasario mėn. "Perga
lėje" stambų straipsnį "Spalio re
voliucijos balsas". Girdime įpras
tą jubiliejinės laidos plokštelę 
apie komunistų partijos ir rašy
tojų bei menininkų dvasinę vie
nybę. Ta pačia proga primityviai 
suniekinama vakariečių dabarti
nė kultūra ir dar primityviau pa
siliaupsinama tarybinio meno di
dybe. 

Sakoma: komunizmo apologe-
getai pasižymi svarbia istorijos 
nuovoka. Vadinasi, jie žino, kad 
visos sustabarėjusios politinės sis
temos neišlaiko grumtynių su ne
permaldaujamu Chronosu ir il
gainiui sužlunga. Prie naikinimo 
proceso ypač prisideda mokslas 
— tas šaltakraujis suplėkusių 
hipotezių, ideologinių prietarų 
ir dogmų skandintojas. Mokslui 
nė kiek nerūpi, kad jo pasistūmė
jimas į priekį turės sugriauti 
pamatus melu ir smurtu palaiko
mos hierarchijos. 

Žinoma, kol kas bolševikai dėl 
to per daug nesisieloja. Jų ekono
mika ir technologija atsilieka, 
tai tiesa. Ju psichė dar vis prira
kinta prie 19 amžiaus idėjų, tai 

Menas bolševikų imperijoje yra 
priemonė valdančiųjų įsitiki
nimams įprasminti ir jų veiklai 
pagražinti. Ne be pagrindo par
tijos suvažiavimuose visos meno 
šakos susilaukia ypatingo dėme
sio. Tiesiog grubiai reikalaujama 
iš rašytojų, poetų, kritikų, dai
lininkų, muzikų priimti parti
jos vadovavimą, susilieti su Leni
no mintimis, duoti kūrinius — 
racionalius, suprantamus liau
džiai, solidžius kaip geros rūšies 
užsienietiškų batų pora. Meno 
produktai turi būti žvalūs, opti
mistiški, kryptingi, kovingi, žmo
giški (tarybinio humanizmo pras
me) ir t. t. ir t. t 

O kūrėjo laisvė? Suprantama, 
partijos akyse tarybiniai meni
ninkai kuria tik laisvai, t y. vidi
nio įsitikinimo raginami. Jie gali 
laisvai realizuoti marksistinę — 
lenininę estetiką ir tarnauti tary
bų liaudžiai. O tai didžiausias 
menininkų privalumas, netgi lai
mė. 

Mūsų samprata, bolševikų 
imperijoje menininkas padaro
mas gerai apmokamu valstybės 
tarnautoju. apsirėdžiusiu bliz
gančia "socialistinio realizmo" 
ministerijos uniforma. Tik pasi-' 
klausykime minėto Liongino Še
pečio: "Šiandien su pasididžiavi
mu galime teigti, jog visose lie-

irgi tiesa. Tačiau savo tarybinį tuvių tarybinio meno šakose ga-
žaidimą jie tebetęsia su nesen- j lutinai įsitvirtino socialistinis rea-
kančiu entuziazmu. Tebemyli lizmas, kad jis tapo vidiniu rašy-
liaudj ir proletariatą. Giriasi pa
sauliui nuolatiniais socializmo 
stovyklos laimėjimais. Kas pusme
tis švenčia reikšmingą jubiliejų, 
kad tik be perstogės dundėtų ta
rybinės šlovės būgnas, skelbda
mas pažangą, taiką, tautų drau
gystę, gerovę, piliečių dž:augs-
mą, gražų rytojų... 

Juokaujant galima pridurti: ry
tojus — liaudžiai, o nūdienos ma
lonumai ir privilegijos — sovieti
nei buržuazijai. Iš tiesų, tai ne 

tojų, menininkų įsitikinimu, 
ryškiu ir organišku jų kūrybos 
požymiu". 

Įdomiausia, kad Lionginas, taip 
tvirtai šnekąs apie realizmo per 
galę Lietuvoje, savo ilgame raši-
nvje visiškai nepastebi nuogos 
tikrovės! Nemato vyras akivaiz-
džiausio fakto, būtent — šiuolai
kinio Lietuvos menininkų (jau 
kelinto iš eilės) dramatiško atsi
ribojimo nuo partinės prievartos. 
Šitie žmonės apleidžia Lietuvą, 

lankyti Europą, būtinai užsukite 
į Belgiją, kuri mini savo didžiojo 
menininko 400 metų gimimo su
kaktį. Padaryta viskas, tarsi būtų 
laukiamas patsai Rubensas, grįž
tąs iš Anapus. Ypač daug visa ko 
bus Antverpeno mieste. Rubenso 
paminėjimas čia bus ne eilinis, 
bet iškilmingas prisiminimas 
meniškosios viso krašto garbės. 
Tai yra mobilizacija visų dvasios 
jėgų, pradedant Antverpeno 
miesto prekyba, baigiant prak
tiškais dalykais. Menas ir biznis 
padarė čia sąjungą, kad patrauk
tų kuo daugiau turistų, o jie pa
naudotų nepaprastą progą pažin
ti iš arti tą išskirtinį asme
nį, kurį bendralaikiai vadino 
"tapytojų kunigaikščiu", be to, 
užsieniečiams bus proga susipa
žinti su Rubenso tėvyne Belgija 

Kas bent kiek domisi meno pa
sauliu, negali nežinoti, kas buvo 
Rubensas. Jo paveikslai puošia 
ne tik Belgijos bažnyčias ir dai
lės galerijas, bet taip pat Italijos, 
Vokietijos, Ispanijos, Anglijos, 
Amerikos muziejus. Rubensas ži
nomas ir Lietuvoje, kur Vilniaus 
katedroje buvo vienas gobelenas, 
vaizduojąs lapių medžioklę, pa
gamintas pagal Rubenso braiži
nį. Poeto Sarbievijaus "Lyrikos" 
knyga, spausdinta 1632 m. Ant
verpene, buvo papuošta viršeli-
niu piešiniu, kurio originalas y-
ra Antverpeno Plantin-Moretus 
muziejuje. Rubensas kelis kartus 
nupiešė Lietuvos - Lenkijos kara
lių Vazų portretus. Kauno Čiur
lionio muziejuje yra trys Ruben
so paveikslai: "Nukryžiavimas, 
"Kentauras ir nimfos" ir "Prisi
kėlimas" (pastarasis jo mokyk
los). 

Rubensu ypač didžiuojasi ita
lai. Juk Rubensas 1600-1608 pra
leido Venecijoje, Mantuvoje, Ro
moje ir Genujoje. Tie metai bu
vo labai reikšmingi. Rubenso ta
pybos susiformavimui. Čia jis su
sipažino su italų tapybos klasi
kais, prisirinko žinių apie seno
vės ir renesanso tapybą. Didelės 
įtakos Rubensui turėjo Car-
raccio, Carvaggio, Rafaelio ir 
Tintoretto darbai. Italijoje susi
laukė didelių užsakymų: S. Cro-
ce ir Gerusaleme bažnyčioje al
torius, Mantuvos jėzuitų bažny
čios altorius, portretai Genujoje 
ir kitur. Būdamas Italijoje, Ru
bensas buvo dar jaunuolis (gi
męs 1577.VI.28), tačiau jau tada 
jame ėmė rodytis meno kibirkš
tys, vėliau virtusios didele švie
sa. Savo gyvenimą Italijoje Ru
bensas staiga nutraukė 1608 m., 
sužinojęs apie savo motinos ligą. 
Jis išsiskubino į Antverpeną, ta
čiau motiną rado jau mirusią. 
Bet dabar tasai flamandų daili
ninkas buvo jau maestro. Jo ran
ka pajėgė teptuku išreikšti dva
sios niuansus. Jo technika tapo 

vų atmainoms. j po tuščias sales, iŠ kurių išnešti 
Jei šiandien atuksite į Ant-j paveikslai ir kur pilna darbinin-

verpeną, čia rasite Rubenso atel-Įkų, atnaujinančių XVIII amžiaus 
je, kuri, atrodo, laukia savo sa
vininko, palikusio ją 1640 m. 
Viskas paruošta tapytojui: sta
las valgomajame kambaryje, tar
si laukiąs padengiamas dailinin
ko pietums, sodas, kurį Ruben
sas matydavo iš savo miegamojo 
lango, didžiulis jaunų dienų pa
veikslas "Adomas ir Ieva". 
Tačiau, jei šį paveikslą lygintu
me su pvz. "Piemenų pagarbini
mu" (Šv. Pilypo Neri bažnyčioje 
Fermo Italijoje) arba su šedev
rais, saugojamais Antverpeno 
Notre Dame bažnyčioje ("Kry
žiaus pakėlimu", "Nuėmimu nuo 
Kryžiaus"), tai atidžiam stebėto-

pastatą, kuriame 1977 m. birže
lio 28 —rugsėjo 30 bus Ruben
so paveikslų paroda, entuziastiš-į 
kai aiškina, kaip atrodysianti 
toji paroda, kuriai paveikslai bus 
atgabenti iš Kanados, Jungt. A-
merikos Valstybių, Švedijos, Len
kijos, net ir iš Sovietų Sąjungos. 

Užmetus akį į jau pagamintą 
provizorinę iškilmių programą, 
tuoj matyti bendras vaizdas. 
Antverpenas su savo bažnyčio
mis, muziejais, konferencijų ir 
koncertų salėmis, restoranais ir 
pasilinksminimo vietomis bus į-
traukti į nesiliaujantį sūkurį. 
Miestas, neatsisakydamas savo 

jui atrodytų, jog tai ne to paties į moderniškumo, sugrįž į prieš 
dailininko darbai. Meno kritikas 400 metų buvusį dvasinį klimatą. 
tuos pastebės skirtumus, kuriuose 
atsispindi Rubense; tiek amžiaus, 
tiek besivystančiai^ dvasios pasau
lio skirtumai. 

Pakalbinkime Rubenso jubilie
jaus rengėjus. Monsieur Badouin, 
Antverpeno miesto muziejų vir
šininkas, sako: "Esame pačiame 
pasiruošimo įkarštyje". O 
Madame Gepts, "Musee Royal 
des Beaux Aria?" konservatorė, 

Pvz. "Cercle Royal Medicai" lie 
pos 1 d. — rugsėjo 30 d. orga
nizuoja parodą, pavadintą "Me
dicina Rubenso laikais". Antver
peno rotušėje rugpiūčio 31d. — 
spalio 16 d. bus paroda: "Muzi
ka Rubenso laikais" Teisininkai 
ruošia "Juristes et vie Judiciaire 
au temps de Rubens". O ką jau 
bekalbėti apie deimantų ir madų 
oarodas... 

Peter Paul Rubens (flamas, 1577-1640) Autoportretas su Isabslla Braut 
Valstybine galerija Praboje, Čekoslovakijoje 

Visur dominuoja Šūkis: "Ku-
benso laikais". Ir suprantama. 
Norima pavaizduoti ne tik pats 
dailininkas, bet ir jo laikų gyve
namoji aplinka, jo kasdienybė, 
jo kūryba, gimusi tam tikrose 
vietose. Iki šiol randamos žinios 

juokas, o tikrovė. Sovietijos vadei- kad svetur galėtų laisvai išreikš-
vų apsaugai juk ir yra sukurta vi- ti savo tikruosius is'tikinimus. 
sa propaganda, į kurios gardą 
per jėgą 
sas. 

kurti ne tamaufojiškomis, bet 

teisingą menininko pavergimą 
politinei ideologijai. Šiuo požiū
riu jų egzodas yra prasmingas, 
įrodantis Šepečio skelbiamą re-

-aromas tarybinis me- normaliomis sąlygomis. Jie tuo ^ n ^ H o s balso melagingumą. 
1 pačiu ryžtai protestuoti prieš ne-1 Pr. V.' 

Petsr P3u! :ubena (flamas. 1577. VI 2S — IS40. V 
, o a i j ^ muztąm Aatv&rpgn», Belgijoj* 

Nukryžiavimai 

įvairiose er - ir mo-
nografijo.se dar ne viską pasako 
apie Rubensą. Iš jų sužinome, 
kad dailininkas yra g'męs Siege-
ne, Vestfalijoje, kai jo tėvas Jan 
Rubens, sdvoKatas, cėl protes-
tan'iškų polinkių 1562 m. turėjo 
išsikelti į Kcc!ną, o iš ten buvo 
ištremtas į Siegeną. Toje tremty
je ir gimė šertos šeimoje vaikas 
Peter Paul Rubens. Tėvas 
1578 m. gffSo atgal į Koclną ir 
netrukus mirė, o motina su vai
kais grįžo Į Antverpeną. Bet Ru
benso levas f?tr%mtas buvo ne 
vien tik re •" is motyvais, jis 
turėjęs taipfį i įių. nuoty
kių su Ora.~ge kunigaikštyte, dėl 
ko buvo įmestas Į kalėjimą, o 
paskui ištre:nr2s iš Belgijos. 

Iš Peter-Pau! Rubenso gyveni
mo žinome, kad jis 15S8 m. jau 

i buvo šv. Lr ! - gildąs meistras, o 
į 1600 išvyko Italijon, sekdamas 
tėvo pėdor kuris daktaro 
laipsnį buvo įsfgijęs taipgi Ro-
mo:e. 

Grįžęs iš [talijos į Belgiją, 
1609'm. vėlė kabelę Brandt. o 
jai mirus 1626 m., jau turėda
mas ^>'2 metas amžiaus, ve:lė ant
rą kartą jaunutę 18 mefiq Eleną 
Foarment Be tapybos Rubensas 
buvo įsitraukęs ir į politiką. Jis 
tapo Ispanij ' nes Izabe
lės patikėtiniu ir diplomatu. Tar-
pininkavo tarp Ispanijos ir Ang
lijos taikos derybose. Bandė sutai
kinti Ispnnl'i su Niderlandais. 
Už nuopelnus latfnėje tar-
ryb-ir ! tas Pilypas 
IV pakele Rubensą, bajoru Važi

uos reika
lais, pa"- ir Anglijos 
kara'ius, piešė ju užsakytus pa
veiks' 

Daugiau negu iš enciklopedi
jų ir monografini Rubensą, gali
ma pažinti \i . einant 
jo nami:''-'.1 S '-subari » j kam
barį, arba Lanl ttf šv. Jokūbo 
bažnyčia, k w ii 51 Rubenso kū-
oas, arba teiraujantis apie Ru
bensą naadagaua ir kalbam p. 
Ger :.is šv. Jokūbo bažny
čioje jums • įkas apie Ru-
btsoą, ko nerasite ! jo mo
nografijoje. Patsai p. Gerri'.s, at-

http://nografijo.se
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Siame numery 
Apie knygas reikia kalbėti su meile. 
Keturios miniatiūros ir literatūra. 
Prancūzijoje pradėti O. V. Milašiaus 
minėjimai. 
Marytes Gaižutienes keramikos 
parodę aplankius. 
Dr. Bourdeaux lanko lietuvius 
Amerikoje. 
Birutes Pūkeleviciūtes eilėraštis. 
Lituanistinis veikalas anglų kalba. 
Fantastine kelione į Šenadoriu. 

Kertine parašte 
m. 

Laiškas iš Rochesterio 

JURGIS JANKUS 

Daug laiko prabėgo, Kazy, nuo 
Viktoro Petravičiaus parodos To- į 
ronte. Atsimenu dairėmės su : 
skulptore Dociene po nuostabių į 
paveikslų mišką, truputį paniur- į 
nedarni, ypač aš, kad jie taip ne-

| laimingai sugrūsti krūvon, taip j 
negerai apšviesti, kad negali nei j 
atgal pasitraukti ir mesti akį iš 
kiek toliau, nei iš arčiau pažiūrė
ti. Kaip besisuksi, vis matai savo 
paties ar savo kaimynų atspin
džius, o tik anapus jų jau gali iš
šifruoti nuostabų Viktoro brai
žą. O paveikslų buvo gerų. Ypač 
tie Nukryžiuotieji. Jie ir tech
niškai jau nebeatrodo tikra gra
fika, lyg pakabinti kažin kur tarp 
grafikos ir tapybos, kad žiūrė
damas tikrai imi abejoti, ar daili
ninkas begalėtų atmušti antrą 
lygiai tokį pat egzempliorių, kaip 
esame pratę matyti tikros grafikos 
atspauduose. Gal būt ir galėtų, 
bet aš negalėjau išmanyti, kaip 
antrą, trečią, ketvirtą tekius ste
buklus galėtų 

KETURIOS MINIATiO LITERAI 

Viktoras Petravičius 

Apie knygas reikia kalbėti su meile 

pasvarstymo, po geroko pažini-
padaryti, kad I mo to, apie ką mėginu gal ir la-

kiekvienas į kitą išeitų panašūs, įbai paviršutiniškai pakreivezo-
kaip vandens lašai. Knietėjo pa- Į! ti. Žinoma 

Tai dar nereiškia, kad kiekvie
na pasirodžiusi grožinės literatū
ros ar mokslo sričių knyga turi 
būti vis giriama vien tik dėl to, 
kad ji yra lietuviška, kad sun
kiose sąlygose išleista, mūsų pa
čių išeivijoje ar pasilikusių Lie
tuvoje parašyta to paties lie
tuviško reikalo labui. Geri tikslai 
nebūtinai visada užtikrina to ar 
kito darbo lygiai gerą rezultatą. 
O jeigu rezultatas menkas, tokiu 
jį reikia ir laikyti, knygą verti 

nes veiklos nelaukti pelnų grynai 
pinigine prasme. Aišku, pinigo 
visom kultūrinėm apraiškom 
reikia, bet nebūtinai jos pačios 
turi gaminti pinigą savo egzis
tencijai. 

Į anuos knyginius Juozo Gai
los svarstymus atsiliepė dr. Jonas 
Balys "Dirvoje" (balandžio 14), 
iš karto tardamas: "... susidariau 
įspūdį, kad mūsų kultūriniai rei
kalai atsidūrė ne kultūrininko, 
bet biznieriaus rankose". Ir ne-

nant, teisybės neslėpti. Šiuo atve-Į trukus priduria: "Jeigu geros lie
ju teisinga knygos kritika taipgi j tuviškos knygos arba knygos a-
yra meilės kalba, nes ja kaip tik į pie Lietuvą nors vienas šimtas 
norima mūsų literatūros ir moks 
k> knygai vien gero — aukšto 
kūrybinio ir profesinio lygio. 

Tačiau meilė lietuviškai kny
gai būtina ne vien tik jau išėju
sių knygų vertinime, bet ir bend
rame šios knyginės temos svars
tyme, kultūrinės politikos plana
vimuose, kultūrinių institucijų 
užmojuose bei jų vadovų pasisa
kymuose ir kasdieninėj veikloj. 

Aiškumo dėlei pora konkrečių 

siklausti, bet tuo tarpu nebuvo 
progos, jis vis buvo apsuptas kal-
bintojų būrio, o ir vėliau ne
pasitaikė iš arčiau sušnekti, taip 
tas klausimas man ir šiandien te-
bešmėščioja be atsakymo. 

Tada, atsimenu, Docienė ir 
paklausė, ar -parašysiu apie Pet
ravičiaus parodą laišką Kaziui. 
Nebeatsimenu, ką atsakiau. Tur 
būt, trumpą — ne. Vargu ar pa
aiškinau, kad tie laiškai man ne 
taip lengvai rašosi, kad neturiu 
nei žurnalistinio pasiruošimo, 
net nei tokio patraukimo, ir jei
gu kada parašau, tai po geroko 

dono, M. Beckmanno, E. Mun 
cho) įvairių autorių ir įvairiomis 

jeigu būtų buvę 
progos su juo bent keletą valan
dų pabūti kartu, išsišnekėti ne 
vien apie tau kaip jis savo vizi
jas perkelia į mums matomą 
plotmę, bet ir apie daugelį kitų, 
nieko bendra su daile neturin
čių dalykų, bet atveriančių ke
lią į patį žmogų, gal tada būčiau 
parašęs. Nežinau, tada to jai, tur 
būt, nepasakiau, nors tokios pat 
mintys tikrai buvo galvoje ir ta
da, tik gal dėl ko nors jos nerado 
žodinės formos. 

Parodos metu tik padariau ke
lias nuotraukas, paskum nusiun
čiau Petravičiui, o jis mane nuste
bino net keturiomis meistriško
mis miniatiūromis, keturiais eks
librisais: Vydūno, Vinco Krėvės 
Mickevičiaus, Oskaro Milašiaus 

Ekslibrisai (medžio raižiniai) 

Sako, kad tokių ex libris jau riose Petravičiaus miniatiūrose, 
mirusiems rašytojams Petravičius Jos visos skirtos rašytojams ir.ga-
yra ir daugiau priraižęs. Tai lyg liu prisipažinti, turėjo net kiek 
maži, bet nuostabiai taiklūs pa- įtakos mano* rengtam pasikalbėk 
minkliukai didiesiems žodžio ir, mui su mokytojais praeitą vasa-
minties meisteriams. Jeigu jie dar; ra Dainavoj. Norėjau, mat, jiems 

fiįų dešimtimis, argi mūsiškiam j jokaitis į savo Lietuvių literatū-

egzempliorių atsidurs Amerikos 
ir kitų laisvų kraštų bibliotekose, 
jau verta dėl jos išleisti ir 5000 kalbomis y r a išleista monogra-i ( taįfc kažfa ko*fPta-aas Nao-
dolerių . Pastarasis cituotasis dr. 
Jono Balio sakinys yra šventa 
tiesa. liudijanti mokslininko 
meilę lietuviškai knygai. 

Tačiau ten pat randame ir dr. 
Jono Balio pasisakymą prieš M. 
K. Čiurlionio angliškosios mo
nografijos leidimą Amerikoje. Dr. 
J. Balys savo prieštaravimą pra-

pavyzdžių. Neseniai mūsų pusla-įdeda taip: "Kažkas prašė Lietu-
piuose buvo spausdinamas pasi- Į vių fondą net 25,000 dol. pašal-
kalbėjimas su JAV LB Kultūros j pos išleisti monografiją apie 
tarybos pirm. Juozu Gaila.Užsi- j Čiurlionį. Tai jau fantastiškas 
menant knygų reikalą, pokalbi- į dalykas". Ir toliau daktaras dės-
ninko buvo pareikšta, kad "mū-|to, kad tokios monografijos ne-

Čiurlioniui užtektų tik dviejų? 
Anglų kalba trečioji monografi
ja būtina šiandien dar ir dėl to, 
kad ši kalba šiuo metu yra tik
rai pasaulinė švietimo ir susiži
nojimo priemonė. Mūsų galva, 
išeivijos šventa pareiga yra tokią 
monografiją parūpinti jau vien dėl 
to, kad jos egzempliorių šimtinės 
(parafrazuojant dr. J. Balį) 
atsidurtų Amerikos ir kitų laisvų 
kraštų bibliotekose. 

Vis dėlto reikia pasidžiaugti, 
'pg labiaiviai lietuvišką knygą 

ros istoriją neįsileido) ir Adomo 
Mickevičiaus (kurį įsileido). 
Juk abu buvo lietuviai, tik abu 
nelietuviškai rašė. O. Milašius 
(Milosz) net ir Lietuvai dirbo. 
Bet tai, Kazy, tik tarp kitko, tik 
kad prisiminiau, kaip kartą prirei-

būtų gyvi, kiekvienas pasidžiaug
tų ne tik ex libris meniškumu, 
bet ir dideliu dailininko įžval
gumu į kiekvieno rašytojo pasau
lį. Tokiuose mažuose grafikos 
ploteliuose matai Vydūną nuo 
Amžinos ugnies ligi pat jo indiš
kų teosofijos slėpinių, matai visą 

.albėti, kad mestų prozą piaus-
te. nagrinėję, mėsinėje, kad ne
laikytų jos aplinkos aprašinėji
mu, tik pakeitus vietovardžius, 
vardus ir pavardes, kad neieško
ti! joje, kas iš gyvenimo paimti 
• r teisingai aprašyta (tai jau ge
ra), ir kas rašytojo išgalvota 

Vinco Krėvės senovę su pilių »dažniausiai negera). Mėginau 
kuorais, herbais, su jų valdovais 
ir kariaunomis, mokančiais ne 
tik kariauti, bet ir mylėti, Oscar 
Milosz lopinėlyje suteikta visa jo 
mistika, o Adomui Mickevičiui 
skirtam darbe atsiveria visa Pono 
Tado Lietuva ir Vėlinių slaptin
gumas, kuris dar vaikystėje nu
garą šiurpu varstė, nors ir iš to
kių vertimų, kuriuos vėliau su 
lengva pajuoka mėgdavo dekla
muoti Antanas Rimydis: "Visur 
tamsu, visur tuščia, kas čia būs 

per valandą juos atoratinti nuo 
vadinamojo objektyvir.io litera
tūros nagrinėjimo metodo ir 
nors bandyti pereiti į subjektyvi 
nį, padėti mokiniams atkurti pa
saulį, kurį rašytojas turėjo savo 
vaizduotėje, prieš įsprausdamas 
jo fragmentus į negyvą žodį. Siū
liau padėti mokiniui rasti būdą 
bent momentui nueiti anapus 
knygos žodžių, anapus objekty
viosios aplinkos ir pagyventi vi
siškai nerealiame rašytojo išgy-

čia, kas čia būs čia?" Balsių ilgu- venime, kiekvieno savaip supras-
mą, Kazy, sužymiu taip, kaip jas 
pabrėždavo Antanas. 

Esu matęs nemaža ekslibrisų, 
bet tarp jų labai nedaug tema-

kus, vos galvos nenusisukau, Mi- čiau tokių, kuriuose taip atsis-
lašiaus po tą literatūros istoriją pindėtų žmogau kūrybinio polė-
beieškodamas. 

tam, kiekvieno savaip išgyven
tam. Maniau, kad savo žodžiais 
susprogdinsiu lyg mažą bombe
lę ir mokytojų būsiu po siūleli 
supešiotas. Juk toji mokyklinė 
pažiūra į grožinę prozą taip įsiga-

kio supratimas, kaip tose ketu-' Įėjusi, kad ir literatūros kritikai 

sų knygų sandėlių lentynos luž- reikia, nes monografijos apie myyh negudragalviaudamas apie! 
Čiurlionį jau yra išleistos: viena j ą k a ] b a tįkĖ^ nepretenzingas | ta nuo neišparduotų knygų, o 

mes vis raginami leisti naujas. 
(...) Kas gi tuos leidinius iš
pirks?". Atrodo, jog peršasi "gas-
padoriška" išvada: neleiskim 
naujų, kol senesnes neišpirks. 
Bet kur mes tada su savo kultūri
niu gyvenimu atsidurtume? Ar ; monografiją Amerikoje nori iš-1 karo netrūko jas perkančių žmo- į 

vokiečių kalba —Rytų Vokieti- j o s s k a i t y t o j a s . T a i buvo labai a-! 
joje, o kita lie'uvių kalba - Lie- k i v a i z d u t i k k ą pasibaigusiame; 
tuvoje. i knygų pardavimo mėnesyje; 

Pirmiausia norėtume patiks- dienraščio "Draugo" patalpose,) 
linti dr. J. Balio aptemdytą ir j Chicagoje. Prie knygomis ap-į 
kre:vą informaciją. Čiurlionio krautų stalų čia nuo ryto iki va-

visur mes turime griežtai laiky
tas paklausos, pelno bei nuosto
lio taisyklių ir kultūriniuose rei
kaluose, kada net kapitalistinė 
Amerika tokių "taisyklių" nesi
laiko, kai sprendžiamos šios rū
šies problemos. Pavyzdžiui, Chi-
cagos Lyric opera ir Chica-

leisti ne "kažkas", o tam reikalui • n j ų . O kur dar užsakymai paštu! 
Chicagoje susiorganizavęs komi- Visa tai liudija, kad mūsuose1 

knyga nėra jau taip totaliai pa-te'as, kurio pavadinimas ir sąs 
tatas buvo skelbti spaudoje; ko- miršta, kad meilė lietuviškai 
mitetas iš Lietuvių fondo yra knygai reiškiama ne vien žodžiu, 
monogramos leidimui prašęs pa- bet ir konkrečiu jos įsigijimu. Ir 
ramos, bet tik jau ne 25,000 dol.; ljetuvifcoji knyga stovi prieš 

. iš piršto taipgi laužtas tvirtini-, kiekvieną iš mūsų ne elgetiškai 
gos simfoninis orkestras kasmet imas, kad "LF tam reikalui jokių' maldaudama "pirkit mane, nes 
turi milžiniškus nuostolius, bet j lėšų nenumatė skirti". j manęs niekas neperka", bet iš-
negirdėt kalbų, kad dėl to jų vei-1 Kai daugelio M.K. Čiurlionio didžiai pakėlusi galvą ir tarda-
kimą reikėtų sustabdyti. Laikas; amžininkų rusų, prancūzų, vo- ma: "2iūrėk, kokia aš esu graži, 
būtu ir mums pagaliau įsisąmo- !;-(-":••, nerve-;: dci'.ir.ir.I::*, (V.' ptęSiaja, irc!id: — būk ir tu rr.a-
oittti ir iš kultūrinės — kūrybi-. Kanainskio, A. Renoiro, C. Re 
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retas tepabando iŠ jos kaip nors 
;šsikapstyti. Ir ką? Po pasakymo: 
'Aš dabar jūsų", nė viena bur

na neprasivėrė, tik Stasys Barzdu-
kas nuplikino verdančiu vande
niu, jis prašneko. Sako: "Manau, 
didelio nusikaltimo nebūsiu pa
daręs. Atleidau jaunimą dešimt 
minučių nuo literatūros pamo
kos ateiti pasiklausyti rašytojo". 
Sutikdamas važiuoti pasišnekėti 
su mokytojais apie literatūros 
mokymą iš savo kampo (aš 
irgi kada buvau mokytojas), ži
nojau, kad šių metų stovykloje 
bus daug ir jaunimo, fau dirban
čio mokykloje ar pasinešusių io-
įe dirbti, ir tas mane tik labiau 
paskatino kvietimo neatsisakyti 
Nuėjęs salėn tikrai nustebau, kad 
"aunu veidų visiškai nebuvo 
matyti. Tik pačiame šnekos ga
le tylutėliai Įslinko būrys jauni
mo, kelias minutes pasėdėjo, pro 
duris įlindo ranka, pamojo, ir 
<ie vėl išslinko taip tyliai, kad 
priekiniai net nepastebėjo, kas 
darosi gale salės. Tik Barzduko 
paaiškinimas ir pasiaiškinimas 
pasakė, kas tenai vyko. Į jo pasi
aiškinimą man dingtelėjo pa
klausti, kas žifK? tikrą Paparonio 
pavardę, bet klausimą nurijau. 
Jeigu būčiau sėdėjęs klausytojų 
tarpe, o mano vietoje būtų kal
bėjęs koks nors kitas rašytojas, 
būčiau tikrai neiškentęs. Bet kai 
esi pats įveltas, kažin kas sulaiko, 
užspaudžia lūpas ir nebegali iš
šokti į priekį už save. Paskum to 
paties klausiau atskirų mokyto
jų, nė vienas nežinojo. Neklau
siau paties Barzduko. Jis, manau, 
tikmi būtų žinojęs. Gal dar vie
nas kitas, bet daugumai net ir 
pats Paparofrrs nieko nebesakė. O 
toks klausimas į galvą šoko va 
dėl ko. Beveik prieš penkiasde
šimt penkerius metus mokiausi 
Šeduvos progimnazijoje. Buvau, 
tur būt, antrojoj klasėj. Kape
lionas buvo kunigas Petras Rau
da, tikrai plati ir šviesi asmeny
bė, dabartiniu bol'evikmečiu ta
pęs kankiniu. Tai jis sykį ir pasi
gavo Paparonį, gal Seduvon atva
žiavusį už savo partiją paagituo
ti, kad mokiniams paskaitytų pa
skaitą apie meną. Progimnazija 
tam paaukojo bent porą pamokų, 
suvedė visas klases į vieną vietą. 
Nuotaika buvo šventiška. Dalį 
jo minčių ir šiandien atsimenu. 
j's šnekė'o, kad žmogus savo gi
liausius jausmus mėgina išsakyti 
spalvomis, Rnfjomis, formomis, 
žodžiais, kad jo išsakymais reikia 
trožėtis, stebėtis ir kad juos labai 
lengva sudraskyti, sunaikinti, 
kaip pražydusią p'er.ės galvutę, 
kurios vaikas s:ekia Čįurlionio pa
veiksle. Išgirdom tada iš jo ii 
apie nuostabųjį Čiurlionį, Sas
nauską ir daugeli kitų kūrėjų. 
Nors apie ji patį nieko nežinojom, 
gal vienas kitas mokėjom kokį 
eilėraštį, bet jTs pats išliko man 
gyvas ir po pusės šimtmečio. O 
išliko todėl, kad nė vhnas mo-
kytofas (ne tik I •eraturos ar kal
bų, bet ir matematikos) nepa-
Vkė savo pamokos svarbeme už 
suteikimą progos 'alinimui pasi-
klausyti įpn aSftoįo O Daina
vos mokvtojai neprileido jauni
mo pasiklausyti net kai vėliau 
skaičiau Šj tą iš savo nespausdin
tos knygos ir Šnekėjau apie save. 
Jaunimui tuo tarpu buvo užpla-
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Tarp impresionizmo ir 
ekspresionizmo. 
Kaip atsirado "XX Amžius"? 
Žingsnis i Juliaus Janonio 
reabilitacija. 
Naujo muzikinio veikalo išvakarėse: 
pokalbis su kompozitorium 
Aloyzu Jurgučiu, 
Aleksandro Radziaus eilėraščiai. 
Anšlavs Eglitis "Strimgalviais pirmyn". 
Svetimžodžiai mūsų kalboje. 

KAIP ATSIRADO „XX AMŽIUS? Staigmena ar natūrali išdava 
STASYS YLA 

Kertine parašte 
Tarp impresionizmo ir ekspresionizmo 

"Buvo savotiška Lietuvos žur
nalistikos staigmena" —rašo J. 
Prunskis apie "XX Amžių"', Drau
go kultūriniam priede (1976, Nr. 
179). Staigmena iš tikro buvo, nes 
iš paveldėto poros tūkstančių ti
ražo dienraštis išaugo į 100,000, 
iš vienos spalvos spaudinio pasi
darė kasdien dviejų, o švenčių 
progomis — keturių spalvų. Di
desnė staigmena, kad buvo ne
partinis tarp partinių ir susilau
kė pritarimo tarp visų partijų at
stovų. Redaguojamas buvo dvie
jų kolektyvų — samdomo ir sa
vanoriško, kurių pirmasis turėjo 
5, antrasis 7 narius — viso 12 
asmenų. Kur jūs rasit bet kurioj 
redakcijoj anais laikais tokį šta
bą? 

rus ir sumanus šiame darbe. 
Šio dienraščio kilme domėjosi 

prof. }. Eretas, rašydamas apie 
"1939 metų generaciją" Si. Šal
kauskio monografij >j. nes jis 
(dienraštis) ir buvo tos genera
cijos kūrinys. Domisi nūnai dr. 
J. Girnius, ruošias veikalą apie 
J. Ambrazevičių - Brazaitį, nes 
dienraštis be jo nebūtų buvęs tuo, 
kuo jis tapo. Domėkis gal dar ne 
vienas, kaip toks "produktas" 
buvo atsiradęs, ir, galimas da
lykas, kurs įvairias prielaidas, 
kaip to neišvengė ir pats buvęs 
"XX Amžiaus" redaktorius J. 
Prunskis. 

Niekas nesitikėjo anuomet 
(1936), kad apsilpusi, konserva
tyvų "Rytą" pakeis pažangus Į vaitinis kultūros 
"XX Amžius", valdžia "'Rytą" l 

suspendavo ir greičiausiai tikėjosi 
jį "garbingai" pribaigti, o, va, 

Toji generacija, kuriai prof. 
Eretas davė 1936 metų vardą, bu
vo stipriai įsivėlusi į spaudos lan
kus. Ryškiausias jos '"produktas" 
buvo "Naujoji Romuva" — sa-

žurnalas, pra
dėtas 1930, redaguojamas J. Ke-
liuočio, tikras kultūrinio gyveni
mo suktukas, išugdęs ištisą sąjū-

susiburia naujos — jaunos jėgos dį. "Židinys",, pradėtas 1924 vy-
j ir jį tęsia. Ar manot laukė krikš- j reniųjų, tolydžio patekės i šios ge-
t ^in«Trc H« Tvirti- v***** * L'f\A -r-mrtiT I nn^oMAf MnUie Tnr Ci/vM^c/jalln 

Impresionizmas ir po jo sekąs 
ekspresionizmas gali atrodyti lyg 
cįįl ' įnašus žodžiai, tik išreiš
kiantys slinktį iš vienos srovės į 
kitą bei savotišką, giminišką jų 
pąsipijdymą: ko viena neatliko, 
kita''užgriebė ir pabaigė. Net jų 
istorinis artumas (iš impresio
nizmo persilaužta į ekspresioniz
mą apie 1905 m.) šias dvi sroves, 
atrodo, padarė kone dvynėmis. Ir 
toks galvojimas tapo net papro
čiu: jei tas ne impresionistas, tai, 
tur būt, jau bus ekspresionistas. 
Tačiau, skaitant J. W. Beach'o 
"The XX eentury novel" tenka 
gerokai nustebti, kai šios dvi sro
vės padaromos tiesiog antitezė
mis, kaip radikali priešingybė 
viena kitai. Ir impresionizmas J. 
W, Beach'o yra net smarkokai is
torijoje paspiriamas atgal ir pri
lipinamas net prie senojo realiz
mo, kaip artimas jo pusbrolis, 
nes, J. W. Beach'o nuomone, im
presionizmas turįs bene visus re
alizmo bruožus, o įvykęs lūžis ir 
&udUs į ekspresionizmą yra J3U 
laikomas labai dideliu istoriniu 
XX amžiaus įvykiu, gal net pačiu 
didžiausiu. Tai atsitraukimas 
nuo vergiško gamtos ir gyveni-

10 kopijavimo. Tai gal pats d i 

kančiam vidinę prasmę. Ekspre
sionizmui leidžiama, kada jis tik 
nori. ignoruoti perspektyvą, nau
doti bet kokį matavimą ir eiti 
daug toliau už tų trijų, mums 
taip pažįstamų, mastų. Ir tik ši 
laisvė padeda ekspresionizmui 
kaip nors nustatyti, kad ir ne
tiksliai, tą vidinę sampratą, ku
rios menininkas ieško. 

J. W. Beach sako, /.a ir neoro
mantikų, kurių kūryboje gali
ma įžiūrėti nemažą ekspresionis
tinę tendenciją, kai vengiama 
detalizuoti gamtą, kai palinksta-
ma daugiau į religine mintį, kai 
mėgiamas legendiškumas, fan
tastiškumas ir mistinės temos. 
Bet tokie neoromantikų darbai 
vis dėlto buvo ir yra labiau, kon
servatyvūs, negu modernūs. Tik 
neoromantikos poetai ir drama
turgai su savo drąsesne techni
ka pasireiškė taipgi gana moder
niai. 

Kartu gali atrodyti, kad net 
toks Wassermanas ir Gide yra 
daug konservatyvesni už Joyce'ą, 
kuris norėjo perduoti gyvenimą 
tokį, koks jis yra, t. y. lyg labiau 
realistinį. Vis dėlto Was:»erma-
nas ir Gide, kad ir konservaty
vūs techniškai, vra arčiau eks-

čionys demokratai, kad nauji į neracijos rankas, Ig. Skrupskelio 
'ateiviai" ims ir atsiribos nuo Į redaguojamas, tapo europinio 
partinės jų etiketės. n "Žaibo" bendrovės leidžiamame 
laikraštyje? O kas tikėjo, kad to 
dienraščio priekyje, vyr. redakto
riumi, bus pakviestas niekam ne
žinomas, vos prieš ketverius me
tus įšventintas kunigas ir kad jis 
taps visiems priimtinas, populia-

pačių masto žurnalu, apjungusiu, kaip 
ir "Naujoji Romuva", beveik vi
sus kultūrininkus. Ir štai dabar 
dienraštis "XX Amžius" — tre
čias tos generacijos padaras... Ką 
kitados darė vienas Dovydaitis, 
kurdamas ir redaguodamas žur
nalus bei laikraščius, tai dabar 

fžiausias šių dienų kūrybinis •; presionizmo dėl jų drąsos, grupuo-
uzsiangazavimas menuose. 

Anot }. W. Beach'o, ekspresio
nizmas yra priešinga tendencija 
įsigalėjusiam tikslesniam gyveni-
{QO aprašymui. Ekspresionizmas, 
griežtai šnekant, yra lyg opozici
ja impresionizmui, nes impresio
nizmas pagrinde yra tik realiz-
rno — tikrovės variacija. Impre
sionizmas tik specialia technika 
slęngiasi duoti objekto tikslią im-
B&es.rją. Impresionizmas yra ir ga
ną ištikimas, kaip ir realizmas, 
objekto parodymui, nors ir turi 
savo ypatingąją parėdymo siste
mą. 

Ekspresionizmas gi priešingai, 
stengiasi ne tik neduoti daikto 
impresijos, bet nori iškelti daikto 
~ įvykio esenciją ir parodyti, ką 
jiį f? viso reRV'V EkspresionŽE-

•j • t ^ ? • • U - l * . ' 

lyg jreriausįam ženiūui, ttaun-

jant Įvairias scenas {vairiose pa
saulio vietose. Tuo jie išre'škia 
ekspresionistinę misteriją, žmo
nių solidarumą ir priklausymą 
dvasine prasme vienas kitam. 
Tai jau ir būtų lyg laisvesnis bū-
r'es parodyti tiek įvairių scenų, 
kartais tarp savęs nesurištų, kam 
buvo daroma senojoj realistinėj 
'ecHnikoj, kur viskas priva'ė'o tu
rėt' logiką ir motyvaciją. 

J. W. Beach'o nuomone, ir Gi
de rado didesnį meninį °:ro/į 
gra'kų ir 17 šm. klasikuos, nors 
jie dažnai ir visai neatitiko realy
bės. Gide galvojo, kad tai vis tiek 
buvo didesnė kūryba — išradin
gumas, negu beveik vergiškas re 

j Ttffttrtfi* fctt-ėutn* j"vr; kuriu r*aicts>/tĮ 

įtakingasis nepriklausomos Lietuvos laikų dienraštis "XX Amžius" skaitytojuose buvo, be kita ko, populiaru* ir 
del savo aktualiu karikatūrų. Porą štai jų prisimename ir šiandien. Si pirmoji liudija visų nuotaikas ir rūpesčius, 
palydint 1939 metus ir pasitinkant 1940-tuosius. Senieji naujiesiems sako: "Maso brangus vaikuti, saugok aw " 
aes dabar daug vilkų priviso!" Ir iš tikrųjų viskas tų vilkų greit buvo praryta. 

moiosi ši generacija jau kolekty
viškai. Imant įvykius visumoj, 
"XX Amžius'' gal ir nebuvo iš es
mės jokia staigmena, greičiau na
tūrali išdava. 

Aplinkybės, kurios tiesiogiai 
pagimdė ši dienraštį, buvo tačiau 
kitokios ir, sakyčiau, beveik ne
įtikėtinos. Čia J. Prunskis, atėjęs 
vėliau, nebepagavo siūlo pra
džios. Jis apie amžininkus — tą 
septynetą, kuris ėmėsi iniciatyvos 
redaguoti dienraštį, rašo: "Jie jau 
buvo paskelbę ''Naujoje Romu
voje" savo idealios santvarkos 
deklaraciją ir svarstė apie sukū
rimą organo, per kurį galėtų kal
bėti į Lietuvos visuomenę. Taip 

i jiems neplanuojant, prez. Smeto-
I nos vyriausybė uždarė krikščio-
[ nių demokratų dienraštį 'Rytą' ir 
\ liaudininkų — 'Lietuvos Žinias'. 
j 'Ryto' redaktorius prof. L. Bist-
j ras buvo diskvalifikuotas — ne-
į bebuvo jam leidžiama toliau pa-
j silikti redaktoriumi. Tai krikšeio-
j nys demokratai, berods prof. 
Į Bistro lūpomis, ir pasiūlė perim-
Į ti 'Rytą' tiems naujiems 'kultū-
I ros sąmokslininkams'". 

Pirmiausia dėl tos deklaracijos, 
į kuri buvo paskelbta 1936, vasa

rio pabaigoje. Ją pasirašė viso 16 
i asmenų, tarp jų buvo ir 6, kurie 
1 tu pačių metų birželyje pradėjo 

"XX Amžių". 
tarp tų 16-kos, bet esu dalyvavęs 

i 25-30 asmenų reguliariuose pasi-
! tarimuose įvairiais katalikų klau-
: simais, dažniausiai kultūriniais-

pas mane 
namuose 

tį "kultūriniams sąmokslinin
kams", tai to nėra buvę. Priešin
gai, pastarieji pasisiūlė. 

"XX Amžiaus" atsiradimas, 
tiesa, susietas su Ryto suspenda
vimu, bet dėl to galėjo jis ir ne
atsirasti. Buvo dar kita priežastis, 
sakykim, atsitiktinė - proginė, bet 
be jos niekam nebūtų atėję į gal
vą tas nelemtas "Ryto" suspen
davimas ir susirūpinimas jį gel
bėti. 

Tų metų birželio vidutyje Amb
razevičius buvo paprašytas, kad 
pakviestų pas save ar kitur kele
tą savo draugų. Su juo kasdien 
susitikdavom prie stalo Čeka
nauskaitės valgykloje Laisvės 
alėjoje. Buvo pasakytas ir reika
las: norim kritikos, patarimų, gal 
ir talkos vienam planui, prie ku- j metais 4-me numeryje, daros, vi-

! sai aišku. Juk jie ten kele reli
ginio - moralinio mūsų gyveni
mo negales ir tiesiog šaukte šau-

tėjas. Aš esu priedas -
jie rinkosi Maironio 
kas trečią savaitgalį, ir, sudėję 
galvas, svarstėme. 

Ambrazevičius pasakė "gerai" 
ir netrukus pakvietė pas save, 
Ugnegesių gatvėje, šiuos asme
nis: Pr. Dielininkaitį, J. Grinių, 
Z. Ivinskį, J. Keliuotį, A. Macei
ną ir Ig. Skrupskelį. Keliuotis ne
atėjo. Kiti išklausė įvado, kodėl 
reikia religinės kultūros žurnalė
lio šviesuomenei, ir viso to plano, 
koks buvo parengtas anos triju
lės. Pritarimas buvo nelauktas. 
Kai dabar galvoju, kaip prisime
nu kolektyvinį Ambrazevičiaus, 
Griniaus ir Skrupskelio straipsnį 
"Pašalinkime pikta iš savo pačių 
tarpo", tilpusi ''Židinyje" 1935 

Prieš pat rusq-bolševiku okupaciją rašytojai Liudas Gira ir Petras Cvirka 
a n z m o ir impresionizmo ga^MS šoko pataikauti būsimam Lietuvos laisves pavergėjui rusui. "XX Amžius* 
ir P^venimo koDijavimaS. Visos T. t a ' pavaizdavo tokia karikatūra su parašu: "Svetimas bizūnas vis tiek ge-
\V ' R e s r h ' o mi'rtvs. a t rado veria riausias kai kurių rašytoju jkvėpimo šaltinis'". Žinoma, ir šios linksmosios te-

kad istoriškai rsa- Ci„s prisidėjo prie to. '.a*S '*XX Amžinus" vyr. redaktorius dr. Ig. Skrupske-
. lis, rusams okupavus Lietuvą, tuoj p^t būvu suimtas, įkalintas, išvežtas Sl-

{NttkftU* į Z p l i i Mraa k įm msaiktata* 

rio buvo dirbta visus mokslo me
tus. Planas toks: leisti religinės 
kultūros mėnesinį — ne liau
džiai, kaip tai daro mūsų vienuo
lynai, o šviesuomenei. Tikslas — 
išvesti religinę galvoseną iš liau
diškumo, primityvumo, kuris, at
rodo, įsigalėjęs ir neturi naro. gal 
ir galimybių siekti aukštesnio ly
gio. Turim ir sąrašą eventualių 
vardų, tarp jų "Pragiedruliai". 
bet dar nei vienas mūsų nepaten
kina. Esam pramatę ir bendra
darbių. Šio plano autoriai dar 

yia j neturi visuomenėje vardo. tad 
gal reikės jį ''skolintis'* iš ži
nomųjų. 

Ambrazevičius tik klausėsi, 
neskubėjo egzaminuoti, bet atro
dė geriau, kad iš anksto žinos, 
kas tie yra to p!ano "autoriai". 

— Pažįsti Kazį Čibirą — re
dagavo "Šaltinį", ruošė spaudai 
sudėtinę knygą "Arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius" (1933), da
bar turi parengęs knygą apie 
Pečkauskaitę "Gyvenimo meni
ninkę" (1937). Jis tos minties 
iniciatorius ir akstintojas. Kitas, 
gal pastebėjai "Naujoj Romuvoj" 
Pr. Zaidį — slapyvardį, rašo ir 
"Ryte". "Šaltinyje", jėzuitų spau
doj — Pranas Gaidamavičius 
(Gaida), Tihamer Totho ''Jau
nos sielos auklėjimo" (1935) vex-

kėši, kad reikia ką nors daryti. 
Pradėjus diskutuoti šį reikalą ir 

jau įsibėgėjus, berods, Maceina 
kilsteli ranką ir sako: 

— Palaukit, vyrai, kodėl mes 
svarstom Žurnalėlio klausimą. 

visuomeniniais. Tas 16-ka buvo 
iš tų pačių. Niekas tada nekėlė 
klausimo, kad reikia naujo dien-
raštinio organo prabilti "į Lie
tuvos visuomenę". Nemanau, 
kad toks klausimas būtų kilęs ir 
16-kai. Jie gi turėjo per ką "kal
bėti į Lietuvos visuomenę" — už
teko "Naujosios Romuvos", 'Ži
dinio" ir paties "Ryto". Ar su
spendavus "Rytą", buvo įspėtas 
dr. Bistras, kad negalėsiąs toliau 
redaguoti dienraščio, nežinau — 

"J?a pirmą k-irtą. Bet kad 
krikščionys demokratai per Bist-

*i§ būty jpasiūlę perimti dienraš-

kai dienraštis "Rytas" uždarytas 
ir greičiausiai negalės toliau ei
ti? 

Visi pakėlė gaivas. Tikrai, 
dienraštis nepasirodė, berods, jau 
daugiau kaip savaitė. (Buvo su
spenduotas birželio 4). Negi jis 
tikrai nebeišeis rr liksim be savo 
dienraščio? Gal skambinti dr. 
Bistrui? Ne, saugiau būtų asme
niškai nueiti ir pasitikrinti, kaip
gi ten yra. Gal jam reikėtų pa
galbos, redakcinės... 

— Eikit judu, mes čia palauk
sim, kol grįšit, ir tesim toliau ATIĄ 
re i'<alą. 

Taip mudu su Maceina išsku-
bėjom ir radom Bistrą už stalo 
redakcijoje. 

— Didžiausia bėda ne ta. kad 
dienraštis šiuo metu sustabdytas, 
— kalbėjo jis. — Svarbiausia, la
bai kritusi prenumerata, bendra
darbių trūksta, o aš pats pavar
gau, žinot, tiek metų vienas... 

įNdpatt* ! 2 p i . ) 
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Siame numery 
Baltų literatūrų konferencija Madisone. 
Vincas Maciūnas apie Kazio Varnelio 
įgytąjį Pilypo Ruigio rankraštį. 
Kai rašytojas iš plunksnos negyvena: 
pokalbis su "Draugo" romanu 
konkurso mecenatu Algiu Raulinaičiu. 
Bernardo Prapuolenio eilėraščiai. 
Mažoji Lietuva naujuose vokiečiu 
leidiniuose. 
Atrasti, per karę dingę, seniausi 
Lietuvos dailės paminklai. 

PILYPO RUIGIO RANKRAŠTIS ANŲ LAIKŲ RĖMUOSE 
VINCAS MACIŪNAS 

1. Vieną vakarą 

Buvo 1975 metų vasara . Pa - ! 
vakarieniavęs ir tingiai pasidr i-

— Jei turėčiau pakankamai 
pinigų, pirkčiau.. 

Net rukus Ruigio rankrašt is 
(Meletema [ ta i gra ik iškas žo-

bmęs patogioje kėdėje skaič iau į ̂ , g n . a u \ o r i b u s v a r i i s , 
laikrašti, pusiau snūduriuoda
mas. Įkyriai sučirškė skambu
tis. Nelabai patenkintas pr iė jau 
prie telefono 

— Čia Kazys Varnelis, iš Či-

i atąue experientia. sistens J-.in-
guam Lituanieam.. . [Tyrinėji-

! mas. p r i s t a t ą s lietuvių kalbą, 
I pasi remiant pačiu dalyku, įvai-
; r iais au tor ia i s i r pa tvr imu J jau 

kagos. J u s manęs nepažįstat. . . į b u v o č i k j e m s V a r n e l j . ku-
— Taip, nesame pažįstami. — 

pertraukiau, 
nau, kad Jūs ne tik sėkmingas j 
dailininkas, bet i r didelis kny- i 
gos mylėtojas; taigi, ka ip sa-Į 
koma, mano idėjos brolis. 

į rio nuostabų knygų rinkinį po 
tačiau g--r>;1 -n ; k e l i ų m ė n e s i ų turė jau malonią 

Kertine parašte 
Ar mažų tautų literatūra tyri prasmes? 
Baltu literatūrų konferencija Madisone 

Trečioji Pabaltiečių literatū
ros konferencija, susirinkusi Wis-
consino universiteto globoje Ma
disone š. m. balandžio 29 — 30 
d., turėjo progos pasvarstyti savo 
likiminius klausimus, apžvelgti 
šias literatūras Čia ir okupuotuo
se kraštuose. Ta proga universi
tetas suruošė 430 metų lietuviš
kos knygos sukakčiai paminėti 
tos knygos parodą ir tuo būdu 
pradėjo organizuoti baltų kny
gos skyrių savo knygyne. 

Pora pokalbių buvo skirta 
svarstymui klausimų, susietų su 
galimybe mažų tautų literatūrai 
plisti ir išlikti. Pirmajame šiam 
tikslui skirtame pokalbyje Birutė 
Cipl'iauskaJtė atsiribojo nuo dvie
jų dalykų ryšium su šiais svars
tymais. Mažų tautų literatūra 
nėra tas pat, kas maža literatūra. 
ir antra, mažas kurios literatūros 
santykis su visuomene nereiškia 
jos menkumo. Pavyzdžiui, kai 
Donelaitis rašė savo "Metus", be
veik nebuvo visuomenės, kuri 
juo domėtųsi ir jį įvertintų. Ilse 
Lehiste, žymi lingviVė, estė. at
kreipė dėmesį į tai, kad šiuo lai
ku daugiau žmonių rašo kny
gas. Knygos vertės jutimas yra 
tampriame ryšyje tarp rašyto
jo ir skaitytojo. Islandijoje kiek
vienas pažįsta rašytoją. Norėda
ma tiksliai aptarti, kuo mažos 
tautos raštija yra vertinga žmo
nijai, ji sako, kad būdingiausią 
jos bruožą sudaro artumas santy
kio tarp rašytojo ir skaitytojo. 
Kim Nisson, švedas, kalbėjo la
biau apie jaunas atgimstančias 
literatūras. Suomijoje jis randa 
dvi tokias literatūras: švedišką ir 
suomišką. Mažas literatūras jis 
laiko šovinis'iškomis, neteikda
mas tam žodžiui būtinai blogos 

tojų nebeliktų, didžiųjų tautų 
rašytojai juos išrastų. 

Toliau diskusijos nukrypo į at
skirus klausimus. Girniuvienė 
klausė: ar jaunas rašytojas, ku
riam jo tautinė kalba ir pvz. ang
lų kalba nesudaro skirtumo, ar 

Nuk- l t» I J si 

progą pirmą kartą pamatyt i . 
j Var tydamas įrištą Ruigio rank-
1 raštį, j u t a u maždaug tokį pat 
| džiugų šiurpulį, kaip prieš ketu-

Ką toliau išgirdau, mane ge- į r iasdešimt metų Lenkų Mokslo 
rokai sujaudino. Ne t klestelėjau j akademijos bibliotekoje Kroku-
kėdėn. Esanti proga a tp i rk t i \ Voje ska i tydamas mūsų litera-
viename Londono aukcione par- j tū ros is tor ikų i r bibliografų 
duotą Pilypo Ruigio seną loty- j t ada da r neaptiktą Dionizo Poš-
nišką rankraštį apie l ietuvių į kos rankraš t in į tomą Pszczol-
kalbą, tad norįs išgirsti i r mano i ka w Baubiu" (Bitelė Baub-
nuomonę. Negalėjau susi la ikyt i į i y j e ) t a r vėliau Vilniaus valsty-
neatpylęs trumpos paskai tė lės i biniame archyve i r universiteto 
apie Ruigį ir apie jo daug iau i bibliotekos r ankraš tyne suradęs 
kaip pr ieš 200 metų dingusį ] kokį įdomų A^ Stuazdo biogra-
rankraštį . Tiesa, visai nereika- i fįjog dokumentą a r ne t vieną ki-
lingai, nes mano pašnekovas bu
vo su dalyku gerai susipažinęs, 
tik j a m reikėjo pa ta r imo a r , 
tiksliau, pritarimo. J u t a u , k a d 
tas aistr ingas senųjų knygų ko
lekcionierius jau beveik buvo pa
daręs savo sprendimą, t ik d a r 
norėjo kitų padrąsinimo, nes 
rankraščio kaina buvo g a n a 
sūri. Savo nuomonę t r u m p a i 
drūtai suformulavau: 

• 
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tą jo pat ies aš t roką raštą dva
sinei vyresnybei. 

K. Varnelio pirkinys pradžiu
gino l i tuanistus. Ne t ik susirado 
seniai dingęs reikšmingas rank
rašt is , bet i r nebuvo pavydžiai 
paslėptas privačios bibliotekos 
spintoje, o t apo prieinamas 
mokslo žmonėms. J a u keturios 
rankraščio nuotraukos y r a vie
šose bibliotekose: Pensilvani
jos universiteto ir trijose Vil
niaus bibliotekose (Vilniaus uni
versiteto. Akademijos ir Res
publikinėje). 

Ruigys svarsto apie kalbą 

Pilypas Ruigys (Ruhig. 1675-1 
1749) — vienas iš stambiųjų 
XVHI amž. Mažosios Lietuvos 
rašt i jos vardų: giesmių rašyto
jas , uolus biblijos vertimo tal
kininkas, lietuvių kalbos žodyno 
autorius, o labiausiai išgarsėjęs 
savo veikalu "Lietuvių kalbos, 
jos kilmės, esmės i r savybių ty
r inėj imas" (gal Svars tymas — 
Bet rach tung der litauischen 
Sprache in ihrem Ursprunge, 
Wesen und Eigenschaften), iš
leistu d rauge su žodynu 1747 m., 
nors "Bet rach tungo" antraštėje 
i r pažymėta 1745 m. data. 
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Titulinis Pilypo Ruigio rankraščio puslapis 

čių kalbų. Štai kur lenkas sko
linasi žodžius iš vokiečių, lietu
vis turįs originalius, pvz.. gin
tarą lenkas vadina "bursztyn" 

lužė tekėjo", "Aš turėjau žirgu- >ti, kad daugiau jų nepateikė". 
, žėlį ' ir "Aš atsisakiau savo mo- į Taigi Ruigys, kad ir pats to ne-
čiutei". Dar nebuvo atėję visuo- i 
t inio žavėjimosi liaudies kūryba; 

iš vokiško "Bernstein". Lietuvių laikai, ir Ruigys kukliai atsipra-

LegUŽeš 
"2? d 
28d. 

ir 
29d. 

Jaunulio C 

i mea 
8 v: v 
6 VV 
S V: v. 
i? V; 

jentre 

kalba esanti labai žodinga; pvz. 
lietuvis pasako: vyras žilas, ark
lys širmas, sermėga pilka, žir
niai raini a r buri, o vokietis te-
turįs vieną žodį "grau". Kai 
kam gal nepatiksią, kad Ruigys 
pripažįstąs tai niekinamai kal
bai dailumą, o vis dėlto, ji tu
rinti paveldėjus kiek graikų kal
bos žavumo. Graikų kalba buvo 
tada laikoma tobuliausia iš kai 

šinėjo skaitytoją: "Nebūtų man; 
derėję pateikti tokius nieknie
kius, jei nebūtų žinoma, kad 

numanydamas, pravėrė lietuvių 
"dainų skrynelę". kur»ą vėliau 
jau plačiai atidarė L. Rėza. 

Imi ir pagalvoji, kažin ar Rui
gys taip jau nevertino dainų, 
kaip kad paraše, taikydamasis 

daug kalbos idiomatinių fbūdin- p , . ^ vyraujančius laiko dvasios. 
gųjų, specifinių] savybių galima 
pat i r t i iš tokių odžių | dainų! 
ir iš lietuvių moterų, kurios ma
žai tesueina su vokiečiais". 

Ruigio dainos betgi neišven-
gė atidžios akies tų. kurie liau 

, . ^ T • . r,,-, dies poeziją jau buvo pradėję bų (zr. pvz. D. Jemsch, Philoso- L . *^ /i\. * , . , , .„.. . TT , . , i Kitaip vertinti, zvmusis ano me-phisch knt i sche Vergleichung 1 r 

und "VVurdigung von vierzehn ai-1 
tern und neuern Sprachen Euro 
pens, 1796), o kad lietuvių kai . . . , 
ba kilusi iš graikų, reikia, anot • , 
Ruigio, ne tiek įrodyti, kiek pa- j , 

Į to rašytojas G. E. Lessingas vie 
name iš savo "Laiškų, liečiančių 

1 naujausią literatūrą" (1759) ra
šė : "Neseniai varčiau Ruigio žo-

ir Svarstymų fBetrach-

§ių metų Poezijos dienų Chicagoje plakatas. Nuotrauka kun. Algimanto 
Kezio, S.J. Projektas dajl. Petro Aleksos. 

Poezijos dienos Chicagoje Šiemet jvyks gegužes mėn. 27-29 d. Jaunimo j t i n g u m ą i r tobu lumą" , 
centre. Gegužės 27 d. (penktadienj) S vai. vak. Oskaro V. Milašiaus 100 me- j j e tuv iu k a l b o s g r a k š t u m ą ir 

malonumą" (Zierlichkeit und 

Ruigio 'Betrachtungas" tai 
1 p i rmas toks išsamus gimtosios 
i lietuvių kalbos išaukštinimas 

mūsų raštijoje. Tame pat amžiu-
i je , kai Donelaitis anam metui 

nelauktai sklandžiais hegzamet- iV „,,..,. 
. , , . , . 1 j • 1 - j - i • • - ,• Z T-, . . . . tungen apie sią kalbą gale uzti-; Ruigvs pndejo 

ra is atskleidė Kad ir liaudiškai aiškinti. Ruigys ir surase apie 1, „• \ . . « 7 * T , ! v . , v. , . 4. „ A • _ : , L ^ ^ -i --1 - « i , »• 1 kau c>a tinkančią retenybę, ku . š iurkš tokos , bet sodrios ir<400 graikiškų zodzių, kurių ati- . , , ... . . . . «, ,. . . , 7. . n mane be ?alo pradžiugino tikmems rado lietuvių kalboie. r ... . ", , , ^ . . . . , . funendlich vergnuogtei: kelias Deminutvvu ir gausesnis balsių-,. . . . . , • « _^ .. , z ,. , , , ; lietuvių dainas feinige litaui-vartoj imas darąs lietuvių kalbą . _T. , T . , . . , . , . . . . . . . . iSche Dainos oder Liederenen;. malonesnę uz šiurkščias ir daz s. , . . _ . . .. . . , • , •, i tokias, kaip jas paprastos mer nas t n ių priebalsių samplaikas i . . . \ j • v 1 . . , J \ •, ' ! gaites tx-n pat dainuoja. Koks (viele herbe triconsonantes) | 0
 x . , r.,, . . , , . . . . .natūralus sąmojis iVVelch ein lenkų kalboje. . ..... ,, „ , . " J naiver v\ įtz . Koks žavus pa-

lanksčios kalb<-s grožį, Ruigys 
to pat ies siekė savo filologiniu 
svars tymu (Bctrachtungu) . Jau 
pačios kai kurių veikalo skyrių 
an t raš tės tai akivaizdžiai rodo, 
pvz.. "Apie lietuvių kalbos tur-

'Apie 

tų gimimo sukakties minėjimas: paskaitą skaitys rašytojas Antanas Vaičių 
prasmės. G u n a r s Salins, latvis po- j laitis, gi O. V. Mila-šiaus kūrybą rečitatyviniu ir vaidybiniu būdu perteiks 
etas, pastebėjo, kad didžiųjų tau- ! aktoriai Stasė Kielaitė ir Jonas Kelelius. Gegužės 28 d. (sestadienj) 6 vai. vak. 

- v ^ . . . vt 1- - i 'Dainuotinės poezijos valanda": studentų trio (E. Pakstaitė. L. Rimkus ir V. 
tų rašytojai patys ieško literatu- j U f l d e r y s ) instrumentais pritardami, dainuos mūsų poetų eilėraščius nuo Mai-
ros, susijusios su kuria siauresne ronio iki siu dienų. To paties se<tadteTiio vakare S vai. įvyks gyvųjų poetų 
anvlinke T o Davvzdvs vra Faulk- kurybo<> vakaras, kuriame savo poeziją skaitys svečiai Antanas Vaičiulaitis, 
n e n s , rašęs apie JAV pietines va.- poetas Tomas Veneio\a skaitys paskailą '-Lietuvių poezija abipus AtUr.to''. 
stiįas. Jeigu mažųjų tautu, rašy- į Visuotaenž visuose Psezijos dJemj reagiaiuMo Itvietyaana dalyvautu 

Savo keliamoms teigiamoms: pras tumas!" Dviejų dainų 
lietuvių kalbos savybėms pa- (Anksti rytą ir Aš atsisakiau) 
iliustruoti Ruigys pateikė gero- į vertimus Lessingas pacitavo sa
ką pluoštą priežodžių, patarlių, vo skaitytojams. J i s netgi ap-
mįslių. šiaip jau retų lietuviškų Į gailestavo: "Dievotasis vyras j pasipažino, o linksmeniais mo-
žodžių bei posakių ir. kas įdo-i[ t . y. Ruigys) | atsiprašo, kadį mentais kar tu su juo ko gero 
miausia nar:itavo tris. lianrties nateikė tokius niekniekius. Xfa- užtraukdavo aną žalio apynėlio 

Annehmlichkeit) . Lietuvių kal
ba visai nepagristai esanti nie
kinama, kaip iš kitų kalbų šulo 
pyta <von and'-rn zusammen ge-
flickeM. Ji turinti pakankamai 
savų, žodžių ir galinti išsiversti 
be skolinimosi iš lenkų ir vokie- 'dainas; 'Anksti ry tą rytužį 8au-!ncs j is būtų turėjęs atsipraiy 

Kf>dėl gi jis pasirinko ne šiaip 
kokią eilinę dainušką, o vieną iš 
gražiausių dainų 'Anksti ry tą" 
a r tokį subtiliai lyrišką nuota
kos atsisveikinimą su savo na
mais ir jaunyste "Aš atsisa
kiau", š ia pastarąja susižavėjo 
Goethe ir įsidėjo ( imdamas iš 
Herdeno) savo muzikinėn dra-
mon (anot M. Biržiškos, daino-
dramėn: SingspieJ) "Die Fische 
r in" (Žvejė, 1782) 

Prie savo pateiktųjų dainų 
tokią pas tabą: 

' T o s dainos, atrodo, kilusios iš 
Didžiosios Lietuvos, nes savo 
jaunystėje [Rėza rašo. kad Rui
gys buvęs Didžiojoje Lietuvoje 
1698 m.] esu ten matęs J maty t , 
skaitęs] vieną — O apvynėli ža
liukėli, kuri buvo pr iski r iama 
vienam įžymiam Kauno burmist
rui". Gal su tuo garbiuoju bur
mistru i tai. rodos, bus buvęs Jo
kūbas Preisas Panonijus — žr. 
V. Biržiška, Aleksandrynas, I, 
1960, p. 332 333) Ruigys ir pa t s 

pacitavo tris liaudies pateikė tokius niekniekius. Ma-
{Nukeląfcį 2 csll 
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Siame numery 
Literatūrinio maratono proga. 
Ir Lietuvoje tokių plačiu simpoziumu 
nėra: pokalbis su dr. Vytautu Klemu. 
Vincas Maciūnas apie Kazio Varnelio 
įgytąjį Pilypo Ruigio rankraštį. 
Ar sėlcrningai pereita kūlgrinda? 
Balio Augino eilėraštis. 
Dainuotines poezijos valanda. 
Jaunučio Puodžiūno baleto studijos 
dešimtmetis. 
Nuomones ir pastabos* 

ŠIANDIEN IR LIETUVOJE TOKIU PLAČIŲ -'•'•:'^v NĖRA 
Pokalbis su dr. Vytautu Klemu, 3-jo Mokslo ir kūrybos simpoziumo griežtųjų mokslų programos vadovu 

Laisvojo pasaulio lietuvių iš-1 sų žinomų žemės turtų, bus 
eivijoje vienas iš didžiųjų šieme-; nagrinėjama atomin»ė energija, 
tinių įvykių yra Mokslo ir kū-; žibalinė energija, hidro — ener-
rybos simpoziumas, įvykstantis į gija ir energijos taupymas šešiuo-
lapkričio 24 — 27 d. Jaunimo! se pranešimuose profesionalų, 
centre, Chicagoje. Tai bus tikra dirbančių dabai šiose srityse; 
humanitarinių, griežtųjų ir ki-1 "Transportacijos sistemos Lietu-
tokių mokslų šventė, kurioje voje ir Amerikoje" sesijoje bus ne 
tarp mokslinio darbo ir moksli-; tik kritiškai žvelgiama į Lietuvos 
nio svarstymo valandų netrūks | ir Amerikos transportacijos prie-
ir kūrybinės reprezentacijos ren- j mones, bet taip pat į ateities rei-
ginių. Informuodami išeivijos \ kalavimus, miestų susisiekimo 
lietuviškąją visuomenę apie Tre- j problemas bei kuro tiekimą. Be 
čiąjį mokslo ir kūrybos simpo- j paskaitų organizuojamos ir dis 
ziumą, šį kartą kalbamės su jo 

Kertine parašte 
Literatūrinio maratono proga 

Kiekvieną išeiviją ne kartą 
linkstama laikyti kone trumpa
amžio ir nesulaikomo išnykimo 
sinonimu. Tada jai ir prikergia
ma lyg ir savaiminė neigiamo
sios prasmės ir turinio sąvoka. Ar 
tam yra pagrindo? Ir kiekvieno 
žmogaus gyvenimas yra trumpa
amžis, čia žemėje pasibaigiantis, 
bet tik labai mažas procentas dėl 
to žudosi ar jam skirtose dienose 
nieko neveikia. O išeivijos gyvas
tingumas vis dėlto pergyvena ne 
tik žmogaus, bet ir ne vienos kar
tos amžių. 

Dar daugiau, kiekvienos tau
tos išeivija gali būti net amžina. 
Argi ne amžina lenkų išeivija 
su savo Adomu Mickevičium, Ju
lium Sovaekiu, F. Chopinu ir kt. 
Lygiai amžina bus ir šiandieni
nė mūrų tautos išeivija su lietu
viškąja ir angliškąja lietuvių en
ciklopedija, su K. V. Banaičio iš-

reikia tik prisiminti, jog "Drau
go" šio literatūrinio konkurso 
laikotarpis jau yra ilgesnis už 
tarpkario Lietuvos nepriklauso
mybę. Daugiau ketvirtadali šimt
mečio metai po metų tvartai ir 
atkakliai skelbiamas romano kon
kursas yra tikrai išskirtinis reiški
nys, žvelgiant ne vien tik į išeivi
jos, ne vien tik aplamai į lietu
vių, bet ir į didžiųjų teutų li
teratūrų istoriją. 

Žinoma, mes su tuo esame jau 
labai apsipratę. Kartais atrodo, 
kad kitaip ir negali būti. Apla
mai, daugelis šios dienos amži
nesnių dalykų, kada vienas pro 
kitą kasdien alkūnėmis trinamės, 
neatkreipia mūsų dėmesio, jų 
reikiamai nevertinam, net visai 
nepastebim. Tačiau iš istorinės 
perspektyvos kada nors jie visai 
kitaip atrodys. Ir tas ilgametis 
"Draugo" romanų konkursas 

griežtųjų mokslų dalies vadovu 
dr. Vytautu Klemu. 

— Kurie mokslai bus užgriebti 
Jūsų vadovaujamoje programo
je? Kurių temų galima tikėtis 
paskaitų ir kurie mokslininkai 
jas skaitys? Ar be paskaitų bus ir 
kurių nors temų kolektyvinių 
— simpoziuminių svarstymų, dis
kusinių, labiau bendrinių, ne 
vien tik specialistams prieinamų, 
het su griežtaisiais mokslais su
sietų problemųMikiiemmoS 

— Griežtųjų mokslų, tech
nologijos ir architektūros progra-

kusijos bei pranešimai ypač 
pasižymėjusių iaunų mokslinin
kų. 

— Kaip šiuo metu vyksta visas 
šios plačiosios programos orga
nizavimas? Kas "jau yra visiškai 
tikra, o kas dar abeiotina? Ar pre
legentai patys noriai siūlosi, ar 
reikia ]ų maldaute maldauti? 
Ar yra pakankamai ii ko pasi
rinkti? 

- Šiuo metu griežtųjų moks
lų sesijas organizuoja aštuoni 
pirmininkai, kurie, su mano pri
tarimu, kviečia ir atrenka paskai
tininkus, nustato bendrą sesijos 

moj planuojama apie dešimt se-; kryptį ir renka santraukas, bio-
sijų, iš kurių aštuonios jau gana 

tiksliai suprojektuotos ir turi sa-
grafijas ir kitą medžiagą iš pa
skaitininkų. Kai kurios sesijos, 

vo pirmininkus. Jų tarpe kiaušy-! kaip pvz. energijos ir transporta-
tojai galės išgirsti ne tik apie Į ciįos, yra visiškai užtikrintos, nes 
tradicinius dalykus, kaip pvz. ma-! turi ne tik energingus pirminin-
tematiką, fiziką, architektūrą,; kus, bet net po šešis paskaitinin-
bet taip pat apie sritis, į kurias ; us. Kiek sunkiau su žymių moksli-
šiuo metu kreipiamas ypatingas! ninku organizuojamomis sesijo-
dėmesys, t. y. energija, transpor- j mis; šie mokslininkai daug keliau-
tacija, komunikacija ir planetų i ja ir todėl gerokai vėlinasi su me-
tyrinėjimas. Visose sesijose busj džiagos pristatymu. Kadangi or-
bandoma išryškinti lietuvių | g a n i z a t o r i a i y ra "prityrę vilkai" ir 

Dr. Vytautas Klemas. T 
(ų programos vadovas 

mokslininkų įnašą įvairiose griež- į 
tųjų mokslų srityse. Pavyzdžiui, pažįsta nemažai lietuvių moksli-

nemažai savanorių, kurie, nors ir visos Amerikos ar net viso pasau-
labai užimti, nesigaili pašvęsti lai-' " ° pločiu? 
ko simpoziumui. 

— Aplamai, ar mes esame stip 
I rūs griežtųjų mokslų srityje? Ar 

eivijoje parašyta "Jūratės ir Kas- | taipgi bus minimas, kaip vienas 
tyčio" opera ir su kitais mūsų į išeivijos stebuklų, 
kompozitorių kūriniais, stumte-1 Suprantama, ne kiekvienerių 
Įėjusiais lietuvių muzikos raidą į Į m e t u konkurso rezultatas turi 
avangardines gretas. Amžina mū-j būti ir stebuklingai geras. Nerealu, 
sų išeivija pasiliks ir su reikšmin- būtų norėti, kad konkursas lie-
gaisiais mokslo veikalais, Lietu- Į tuvįų literatūrai jau būtų dova-

Energija dabarties ir 'ateities n i n k ų ' pasirinkimas buvo geras1, daug turime įmonių, kurie pui-
perspektyvoje" yra pavadinimas \lr planuojam išlaikyti aukštą va.-\kiai reprezentuotųsi ne vien rifcjnet ir pasauliniu mastu. Dažnai 
sesijos, kurioje, po įvertinimo vi-' skaitinį lygį. Buvo džiugu rasti Uetuvišluijame susibūrime, bet ir girdim apie dr. Kliorės laimėji-

srityse. Didžiausia pažanga elek
tronikoj, optikoj ar šilumos mai
nų moksle padaryta, remiantis 
gynybos ar erdvės tyrinėjimo rei
kalams paskirtų pinigų dėka. 
Jiiuo metu daug lėšų skiriama 
i nergijos ir transportacijos sritims. 
Todėl galim tikėtis nemažai pa-
Tangos energijos panaudojime ir 
transporto sistemų patobulini
me. Ne visi tyrinėjimai ves prie 
naudingų rezultatų. Pvz. ener
gijos srityje bandoma pažaboti ir 
vėją ir jūros bangas, sroves bei ši-
' urnos skirtumus, neskaitant sau
lės ir atominės energijos. Bet jei-
•ru ir tik vieną ar dvi iš šių nau
jų energijos rūšių išmoksim sėk
mingai panaudoti, naftos ir du
jų trūkumo katastrofa bus žy-

į miai sušvelninta. Aplamai, Ame-
! rika čia dar vis pirmauja, nors 
! vra sričių, kuriose kitos valstybės 
į daro taipgi nemažą pažangą. 
i Pvz. didelių greičių traukinių 
j išvystyme galėtume visi pasimo-
| kyti iš Japonijos ir Prancūzijos. 

— Gal tunte mlįmybės pasek
ti jjnrfiMjų mokslų vys'ijmąsi 
okupuotoje Lietuvoje? Kurioje 
srityje lietuviai tėvyne c yra pa
siekę įsidėmėtinų rezultatų? 

— Kadangi nesu lankęsis Lie-
tuvoic, savo atsakyme turiu ribo
tis. Yra kelios sritys, kuriose mū
sų darbuotojai Vilniaus univer
sitete ar Mokslo akademijoj pir
mauja visoje Rytu Europoje. Pvz. 
Vilniaus universitetas turi stip
rias grupes tyrinėtojų statistikos 
ir galimybių teorijoj matemati-

— Nors praeityje buvo mano-jkoj. Taip pat. atrodo, stipriai lai-
ma, kad lietuviai nėra linkę į i kosi puslaidmmkių tyrinėtojai 
griežtuosius mokslus, šiuo metu! fizikos — elektronikos skyriuose, 
mes vis dėlto turim nemažą skai- j Baltijos juros tyrinėUmo ir gam-
čių mokslininkų, kurie reiškiasi tos apsaugos konferencijose vis 

mokslo ir kūrybos simpoziumo griežtųjų moks-
Nuo trauka M. Krasausko 

Linksmasis reporterio pieštukas: 
"Draugo* 26-tajį romano konkursą laimėjusiam rašytojui Kaziui Alraemri už romaną "Sauja skatikų" 1000 dolerių 
premiją Įteiks mecenatas Algis Raulinaitis gegužės 15 d. 3 vai. popiet Jaunimo centre, Chicagoje. (Iš laikraščių) 

— . • • • : . * * • — • • • • * • • • 

dalyvauja skaičius lietu

vių katalikų mokslo akademi-1 
jos ir Lituanistikos instituto leidi
niais, poezijos ir beletristikos pir-

nojęs 26 Servantesus, Šekspyrus 
ar Mykolaičius — Putinus. Ta
čiau užtenka jau ir to, kad "Drau 

vių biologų, geologu, geografų 
mus planetų tyrinėjime, apie dr. į ir t. t. su ypač geromis paskaito-
Avižienio darbus skaičiavimo ma- mis. Be abejo, yra ir daugiau sri-
š'nų išvystyme, apie dr. Viskan- čių, apie kurias neturiu tikslios 
tos nuopelnus šilumos mainų '• informacijos. Lietuviam moksli-
srityje ir L t. Bet be šių, mums ninkam yra labai svarbu palaiky-
gerai žinomų, mokslininkų yra Į ti ryši su Vakarais, jeigu jie nori 
šimtai kftų, kurie arba nuo lietu- ir toliau sėkmingai "konkuruoti" 
višVos veiklos atitrūkę, arba dari su kitais Rytų Europos institu-
jauni ir jon neįsijungę. Vienas iš į tais. Nors anksčiau kitaip galvo-

maeilėmis knygomis, su kultūros į g0" konkursas, gal būt, lemiamai 
žurnalų komplektais mums patalkino, ir dienos švie-

Tačiau visos čia suminėtos i są i š v y d o debiutinis Jurgio Gliau-
sritys ir jų kūrybinio darbo rezul
tatai nėra ir negali būti tik staig-
meninis užsidegimas. Visa tai tu
ri bręsti laike, dažnai net ir gana 
nepalankių sąlygų laike. Todėl 
išeivijai labai svarbu nepritrūkti 
kvapo ir ilgesnėse, sakytume, ma
ratoninėse distancijose. Visų su
minėtų kultūrinių —kūrybinių 
sričių gerieji rezultatai vienu aki
mirksniu nenukrito. Reikėjo ilgo 
ir kantraus visų jėgų įtempimo, 
reikėio tikro kultūrinio marato
no ryžto, reikėjo nepritrūkti kva
po. 

Tokia maratoninė distancija 
mūsuose yra ir "Draugo" roma
nų konkursas, besitęsiąs jau 26-
ėrius metus. Tai vienintelis toks j 
reiškinys mūsų kultūros ir mūsų' 
Uteraturo* istorijoje. Palyginimui! 

dos romanas "Namai ant smė
lio", Birutės Pūkelevičiūtės pla
čiausiai skaitytas irgi romaninis 
debiutas "Aštuoni lapai", Algir
do Landsbergio "Kelionė", Aloy
zo Barono "Lieptai ir bedugnės". 
"Draugo" konkursuos taipgi už
gimė visa Juozo Kralikausko min-
dauginės temos istorinių romanų 
serija. O kiek dar daug ir kitų. 
tegul ir nepasiekusių svaiginan
čių viršūnių, bet skaitytojų šil
tai priimtų, savaip įvairinusių ir 
gyvinusių išeiviškąjį lietuvių li
teratūros kelią. 

Tikime, kad ir šiemetinio 26-
tojo "Draugo" romano konkurso 
rezultatas — Kazio Almeno ro
manas "Sauja skatikų" — bus ge-

simpoziumo svarbiausių tikslu 
ir yra pritraukti "naujus veidus", 
ar tai būtų Amazonės džiunglė
se pasislėpęs lietuvis antropolo
gas, ar jaunas, ką tik mokslus bai
gęs, išradėjas Amerikos didmies
tyje. 

Griežtųjų mokslų progra
mai kviečiami paskaitininkai, ku
rie iau žinomi pasaulinėje plot-

•\ Jų po 50 dalyvavo praeituo-
• dviejuose simpoziumuose, c 

K vėl bus ap'e 50. Kadang" 
; šie skaidai tik reprezentuoja ma-
Į žą da'i visų mūsų mokslininkų, 

reikia pripažinti, kad esam gana 
stiprūs griežtųjų mokslų srityje. 

— Kaip retinate griežtųjų 
mokslų dabartinę ptmuUnę si
tuaciją? Kuriuos* jų yra didžiau
sios pečiang »sg s? Ar Ame
rika čia daug kur pirmauja, ar 
jau turi mokytis iŠ kitų? 

jau, dabar pritariu tiems asme
nims, kurie siunčia atidžiai at
rinktas mokslines knvgas į Vil
niaus univcrsite'o biblio'eką. Ki
ti universitetai Rytų Europoj, 
kaip pvz. Varšuvos ar Maskvos, 
gauna žymiai didesnę paramą iŠ 
valdžios ir iš užsienio. Jeigu mes 
norim, kad Vilniaus universite
tas pirmautų bet kokioj griežtų
jų mokslu srftyie, mes turim 
:am pa'ė'i palaikyti ryšį su Vaka
ru valstybūl nokslin:nkais ir jų 
viešai paskelbtais rašiniais. 

— Daktare, patys esate okea
nografijos specialis'as. Kas tai per 
mokslas ir kuo j's Šiandien ypač 
domisi? Ar nkmnngrafų yra 
ir šiand'eninėip /Je'U'o'e9 Kuri 
tauta ar valstybė okeanografijoje 
šiandien pirmauja? 

Pinigų mainikautojai literatūros labui: "Tebūna taip — tūkstantis dolerių už saują skatikų". 
Piešinys Viktoro Sipailos 

— Deja, pažangos galimy 
dažnai priklauso nuo finansinės 
paramos. Tai ryškiai matyti in-Į 
žinerijos ir pritaikomųjų mokslų; 

— Okeanografija liečia visas 
jūros ypatybes, kaip pvz. jū-

,hės ros rroves ir bangas ir j} 
įtaką orui, ž^^ei bei jų gyvū-

. j nams. Šiandien dėmesys ypač krei-

.CN-okelU 14 pusi). 
. . . w 
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Kit} savaitgalį skirkime poezijai. 
Oskaro Vladislovo Milosz—Milašiaus 
šimtojo gimtadienio išvakarėms.
O. V. Milašiaus laiškas 
Antanui Smetonai.
E Oskaro V. Milašiaus poezijos. 
Jono Jurašo Macbethas New Yorko 
scenoje.
Onos Šeštokaites - Pliuškonienes 
rečitalis Chicagoje.
Buitinių liaudies menų projektas.

Oskaro Vladislovo Milosz-Milašiaus šimtojo gimtadienio išvakarėms

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Kertinė paraštė
Kitą savaitgalį skirkime poezijai

Lietuviškosios išeivijos gyve- į Poezijos dienų proga kviečiame 
nime įvairių jubiliejinių minėji-j visus likti ištikimais poezijai, kū
mų ir kasmet tradiciškai šven-, ri gegužės mėn. 27,28 ir 29 die- 
čiamų reikšmingų dienų ne- nomis malonioje Jaunimo centro 
trūksta. Įsismaginus, kartais gali aplinkoje pražydės itin spalvin- 
atrodyti jų net per daug. Juo la- gaiš žiedais.
biau, kad tų įprastų susibūrimų Gegužės 27 d. skiriama poeto
programos žodine, menine ir 
muzikine prasme bent savo 
struktūrine sąranga jau yra įgi
jusios kone trafaretinį pavidalą: 
vis maždaug vidutinio lygio tose 
pačiose pakopose.

Šį trafaretą gana vykusiai pa
staraisiais metais bent Chicagoje 
bando pralaužti gegužės mėn. 
pabaigoje rengiamos Poezijos 
dienos. Pirmoje eilėje jos nėra 
tik kokio nors buvusio įvykio pri
siminimas, o pabrėžimas dau
giau to, kas yra dar labai gyva 
ir kas šiandien jaudina mus pa
čius. Poezijos dienos yra mažiau 
skirtos kam kitam, o daugiau pa
čios sau, jos mažiau įvykį prisi
mena, o daugiau pačios įvykį ku
ria. To siekdamos, savo progra
mą kasmet įvairina dar nebūtais 
ir nematytais dalykais. Kaip ge
ro eilėraščio didžioji vertė yra jo 
naujas ir nepakartojamas origi 
nalumas, taip ir Poezijos dienos 
Chicagoje kiekvieneriais metais 
labiausiai rūpinasi savo progra
mų kūrybiniu šviežumu. Tai pa
stanga išeivijos kultūriniam ly
giui išlaikyti ir net jį kilstelėti 
aukštyn, niekam nepataikaujan
ti, nenuolaidziaujanti, nepra
randanti Šviesaus žvilgsnio ir ty
ro estetinio skonio. Pastangą ga
lėtų pasekti ir kitos stambes
nės lietuvių kolonijos.

Visais praėjusiais metais Po
ezijos dienų rengėjų ryžtas ir in
tencijos gyvosios lietuviškosios 
Chicagos buvo nuoširdžiai su
prastos ir įvertintos. Renginiuose 
netrūko ir jaunimo, ir senimo, 
suprantančio poezijos vaidmenį 
tiek pavienio žmogaus egzisten
cijoje, tiek visos tautos likimi- 
niame rūpestyje. O lietuviškoji 
musų poezija visada šiai dvigubai 
savo misijai buvo ir yra ištiki
ma: ji visada guodė žmogiškąją 

ir

ir nepriklausomos Lietuvos pa 
siuntinio Prancūzijoje Oskaro 
Vladislovo Milašiaus 100 metų 
gimimo sukakčiai. Poetas kaip 
tik buvo gimęs gegužės 29 d. 
1877 metais. Tai Vakarų Euro
pos literatūrose labiausiai žino
mas lietuvis. Rašė prancūžiškai. 
Bet Lietuva alsuoja ne viename 
jo poezijos knygų puslapyje. Ver
tė prancūzų kalbon lietuvių liau
dies dainas ir pasakas. Tiesiu, ri
terišku žodžiu kovėsi už Lietu
vos Respublikos teises gyventi lais
vai tarp laisvųjų. Kai visa kultū
rinė Prancūzija šiemet mini šio 
didžiojo poeto šimtojo gimtadie
nio sukaktį (mirė 1939 m.), tai 
juo labiau mes patys neturime 
likti Milašiui abejingi. O.V. Mi
lašiaus minėjimo programa a- 
teinančios savaitės penktadienio 
(gegužės 27 d.) vakare prasidės 
8 vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje. Paskaitą skaitys iš Wa- 
shingtono atvykstantis rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis. Jis yra 
daugelio O.V. Milašiaus raštų 
vertėjas lietuvių kalbon. Sukak
ties proga Lietuviškos knygos 
klubas kaip tik išleidžia A. Vai
čiulaičio išverstą, O. V. Mila
šiaus garsiąją poetinę dramą 
“Miguel Manara”. Knygą (ilius
truotą dail. Vytauto O. Virkau) 
jau bus galima įsigyti Milašiui 
skirtame Poezijos dienų vakare. 
Minėjimo programos išskirtinę 
dalį atliks aktoriai Stasė Kielaitė 
ir Jonas KeleČius. Jie reČituos (A. 
Vaičiulaičio vertime lietuvių 
kalbon) būdingiausius O.V. Mi
lašiaus eilėraščius, o taipgi at
liks rečitatyvines ir vaidybines 
ištraukas iš “Miguel Manara”. 
Prie Jaunimo centro kavinės 
esančiame erdviame vestibiu
lyje Jono Dainausko rūpesčiu bus 
;—, „.j O.V. M2?šiaws

Apie Milašių skelbiamos studi
jos, rašomos disertacijos, leidžia
mos ištisos knygos, atrandant vis 
naujų aspektų jo kūrybai nagri
nėti. Pernelyg drąsu, rodos, bū
tų tikėtis, kad man pavyks laik
raščio rėmuose užbrėžti bent še
šėlinį poeto profilį. Juoba, kad 
savo prigimtim nesu analitinis 
žmogus: to, kas mane jaudina, 
negaliu (ir nenoriu!) skaldyti ele
mentais, rūšiuoti, dėstyti lenty
nose.

Tad, keliaukim į Milašiaus pa- 
aulį, vien nuojauta pėdsakus at

sekdami. Atsidūrę prie milžiniš
ko sodo, atsargiai atkelkim seno
viškus, surūdijusius vartus į pa- 
ėsingą medžių tylą.

Mes įžengsimi tik valandėlei. 
Tik apsižvalgysim. Gal tai mus 
paskatins toliau Milašiumi domė
tis. Tąsyk — kiekvienas galėsim 
io kūrybos sode raškyti, ką tin
kamas.

Tarp susipynusių šakų, krūmų 
paukščių h erškėtrož’ų, tarp viks
vų, dilgėlių ir švelniai šiurenan
čių smilgų — rasim daugybę iki 
šiol neregėtų vaisių. Paragavę tų, 
kurie delne plyšta kaip širdys, ku
rių sultys laša tobulu vaizdų gro
žiu, apsalsim estetinėj ekstazėj. Ki
ti vaisiai, nunokę mėnulinėj nos
talgijos šviesoj, kvepia vaikystėj 
skintom žemuogėm; jie perregimi 
kaip stiklo žaislai ir dūžta nuo 
mažiausio prisilietimo. Trečiųjų 
dygliuota žievė gaubia maišto 
aitrumą ir skausmingas aistrų 
konvulsijas. Galop aptiksim vai
sių, kurių didžiuliai branduoliai 
praaugo ir pradūrė minkštimo 
skruostų apvaluma. Jie nunoko 
kitoj saulėj, pažinimo aukštumo
se, ant be’apio ir absoliučiai tie
saus medžio. Keistaformiai jų

širdį ir pati plakė visos tau- ir poetą liečiančių kitokių doku-
tos širdimi. Tad ir šiemetiniu i menųj paroda,

Lietuvių Enciklopedija skelbia, 
kad Milašius rašėsi O. W. de Lu- 
bicz-Milosz. Daugeliui, tikriau
siai, bus tekę matyti ir kitokį po
eto parašą: O.V. Milosz-Milašius. 
Aišku, žmonių parašai įvairuoja. 
Knygų viršeliuose prancūzų lei
dyklos poetą žymi: O. V. de L. 
Milosz. Kokie bebūtų Milašiaus 
pavardės variantai, jo antrojo 
vardo (Vladislovas) inicialą be
ne tik lietuviškoji enciklopedija 
bus pakeitusi lenkiškąja “W”. Šis 
netikslumas, nors atrodo nedide
lis, esmėj yra svarbus. Vertėtų jį 
atitaisyti.

Gegužės 29 dieną minėsim šim
tąsias poeto gimimo metines.

Oskaras Vladislovas de Lu- 
bicz-Milosz-Milašius gimė Gėrė
jos dvare, netoli Mogiliavo, į ry- 
us nuo Minsko. Tas sritis jis lai

kė lietuviškomis. Viešėdamas tė
viškėj ir savo laiškvi.datuodamas, 
ne sykį pridėdavo. “Gerėja, Lie
tuvoje (Czereia en Lithuanie) 
Eilėraštyje “Karietai naktį susto- 
’us” Milašius pasakoja apie savo 
senolių rūmus ir jų apylinkę ne
dvejodamas aptaria: “Giliai, gi 
liai, lietuvių žemėj (Tout au 
fond, tout au fono du pays li- 
thuanien)”.

Gėrėją Milašiaus seneliai 
XVIII šimtmetyje nusipirko iš Sa
piegų. Tikrasis Milašių lizdas bū
tų dar giliau lietuvių žemėj. Tai 
Labūnavos, Sefbinių ir Anusevi
čių dvarai.

Milašiui nebuvo smulkioji ba
jorija (šlėkta), bet sena Lietuvos 
didikų šeima. Šis momentas ryš
kiai atsispindi Milašiaus kūrybo
je: tikro didžiūno prakilnumas 
neturi nieko bendro su snobiško 
ponelio pasipūtimu. Tauri poeto 
laikysena, skausminga perspekty
va į gyvenimą, istorinis ir asme-

branduoliai tolydžio brinksta ir ninis vie?5u™s ~ ne*
didėja. Sunku tuos vaisius ranka “.J"* bet MilaSiaus,s.elo,jvy-

Oskaras Vladislovas Milosz-Milašius (1877. V. 29 — 1939. HL 2)

noma tik sąvę 
sius pajėgia 
snių drebėjimo:

Aš, kūnas ir dvasia, lyg laivo 
lynas

Benutrūkstąs. Kas manyje taip 
virpa,

O kas taip virpa, aimanuoja 
mano sieloj kažin Jcur,

Nelyginant ant rato virvė, 
Išplaukiant burlaiviui?

išreikšti, Mila- 
iti iki visų dirg-

pasiekti, nelengva perprasti jų tik
rąjį skonį. Tačiau aplink tą mis
tinį pradmenų medį, kurį sodi
ninkas pasodino šviesos meilėj ir 
malonėj, elipse sukasi ir visas, tie
sos geismu plevenantis, sodas:

... Reikia kilti lig anos saulėtos 
vietos,

Kur teigimo visagalybe tu 
pavirsti netgi tuo, ką pats teigi.

kusi galutinė mirštančios šeimos 
kristalizacija. “Manimi baigiasi 
jų giminė (Avec moi leur race 
s’ėteint)”....

Kaip atrodė Milašiaus vaikys
tės rūmai?

Grįšim prie jau minėto eilė
raščio “Karietai naktį sustojus”. 
Jis parašytas monologo formoj, 
raktų belaukiant Tarsi poetas 
kalbėtųsi su mįslinga pakeleive, 
kuri neištaria nė žodžio. Senas,

visai kurčias tarnas ieško raktų 
prieš trisdešimt metų mirusios 
Teklės drabužiuose. Poeto pasa
kojimas tylinčiai palydovei skam
ba maždaug šitaip: “A, kokia gū
di tyla, kokia laukinė tėviškė! 
Užraktai surūdiję, langinės už
darytos, tarnai išmirę. Kadaise į 
šiuos juodus rūmus grįžo senolis 
su paslaptinga velione... Sodo 
alėjoje dreba žibintas; lapai su
kritę ant lapų — ištisas šimtme
tis lapų. Istorija liūdna: mirusie
ji miega, išsibarstę po svečius 
kraštus, o jų laukia kalvos šir
dis... Kadaise, susigūžęs vaikystės 
kambario minkštasuoly, pro mū
rą girdėdavau keistus atolydžio 
garsus, lyg šarvuose lašnotų jų 
širdys. Prisimenu senolio šiltadar
žį ir teatrą, kur mažos pelėdos 
lesdavo iš mano rankų, o pro 
jazmino šaką žiūrėdavo mėnu
lis... A, bet kokia graži šimtame
tė giria, birželio nemigose apsi 
kaišiusi galvą gėlėmis — lyg pa- 
mišusios karalienės mylimiausia 
dukra... Dar labiau susisupk į ma-

Dvylikos metų Oskaras išveža
mas į Paryžių, į licėjų. Sakoma, 
kad tėvas nutarė siųsti vaiką 
Prancūzijon, norėdamas jį apsau
goti nuo rusų įtakos. Netrukus 
berniukas puikiai išmoksta ne tik 
prancūzų, bet ir vokiečių kalbą, 
pralenkdamas savo moksladrau
gius. Prieš jo akis atsiveria abie
jų tautų literatūrinės platumos. 
Baigęs licėjų, NĮilašius studijuo
ja archeologiją ir semitines kal
bas.

Būdamas 22 metų, Milašnū~pa- 
skelbia pirmąją savo knygą, **Le 
Poėme dės Dėcadences”. Nors 
jaunuolis laikosi tradicinio eilia
vimo formos, jo poetinio karnava
lo kaukės toli gražu neįprastinės: 
barbarai, karūnomis pasipuo
šę vasalai, šmėklos ir moterys 
sukasi liūdname šokyje, tarp ap
ledėjusių veidrodžių, rožių tam
sybėse. Deja, jų judesiai tėra tik
ro geismo gaiiesfavimas, juokas 
tėra džiaugsmo prisiminimas, rit
mas tėra nuvariusi daina. Suka
si Aliėnor, išbalusi kaip vėjas, 
kuris gena gulbes į pietus, ir Cė- 
liane, kurios akių mėlynumas pri
mena kvepąlų liepsnas, ir Lalie 

—truputį daugiau už gėlę, tru
putį mažiau už angelą — lūpom, 
lyg du raudonos mirties drugiai.

Šimtmečio sąvartoj Milašius 
pergyvena dvasinę krizę. Po vie
no ginčo su tėvu netgi mėgina 
nusišauti. Sunkiai susižeidęs, il
gai išguli lovoj, tačiau ir išgijęs 

studijų poetas, atrodo, tebegrįž-' nesijaučia sieloj pasveikęs. Pasi- 
davo). Negana to: bene semitų rodo antroji jo knyga. Les Sept 
kraujo priemaiša bus Milašiui su- Solitudes (Septynios vienatvės), 
teikusi ypatingo sensualumo.' kuri dar gaivalingiau atskleidžia 
Kartais atrodo, kad jis regi nei Milašiaus vidinius prieštaravi- 
akimis, kad girdi ne ausimis —Imus. Eilėraščių nuotaika kartais 
kad visą io esybę elektrizuoja
mums nepažįstamų pojūčių sro
vės. Visiškas atsivėrimas kiekvie
nam pergyvenimui Milašiaus po
ezijai suteikia skaudaus betarpiš
kumo. Net racionalią mintį ar vi
dinę krizę, kurią, rodos, būtų įma

no kelionės apsiaustą —miegok, 
miegok. Tegu didieji rudens snie
gai tirpsta ant tavo skruostų... 
Bet štai, šešėlis! Ateina Vytautas 
(Witold) su raktais”.

Šie vaikystės vaizdai ir nuotai
kos dar ne sykį grįš į Milašiaus 
kūrybą įvairiais pavidalais.

Milašiaus motina buvo hebra
jų kalbos mokytojo duktė. Šis 
faktas būtinai pažymėtinas. Poe
to kūryboj gausu biblijinių per
sonažų, Šventraščio bei Kabalos 
nagrinėjimo pėdsakų (net ir ta
pęs uoliu kataliku, prie Kabalos

Antroji poezijai skirtoji diena, aiškus, tiesiogiai 
- šeštadienis (geguž. 28) turės j širdies.

dvigubą programą: 6 vai. vak. 
bus “Dainuotinės poezijos valan
da”, o 8 vai. vak. gyvųjų poetų 
poezijos vakaras. “Dainuotinės po
ezijos valanda” mūsuose bus tik
ra naujiena. Studentai Emilija 
Pakštaitė, Linas Rimkus ir Vitas 
Underys, gitaromis ir smuiku 
pritardami, dainuos mūsų poetų 
eilėraščius nuo Vienažindžio, 
Maironio, Aisčio iki šių dienų. 
Vienos melodijos sukurtos jau 
čionykščio mūsų jaunimo, kitos 
atsineštinės iš tėvynės, bet vi
sas jų atlikimo pobūdis bus di- 

i ai uj s t u klasikiniai

griebiantis už

Po “Dainuotinės poezijos va
landos” bus ilgesnė pertrauka 
svečių ir publikos susipažinimui, 
atsigaivinimui kava. naujų leidi
nių įsigijimui ir pan.

O jau 8 vai. vak. prasidės kas
met tradiciniu virtęs poezijos va
karas. Šiemet programoje turėsi
me du svečius: Antaną Vaičiulai
tį iš Washingtono ir Tomą 
Vencolvą iš San Francisco. Abudu 
jie skaitys savo poezijos gausesnius 
pluoštus, įdomiai juos pakomen
tuodami ir gyvai bendraudami

tos poetė Živilė Bilaišytė ir visų įteksiu, tad ir Tomo Venclovos 
mielai išgirstamas Aloyzas Baro- šios temos laukštenimas bus in-
nas.

Naudojantis išskirtine proga, 
šiemet Poezijos dienoms pride
dama dar ir trečioji diena: sek
madienis (gegužės 29). Lygiai 
12 vai. (vidudienį), kada čia lie
tuvių jėzuitų koplyčioje baigiasi 
visos pamaldos ir žmonėms labai 
paranku užsukti dar j Jaunimo 
centrą, ten paskaitą skaitys To
mas Venclova. Jis poezijos bičiu
liams pateiks temą ‘‘Lietuvių po
ezija šiapus ir anapus Atlanto”. 
Poetas paskaitininkas yra tiesio
giai ir giliai susipažinęs su šian-

triguojančiai įdomus.
Poezijos dienas Chicagoje ren

gia Jaunimo centras. Visų dienų 
programą moderuos Kazys Bra-

ilgesinga. kartais pilna kartėlio, 
kartais mistiškai nerami, tačiau 
visą rinkinį valdo įšėlęs veržima
sis į kitas sritis Tarsi poetas de
speratiškai ieškotų kelio, kurį jam 
būtinai reikia surasti; tar
si regimoji buitis būtų grandi
nės, iš kurių, net persiplėšiant 
gyslas, jis privalo išsivaduoti. 
“Ką mes regėjom, mano širdie? 
Karo vėliavas, plazdančias vėju
je. Regėjom sielvartus, pražydu
sius raudono pavasario metu. 
Kairėj liūdesį, dešinėj apmaudą, 
o horizonte didžiųjų bado paukš
čių plevenimą. Regėjom karūnas

su publika. Prie svečių prisijungs dienine Lietuvos ir išeivijos poe-
ir du fekagiečiai: jaunosios kar* I zija ir visu jos egzistenciniu kon-

t

dūnas. Tame ilgame savaitgaly
je bus apsčiai laisvo laiko, j į* dryžių, apšviestas pragaro ug- 
tad Poezijos dienų rengėjai kvie
čia jį paskirti Poezijos dienų 
programai. Vasara dar prieš akis, 
ir visiems kitiems malonumams 
rasime laiko ir vėliau. O metuo
se vienkartinei Poezijos dienų 
šventei yra tik ši vienintelė pro
ga. Tad neišbraukime iš savo 
dienotvarkės ir šių šviesiųjų mū
sų kultūrinio gyvenimo valandų.

tbrd.

nimis”.

Dar aiškiau tuometinę poeto 
būseną išreikštų žodžiai, vėliau 
įkomponuoti į Miguel Manaros 
lūpas:

Man, ponai, reikia naujo grožio 
ir naujos kančios, ir naujo 

gėrio,

(NukeltaĮ2pusU



/ 

rrf*«lais nienaP .VNTKOJI DALIS / 1977 METAI 

GEGUŽĖS MĖN. 28 D. / MAY 28, 1977 

P ART T W O — Nr. 125 (21) 

Siame numery 
Užuominy galia ir ]ų baime. 
Poezijos dienos Chica^oje. 
Oskaras Vladislovas Milašius — 
Lietuvos diplomatas. 
Antano Vaičiulaičio, Aloyzo Barono, 
Tomo Venclovos ir Živilės Bilaisytės 
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euerascai. 
Šveičiamos sielos pergale: 
Birutes Piikelevičiutes "Palikimas" 
Los Angeles scenoje. 
Teatro festivalių tema. 

OSKARAS VLADISLOVAS MILAŠIUS - LIETUVOS DIF Į9\ ^ m n !^p 

I i^tm 

Rytoj — gegužes 29 diena 100 metu 
nuo Milašiau: g'm'mD 

J. DAINAUSKA3 

Kertine parašte 
Užuominų galia ir jų baime 

tiško poeto niekas nesupras. 
Šiandien literatūrinė užuo-

lūuomis. 

Žmonijos gyvenimo mecha
nizmas darosi vis labiau sudėtin
gesnis. Didėja praraja tarp pa-f mina. yra tikras, mūsų 
viršiaus ''fr gelmės. Retas eilinis j angelas sargas. Ji byloja romanų 
žmcgus sugeba prasiskverbti į | 
mok-'o formulių viešpatiją ir su
prasi kas ten vyksta. Nemažiau 
ner&o :ii supratimą turime ir 
apie nūdienos meno struktūrų 
tikrove. Matome paviršių, bet ne-
užčiuopzame esmės. 

Š ai eiliniai priekaištai moder
niam menui: nesuprantamas, 
absurdiškas, ironiškas negyveni-
mi?Hs. nerac :ona'us. hermetiš-

ke :; "ineas 

Oskaras Vladislovas Milosz- 1902-1906 m. gyveno savo tėviš-
Milašius gimė 1877 m. gegužės kėje. 1904 m., mirus tėvui, ban-
29 d. Čerejos dvare, Mogiliavo dė kurį laiką pats tvarkyti sa-
gub., istorinės Lietuvos žemė- vo dvarus, bet 1906 m. vėl buvo 
se. Buvo palikuonis senosios Paryžiuje. Prieš I-ii pasaulinį 
Lietuvos didikų šeimos (jo pro- karą apvažinėjo Vokietiją, Ru-

I senis Budzilas Lubicz nobilituo- siją, Lenkiją, Angliją, Austriją, 
i tas buvo 1199 m. Milašiai į Lie- Šveicariją, Italiją. Ispaniją, 
tuvą iš Corbų — Vendų ar Lu- šiaurės Afriką. Tampa mistiku. 
žicenų — krašto persikėlė, be- ] T j o p a s a u l i n i o k a r o m e t u 
rods, Mindaugo la ikais) . XVIII p r a d ė j o d i r b t į Diplomatinių 
a. viena tos giminės šaka iš s t u d i j u b i u r e p r i e Prancūzijos 
Labūnavos, Serbinų, Anusevičių u ž s i e n į 0 reikalų ministerio, kur 
dvarų, prie Nevėžio, Kauno sr i - d i r D d a m a s , k a l l ) redaktorius ir 
tyje. persikėlė j Mogiliavo sr i- p r a n e š ė j a s . patyrė ir anie lie-
tį, kur valdė kelis dvarus, viso t u v i u t a u t i n į v e i k i m a S a v o § » . 
apie 30,000 ha. m o s į storinių ryšių su Lietuva 

1889 m., vos 12 metų a m - ! " e k a d nebuvo pamiršęs (1917 
žiaus, O. V. Milašius buvo nu- ~ 1 9 2 0 m - rašydamas prancū-
vežtas į Paryžių, kur 1893 m. z u spaudoje apie lietuvių dai-
baigė licėjų. P o to studijavo n a s ' pasirašinėjo "L. d e Labu-

Iarcheologiją ir semitines kai- n a v a " slapyvardžiu), 
bas. Dar studentaudamas pra- Pas inaudodama kitų pagai
l ė j o rašyt i eilėraščius- 1893 m. ba ir vokiečių * tfeessmgo bef 

~ikai 

ar novelių veiKejų 
šmaikščiai įsiskve-b a į aplinkos £ £ , f :. _.. 
pava zdavimą. Suskamba pa
vergtųjų kraštų scenoje. Sužėri ei
lėraščiuose. Jai pasirodžius, kyla I 
dėmesys, žmonės atsipeikėja, su-; 
simąsto irimą suprasli. į 

Žinoma, sovietijos valdonams 
taikli užuomina yra !yq kryžius 
"dūliam kipšui. Jis negali toleruo
ji dvprasrrr:^V--mo. Dėsninga; 
valdomų pageidavimų vjido 
knygų Ik-riėia:. 

T ;k pasiklausykime, ka'p š.m. 
bal. mėn. 9 d. "Lit. ir meno" 
savaitraštyje, Juozo Stepšio ko
respondencijoje, buvo perteikia
mos "Vagos" leidyklos vyriausio
jo redaktoriaus K. Ambrazo min
tys. Būtent: "Leidykloje neužsi
gulėjo ir neužsigulės nė vienas 
idėjiniu-meniniu požiūriu ver
tingas, aiškios pilietinės pozicijos, 
jauno debiutanto rankraštis". 
Tuo Ambrazas atsikirto į daro
mus priekaištus, kad leidykla var-

išleisdamas savo pirmą kurini Goethės padarytais vertimais,. 
"Le Poeme de Decadence". Po Milašius išvertė j prancūzų kal-

kitų radinių, bą apsčiai lietuvių liaudies dai-

Lietuvių rašytojų draugijos premija 

paskirta Icchokui Merui 

. •:. Aiškumo reikalauto-
afę pavyzdžius, tuoj pami

ni praė rusų amžių meną, Tads 
— tai bent buvo dailė ir poe
zija. 

Iš tiesų, tikrasis menas buvo. 
yra ir bus sudėtingas savo vidi
ne sąranga. Juo daugiau jame 
sukaupta žmogiškos įvairovės — 
patirties, tradicijų, idėjų, vaizduo
tės vizijų, — tuo labiau toks me
nas bus patvarus, nesenstantis, 
sklidinas meilės tiesai, nuolat žė
rintis taikliomis užuominomis. 

Pastarąją (užuominos) sąvoką', 
vertėtų labiau išryškinti. š i a n . ^o^aunųjų rašytojų ir poetų rank-, 
dien paslaptinga, mąsli u ž u o m i . | r a s a ų spausdmimą. Mūsų nuovo-j 
na vis dažniau ateina minčiai į į į a ' Ambrazas be išsisukinėjimų; 
pagalbą. Valstybėse, kur atviras | 
žodis gali atnešti panieką, pa- plunksnos darbuotojai, — tik aiš-l 

iQ_jki pilietinė laikysena gali įeiti ji 

mina lieka vienintele priemone ] 

pasakyti tai, kas yra neišvengia
mai būtina 

Neseniai Kalifornijos UCLA 
universitete surengtame poezijos 
vakare poetas Tomas Venclova 
pasakė, jog poezijos galia kaip 
tik ir glūdi užuominose. Jos pa
sako daugiau negu eilėraščio pa
viršius. Tą vakarą Venclova sa
vo užuominomis svarią kūrybą 
nušvietė įdomiais komentarais. 
Taip pat paskaitė ir "Odę mies
tui" — giliai išjaustą poeto at
sisveikinimą su mylimu Vilniu
mi. Visas eilėraštis skamba ele
gijos gaida, vis dėlto ironiškai jis 
pavadintas ode ir atspausdintas 
1975 m. "Poezijos pavasaryje". 
Cenzoriai tikriausiai pasimetė 

Venclovos pranašingų užuominų 
tankmėje ir neisgvilderio prieš 
juos nukreiptų įvaizdžiu. O gal 
numojo ranka — vis tiek herme* I Amerikoje, 

nereikia meniškų užuominų, po-: 
teksčių ar kokių nesuprantamų I 
vakarietiškų gelmių. 

Šis pavyzdys parodo, kaip to- j 
talitarinė sąmonė ligotai bijo, 
sveiko užuominų balso. Jaunat- , 
visko balso. Totalitarinė sąmonėj 

Alfonsas Dargis Pavasaris 

Poezijos dier.^ ^KS « f ^ r\\(=± 
i i 

Vakar buvusiam 0. V. Milašiaus minėjime paskaitą skaitė Antanas Vaičiulaitis, o ak
toriai Stase Kielaitė ir Jonas Kelečius rečitavo ir vaidino Milašiaus kūrybą. Šiandien 
(gegužes 28 d.) 6 vai, vak. launimo cen<ro kavinėje "Dainuotines poezijos valanda". 
Programą atliks studentai Emilija Pakštaiič, linas Rimkus, Linas F.egis ir Vitas Un.de-
rys, dainuojamiems poetų eilėraščiams pritardami gitaromis, smuiku ir kitais muzi
kos instrumentais. Poezijos vakare šeštadieni (gegužes 28 d.) 8 vai. vak. savo kūrybą 
skaitys Antanas Vaičiulaitis, Živile Bilaišyte, Aloyzas Baronas ir Tomas Venclova. Sek
madienį (gegužes 29 d.) 12 vai. (vidudienį) Jaunimo centre poetas Tomas Venclova 
skaitys paskaitą tema: "Lietuviu poezija abipus Atlanto." Poezijos dienas Chicagoje 
rengia Jaunimo centras ir visuomenę kviečia jose dalyvauti. 

Ra$vtoias I o k a s M e r a s , kuriam paskirta 1976 metų Ra-
siekia ne tiesos, ne skaidrumo, ^ „ j ų <h-augjįos IOOO doi. premija (mecenatas yra Lietuvi 
bet malonaus kryptingo aiš- j jam teko už romaną 'STRIPTIZAS, arba Paryžius 
kūmo. | Knygą išleido "Ateities'- leidykla. Lietuvių rašytoju draugijos vaidybos su- I ̂  v i s į b r ė ž d a m a s , k a d t a u t a , •, 

darytoji iury komisija buvo tokia: Pranas Naujokaitis (pirm.), Leonardas' f . .. *7"Tj , , . - • v i r a i Į v a i r i a u s i o pooui lz io zur-
Sovietljos Cenzoriams šiurpą ke- 2itkeviėius (sekr.). Aušra Marija Jurašienė, AJė Staknienė ir Vytautas Voler- t u n n t l t o k 1 ^ s e n 5 * K U R u r 4 i r • n a l u o s e i r l a i k r a š č i u o s e pa re i š -

aspiracijas šitaip rašo (Lietuvos nepriklau-
į somybės kryžiaus keliais. 1937 
m., p. 300-302): "... kartą pa

nų, tuo pirmasis supažindinda- i p a t y r ė apie lenkti 
mas prancūzus su lietuvių liau- t L ie tuvos atžvilgiu. 

^ dies poezija, visa tai pateikei Akivaizdoje agresyvios poli-, 
u fondas). Premija j mas labai gražia, giliai poetiš- t j j < O S j kurią Lenkija rodė Lietu- į t e k o * "^v^as žurnalas Mercure 

koma — Paryžius".! k a forma, prie kiekvienos pro- v o s a t į v j Į C T j u Q y n^įĮacįjus a t _ ; de France". Labai nustebau, ja
me radęs poemų, po kuriomis 
išskaičiau parašą: ' O . W, Lu-

liančių užuominų akylus skaity-jtas. Komisija, posėdžiaudama Kultūros židinv, Neu York e. įieRu*ės 22 d„ bal-j ta ip tur t ingas dainas, privalanti Į ^ savo politines pažiūras, gin 
tojas ras ir šių metų Lietuvių ra-j su dauguma premiją paskyrė icchokui Merui. Rašytojas šiuo metu gyvena į a tgaut i laisvę. Pirmuosius savo darnas Lietuvą. Savo 1922. IX 
švtojų draugijos premiją laimėju- j Izraelyje, iš Lietuvos išvvko 1972 metais. \ rašinius apie lietuvių dainas pa- 2 2 laiške prof Chr Gausui ši ui laišką ir gavo 1919. : 
sio Icchoko Mero romane "Strip-^ ^ ^ ' ^ T l Z ^ ! r ^ J 2 S ^ - " ' 3 ! £ r ! ^ ^ 1skelfcė 1 9 2 0 m" ™™le " R e v u e ! J A V Milašius rašė : 
tizas". Romanui todėl buvo už 

bicz-Milosz, poete lithuanien...". 
Kun. V. Bartuška parašęs Mila-

I . 2 d. 
SIUS ra-

Izraelyje, iš Lietuvos išvvko 1972 metais. 
Apie premijuotai! "Striptizą" literatūros kritikas dr. 

be kita ko, šitaip kalba: "Mero kūryboje susijungia intelektualinis elemen- Z?\^ *M*~ ",' ^"1"*" * i r " i a " l J A V i V l l l a s l u s r a š ė : " V ieną ^ 
tas, svarstantis amžinųjų žmonijos simbolių verte ir pritašomam, k i š k a i ; Ba l t ique . p a k a r t o d a m a s jų B- g , d i e n ą m a n o b i u r e p a s i r o d ė į SO, JOg s u t i n k ą s ,Sljungtl J t ie -

kirstas kelias pasirodyti atskira gyvenimo sąmonės išraiškai, su emocinėmis ir moralinėmis vertybėmis, išsa- leidimą 1928 m. Lietuvos kultu- v ienas lietuvis, kuris mane pa- ' s ' ° ^ n J darbą Lietuvai, pareiks-
dirbti tiesiogiai tam l< d a m a 9 ' k a d "Jausiuos labai lai-
Priėmdau rednktoriaus I mingas. jeigu man pavyks kuo 

knyga Lietuvoje. Ir tik rašytojui j kančiomis jo galutini tikėjimą į žmogų... Lietuvių literatūros tradicijoj nėra ; r o s j r politikos klausimais Mi kvietė 
pavykus iškeliauti Izraelin, susida- į ̂ s "Sytojo, šitaip komplikuotai ir pilnutiniai apjungiančio šiuos aspek-1 ̂ . . ^ ^ ^ daugybėje Prancūzi- kraštu 
re proga sumegzti rysi su laisvąja '• 

rviu l i tera tui . i r rr> •v • •» i» 
•S^ I"" '1 r* **fi 

\ maną SleŪd 

icch^cas Meras bendradarbiauja taipgi išeivijos lietuvių periodinėje į0s žumaliį, laikraščių. Jo pa- v i e t ^ l i e t u v ^ delegacijoj Taikos nors patarnauti mūsų brangios 
spaudoje "Draugo- j ū r i n i a m e pried, ke!:ais atvejai, tavo spausdinta ž o d ž i a i s > L i e t u v o s r e i k a l u s k o n f e r e n c i j o j e . . . " 
nauiausiu »o novelių bei anvhraižu. Raivtoias v ra taipgi Lietuviu rašvtoiti Ateities" leidykla naujausitf jo novelių bei apvbraiiu. 

KM* j draugijas aeWjoje narys, 

Lietuvos taikai ir gerovei...". 

| jisai ypač pradėjęs ginti, kai Kun. dr. V. Bar tuška apie t a i (Nukelia į 3 gsL} 
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Kalba, literatūra ir tautos gyvybe. 
Poezijos dienos Chicagoje: 
Oskaro Vladislovo Milašiaus 
kūrybos vakaras; 
Dainuotines poezijos valanda; 
GyvyJŲ poetu kūrybos vakaras; 
Lietuviu poezija abipus Atlanto. 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Pilypo Ruigio rankraštis. 
Amerikos spauda apie 
Jurašo Macbetha. 

p Emms Ū£%J ::i HOS riši.fM 
• * » J T 

Oskaro Vladislovo Milašiaus kūrybos vakaras 

Kertinė parašte 
Kaiha, literatūra ir tautos gyvybe 

"Rusu kalbos mokėjimas atve- i yra užtikrinti savo gimtosios kai
ria kelius 1 pasaulinės kultūros Į bos gyvybingumą". 
lobyną!" "Tobulai mokėti rusų 
<albą tapo kiekvieno tarybinio 
žmogaus poreikiu!" "Rusų kalba 
padeda internacionalizmo ir 
patriotizmo dvasia auklėti jau
nimą!" Tokie tvirtinimai šian
dien ' girdėti iš visų tribūnų ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitose neru-
su respublikose. Apie rusų kalbos 
groži, svarbą ir gyvybinę būtmy-
bę be atvangos kalbama mokyk
lose, spaudoje, radijuje ir televi
zijoje. 

Retas žmogus nesutiks, kad 

Jau 1929 metais kalbininkas 
Edvvard Sapir tvirtino: 

"Jokios dvi kalbos nėra pakan
kamai panašios, jog apie jas bū
tų galima sakyti, kad jos atsto
vauja tai pačiai visuomeninei 
tikrovei. Pasauliai, kuriuose gy
vena įvairios visuomenės, yra skir
tingi pasauliai, o ne tas pat pa
saulis, apklijuotas skirtingomis 
kalbinėmis etiketėmis". 

"Kai mes kalbame apie ameri
kiečių, anglų, prancūzų ar vokie
čių visuomenes" rašo profeso-

svetimcs kalbos mokėjimas yra di- ; rius Luckij, "mums savaime su-
delf§ turtas, kad jos pagalba at
siveria nauji akiračiai. Tačiau Ta
rybų Sąjungos nerusų taupose ši 
rusų ka'bos l'aupsinimo kampani
ja sukė'ė gilų rūpestį, prasiver
žusį ir protesto balsais. 

Kokios to rūpesč'o šaknys? 
Pernai Kanadoje išėjo knyga 
"Skirtingi balsai - tarybinės ne 

prantama, jog jos yra labai skir
tingos, nors jos ir panašiai, de
mokratiškai, valdosi ir stengiasi 
patenkinti panašius žmonių sie
kius ir poveikius. Tų šalių lite
r a tu a labai retai imasi tautinui 
tradicijų ir tautinio tapatumo 
gynėjos ir saugotojos vaidmens. 
Š's uždavinys paliekamas politi-

rusų literatūros". Jos redaktorius, I kams. Tačiau Sovietų Sąjungoje 
Toronto universiteto profesorius kultūrinė tikrovė yra visiškai 
Gecfrge Luckij, savo įvade taip j skirtinga. Sovietų Sąjunga yra 
rašo: I daugelį nerusų tautų užėmusios 

"Rusifikacijos politika Sovietų ] Rusijos imperijos tąsa. Tos tautos 
Sąjungoje sukėlė tautinių kalbų Į išliko kultūriniai skirtingos nuo 
nuskurdinimo ir nuosmukio pa- i rusų ir pradžioje tikėjosi, kad ta-
vojų. Todėl nerusų literatūrose' rybinė valstybė joms suteiksianti 
taip pab-ėžiamas gimtosios kai- plačią ūkinę, politinę ir kultū-
bos gyvybingumas. Kova už tau-\ rinę nepriklausomybę. Šios viltys 
tinio tapatumo išsaugojimą ryš-; neišsipildė, ir Stalino laikais ne
klausiai matoma literatūroje. Ne- į rusų tautos tapo imperialistinės 
rusų literatūrų Sovietų Sąjungo-', politikos aukomis. Po Stalino 
je patirtis pastarųjų -50 metų bė-; mirties nerusų tautose, ypač jų 
gyje-liudija kalbos ir tautiškumo; literatūrose, pasireiškė ryškus 
svarbą literatūrinėje raidoje. į tautinis atgimimas. Jei sutinka-

Panaš'ai kalba ir anglų romą-; me. kad literatūra ir kalba yra 
illjiyr bu kritikas John Wainas: i jautriausios kultūrinės antenos, 
" B e t koks literatūrinis kūrinys tada pastarojo dvidešimtmečio 

gimsta iš pavienio autoriaus ir; bėgyje, nežiūrint nepalankaus 
tautos bendradarbiavimo. Tauta politinio ir ūkinio spaudimo, tos 
iSMrihu kalbos instrumentą ir i tautos aiškiai pasisakė už tau-
įsp*Btidžia iį į autoriaus rankas. ' tinį ypatingumą ir skirtingu-n-f*. 
TM\ todėl literatūra yra tautiš-Į "Sovietu Sąiunga". tęsia pro-
ketfiė' už kitus menus, ir todėl fe^orius Luckij. "galėjo atsakyti 
liaudis gali giliau didžiuotis sa- į šį masinį sąjūdį, suteikdama 
vo didžiaisiais rašytojais, negu nuolaidų nerusų tautoms — nuo
savo iškiliausias kompozitoriais, 'aidų. kurias bent popieriuje $a-

Faus tas Kirša savo "Palikime" 
paskelbė, kad "Poezija yra regė
j imas tamsoje". Šioje tautos ver
gijoje m u m s reikia poezijos švie
sos, ir Chicagos lietuviai džiau
giasi, kad pasigirsta toks stiprus 
poezijos dienų žodis. 

Prasidėjo poezijos dienos penk
tadienį , geg. 27 d., Jaunimo cent
re. At idarė kun. A.Kezys, pakvies
d a m a s šią šventę suplanavusį K. 
Bradūną būti poezijos dienų mo
dera tor iumi . K. Bradūnas pažy
mėjo, kad poezija yra sodriau
sias kūrybos žiedas. Šis vakaras 
ski r iamas pagerbti Oskarą Mila
šių. Nepykime, kad jis rašė pran
cūziškai, kaip airiai nepyksta ant 
savųjų, kalbančių angliškai, bet 
galvą guldančių už Airiją. Net 
prancūzai Milašių laiko lietuviu. 

Vakaro įvadui aktorė St. Kie-
laitė su giliu įsijautimu padekla
mavo Milašiaus "Lietuvą", vaiz
džiai peizažais nupiešiančią Lie
tuvą įvairiuose metų laikuose. 

Milašius, biblinės temos įkvėp
iąs, sukūrė eiterašH T a i k a k i 
m i " . T a i , kaip Bradūnas'paste
bėjo, skausmo perplėštos širdies 
aidai, aktualūs dabarty, mūsų tė
vynės laisvei mirus. 

Eilėraštį raiškiai padeklamavo 
aktorius J. Kelečius. 

L. Rašytojų dr-jos pirm. L. 
Andr iekus raštu atsiuntė sveiki
n imą poezijos dienoms. Džiau
giasi, kad jomis siekiama poezi
ją suar t in t i su visuomene. Tai 
5irdžių atvėrimo ir dvasios pake- tiation", kur ^grindinis he 
l imo dienos. Tai šventas skrydis rojUs ir myli, ir linksminasi, ir 
: poezijos grožio karaliją. !pamokslauja, moralizuoja sau ir 

K. Bradūnas pasidžiaugė, kad i kitiems. 

JUOZAS PRU\$KIS 

i poezijos dienas itvyko A. Vai
čiulaitis, Milašiaus raštų vertė
jas lietuvių kalbon. Visi šį va
karą deklamuojami Milašiaus ei
lėraščiai — A. Vaičiulaičio ver
timai. Jis yra ir šio vakaro paskai
tininkas. Pradėjo, p "y rnėdamas, 
kad labai plati literatu:a apie Mi
lašių. Vienas prancūze ištisą kny
gą yra parašęs apie ; vieną ei
lėraštį "Vežėčias". 

Milašiaus asmuo 

Prelegentas visų i apibū
dino patį Milašiaus įsmenį. Jis 
yra daug dirbęs Lietuvos pasiun
tinybėje Paryžiuje. Tai kompli
kuotas, neramus, maištingas 
žmogus. Jį kankino rdvės jaus
mas, troškimas ^spręsti erdvės 
problemą, kurią jis -endė pa
našiai kaip Einštem . tik ne ma-

Tas romanas — tai jo perei
namasis žingsnis į mistinį laiko
tarpį. Tame romane teisingi jo 
psichologiniai reagavimai ir jo 
gyvenimo slinktis — siekti pačių 
tiesos versmių. 

Šiaip gyvenime jis malonus, 
paslaugus padėti, kartais per 

daug užsidaręs, tylokas, bet kai 
šnekėdavo — turėjai klausyt. Ta
da jis buvo dominuojantis. Tar
pais jis buvo labai linksmas, mė
go juoktis iš savęs, bet jei kas 
liūdnesnio atsitikdavo, negailėjo 
nė ašarų. Mėgo globoti skriau
džiamus: vaikus, paukštelius. Bu
vo mandagus, ypač su tarnais, 
su moterimis. Bet būdavo kartais 
perkūniškų įtūžimų. Kai užpul
davo ką, gindamas kokį paukš
telį, grįžęs namo imdavo atgai
loti. 

Su juo dirbusi p. Tubelienė 
liudija apie Milašiaus malonų pa
slaugumą. 

Mokėjo jis prancūzų kalbą ge-
iau už pačius prancūzus. Mėg: tematiniu, o filosofe. u būdu. 

Milašius j au- 'k . t š s —buvoJGoethę , Dantę, Servantes, Hei-
vienas iš įdomių-, kinų Paryžių- nę, Baudelaire ir daug kitų, ku-
je. Su rašytojais sodėjo kavinėse, 
buvo gerokas pa ,mža. Po tėvo 
mirties paveldėj dvarus, api

mančius 30,000 ha žemės plo
tus. Gerokai pas;c: užė ir rašė po
eziją, kuri ir buv.i jo pašaukimas. 
Vėliau jis pasker.io mistinei kū
ryboj, toldamas n i) poezijos. 

Iš dalies jo iš venimai atsi
spindi romane "1 "moureuse ini-

kur 

riuos cituodavo. 
Jis kalbėdavo: jei kas mane pa

klaustų — jei tave gabenant į 
kokią nuošalią salą leistų pasi
imti tik vieną knygą — ką im
tum? — Kaip katalikas, imčiau 
Šv. Raštą. — O jei to neleistų? 

—Imčiau Baudelaire, aš jį visą 
moku atmintinai 

Palinkęs į mistiką, jis jautėsi 
turįs daug apreikštų tiesų. Jis kar
tais abejojo, kiek jų reikėtų jam 
paskelbti. Tarpais eidavo atsi
klausti vienuolių — savo dvasios 

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis skaito paskaitą Oskaro Vladislovo Milašiaus 
100 metų gimimo sukakties minėjime 
Chicagoje. 

vadų. Tie jam patarė: "Melskis 
ir palauk". Kai kurie prancūzai 
dabar sako, kad gal jis būtų daug 
daugiau atskleidęs, jei nebūtų pa
klausęs patarimo —laukti. 

Milašius visą laiką slinko į ga
lutinę tiesą, dėl jos kankinosi. 
Buvo krikštytas iš mažumės, bet 
tik pagyvenęs pasidarė uoliu, 

dalininkus ar mokslininkais". 
O anglų kritiko George'o Stei-

nerio žndfiais: 
"Kur kalba piktnaudoįama ar 

kur ii iškraipoma, ten iškrvpst3 
ir pj&viziteta ir politinis organiz-: 
ma*. Poeto pirminis uždavinys] 

rantuoja tarybinė konstituciia. 
* *žuot tai padariusi. Sovietų S" 
iunga nusprendė užgniaužti tą 
sąjūdį...ir tęsti Stalino imperialis-
tinp nr>V*ika. To išdava: šian-
U.C.J p^i c:gidiiij> nciuu^a inuLtt \ 

Xwtt . tA t 2 pa i . j 
Poezijos aktor i " K . I - . I : U 

- .nir i , . 

Oskaro Vladislovo Milašiaus kūrybą 
Nuotrauka8. Jono Kuprio 

m. gegužes 27 d. Poezijos dienose 
Nuotr. Jono Kuprio 

praktikuojančiu kataliku, kuris 
skelbė, kad visa, ką moko Baž
nyčia, yra tikra tiesa. 

Kai buvo paskelbta "Miguel 
Manara" ir kai popiežiaus vardu 
jam buvo atsietas įvertinimas, 
jis tryško džifftgSma. 

Milašius turėjo du ar tris regė
jimus, matęs Dievo ir šėtono ka
ralystę. 1914 metais gruodžio 14 
d. buvo jo reikšmingiausioj! vi-
zi-'a, kurią t its aprašė viename 
laiške, adresuotame Storgy. Ką 

I matė vizijoje, blvkstelia vietomis 
ir jo poezijoje. 

Taigi — Milašius — poetas, 
katalikas, mistikas. - • 

MUa'^n* — lietuvis 

Jis buvo lietuvis. Visą laiką 
save laikė lietuviu, istoriniu lie
tiniu. Dar 1W4 m. iš tėviškės 
Čerėjos rašytame laiške pažymi, 
kad ta vietovė Lietuvoje, "mano 
protėvių žemėie". Ir vėliau nie
kad nuo lietuviu neatsimetė. 

Kartą 1033 m. Miunchene jam 
įvyko nelaimė — prapuolė jo 
mergaitė, be? buvo ir laimė — 
atrado rx->etą Hoelderliną. Pra
dėjo rašyt eilėraščius vokiškai. 
Bet netrukus atitoko: "Man, lie
tuviui, netinka rašyt vokiškai". 

Pirmo pasaulinio karo metu 
dirb<> Prancūzijos užsienio reika
lų ministerijoje, kur daugiau i5-
girdo ir apie lietuvių separatisti
nį judėjimą. Kun. Bartuška kar
tą aptiko M3ašiaai eilėraštį, kur 
jis pažymi, kad yra lietuvis. Kuri. 
Bartuska kreipei | jį — ar jis 
negalėtų ateiti pagalbon lietu
viams. Milašius atsiliepė palan
kiai ir įsijungė į Lietuvai dir
bančiųjų eiles. 

Dr. K. Grinius rašo, kad Mi
lašius buvo labai darbštus lieto-
v:• i delegatūroje Taikos konferen* 
cijoje. 

Buvo sunkus laikotarpis, jam 

i (Nukelta j S pgLJ 
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5/a/ne numery 
Ar išnaudojam visas galimybe? 
Gyvybes ieškojimai visatoje. 
Iš atsiminimu apie Putinę jo 10 mėty 
mirties sukaktuvių proga. 
Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščiai. 
Apie vaiduoklius ir velnius. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 
Moterų gyvenimas lo karšti ginčai, diskusijos. Mar

sas staiga pagarsėjo. 
Fenomeno kontroversiškumą 

didino dvi aplinkybės, linijų tie
sumas ir itališko žodžio netiksli 
interpretacija. Schiaparelli Marso 
linijas pavadinęs "canali". Į an
glų kalbą šis žodis būtų versti
nas "channels" , t. y. natūraliai 
susidariusios vagos. Bet "canali" 
labai panašiai skamba kaip į 
"canals", kurs reiškia dirbtines 
vagas. Ta i žmogaus intelekto ir 

sos iifšk/linės mūsų išeiviškosiosjdimo meno kūrėjai. Tautotyrai-franką;""-darbo produktas. Argi 

Kertine parašte 
Ar išnaudojam visas galimybes? 

T u r būt, patys didžiausi vi- Į keriopo meno mėgėjai, net l iau-

A. BADŽIUS 

1877 metais Marso planeta pri
artėjo prie žemės vos 40 milijo
nų mylių. Europos astronautai 
jau iš anksto ruošėsi šią pu:k:ą 
progą išnaudoti ir Marsą gerai 
apžvelgti. Vienas iš jų buvo ita
las Giovanni Virsinio Schiaoa-
relii (1835 — 1910), Milano ob
servatorijos direktorius. Koks bu
vo jo nustebimas, kai, esant ge
rom stebėjimo sąlygom, f's pama
tė ant Marso disko ištisa tinklą 
plonyč'ų linijų. 

Šis a ' radimas sukė'ė didelį susi
domėjimą ir padalijo astrono
mų bendruomenę į du lagerius: 
mažumą, kuri linijas matė, ir 

crr IEŠKOJIMAI VISATOJE 
Šimtas metu Marso kanalams 

augumą, kuri jų ne;zure;o. Ki-

veiklos akcentai yra dviejų pa
grindinių krypčių: praeitin ir 
ateitin. Paraidžiui nepamiršdami 
Tautos himno žodžių, mes vis 
Imką stiprybės ieškoti vien praei
tyje. O rūpestis ateitimi dažnai 
nustelbia net visus aktualiuosius 
gyvenamos dienos darbus, nuo 
kurių kaip tik vienokia ar kito
kia ateitis priklauso. Išvadoje ne
sakome, kad praeitis ir ateitis vi
sai išbrauktinos iš mūsų dėme-

rūpi ir visokia daugiaspalvė etni-
ka, kuria gali didžiuotis ir jau di
džiuojasi Amerika, įkurdama 
Washingtone net federalinės val
džios instituciją — American 
Folklife Center. 

Šis tautotyrinis darbas šian
dien gali būti itin našus, pasitai
kinus visas modernias technišką
sias priemones. Visiems laikams 
mes pagaliau turime suprasti, kad 
šiandien archyvas jau nėra vien 

neimpiikuoja 

sio rato. Tik norime, kad bent • tik rankraščių krūvos sinonimas, 
lygus dėmesys būtų skiriamas ir | Visa tautotyrinė buitis šiandien 
visai kultūrinei bei kūrybinei j 'au ne tik juodu ant balto užra-
dabarčai . Praeitis jau nepriklau- Homa, bet ir lengvai nufotogra-
so mums. ir jos nepakeisime • fuojama, įrašoma garsinėn juos-
A'eitis taipgi didžia savo dalimi i ton. nufilmuojama. Visu tuo rei-
bus jau ne mūsų. Tik dabartis į ketų plačiausiai naudotis ir mū-
betarpiškai yra mūsų pačių ran-jsų išeiviškam tautotyriniam dar-
kose. Kokia ji bus, kas joje šian- Į be. 
dien bus nuveikiama, pareina tiki Juk labai vertingas ir ateičiai 
nuo mūsų pačių nusiteikimo, su- i išsaugotinas, be vargo garsinėn 

kad Marse galį bū
ti protaujančių inteligentinių 
būtybių? Kas kitas galėtų tokius 
tiesius paviršiaus struktūrinius 
bruožus sukurti? Dėl to Marsas 
tapo labiausiai stebimas iš visų 
saulės sistemos narių. Tačiau nė 
pats Schiaparelli nė kiti to meto 
astronomai nė sapnuot nesapna
vo, kad, nė šimtmečiui neprabė
gus, žmogus sugebės nuleisti ro
botą ant Marso paviršiaus, iš arti 
į jį pasižiūrėk ir paieškoti ten ne 
tik kanalų, bet ir pačios gyvy
bės. 

Taigi, šimtas metų Marso ka
nalams ir jų "gyvybinėms" im
plikacijoms. 

Ekstraterestrinės — ne žemėie 
esančios gyvybės problema tiesiog 
svaigina žmogų. Tokioj gausy-
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Čia ne žvaigždes, o didžiulis spiečius galaktikų Berenikės Kasų žvaigždyne. Kiekviena švieselė tai vis atskiras Paukš
čių Takas, atskira galaktika. Tikima, kad iki jų yra 300 milijonų šviesmečių. Argi nė vienoje iš tų galaktikų nėra 
gyvybes? 

bėj galaktikų ir paskirose galak- šių į šį, kurie irgi būtų apgy-su tokia išvada nekovojąs, nes 
tikose susibūrus daugybei žvaigž
džių, kažkaip sunku tikėti, kad 
tik viena žemelė būtų išimtis, 
kad tik ji viena būtų apdovanota 
gyvybe. 

Panašiai galvojo prancūzų in
telektualas mokslo populiarizato-
rius Bemard de Fontenelle, kai 
rašė: "Aš pasirinkau tą filosofi
jos.dalį, kuri labiausiai gali suža
dinti smalsumą. Nes kas gali dau
giau mums rūpėti, jei ne žinoji
mas, kaip šis pa aalis, kuriame gy
vename, yra n;darytas ir ar ga-

venti, kaip ir šis." Jis pats turėjo; nieko nesą negalimo, 
laimės pragyventi visą šimtmetį: 
gimė 1657-tais, o mirė 1757 me
tais. 

tu būti kiti letu pasaulių. pana-

pratimo ir darbo. Ir jeigu ta da
bartis atliktais darbais bus reikš
minga, tai ir, tapus jau praeitimi, 
bus kūrybiniu impulsu ateičiai. 
Ir iš tikrųm, kūryb'ngas dabar
ties nusiteikimas ir svarus kultū
rinis jos palikimas yra pats stip
riausias ateities pamatas. 

| tą pamatą jau daug neišver
čiamų akmenų yra padėta. Ta
čiau tol: gražu ne viskas yra iš
naudojama, k-s bū'ina. O č:a 
W nesusisTdkas. ^'ang kas ga
li būt 
T-

prar>irxse.a am: 

juoston įrašomas dar gyvo nepri
klausomybės kovų dalyvio pasa
kojimas. Sibiro tremtinių ir bėg
lių į Vakarus prisiminimai, kū
rimosi svetimuos kraštuos kasdie
nybė, mūsų- juostų audėjų, kry
žių drožėfų, liaudies dainų dai
nuotojų ir pasakų bei įvairiau
sių atsitikimų sekėjų šiandieni
nė buitis ir jų Įkvėpimo šaltiniai. 
Vi^a tai rinktina ir saugotina, 
pasitelkus pačias moderniausias 
priemenes, kuriems mes vis dar 
e-ame per daug abejingi. 

Net ir iannimo tarpe č:a būtų 
galima sukeli tokiam darbui pa - į 
'aim'ruo entuziazmo, kaip, šaky-f 
s'm. moksleiviuose buvo sukeltas -
o- '-v'azmas rinkti tautosaka ne
priklauso .no;> Lietuvoje. Moky-J 
tojams ir tėvams paraginus, 
čionykštis jaunimas su paprastu 
aparatėliu lengvai gali juoston 
įrašyti savo senelių, tėvų ar 
šiaip pažįstama bei kaimynų 
įvairiausius pergyvenimus, dainas, 
pasakas, gali užkalbinti įvairius 
profesionalus, rašytojus, muzikus, 
ansambfininkus ir šiaip daug ką 
atsimenančius pensininkus, pap
rastai mėgstančius pasišnekėti. 

Šiandien visa tai mums, čia 
kasdien alkūnėmis pro viens kitą 
U^-">>—«"^<Jrtft **T*\An tW iJ-*"-1 

Sir VVilliam Herschel (1738 
— 1822) laikomas steliarinės as
tronomijos tėvu, visatos struktū
ros tyrinėjimo pradininku, suda
ręs pirmąjį Paukščių Tako mode
lį, suradęs septintąją saulės sis-į^to prezidentas, o sesuo garsio-
temos planetą Uraną, tad be abe-N 

tirti planetoms ir specialiai Mar
sui. 

P. Lowe11 buvo rimtas astrono
mas. Savo observatorijoj jis nusta
tė, kad saules sistemoje turinti bū
ti dar viena, devintoji planeta. I r 
jis buvo teisus. Planeta Plutonas 
buvo atrasta gerokai po jo mirties, 
t. y. 1930 m. 

Bet labiausiai jis domėjosi Mar
su. Juo daugiau jį tyrė, juo la
biau tikėjo, kad kanalai dirbtinu 
Pagal jį tokios tiesios linijos n e 
gali būti natūralios. Jos tikri ka
nalai, kuriais iš poliarinių sri
čių tiekiamas vanduo dykumoms, 
kad augtų augalai ir visa kita ga
lėtų gyventi. Vanduo turįs T:>ūti 
varomas milžiniškų pompų. Lo-
\vell apskaičiavimu, vandeniui 
taip toli varyti reikėtų 4000 kartų 
didesnės jėgos negu Niagaros 

I į krioklio. Jeigu Marso būtybės su-
I -eba tokią jėgą panaudoti, tai jos 
I turinčios būti aukštesnės inteli

gencijos, negu oies, žemės žmo
nės. Bet mes esam daug laimin
gesni. Mes patogiai ir nerūpestin
gai gyvenam, o jie Marse kovoja 
dėl savo egzistencijos. Jiems trūks
ta vandens Taip galvojo ir tikė
jo Lowell. 

Ne visi su tokiom Lor.ell iš
vadom sutiko. Marso gyvybės en
tuziastas susidarė su stipria opo
zicija., kilo karšti ginčai. 

Sio šimtmečio anglų astrono
mas Sir Harold Spencer Jonės (g. 
1890 m.) , 1933 metais tapęs bri
tų karališkuoju astronomu ir be 
kitų savo knygų parašęs įdo
mią knygą ekstraterestinės gyvy
bės klausimu "Gyvybė kituose 
pasauliuose" (fcife an the other 
Worlds) atmeta Loveell inteligen
tinių būtybių hJšpotezę. 

Tačiau fis tfti, kad šiokia to-
Loveli ( I S o o — 1 9 1 6 ) . Tai t d o m i ; ^ avtgmenUa K a l ė t ų ^ t u o t i . 
asmenybe. Jts^uri lancą buvo JAV : T e m p € r a t a r a ^ s a n t i p * S a « i 
Gip.omatas Chosės valstybėje, ku-
ri šiais laikais vadinama Korėja. 
Jo brolis buvo Harvardo universi-

Didžiausias kanalų dirbtinu
mo teorijos protagonistas buvo 
amerikiečiu astronomas Perciva! 

Galaktikų sp:e: -us UidZiųįų C rigo Ratų rajo t ' 
kompaktines galaktikos, o jų nuotolis nuo mSsų 2.3 t 
tografinio 48 inčų Srhmilt tetekopa plokšteles; ;as c 

nųįų žvaigždžių. Tik padidinus 200 inčų fotografijas, 
Čios galaktikos. 

įai. Ga-
r'ū bū ų pa'iesi < âug sri-

g [vaistus da rbo m?-
tc ' ų . d"r tebe'aukiančių mūsų 
u"" ' 'e^irna Tač'au ši kartą pa-
s:tenkrn"ime tik p'ačiausia pras-
mn 'au'otyrinio da bo i" tautoty-
rinės dokumentacijos problema. 

I pamastu žmonių, sakytume. 
į h'audies buitinę praeitį, o ypač 
į dar gyvą dabartį, šiandien vi
same pasaulyje yra kreipiamas 
dėmesys- Toji. mūsiškai tariant, 
tautotyra nori surasti, suregist
ruoti ir daryti iš to išvadas apie 
viską, ką paprasto, bet sieloje kū-
ryb :nso. žmogaus dvasia daro. 
atitrūkus nuo kasdieninės duo
nos rūpesčių. Tokiai tautotyrai 
voae svarbu pažinti tuos žmones, 
fairie vra iptkjvartoti kūn-binf' 
pasakojimu, kas buvo ir kas ap-J smulku ir nereikšminga. Bet bus Jctogtafuoią ai . . . . . . . _ • , me-
Imk yra, kurie yra dainos ir viso- j labai reikšminga, kai visa tai bus \ daagą galima siųsti Lietuvių1 

iškaitoma 24 gana 
•ną šviesmečių. Fo-
u atkirti nuo silp-
rode, kad taį esan-

sukaup'a ir palikta vienoje vie
toje. Tai bus lyg ir mūsų dabar
ties kronika. Tautotyrinė pras
me tai didelis turtas. Jo išsau 
mas arba jo dingimas pareina tik 
nuo nūsų pačių. 

S. C m 
16. 

IHustraciiai 
go" b 

- P 

vo adresu : 5620 
.ve., Chicago, 111. 

jonės, daug geriau suprato visa
tos sąrangą, negu aplamai XVIII 
amžiaus šviesuomenė. Bet jo pa
žiūros į ekstraterestrinę | gy
vybę buvo gana primityvios. Jis 
tikėjo, kad visos planetos esan
čios apgyventos tokių būtybių, 
kurių organai esą prisitaikę prif 
skirtingų kiekvienos planetos są-1 
lygų. Dar daugiau. Ir pati saulė 
esanti apgyventa. Ji, pagal Her-
schelį, esanti tamsus, šaltas kū
nas, apsuptas ugningų debesų 
sluoksniu. Visa tai skamba kaip 
pasaka iš rimto astronomo lūpų. 
Na, ka, gi, mokslininkams irgi rei
kalinga fantazija. Tais laikais jam 
dar neįmanoma buvo prieiti prie 
planetų taip arti. kaip šių dien" 
mokslininkui. Mokslas nebuvo 
įsrveržes tam giliai į gamtos p-! 
slapčių seifą. Tad ir HerschelN 
negalėjo moksliškai pagristi savo 
išvadų. Liko tikėti vienaip ar ki
taip. 

Tik su Schiaparelli Marso ki-
nalų atradimu rimtai iškilo eks
traterestrinės gyvybės proble
ma. Kai kam atrodė, kad toji gy
vybė kaip ir užtikta. Patsai kana
lų atradėjas buvo labai atsarsrus. 
Po Sgq stebėjimų jis susidar.'' 

Berods iš tos pačios giminės kilęs 
ir šių dienų žymus JAV poetas 
Robcrt Lovvell (gimęs 1917 m.) 

1S34 m. FlagStaff, Arizonoj. 
PercivaI Loveli įsteigė gerą obser
vatoriją, kuri ir dabar jo vardu 
vadinama. Observatorija skirta 

l,*&'Ąft 

Tokią įvairiausią, ponieriun ar\ tosakir 
<r<>rcTnA>-» fuoston i«-''~\*~ bei nn-f rc$Vtu ;r at< 

• y 

38 dienos "Drau-
priedo atkarpoje 
ikios labiau tau-
agos gabalų, už-
;tų D?*roitp gy-
ito Liesiūnaičio. 

nuomonę, kad tie kanalai < 
dideli paviršiaus išilginiai įflubi- ' Agronomams gerai pažfstaM galak-

f . . . . . . . . i tika M ai Skalikų žvaigždyne. Jau 
mai. vagos. Jų tmklas tiknamun J8S!) m 3 t a . s ^ ^ R o s s c j ž i ū r . j a j o s 
esąS geologines formacijos, nebu- spiralinę struktūrą. Maždaug tokio 
t inai inteligentinių būtybių kū- 'pa t dydžio, kaip ir Paukščių Takas. 
rvba. Vors kanalų preciziia, t ie-, Apačioj matyt gana masyvi p # d 

veda prie Svadū kad n e r eE"l ' a r i o s struktūros galaktika, su- Vikingo proiekto mokshninicų 
b r „ ; ; ^ i ; ^ t , n ; n ' s i i u n S u s i s u P ^ i n d i n e lyg ir žvaigi- ; f a b u i . 

Atmosferoj ^asia šiek tiek de
guonies, anglie* dvideginio ir van
dens garų. H. Spencer Jonės nėra 
tikras, ar gyvuliai ir aplamai auk* 
štesnės rūšies gyvūnija galėtų 
Marse egzistuoti, nes mes dar ne
pažįstame pačios gyvybės. Bet 
šios galimybės irs neatmeta. Spen
cer kiek priartėta prie Lowell iš
vados, kad gyvybė Marse nyks
tanti, nes deguonis ir drėgmė ne 
sulaikomai mažėjanti. Ten gyvy
bės saulėlydis. 

Žymus estu astronomas E. J. 
Oepik. buvęs Tartu universiteto 
profesorius ir ne per seniausiai 
profesoriavęs Marylando uni
versitete, dabar jis dirbąs Ar-
magh astronominėj observato
rijoj Siaurės Airijoj, išvystė 
naują argumentą, remiantį auga
lų hipotezę. Pagal iį. iei Marse 
yra daog dykumų, tai per ilguS 
amžius dulkės užpiltų gilesnes 
vietas, slėnius. NTet ir nestiprūs, 

• vidutiniai vė'ai astronomiškai i l -
! go laikotarpio bėgy nutrintų vi-

!te kalnus ir Marsas taptų be jo-
-, kiu paviršiaus bruožu, lygi, ap

vali planeta, ištisa dykuma. Vi-
. . . Marso diskas atrodytų vieno-

: > rausvos spalvos, be dėmių, 
i be jokių niuansų. Bet taip nėra. 
; Paviršiaus nelygumai aiškiai ma-

| : tyti, reiškia, ten turi būti auga
lai kurie dulkėm priešinasi, o gal 
net ir minta jomis. Skamba irgi 
sraun fantastiškai. 

Gal pats spalvingiausias šių 
• i astronomas yra Carl Sa-

. Cornet! universiteto profe-
- n'us ir planetarinių studijų di
rektorius. Be to jis priklauso ir 

sumas ir 
tai galėta utį 

sijungusi su pagrindine lyg ir žvaigž-
inte.Jgentiniu ^ t i | t u Sj | d o n i j g a J a k t i k a vadina-

t brd. | būtybių darbas, bet Schiaparelli ma Verpetu ov'hirSpooi). 
', 

(Nue i t a . į 2 psl.) tM 
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PROF. DR.
MILTONAS FRIEDMANAS
1976 metų Nobelio premijos 

ekonominių mokslų laureatasnumery

Pabaltijys - katastrofų tyrimo objektas. 
Kapitalizmo ateitis.
Rašytojui Stasiui Santvarui 75 metai. 
Stasio Santvaro eilėraščiai.
Kai jaunuoliai drąsiai pakelė 
likimo pirštinę.
“Lietuvių tautos praeities”
IV-to tomo pirmoji knyga.

Apie lietuvius saviems ir svetimiems. 
Mariją Šlapelienę prisiminus.

Red. pastaba. 1977 m. va
sario 9 d. Chicagos universiteto pro
fesorius dr. Miltonas Friedmanas, 1976 
m. Nobelio premijos laureatas už nuo
pelnus ekonomijos moksluos, buvo 
pakviestas Kalifornijos Pepperdine 
universiteto asosiacijai pasakyti pra
kalbu tema “Kapitalizmo ateitis”. Jis 
išdėstė keletą senajai liberalistinio ka
pitalizmo filosofijai artimų, protar
piais beveik “galdvateriškų” idėjų, kri
tikuodamas dabarties JAV ūkinę san
tvarką ir siūlydamas reformas ateičiai. 
Gal ne visoms jo konservatyvioms pa
žiūroms galima pritarti, gal jo idealai 
apie neribojamas kapitalistinės siste
mos laisves daugelio šiandien ir r.e- 
bepatenkintų, bet, antrą vertus, ne
galime paneigti ir io kritikos teisingų 
bruožų. Geresniam susivokimui mūsų 
laikmečio ūkinėse krizėse ir ateities 
pavojuose profesoriaus mintys tegu 
būna įdomi medžiaga mūsų pačių gi
lesniems pasvarstymams. Tam tikslui 
čia ir pateikiame B. R.-G. K. parūpintą 
kiek sutrumpintą šios paskaitos ver
timą. S. m. kovo m. Reader’s Digest 
įdėjo tik labai siaurą šios paskaitos 
santrumpą. Leidimas vertimui buvo 
gautas iš brošiūrą išleidusio Peppedine 
u-to vadovybės ir iš paties autoriaus. 
Prof. M. Friedmanas šiuo metu yra 
išvykęs į Izraelį, kur naujoji vyriau
sybė jį pakvietė patarėju Izraelio 
ūkio reorganizaacijos reikalams.

poracijos savininkas? Tai reiškia, 
kad aš turiu teisę gauti 1 proc. iš 
pelno ir 1 proc. dengti, jei bus 
nuostolių. Na, dabar matot, kad 
federalinė valdžia 48 proc. dalinasi 
jūsų pelnu ir 48 proc. jūsų nuosto- 
liais (jeigu nuostolių turėjot anks
čiau) .

Kai kartą prieš kelerius metus 
buvau Jugoslavijoje, turėjau progos 
apskaičiuoti, kad socializmo skirtu
mas Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir komunistinėje Jugoslavijoje te
siekė tiksliai tik 18 proc., kadangi 
JAV valdžia iš kiekvienos korpora
cijos pelno atimdavo 48 proc., o Ju
goslavijos valdžia iš savo korpora
cijų pelnų paima 66 proc. Žinomą, 
tie skaičiai nepakankamai išreiškia 
valdžios vaidmenį, tvarkant verslus 
dar kitose srityse, negu tik mokes
čių.

Leiskit duoti kitą pavyzdį, liudi
jantį, ligi kiek sies jau esam laisvę 
praradę .Maždaug prieš metus turė
jau Washingtone debatus su JAV 
vartotojų Šventuoju Ralfu Na- 
deriu. Kėliau jami tam tikrą klau
simą, į kurį jo atsakymą iš anksto 
žinojau, tik norėjau tiksliai jį išgau
ti. Mano klausimas buvo apie vie
nos valstijos įstatymą, reikalaujan- 

Į tį iš žmogaus, važinėjančio moto- 
į ciklu, dėvėti motociklisto šalmą. 

Tas įstatymas geriau:
i skirtumą tarp asmenų, 

individualizmą ir juo
i nes čia turim atvejį, kai asmuo, vai- 
į mojantis motociklą, rizikuoja savo 
i paties gyvastimi. Jis būtų glušas,
■ jei važinėtų motociklu be šalmo. 

O juk laisvės sąvokos dalis yra 
laisvė būti ir glušu! Todėl pareiš
kiau pažiūrą, kad valstijos įstaty
mai, verčiantys motociklų vairuo
tojus būtinai dėvėti šalmus, yra 
prieš asmeninę laisvę ir prieš lais
vosios visuomenės principus. Pa
prašiau Ralfo Naderio nuomonės, 
ir jis atsakė kaip tik taip, kaip ir 
laukiau.

Jis pareiškė: “Taip, tatai galiotų 
skirtingai visuomenei (negu mū
sų). Bet pas mus šiandien jūs tu
rėtumėt suprasti, kad jeigu moto- 

! ciklistas, vairuodamas be šalmo 
persiskels sau galvą ant grindinio, 
tai jo paimti atvyks valdžios re
miamas (subsidijuojamas) ambu- 
lansas, jis nugabens užmuštąjį Į

Kertine parašte
Pabaltijys - katastrofų tyrimo objektas
Naujas švedo tyrinėtojo žvilgis

Nuo seniausių laikų Švedija visuomenėje buvo ir tebėra kur 
- Lietuvos ir kitų Pabaltijo ry

tinių tautų kaimyninis kraštas ki
toje Baltijos jūros pusėje. Kaip

kas daugiau susidomėjimo pabal- 
tiečių likimu bei problemomis, 
negu oficialiuose sluoksniuose. 
Tą dėmesį kartais skatina pačių

Kai kalbu apie kapitalizmo atei
tį, turiu galvoje laisvosios iniciaty
vos kapitalizmo ateitį. Tam tikra 
prasme kiekviena didelė visuomenė 
yra kapitalistinė. Rusija taip pat 
naudoja stambius kapitalus, tik ten 
kapitalai kontroliuojami vyriausy
bės valdininkų, kurie veikia tar
tum valstybės agentai. Tatai kapi
talizmą (valstybinį kapitalizmą) pa
verčia visiškai skirtinga sistema, 
negu toji, kur kapitalas kontroliuo
jamas privačių asmenų, kaip pra
monės savininkų ir tvarkytojų. Šį 
kartą norėčiau kalbėti apie priva
tinės iniciatyvos — laisvosios kon
kurencijos kapitalizmą.

Tokio kapitalizmo ateitis yra taip 
pat ir laisvosios visuomeninės sant
varkos ateitis. Nėra galimumų tu
rėti politiškai laisvą visuomenę, jei
gu didžioji jos ūkinių išteklių da
lis nebus tvarkoma laisvosios priva
tinės iniciatyvos kapitalizmo siste-

ten bebūtų buvę seniau, bet pa
čiats naujaisiais laikais jų savi švedų noras pasimokyti iš savo 

kaimynų nelaimių, kad galėtų ge-tarpio ryšiai buvo ir tebėra labai tikinčių }riboti. Išskyrus Suomiją, su kuria 
ją labiau riša tiek istorinė pra-

riau pasiruošti sunkiems išmėgi
nimams, atsidūrus panašioje pa

eitis, tiek bendra valstybinė sie
na šiaurėje, kitos Pabaltijo tau Būtent tokio susidomėjimo pa.
ros rytiniame Baltijos krante 
Estija, Latvija ir Lietuva —

vyzdys yra neseniai paskelbta is
toriko Aivaro Schilėno išsami

staraisiais dešimtmečiais, nežiū- studija, paruošta Švedijos gyny-
rint skaudžių ir dramatiškų įvy bos tyrimų porgramos (FOA) rė
kių šioje geografinėje erdvėje, ne 
susilaukė žymesnio dėmesio Šve

muose. Pats pavadinimas nusako
jos pobūdį: “Pabaltijys Il-me pa
sauliniame kare
žmonių reakcijas labai sunkioseAndrės Kueng, estų kilmės šve
įtuacijosedų publicistas, neseniai visai tei

singai pastebėjo, kad “Švedija. Trys Pabaltijo valstybės —pa
žymi autorius —tame kare smar
kiai nukentėjo. Vykdant Ribbent 
ropo ir Molotovo slaptąjį susi 
tarimą, jos buvo pirmiausia oku

bent oficialiai, parodė mažiausiai
susirūpinimo Pabaltijo laisvės ko
va” (Svenska Dagbladet, š.m 
IV.25). Nėra abejonės, kad Šve-

puotos Sovietų. to hitlerinėsdijos vyriausybės politika poka mos pagrindais.
Vokietijos. NKVD ir Gestapo te-rio metais paliko įspūdį, tarsi Bal 

tijos tautų likimas šiam kraštui vi roro bangos keitė viena kitą Posūkiai į kolektyvizmą
1939-45 m. laikotarpyje Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos gyventojai, 
pasak autoriaus, turėjo pakelti

Nuootrauka Aldonos Zailskaitėssiškai nerūpėtų. Faktas, jog tiktai 
Suomija II-jo pasaulinio karo 
pradžioje, besigindama nuo 
SSSR užpuolimo, yra patyrusi 
konkrečios ir apčiuopiamos para-

Tokiu būdu pagrindinis klausi
mas čia yra žmogaus laisvės ateitis.
Klausimas, dėl kurio noriu pasisa imtis taksi biznio, kol tam negausit 

valdžias leidimo, dažnai visų trijų 
valdžių — federalinės, valstijų ir 
vietinių. Jūs negalit tapti advoka
tu, gydytoju, ar santechniku, ar lai
dotuvių direktoriumi (ir daug kuo 
kitu), kol negausit valdžios leidi-

pripažinti, kaip toli jau nusisukom 
nuo laisvės idealo ir ligi kiek val
džios potvarkiai tą laisvę mums ri
boja.

Kalbant apie laisvę, būtų svar
bu atskirti dvi laisvosios iniciaty
vos reikšmes ekonominėje plotmėje, 
nes dėl to esama per daug nesu

arti 40 proc. tautinių paja- 
r jųjų du trečdaliai tenka 

federalinei valdžiai. Vadinasi, fede
ralinės išlaidos per trumpiau ne
gu penkiasdešimt metų nuo 3 proc. 
padidėjo ligi 25 proc. — ir totali
nės išlaidos nuo 10 proc. ligi 40

daug sunkių išmėginimų, kurie 
atskleidžia žmogiškiosios ištver-

valdžios remiamą ligininę, tada jisyra tasai, ar mes eisim 
ar sustabdysim slinkimą

mų. bus palaidotas valdžios remiamose
mos iš Švedijos. Kitos trys Pabal mės ir išsilaikymo galimybes bei kapinėse, o Io Žmona ir vaikai tuo

met bus remiami valdžios pašalpo
pastaruosius keturiasdešimt ar penribas. Išspausdintoji studija yratijo valstybės, atsidūrusios pavo-
kiasdešimt metų nuo laisvosios vi
suomenės į kolektyvistinę visuome
nę. Ar mes, pasekdami Žilės pa

juje, nesulaukė net jokios mora 
linės paramos. Veikiau priešin 
gai: Švedija buvo pirmoji — i

tik dalis platesnės apimties tyri mis. Vadinasi, negalima žmogaus li
gi tol prileisti'...” Tuo jis norėjo 
pasakyti, kad kiekvienas iŠ mūsų

mų, kurių tikslas — nustatyti ii 
galaikių tautinių katastrofų pa

bene vienintelė — Vakarų vals mo tuo užsiimti.darinius. Kitaip sakant, autorių eisim
itspaudąant nugaros nešiojamės an 

su užrašu “JAV valdžios nuosavy
bė, draudžiama sulankstyti ar su
žaloti”.

Iš esmės tai ir yra pagrindinis 
dėsnis, skatinantis mūsų laikų rai
bis naderius — žmones, siekian
čius turėti galią būti valdžioje. 

Juos visur matome. Tai jūs matot

sipratimų. Viena prasmė, kuri pri
skiriama laisvosios iniciatyvos sąvo
kai, supranta, kad ji reiškia laisvę 
daryli viską, kas tik norima. Bet

šit išnešioti pašto, parūpinti elekt
ros energiją ar telefoninę tarnybą 
be valdžios leidimų. Ir taip toliau.

Šiuo keliu toliau nebegalim eiti. 
Kvla klausimas, ar, tuo keliu eida- 

'alutinai prarasim sa- 
pasijungdami visagalei

rasim savo politine laisvę ir atsitybė, kuri dar 1940 m. pripaži
dursim po visagalės valdžios lete
na? Arba — gal mes dar suge- 
bėsim sustabdyti šį slinkimą, gal

no Baltijos valstybių prievartinį 
įjungimą į SSSR sudėtį. O ką jau 
bekalbėti apie gėdingą pabal- 
tiečių karių išdavimą sovietams

lemos, kurių geresnis pažinimas 
gali būti naudingas savojo kraš
to gynybos reikalams.

Iš tikrųjų tai tik paruošiamojo

mi, mes

Didėjantys mokesčiaivyriausybei Wasbingtonc, arba šį tai nėra istorijos bėgyje šiai samp-
miai daugiau laisvės? ratai priskiriama prasmė. Kaip mes1946-jų pradžioje?

Ir vis dėlto šiandien būtų ne
teisinga ir nenaudinga užmiršti, 
kad Švedijos ir Baltijos tautų 
kaimynystės santykiuose yra kita 
ir žymiai šviesesnė medalio pusė. 
Faktas, jog karo pabaigoje, sovie
tams antrąkart okupuojant Pa
baltijo kraštus, Švedija palankiai 
priėmė keliasdešimt tūkstančių 
pabal t iečių pabėgėlių ir sudarė 
jiems žmoniškas sąlygas ne tik 

kurti.

slinkimą sustabdysimpobūdžio darbas. Autorius, Upp- Kitas pavyzdys, iki kokio masto 
mes nutolčm nuo laisvosios visuo-iš tikrųjų suprantam laisvąją iniSvarstant šias galimybes, reikėtųsalos universiteto istorikas ir žmo-

ciatyvą, tai reiškia tik individųbegalini toliau gyventi pagal kryp-giškųjų poelgių mokslinio tyrimo truputį panagrinėti, menės santvarkos — tai vidutinis-
laisvę organizuoti laisvas verslumo-čia atsidūrėmspecialistas, tuo tarpu apsiriboja metais,einame uždarbio. išleistamenes. Tai individo laisvė laisvai veikdabartį ir praeiti. Leiskit iš kartoprieš mažiau negu penkiasdešimtbendra Pabaltijo istorine apžval nugriebia valdžia. Kiekvienas iš mū- įstatyme, Iždo departamentą jparel-sek torių vai brėžti, kad iš visų problemų ti tol, kol jis naudoja latsvano-ga, kiek joje atsispindi tautinės musu su darbuojamės nuo sausio ligi ba- 

kol uždirbame
gojančiame pranešti Kongresui apie 
vadinamuosius ‘Tas Espenditures”

rišikas priemones bendradarbiautitebėra laisvosios vi-katastrofos situacija ilgalaikės ar gegužes,su kitais individais.suomenės likimas. Nėra nei vienoišleisdavo mažiautrukmės požiūriu, ketindamas vė tokius mokesčius, kurie iš jūsųsumas v
didelio krašto pasaulyje (pasitaiko Jeigu norėtumėt pažvelgti, kiekiau sukauptąją medžiagą panau mų pajamų pradedam dirbti savo išlaidoms pa- neišrenkami, nes įstatymas leidžiamės nutolom nuo esminės laLsvo-doti jam rūpimų reiškinių moks- mažų žemės m tarpi)

daryti tokius atskaitymus. Šitoksir vietiniu savivaldybių administ-linei sklaidai Kaip tik ši studijos sios iniciatyvos sampratos.
cipas reiškia, kad po visa ko 
esate JAV valdžios nuosavybė.

Jeigu norėtumėt j tai pažvelgtimėkit, kiek jūs beturit laisvės imraefios. Federalinės iŠlaid
ūs kurios nors vcrslamonės darbo. iš kito taško, pamatytumėt.bet ir puoselėti savoj tį. skaitytoją labiausiai dominaČia į

tautines tradicijas, Pačioje švecfy ' šiandien visų valdžių išlaidos jau į tai paminėjus, mes taipgi turėtumei Jūs nesat laisvas įsteigti banką ar' valdžiai priklauso 48 proc. iš kiek (Nukelta j 2 petį(Nukelta j 2 paLj
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i/ame numery 
Užmojai pataisyti rašyba. 
Miškininkystes mokslas Lietuvoj 
praeityje ir dabarty. 
Senosios Lietuvos vaizdai ir veidai 
P. Orintaites romane. 
Eleonoros Marčiulionienės keramika. 
V. Rakauskaitės eilėraščiai. 
Pranciškonu veikla senojoj Lietuvoj. 
Dailės pasaulio žiežirbos. 
Ne vien tik laiko užtušavimui. 

MIŠKININKYSTES MOKSLAS LIETUVOJ PRAEITY IR DABARTY 
JONAS KUPRIONIS 

Pirmasis bandymas Įvesti miškų vėliau J. Rauktys. Buvo priimami 
mokslą Lietuvoje buvo 1828 m., kai baigę 6 gimnazijos klases, mokslas 
dar veikė Vilniaus universitetas, • truko 2-jus merus:- Ši mokykla 1940 
Įsteigtas 1579 m. Buvo suplanuota metais buvo perkei ta i Vilnie. Jos 

j įsteigti jame miškininkystės kursą ir; direktorium buvo Antanas Rubikas. 

'*v 
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Kertine parašte 
Užmojai pataisyti rašybą 

Lietuvių bendrinės ka lbos ra-1 vadovo rašybos laikosi, atrodo, 
šyba yra vad inama jab lonsk ine , ! tik du laikraščiai. 
r a s kalbininkas Jonas Jablonskis j Okupuotoje Lietuvoje tebesi la i- , 
sudarė rašybos sistemą ir parašė j koma jablonskinės rašybos. Pri- i 
Lietuvių kalbos gramat iką , iš ku- j s iauginus nemažai lituanistų kai- j 
rios visi mokėmės rašybos i r jb in inkų, užsimota rašybos ne to- j 
bendrinės rašomosiom kalbos. T o - į b u l u m u s iškelti, išsiaiškinti ir I 
Ji gramatika išliko pagr ind in iu | j u o S p a t a ; sy t i . 1976 m . išleist?. 

lietuvių J V 0 3 e 

Petrapilio miškų ! 

kasmet išleisti po 10 miškų specia-j 
listų. Projektas nebuvo Įgyvendin
tas, nes 1832 m. rusai ir pati uni
versitetą uždarė. Carinių rusų oku
pacijos laikotarpy (1795-1915) Lie
tuvoje nebuvo leidžiamas ne tik 
aukštasis, bet ir aplamai joks spe
cialus mokslas. Keliolika 
jaunuolių baigė 
institutą (jų buvo 13) ir Novoalek-
sandrijos institutą (2 ) . Pirmasis lie
tuvis, baigęs miškų mokslą Petra
pily, buvo Marcijonas Janavičius 
(1882), antruoju buvo Povilas Ma
tulionis (1889). Nė vienas negavo 
darbo Lietuvoje, tik P . Matulioniui 
pavyko gauti darbą miškotvarkoj. 
be pastovios gyvenamos vietos, ir 
tvarkyti (matuoti, aprašyti) Lietu
vos girias. Atgavus nepriklausomy
bę, jis tapo vyriausiu Lietuvos miš
kų ūkio ir aukštojo miškų moks
lo kūrėju. 

I. Vidurinysis miškų mokslas 
Lietuvoje 

1921 m. Panevėžy Mykolas Kon-
kulevičius Įsteigė šešių mėnesių 

kaffcos mokslo vadovėl iu iki šių/ 'A. Valeckienės redaguota k n y g , i miškininkystės kursus. Vėliau kursai 
dienų _ 
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Nuo Įsteigimo 1927 tn. iki 1944 me
tų išleido 420 miškininkų. 

Pasibaigus 2-jam pasauk karui ir 
Lietuvai primetus komunistinę siste
mą, ši mokykla kuri laiką dar vei
kė Vilniuje. Jos direktorium buvo 
paskirtas Nikalojus Lukinas (Lietu- I 

gimęs, Žemės ūkio akademij | 
Dotnuvoje baigęs miškininkas, ru-į 
sas). Prieš tai favęs direktorius A. 
Rubikas buvo ištremtas i Sibirą ir 
grįžęs tegavo tik žemiausią mišku 
techniko darbą, nors Miškų ūkio 
ministeriu yra jo buvęs mokinys 
Alytaus miškų mok; k'.o-'e. Dar Vil
niuje ši mokykla buvo pavadinta 
Vilniaus Miškų technikumu it 
mokslas pailgintas iki 3-jų metų. 
1963 m. mokykla buvo perkelta prie 
Kauno. Prie Dubr.ivos miško ma
syvo ir Kauno marių Įkurta miški
ninkystės vietovė*— Girionys. Pa
statyti 3-jų aukštų rūmai. Juose 
talpinasi ir Lietuvos Miškų moks
linio tyrimo institutas, turis apie 
150 tarnautojų, Įskaitant ir provin
cijoj dirbančius. 1967 m. mokykla 
buvo pavadinta Kauno Antano Kve
daro Mišku technikumu. A. Kvc-

* * * 

P 

Kaip kiekviena rašybos siste
m a , taip ir jablonskine nėra vi
sai tobula. Joje yra daug s m u l 
kių rašybos dalykų, kurių neapi 
m a gramatinės taisyklės. S u p r a n 
t a m a , kad tos rašybos s m u l k m e 
nos sudaro daug nepa togumų, 
net ginčų dėl jų vartosenos. Tos 
neformuluotos rašybos s m u l k m e 
nos apsunkina rašybą išmokti ir 
kasdien ją vartoti. Todė l ir kilo 
sumanymas tuos rašybos ne tobu
lumus sunormuoti ar pataisyti 

Lietuj kalbos rašybaV'skC,^0 ^ ^ į * * ~ " " * • mo- ' ^ - g - i pažibamas vv-esnio am-

Knyga per trumpą laiką išpirkta. 
Tol imesnė laida sulaikyta. Prie 
Lietuvos Mokslų akademijos 
įsteigta Lietuvių kalbos komisija 
iš 16 asmenų. Jos pirmininkas — 
Kostas Korsakas, Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto direk
torius. Komisijos sekretorius kal-

klases. Mokykla veikė iki 1926 me
tų ir paruošė 230 miškininkų. Tai 
buvo pirmieji savosios lietuviškos 
mokyklos miškininkai, kurie užpildė 
tuo metu buvusį labai didelį miškų 
specialistų trūkumą. 

Tuo pat metu, 1921 m., Dotnu
voje buvo įsteigtas Žemės ūkio ir 

b 'n inkas K. Ulvydas. Lietuvių j miškų technikumas. Direktorium 

iaus miškininkams, buvo baigęs 
Dotnuvos technikumą 1923 m. ir iki 
mirties — 1967 m. dirbo Lietuvos 
miškų tarnyboj. Bolševikinėje sant
varkoje, kai visas Lietuvos ūkis, tai
gi ir miškai, pateko rusų kontro-

Kaurro Miškų technikumo rūmai Girionyse. Juo se talpinasi ir Lietuvos ML»ki: tyrimo institutas. 

laipsni. Priimami baigę 8 klases, o,rateliams. Nemažas spaudimas da- puse metų, o praktinės dalies — 
i neakivaizdinį — 11 klasių, t.y. 
baigę gimnaziją; turi pateikti moks
lo, sveikatos pažymėjimus ir auto
biografiją; jei tarnauja —ištrauką 

romas komunistinės pasaulėžiūros vienerius teoretinės dalies metus, 
skiepijimui— veikia gausi komjau-j Baigę scrrres*rinius dalykus, turėjo 
nimo organizacija laikyti valstybinius egzaminus iš 4 

1946-1967 metų laikotarpy regu-1 pagrindinių dalykų ir apginti dip-
iš darbo knygutės. Taip pat turi | l i a r u s k y r i ų b a i g ė 8 ] 6 ) v įdutiniai k>mini 
laikyti stojamuosius egzaminus 
lietuvių kalbos — diktantas, ir ma
tematikos — žodžiu; i neakivaizdi
ni skyrių — iš lietuvių literatū
ros — rašytinė tema ir chemijos —-

žodžiu. Moksleiviai apvū pinami 

s i po 37 kasmet, o neakivaizdini sky- j beaugant ir besivys ant 
j riui išleidus 4 laidas, viso 

d :rhą. Institucijai gražiai 
miškų sky

rių lanko apie 150, kasmet baigia į r i u l l e s a u s 4 laidas, vtso 4l diplo-
arti 20. Baigusieji gauna miškų J m « ° " 1 mišk^ ink i , pasikeitusios vy-

j techniko vardą ir skiriami girinin- j riausybčs buvo nutarta 1927 m. ruiš
ikais. Prie technikumo veikia viene- kininkystės mokslą Žemes ūkio aka-
•riu metų kursai ruošti eigulius-1 demijoj panaikinti. Dalinam to kom-

bendrabučiu, o gerai besimokantys : _ m c i s r r i J S j r kvalifiluotus darbiniu- 'pensavimui kc*fcms jaunuoli ims bu-
gauna stipendijas. Mokslas trunka 
tris su puse metų, o gimnaziją bai-

Iėn, A. Kvedaras, eidamas atsakin-' gusiems du su puse. Mokykla turi 
gas pareigas, bet dvasioje būdamas 15 laboratorijas, iš kurių geriausiai 
gilus ir tikras lietuvis, labai daug; irengtos — botanikos, fizikos ir d i e 

tos . Jų kasmet išleidžiama v i d u t i - į v o duodamo.-; stipendijos studijuoti 
niai po 48. Pi lnesniam vaizdui pa-

kalbos komisijos parengtos reko
mendacijos bus privalomos vi
soms respublikos ministerijoms, 

D- ,\; -~1\ . « - - *i-a Į . . jžiiitlKMUS. redakcijoms ir leidvk-
P i rmutmis toks užmoj is KUO be-Į , , . .. T . . -
ne 1934 m. Kaune . J a u n i l i tu
anistai kalbininkai, vadovaujami 
dr. Prano Skardžiaus ir dr. An
t ano Salio, sudarė lietuvių kalbos 
rašybos reformos komisiją, kuri 
ėmėsi darbo su įkarščiu ir dide
liu r imtumu. Besvarstydami rašy
bos neformuluotas smu lkmenas , 
pamatė , jog būtų geriau pašal in
ti iš rašybos sistemos kiliminius 

oms. Sakoma, kad toji Lietuvių 
kalbos komisija peržiūrės Lietu
vių kalbos rašybą ir skyrybą. 
tars savo žodį dėl pataisymų ir 
rekomenduos tų pataisymų vi
siems laikytis. Tada bus išleista 
nauja pataisyt Lietuvių kalbos 
rašybos ir skyrjbos 40.000 egz. 
laida. T a i ir bus beveik valsty
biniu užmoju įvykdytas joblons-

buvo Antanas Rukuiža. Buvo pri
imami baigusieji 4 klases ir moks
las tęsėsi 4 metus. Baigimo pažymė
jimas prilygo gimnazijos baigimui. 
Technikumas veikė iki 1927 metų 
ir išleido 64 gerai paruoštus miškų 
specialistus. 

1927 m. rudenį buvo įsteigta 
Aukštesnioji miškų mokykla Aly
tuje. Direktorium buvo A. Rukuiža, 

aukojosi, gelbėjimui Lietuvos miško 
nuo terioįimo ir daug lietuvių miš
kininkų išgelbėjo nuo sunaikinimo. 
Tad jo įvertinimas čia yra visiškai 
pelnytas. 

J Kauno Miškų technikumą iki 
1963 m. buvo priimama po 60, o 
dabar po 90 moksleivių. Nuo 1959 
m. atidarytas dar ir neakivaizdinis 
skyrius, kuriame studijuoja gyve
namieji provincijoj ir norintys pra 

mijos, turi taipgi 10 kabinetų. Prak
tika atli'karna mokyklos medelyne 
ir Dubravos miške — 3.550 ha ma
syvas. Prie mokymo kabinetų vei
kia dalykiniai būreliai, iš kurių 
veikliausi yra miškininkystės ir bo
tanikos, vadovaujami P". Survilos ir 
J. GekuV- ičiaus. Veikia dramos, šo
kių rateliai, dūdų orkestras, išplės
ta sporto veikla. Dauguma moks
leivių priklauso gamtos aprangos 

plėsti žinias arba gauti specialybės draugijai, kiti medžioklės ir turizm 

minėsiu ten dirbančius. Techniku
mo direktorius B. Paulauskas. Dės
tytojų 21 . Iš senesnių, dabar nebe
dirbančių, buvo M. Daujotas (mi
ręs), prof. T . Ivanauskas (miręs) , 
M. Kukinas, S. Karčiauskas, V. Ra
manauskas, A. Juška, Just. Starkus, 
J. Milašius, Z . Kaplunas. Iš tebe
dirbančiųjų: J. Gelaževičius, M. 
Mickus ir V. Petraitis dėsto jau 
15 -20 metų. Aplamai, atrodo, mo
kykla neblogai aprūpinta mokslo 
priemonėmis, turi geras praktikos! 

miškininkys'ę šSsieny. Per 10 metų 
užsieny miškininkystės aukštuosius 
mokslus baigė 16. Ši klaida, aukš
tojo miškų m >kslo bei tiriamojo 
darbo savo krašte nutraukimas, bu
vo atitaisyta p> 10 metų. Esant 
žemės ūkio ministeriu Juozui Audė
nu i , 1938 m. Žemės ūkio akademi
joj miškininkystės skyrius vėl buvo 
įkurtas. Atgavus Vilnių, šis skyrius 
nukeltas į Vilniaus universitetą, vė
liau ga\,e-; Miškų mokslų fakulteto 
statusą. Mokomąjį branduolį suda
rė: prof. J. Rauktys, docentai — J. 

i irbams sąlygas. T a d išleidžia gc- j K r i P ,s« J- Kuprionis, VI. Vaitkus, A. 
rai paruoštus specialistus. Mokslo ' Vasiliauskas-Vasaitis (dekanas), J. 
lalvkinė programa maždaug ta pa 

elementus, paverčiant m ū s ų r a š y - | K i n e s rašybos pataisymas ar isly-
bą grynai fonetine. T a d a 'iš ra- š i m r n a s - Tikekimejcad tie patai-
šybos iškristų visos nosinės ba l - s > ' ™ ' £ # ? " g " * , " ^ 1 * i r 

sės - ą, c, į, u . Savo rašvboie palengvins ją greičiau išmokti 
turėtume tik t rumpas ir ilgas bal-1 S ^ u ' k a d ^ t i n g i e m s ^ t u -
ses. Toks fonetinės rašybos p r o - l v i a m s t i e P a t a , s y ™ ' * a u d a b a r 

jektas buvo sudarymas, svarstytas 
1935 m. vasarą referuotas l i tua
nistų mokytojų kursuose P a l a n 
goje ir įteiktas Švietimo minis te
rijai. Tan jis ir liko, po svarsty
m ų padėtas į spintą. 

Praėjus keleriems m e t a m s , li
tuanistai vėl svarstė rašybos ne
tobulumus. T r u k d ė karas . Bet 
1950 m. Vokietijoje išėjo Lietu
vių kalbos vadovas, kurį sudarė 
prof. dr. Pr. Skardžius, St. Barz-
dukas ir J. M. Laur ina i t i s . Va
dove yra šie skyriai: Ta r t i s ir ra
šyba, Kirčiavimas, Kalbos daly
kai. Žodynas. Knyga moksl inio 
formato, turi 606 psl. Lietu
viams, išsiskirsčiusiems po platų j nerašyti, nors jis ir ta r iamas , 
pasauli , knyga d a u g Įtakos n e n i - | D V 7 - : ' P m - ' p ; k o t i - < > ? r n a s - i e t i s -
rėjo. Šiuo meiu Lietuvių kalbos Į (Nukelta j 2 psl.) 

rūpi. Todėl pažvelkime į kelis 
Lietuvių kalbos rašybos ir skyry
bos s iūlomus pataisymus. Siūlo 
rašyti: 

bjaurus, bjaurybė, bjaurėtis, 
bjurti; 

pjauti, pjautuvas, pjūklas, pjū
vis, rugpjūtis; 

spjauti, spjovė, spjaudulys, 
spjūvis. 

Tie žodžiai visu lietuvių taip 
tar iami. Lietuvių kalbos vadovas 
tuos žodžius jau 1050 m . ta ip ra
šė. Jablonskio gramatika liepė ra
šyti biaurus, piauti, spiauti. 

Bet knyga siūlo žodžio pradžio
je prieš dvibalsį ie priebalsio į 

i, kaip buvo Įvesta dar 1927. 

2. Aukštasis mišku mokslas 

Vilčinskas: lektoriai — M. Gurec-
k ts. J. Juodakis. A. Rubikas. J. Vi-
liušis. Čia buvo išleista 39 dipl. 
miškininku". 1943 m. okupacini* vo-

Jsikūrus Lietuvos universitetui , k i « " i u valdžia, įpykusi, kad Lietu-
1922 m., Gamtos-matematikos f a - ' v ^" jaunhnts nori mokytis ir nesto-
kultetc įsteigtas Agronomijos-miški- • fa i vokiečių kariuomenę, išdaužiu-
ninkystės skyrius. T u o pat metu langus ir iškabas, universitetą 
valdžias sferose brendo mintis, kad j uždarė. Užeinant rusų bolševikams 
Lietuvai, kaip žemės ūkio ir miškų Į a n m i karta, beveik visi Miškų 
kraštui, reikalinga speciali instituci- j mokslo fakuLcto personsfc nariai 
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ja ruošti specialistus ir vesti tyri
mus. 1924 m., būnan t žemės ūki<> 
ministeriu M. Krupavičiui (kuris 
pats s.tkydavo norėjęs būt ' miški
ninku), buvo Įkurta Žemės ūkio 
akademija Dotnuvoje, su agronomi
jos ir miškininkystės skyriais; vė
liau nridėtas da r namų ruošos sky
rius. Rektorium išrinktas P. Matu
lionis, prorektorium A. Rukuiža ' 
(abu baigę Petrapil io miškų insti- Į 
tūtą), sekretorium J. Tonkūnas. ! 

Lig šiol čia veikęs Žemes ūkio | 
ir miškų technikumas buvo likvi
duojamas, tad jo laboratorijos, ka
binetai ir žvmi dalis dėstytoju bu-

j * i ****• »*o perkeliami į Žemės ūkio akademi 

nykę, dabar vėl veisiaaii, ir jų yra jau ktLius u o 
inės Lietuvos giriose jau buvo ii- jos sudėtį. Buvo pri imami gimnazi 

ją baigusieji; mokslas truko uis su 

pasitrankė į u/.sieni. Pasiliko tik \ y -
resnis amžiumi d'.x:. VI. Vaitkus ir 
l ėk t A. Rubikas, kuris tapo ištrem
tas i Sibirą. 1D4-3 m. miškų m. fa
kultetas b'ivo atgaivintas. Jo deka
n u kuri laiką buvo M. Jankauskas, 
dėstytojais — VI. Vaitkus, M. Lu
kinas, V. Stinr.kas ir kt. 

Lietuvos Ž?mė; ūk 'o akademija 
(toks dabartinis jos pavadinimas). 
Miškų mokslo fakultetas 1949 m. 
iš Vilniaus universiteto perkeltas \ 
Lietuvos Žemes ūkio ak.dcmiją, ku
riai prie Kauno, Noreikiškėse, buvo 

tatyti atskiri rūmai. Be Žemės 
ūkio ir Miškų, dabar joje veikia 
Melioracijos, Mechanizacijos ir Eko
nomikos faJitttSitui. J Miškų mokslo 




