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JONO GRINIAUS POŽIŪRIS Į LITERATŪROS KŪRINĮ 
A L I N A S K R U P S K E L I E N Ė 

gentini PaAOČbį, 
LIETUVOS HIMNO VERTIMO 
ANGLŲ KALBON REIKALU 

^ Reikia džiaugtis, kad mūsų rašytojų kūrybos kaskart vis j 
daugiau yra pateikiama platesniems skaitytojų sluoksniams 
anglų kalba. Plečiant vertimų užmojus, būtų labai svarbu susi
laukti ir gero Lietuvos himno vertimo į anglų kalbą. J i s reika
lingas įvairiomis progomis. Pvz., kongreso ats tovai jį kartais 
net perspausdina „Congressional Record" leidiniuose, ir būtų 
puiku, kad mūsų himnas būtų perteikiamas visais atžvilgiais 
gerame vertime, kad jame būtų ir turinio tikslumas, ir reikia
mas melodiningumas. 

Vis dėlto jau turime ir ne vieną himno vertimą. Bene 
labiausiai paplitęs velionio poeto Nado Rastenio: 

N 
Lithuania, our country, 
Land of might you'll euer be; 
Through the ages your fond sons 
Have gathered strength from thee. 

•"jį,-- Lithuania, your children 
į-J " -• Paths of righteousness shall tread; 

For their native land the'll Labor 
Earth aspiring aims they've bred. 

{ Fount of light, may your bright sun 
G Pierce all that's in darkened sheen, 

Show us Truth's noble way, 
And wJll folloiv in your gleam. 

In our hearts, Lithuania, 
Love for you will dwell fore'er 

t Spirit of the world is soaring — 
Caught in your exalted glare. 

j 

Sis ver t imas nestokoja ritminio skambumo, poetinio vaiz
dumo, tačiau y ra kiek nutolęs nuo lietuviškojo teksto. 

Arčiau lietuviškojo teksto y r a himno vertimas, pasirodęs 
knygelėje „Lithuania", išleistoje Hanau mieste, Vokietijoje, 
1946 m. Ten duodamas toks vertimas: 

Lithuania, our native country, 
You are a land of heroes, 
From the past do let your sons 
Obtain the strength 

Let your children go 
Only the way of virtue, 
Let them work for your profit 
And for people's prosperity. 

Let the sun of Lithuania 
Rėmo ve the darkness 
And the light and the truth 
Let accompany our steps. 

ii 
Let the love of Lithuania 

• Burn in our hearts 
In the name of Lithuania 

_ Unity let blossom. 

Šis ver t imas visai arti originalo, atliktas beveik pažodžiui, 
bet jis gana grubus, be muzikalaus skambumo, o ir jo anglų 
kalba neturi pageidaujamo sklandumo. 

Anglų kalbos dėstytoja Loyolos universitete dr. Agnesine 
Dering yra padariusi šiame vertime stambesnes pataisas. Jos 
vertimas skamba taip: ( N u k e l t a į 2 ^ 

Pereitų metų lapkričio mėn. 
10 d. Miunchene, Vokietijoje, 
mirė dr. J o n a s Grinius, Vytau
to Didžiojo universiteto Kaune 
profesorius, dėstęs ten pran
cūzų literatūrą, meną, estetiką 
ir religinio meno istoriją. Pa t s 
kūręs d ramas ir parašęs daug 
literatūrinių studijų, savo kri
t inius straipsnius išleidęs 
dviem tomais "Veidai ir prob
lemos". Nemaža dar liko rank
raš ty ir originalios kūrybos, ir 
kritikos straipsnių. Vertino 
daugiausia naująją lietuvių li
teratūrą. Visuomenei jis gerai 
paž įs tamas kaip nenuolaidus 
ir kovingas literatūrinių dis
putų dalyvis, atkakliai ginąs 
tai , kas , jo nuomone, yra nea
bejotina tiesa. 

Pažiūros į literatūros kūrinį 
y ra labai įvairios, ir literatūri
nės srovės glaudžiai siejasi su 
jų laikotarpio filosofinėmis idė
jomis. Materializmo, socializ
mo veikiami iškilo literatūroje 
r e a l i z m a s , n a t ū r a l i z m a s , 
socialistinis realizmas. Kiek
viena srovė ateina su savitom 
pažiūrom į tai, kas sudaro li
teratūrinį kūrinį, ko turėtų 
siekti kūrėjas, ko kūrinyje tu
rėtų ieškoti literatūros kri
t ikas . Kūrinys įvairiais lai
ka i s buvo vertinamas labai 
įvairiais atžvilgiais: estetiniu, 
idėjiniu, tautiniu, moraliniu, 
etnografiniu. Paskutiniais lai
ka is iškilęs struktūralizmas 
kūriniui suprasti vėl siūlo skir
t ingus metodus. 

Kiek gal ima susekti iš J.Gri
n iaus literatūrinių ir kritinių 
s traipsnių (Veidai ir prob
lemos, I ir II t. ir kit.) jo litera
tūr inis credo yra krikščioniš
kojo humanizmo reiškimas 
li teratūrinėmis ir apskritai me
no priemonėmis. Tokią pažiū
rą formavo jo religinis nusi
teikimas, kurį jis išsinešė iš 
šeimos, gilino ir brandino stu
dijomis. J i s studijavo 1922-1926 
Kaune, 1926-1929 Grenoblyje 
ir Paryžiuje. Klausėsi Stasio 
Šalkauskio, Kuraičio paskai
tų, o jo literatūrinį pomėgi ug
dė ir skatino Mykolaitis - Pu
t inas , Juozas Eretas. Tačiau jo 
paties kūrybai galėjo turėti įta
kos ir klasikai, ypač prancūzų, 
kuriuos jis mėgo ir uoliai stu
dijavo: jį žavėjo patosas, cha
rakterių kilnumas, klasikinė 
forma. Idealus draminis per
sonažas jam buvo pvz. Goethės 

Ifigenija, kuri savo taurumu 
sutramdė barbarų valdovą, ar
ba senovės Antigona, ne
paklusus nedoram įsakymui. 
Bet didžiausios įtakos jo kri
tinėm pažiūrom susidaryti tu
rėjo jo charakter is . 

J. Griniaus nuomone, skai
tytojas, imdamas į rankas kny
gą, iš l i teratūros kūrinio tikisi 
gauti p rasmingo estetinio iš
gyvenimo, susidurti su žmo
giškąja problematika. J i s nori 
pasekti, kaip kūrėjas, nau
dodamasis li teratūrinėmis me
no priemonėmis, atskleidžia 
skaitytojui likiminę žmogaus 
problemą, kraštutinėje situaci
joje atsiradusį žmogų. Tačiau, 
sprendžiant tą problemą, rašy
tojo žvilgsnis neturėtų pasi
tenkinti material iu pasauliu, 
bet pakilti "drąsiu poskrydžiu 
aukščiau vidutiniškumo", kad 
kovotų dėl ko nors pozityvaus. 
Šita žmogiškoji problematika 
yra esminė sąlyga literatūros 
kūriniui išlikti ateičiai. Ypač 
dramai ir romanui . Bet prob
lema turi būti atsieta nuo erd
vės ir laiko, kad sudomintų ir 
angažuotų ir tokį skaitytoją, 
kuris nepažįs ta vaizduojamų
jų aplinkybių, problematika tu
rėtų būti bendrai žmogiška, te
mos i n t e r p r e t u o j a m o s ne 
siauru mastu , bet praplėstos į 
visą žmoniją. 

Kraštutinių situacijų Gri
nius r a n d a lietuvių likime ypač 
po pastarojo pasaulinio karo, 
kai jėga buvo perskirtos šei
mos, kai mylimi artimi as
menys buvo išblaškyti po įvai
rius pasaulio kraštus , kai 
dideliam žmonių skaičiui teko 
atsidurti mirties akivaizdoje. 
Bet ta ip pa t ir visoje lietuvių 
kovoje dėl laisvės būta kraš
tutinių situacijų. Kraštut inė si
tuacija yra ir šių laikų kacetų 
Ūkimas. Cia blogis yra pa ts gi
liausias ontologinės piktybės 
viešas prasiveržimas. Su juo 
kovoti ga l ima tik krikščioniš
ka meile, kuri blogį nugali , jį 
tarsi išperka auka iki mirties. 
Ir tokių situacijų lietuvių li
kime šiandien netrūksta. Ba
lio Sruogos "Baisiosios nak
t i e s " d r a m o j e y r a 
pavaizduotas vienas epizodas 
iš 1905 metų revoliucijos, kai 
prasiveržus jėga nori pakeisti 
socialinę ir politinę sant
varką. Tokia kova yra viena iš 
žmogiškiausių dejų, nes "šios 

Dr. Jonas Grinius (1902—1980) 

laisvės yra glaudžiai susiju
sios su asmenine laisve, be ku
rios žmogus negali egzistuoti 
pagal jam prideramą stovį" 
(Veidai ir problemos, 11,124,.). 
Marijos Pečkauskaitės "Seno
jo dvaro" apysakos analizė 
pailiustruoja J. Griniaus gal
vojimą. Apysakoje vaizduo
jamas vienos bajorų šeimos gy
ven imas , tėvų i r vaikų 
santykiai, tautinės sąmonės 
budimas, — tam tikra epocha 
Lietuvoje. Bet visas dvaro ir 
žmonių buvimas yra apgaub
tas tarsi mirties šešėlio. Ir tai 
esanti pagrindinė apysakos 
idėja — gyvenimas y ra ne
pastovus, laimės ir nelaimės 
akimirkos kaitaliojasi. Ši pra
einamumo idėja iškelia apy
saką iš erdvės ir laiko, atsieja 

Raudonos, margos, gelsvos, baltos 
Pražydo tulpės visos kartu... (Kazys Binkis! Nuotr. V. Maželio 

N u o t r a u k a V. Maželio 

ją nuo konkrečių aplinkybių, 
ja i teikia bendro žmogiškojo li
kimo prasmę. Gyvenimo tra
pumas visų laikų ir visų tautų 
žmogui y r a s u p r a n t a m a s . Au
torės mir t ies s a m p r a t a , kokią 
ji a tskleižia pagr ind inės vei
kėjos M a m a t ė s lūpomis, y r a gi
liai kr ikščioniška, a r t ima lie
tuvių l iaudies pasaulėjautai , 
bet ir g imin inga daugeliui 
Vakarų Europos romantikų... 
" p a s t a t y d a m a mirtį kaip žmo
giškos dal ios ir drauge apy
sakos Sename dvare centr inę 
problemą, M. Pečkauskaitė 
pasirodė ne tik romantikė, bet 
d a r egzistencial is tų p i rmtakė 
Lietuvoje, nes joks ki tas mūsų 
rašy to jas jokiame dailiosios 
prozos kūr inyje anksčiau ne
buvo t iek svars tęs mirties 
problemos kaip Seno dvaro au
torė" (V. ir P. II,45p.). 

Ap lama i žmogiškos proble
mat ikos ir k raš tu t in ių situ
acijų J . Gr in ius r anda ir isto
rinėje medžiagoje. "Gulbės 
g iesmės" d r a m o s t ema yra 
Barboros Radvilai tės ir Žygi
m a n t o l ik imas . Juodviejų mei
lė, iš t ikimybė, patr iot izmas, 
kova su karališkųjų rūmų intri
gomis, p a g a l i a u Barboros mir
tis — ta i vis bendrai žmogiš
kos problemos, kurios tą 
istorinę medžiagą padaro arti
mą ir s u p r a n t a m ą šių laikų 
skai tytojui , nes ir šiais laikais 
žmonės turi tokių psicholo
ginių ir idėjinių problemų. 

Ieškodamas l i teratūros kūri
ny likiminių problemų, at
skleistų t radicinėmis meno 
pr iemonėmis , J . Grinius tei
gia, kad mode rnaus teatro dra
m a turi s i lpna dramine int

rigą, nerodo gilių būties 
konfliktų, yra šalta žmogui. 
"Su juo rašytojai elgiasi lyg ko
kie zoologai, kurie mėsinėja gy
vus žvėrelius, tepaisydami tik 
eksperimento tikslų. Šitą anti-
humanis t in į nejautrumą, atė
jusį į l iteratūrą iš gamtos 
mokslų bei technikos, kai kas 
laiko labai modernia ir pažan
gia ypatybe. Tačiau ji turės 
išnykti, kai rašytojai vėl pano
rės geriau suprasti žmogų. Ta
da jie pamatys , kad pasikly
dęs, sunykęs, mirties šokį 
šokąs, žemai puolęs žmogus 
net scenoje vertas didesnės pa
garbos negu eksperimentinis 
gyvulėlis. Kam humanizmas 
nėra tuščias žodis, tam ir da
bar aišku, kad į pažinimą ir su
pratimą teveda meilė, bet ne 
širdies šal t is su ironija" (Aidai, 
1969. Nr. 7., 306p.). 

Ir kituose kraštuose, pvz. 
Vokietijoje, kritikų, rašytojų, 
filosofų suabejota literatūros 
ateitim dėl technikos įsigalė
jimo. Trys šių dienų gražuo
liai, J. Griniaus žodžiais ta
riant, radijas, kinomatografas 
ir televizija išstumia meną. 
Literatūra, kaip mes ją anks
čiau supratome, nebeturi vie
tos moderniojoje kultūroje. 
Dailė, muzika, teatras, grožinė 
literatūra, filosofija pasitrau
kė iš kelio ir užleido vietą kom
piuterio mašina i . O mašininė 
technika humanizmą paver
čia ant ihumanizmu, ji nuolat 
palaiko tą ant ihumanist inę 
dvasią ir tuo desorganizuoja 
dvasinę žmogaus kūrybą. 

Lietuvių literatūroje Lie
tuvoje ir išeivijoje vis daugiau 
a t s i randa temų iš svetimo gy
venimo. Lietuvoje šito rei
kalauja komunistinė ideologi
j a , i š e i v i j o j e s k a t i n a 
"snobis t i škas" noras atsiliepti 
į aktual ius gyvenamojo krašto 
klausimus, pavaizduoti jų pap
ročius ir žmones. "Šitas sve
timųjų reiškinių tėvynėje ir 
Amerikoje brovimasis j lietu
vių li teratūrą ją nemaloniai 
apsunk ina ir susvetimina" (Ai
dai , 1969, Nr. 6, 262p.). Tai ro
do, kad lietuvių literatūrą vei
k i a s v e t i m a gyvenamojo 
krašto apl inka. Lietuvių li
teratūra pergyvena šių dienų 
li teratūrinę krizę ne bendres
ne prasme, bet svetimųjų 
į takojama. Mūsų trys pre
mijuotieji romanai "Trečioji 
moteris", "Delfino ženkle", 
"Sąmokslas" kaip tik ir plėtoja 
tokias svetimojo gyvenimo te
mas . Bet ten svetimas gyveni
mas taip užgožia lietuviškąjį 
žmogų, kad jo beveik nematy
ti. Tačiau svetimos, nelietuviš
kojo gyvenimo temos, kurios 
neatspindi bendrai žmogiškų 
problemų, nėra vertos lietuviš
kojo talento. 

Lyrikos krizė esanti dar gi
lesnė negu kitų žanrų. Ją žudo 
nusi lenkimas mašinai, tech
nikai, ant ihumaniškumui. Šių 
laikų mėgs tamas techninis me
chaninis žodynas nesiderina 
su lyrikos esme. Techninės 
ant ihumanis t inės tendencijos 
nėra vien tik Šių dienų reiš
kinys. Jų žymių galima rasti 
jau prieš 50 metų kubizmo ir 
futurizmo pastangose pakreip
ti dailę ir žodinę kūrybą iš tra
dicinio į naująjį, revoliucinį ke-
lią. 

(Nukelta į 2 psl.) 

• 
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sutelktinis koncertas 
MYKOLAS D R U N G A 

Liesą kuiną pasikinkęs ar
tojas. Nusvirusią galvą ranka 

į- parėmęs rūpintojėlis. Prie 
V ratelio verpianti motina, 
5 mokant i šalia pasisodintą 
| J dukrelę skaityti iš maldakny 
* gės. Ta i vis mūsų istorinio 
£ . palikimo simboliai, skulp-
*< tūroje įamžinti ir giliai mūsų 

sąmonėn įrėžti. Jeigu šitaip 
panaš ia i reikėtų įamžinti ir 
patį tipingiausiąjį mūsų muzi
kinės kultūros simbolį, tai 
vargu ar galėtume pasirinkti 
taiklesnę figūrą, negu — so l i s 
tą, a t s i s t o j u s į f o r t e p i j o n o 
i š l e n k i m e . 

P a t s solisto žodis pas mus jau 
yra įgavęs specifinę dai
nininko prasmę, nežiūrint to, 
kad juo lygią teisę dal int is turi 
ir smuikininkas, ir pianis tas , ir 
fleitistas, ir dar tuzinas kitų 
rūšių instrumentalistų. Bet 
balandžio 26 d. J aun imo cen
tre, Chicagoje, joks instru
mentalistas nesikėsino į net 
aštuonių iškiliausių Chicagos 
dainininkų solistinę garbę, su
žibėjusią koncerte, kuris ir 
skeptiškiausiam klausytojui 
negalėjo nepatikti a r prailgti. 

Je igu apie šį koncertą nieko 
\ daugiau ir nebesakytume, vis 

dėlto istorijos metrikai reikėtų 
« palikti bent Ivi pavardes — 

Danos Stankaitytės ir Nerijos 
Linkevičiūtės. Jų pasirodymai 
tai buvo šio koncerto spindin-

i čios viršūnės. 
Trumpai tar iant , D. Stankai-

', tytės „Pace, pace mio Dio" būtų 
ga l ima klausytis kiekvieną 
dieną. Stiprus ir dinamiškai 
lanks tus balsas visuose 
registruose, o ypač žaviai vib-

,-.--mojančios aukštumos, plati 
kanti lena, elegantiškas 
muzikinės linijos vystymas, 
didelė vidinės ramybės jėga 
prieš akis ir ausis kuria visa
pusiškai išbaigtos muzikinės 
asmenybės vaizdą, kurį jau 
reiktų vadinti mūsų kultūrinio 
gyvenimo fenomenu. 

O kas prieš ketverius metus 
— tada Bostone šiam recen
zentui ir teko paskutinį kartą 
girdėti N. Linkevičiūtę — būtų 
pagalvojęs, kad šiandien jinai 
įveiks ne tik garsiąją ir sun
kiąją Cio-Cio-San ariją iš an
trojo „Madam Butterfly" 
veiksmo, bet ir kone visos sce
nos ilgio Violetos dialogą su 
senuoju Zermontu iš „Tra
viatos"! Čia tai jau tikrai tiktų 
tiesiog „sensacijos" žodis. 
Abiejuose gabaluose be persto
jo liejosi gero muzikinio skonio, 
išieškoto frazavimo kontro
liuojamas gal ingas ir spal
vingų niuansų emocinis pergy
venimas, kuriam užteko visų 
solistės turimų vokalinių resur
sų ir kuris savin sugėrė ir tai , 
k a s kitame kontekste kartais 
galėtų pasirodyti gal kaip aukš
tųjų gaidų forsavimas. Pažy
mėtina, kad Violetą retai teiš
girstame tokio tamsaus 
kolorito, kaip Linkevičiūtės, ir 
todėl mums šmėsteli mintis: ak, 
kad jinai turėtų dar ir koloratū
rą ir galėtų mums dovanoti 
visą Violetos partiją! 

Koncertą atidarė dar turbūt 
niekad tokiai gausiai publikai 
nedainavusiai aštuoniolik
metė Rūta PakŠtaitė, iš karto 
pradėjusi ir visame koncerte 
pačiu įdomiausiu lietuviškojo 
repertuaro gabalu — Juozo 
Gruodžio pagal Kazio Binkio 
eilėraštį pa rašy ta da ina „Nak
tis Berlyne". Šį anuomet avan
gardinį kūrinį teko prieš tai 
girdėti tik vieną kartą, būtent 
Laimos Rastenytės-Lapinskie-
nės interpretacijoje. Jei La
pinskienė jį tada sėkmingai 
pavertė spektakliu, tai PakŠ
tai tė iš jo tikslingai paliko tik 
dainą. Jos šio nelengvo dalyko 
atlikimas buvo visiškai įti
kinantis pačiu disciplinuotu 
muzikinės minties siūlo iš-

£• 

narpliojimu. Atsimenat, kad 
Pakšta i tė dar tik savo karjeros 
kelio pradžioj, buvo absoliu
čiai nesunku jai atleisti vieną 
kitą netobulumą, pvz., nevy
kusį šoktelėjimą aukštyn ket
virtame žodžio „aris tokratės" 
skiemenyje. 

R. Pakšta i tė turi gražų, 
šokolado švelnumo ir spalvos 
sopraną. Tik — ar jos ba l sas 
truputį ne per giliai pas ta
tytas? Ar nėra pavojaus, kad 
gali būti visai į gerklę 
suvarytas? Iš šio jos pasi
rodymo dar per maža duomenų 
apie ta i spręsti; šį klausimą 
keliame tik priminimui, jog 
kiekvieno pažangos ieškančio, 
ypač jauno solisto amžiuje 
ateina momentai , kada reikia 
apsispręsti: keisti a r nekeisti 
mokytojo. Vienas iš tolimesnių 
Pakštai tės uždavinių būtų ta ip 
pat pagerint i ir dikciją, tiek 
viso žodžio artikuliavimo, tiek 
ir atskirų garsų (pvz., lietuviš
ko, neaspiruoto „t") iš tarimo 
prasme. Čia jau geru pavyz
džiu tarnauja visos kitos 
koncerte girdėtos dainininkės, 
jų tarpe ir Margarita 
Momkienė, kuri itin gražia 
tarsena, o šiaip be pretenzijos 
(taigi, ir be didelio laimėjimo ar 
pralaimėjimo galimybės) 
santūriai , stilingai atliko Br. 
Budriūno „Šauksmą" ir 
Rūtelės ariją iš K. V. Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio" (pasta
rąją, beje, geriau negu seniau 
išleistoje plokštelėje). 

Visi koncerto vyrai buvo 
„lietuviškai balsingi". Iš jų gal 
net pa t s garsiausias — Algir
das Brazis, kuris vietomis 
nejuokais atakuodavo klau
sytojų ausų būbnelius, už tai 
betgi savo ruožtu pelnydamas 
užkutintos publikos paten
kintas ovacijas. Gerbdami pati
kimiausio mūsų bari tono 
amžių ir nuostabų patvarumą, 
ir mes nepyksime per daug už 
iškapotas kant i lenas, už apdu-
susius frazių galus, už žodžio 
„platų" išstenėjimą „Korne-
vilio varpų" arijoje, už švel
numo nebuvimą, dainuojant, 
„o dolcezze perduti" Renato 
arijoje iš „Kaukių bal iaus". 

Nuo A. Brazio balsingumu 
neatsiliko ir į jį net tembru 
panašus Algis Grigas, tik 
žymiai lygiau apvaldęs frazes. 
Sodriai ir kultyvuotai skambė
jo bosas Jonas Vaznelis, 
atlikęs karal iaus Filypo ar i ja i s 
„Don Carlos", kuri sunki tuo, 
kad taupus akompanimentas 
6 a ypač apnuogina balso 
liniją. 

Brazio broliškos meilės duete 
su Stefanu Wiciku iš „Perlų 
žvejų" irgi nesigirdėjo kokio 
subtilumo ar niuansuotumo; 
abiejų vyrų dinaminė skalė 
judėjo tarp fortissimo ir forte, 
tačiau tuo jiedu pasiekė norimo 
efekto. Šiaip S. Wicikas parodė 
daug gražaus dainavimo 
Nemorino arijoje iš „Meilės 
eliksyro" ir Chopino etiudo 
transkripcijoje: čia buvo ir 
skardaus tenoriško metalo, ir 
švelniai ištęstų piano tonų. 

Vyrai keliuose duetuose 
talkino ir moterims. J o n a s 
Vaznelis, atrodęs ypač geroj 
formoj, išvystė platų nuotaikų 
diapazoną nuo tėviško 
vienuolio „Likimo gal ios" 
duete su D. Stankai tyte iki 
elegantiško linksmuolio duete 
su M. Momkienė (gana 
orginalios interpretacijos 
Zerlina Mozarto „Don Giovan-
ni"). Ypačiai sunkų vyrišką 
duetinį uždavinį atliko tikrai 
pasigėrėtinai Algis Grigas. St. 
Šimkaus duete „Ant marių 
krantelio" jisai R. Pakštai tės 
akivaizdoje labai įtikinančiai 
suvaidino prinokusį berną, 
„netrivojantį" suvilioti kad ir 
trylikos metelių mergelę, o 
priešais N. Linkevičiūtės 

Sandro Botticelli (italas, 1445-1510) Prbnavera (Pavasario alegorija) 
UfBd galerija Floraocljoj 

Daiktas ir žmogus Juozo Sodaicio kūryboje 
Dailininko parodos Chicagoje proga 

Moderni vaizduojamojo me- nuskr iaus tas arba Šv. Merge-
no istorija liudija skirtingą lės paveikslas arba šio stati-
dailininkų žvilgsnį į daiktą, n io architektūra. Šios proble-
Impresionizmas ma tė daikte mos sprendimą Sodaitis rado, 
tik išorinį įspūdį, į jį patį nesi- išsilaisvindamas iŠ visų 
gi l indamas. Priešingai — perspektyvinių aplinkybių ir 
ekspresionistas žiūrėjo ne tiek į pavaizduodamas tuos daiktus 
patį daiktą ir jo įspūdį, bet tokiu būdu, kad jie vienas 
vaizdavo ka ip jis norėtų ar k i tam nekenkia ir kiekvienas 
linkėtų, kad da ik tas atrodytų, pasirodo su savo verte. 
Taip impresionizme daiktas Atrodo, kad kompozici- > 
neparodė savosios esmės, o nia'me sugebėjime suderinti 
ekspresionizme jis parodė jos daiktus ir įvaizdžius, nelei-
labai daug. Tik ta i buvo ne tiek džiant jiems vienas kito pažeis-
paties daikto siela, kiek daili- t i , glūdi Sodaicio tapybos ver-
ninko, ka ip j i s tą daiktą norėjo tė . Paimkime štai vieną iš jo 
suprast i . Eglės žalčių karalienės vaiz-

Tolimesnė vaizduojamojo davimų. Paveikslas vaizduoja 
meno ra ida visiškai nusikrei- jūrą, su joje glūdinčiais žalčio 
pė nuo daikto ir bandė vietoj to rūmais . Eglė stovi atskirai, 
gilintis į medžiagą. To nega- už imdama trečdalį paveikslo, 
na , buvo p radė ta gilintis į O žaltys yra panaudotas tik 
pirminę medžiagą, kuri d a r yra ka ip rėmai apsupti jūros ir 
jokios formos nepaliesta. Todėl rūmų paveikslui. Šis derinys 
muziejuose bei parodose ir atsi- liudija, kad dailininkas turi 
rado tamsios a r juodos drobės aiškų sakinį apie šiuos mito-
be jokios formos užuominos. loginius įvaizdžius ir nesivar-

Turint t a i prieš akis, visai žo jį pasakyti, 
kitoks priėj imas prie daikto Sodaič4 kūryboje dėmesys 
yra Juozo Sodaicio kūryboje, y r a nuV ptas ne tik į daiktų 
J a m da ik tas y ra realybė savy- santyk bet ir į santykius 
je, kurį jis p r i ima kaip tokį, ne t a r p žr ,aus ir daikto. Rodos 
vien kaip jo pirmą įspūdį, ir parodo.^ nėra nė vieno kūri-
nesis tengia jo paskandin t i ko- n io , kuriame nebūtų žmogaus. 
kioje dvasinėje bendrybėje. 

Bet čia Sodaicio daikto 
mąs tymas nesustoja. Tokia 

T a i yra labai vertas pažymėti 
da lykas , nes jau kuris laikas 
žmogus pradėjo išnykti, kaip 

yra mūsų psichofizinė tikrovė, tema, vaizduojamame mene. 
kad daikta i mumyse išgyvena Spręsdamas žmogaus ir daik-
kažkokią opoziciją vienas ki- t o sąveiklą, Sodaitis yra ištiki-
tam. Taip š ta i paimkime du 
daiktus: Vi ln iaus Aušros var
tų s t ruktūrą ir Aušros vartų 

m a s savo nesikišimo politikai. 
Cia nei daiktas nustelbia žmo
gų, nei žmogus daiktą. Jie abu 

madonos paveikslą. Jei daili- y r a savaimingi, skirtingi, kar-
n inkas turės tikslą pavaiz
duoti Aušros var tus , ką jie reiš
kia mūsų galvosenoje, ir jeigu 
tai da rys realist iškai , ta i bus 

t a i s stovį visai skirtingose 
plotmėse, tačiau ryšys tarp jų 
yra . Taip štai mergaitė ir 
Nemunas turi sąryšį, bet jie 
stovi kiekvienas savo savy
bėje. Mergaitė y ra realistiškas 
piešinys. Nemunas yra grei
čiau scheminis vaizdas. 

Violetą A. Grigas atsistojo 
gaspador iška i atokiu, bet tar
pais ir j ausmingu (gal kiek per Tačiau žuvys ir žirKm per jį 
j aunatv išku) tėvu Zermontu. O p i a u k į a į ia 
po šitos išsemiančios scenos 
j isai da r turėjo išspaust i grau
džiai melodingą „Provenzos" 
ariją, negavęs nė atsikvėpti. 

Visai ats ikvėpti negavo ir 
t am t ikra p r a sme viso šio kon
certo aš i s , akompaniatorius 
Alvydas Vasaitis. Jo puikus 
ritminis j a u s m a s ir regimas 
pozityvus rūpestingumas 
solistų atžvilgiu leido pasta
riesiems išsiskleisti geriau
siomis jų savybėmis . 

Tektų tik palinkėti, kad šis 
pirmasis koncertas, skirtas 
grynai J a u n i m o centro labui 
(už jį solistai neėmė jokio hono
raro), virstų pastovia tradicija, 
kasmet liudijančia mūsų 
vokalinės kultūros margą 
gyvybę. Ats imenant , kad dau
guma atlikėjų šiuo metu stro
piai ruošiasi beveik 
beprecedentiniam „I Lituani" 
operos pas ta tymui , jų pasi
aukojimas ir pas iekimas šiame 
koncerte t a m p a pabrėžtinai 
re ikšmingas . iwu* sotoai* 

Lietuvos himno vertimo \ 
anglų kalbon reikalu 

(Atkelta iš 1 psl.) 

Lithuania, our native country, 
land of touiering heroes; 
Let your sons 
draw strength from the past. 

Let your children 
walk in virtues' way; 
Let them labor for your good 
and for the good of others. 

Let the sun of Lithuania 
dispel the gloom of darkness; 
and light of truth 
our steps now lead; 

Let the love of Lithuania 
burn in our hearts. 
In the name of that Lithuania 
let unity prevail forever. 
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Nieko nėra labiau nuoseklu, 
žiūrint Sodaicio dvasios požiū
riu, kad jis visą vieną salę y ra 
užpildęs vadinamais kolažais. 
Kolažas yra toks paveikslas, 
kuris y ra sulipdomas iš įvai
raus pobūdžio medžiagų, 
objektų ir spalvų. Tačiau ir 
šiuose kolažuose visur y ra 
žmogus. 

Šiuo atžvilgiu, būtent, savo 
noru gilintis į žmogaus ir daik
to santykį, Sodaitis yra naujas 
ir įdomus. Jis nepri tampa prie 
ligšiolinės vaizdavimo kryp
ties, kuri stengėsi savo dvasin
gumą išreikšti nepriklauso
mai nuo daikto ir nuo žmogaus 
pavidalo. 

V. Bgd. 

N A U J I L E I D I N I A I 

• MOTERIS, 1980 m., Nr. 6. 
Lietuviu moterų dvimėnesinis 
žurnalas. Leidžia Kanados Lietu
vių moterų draugija. Redaguoja 
Nora Kulpavičienė. Administruo
ja Bronė Pabedinskienė. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
1011 College St., Toronto, Ont . 
M6H 1A8, Canada. Žurnalo me
tinė prenumerata — 8 dol., gar
bės prenumerata — 12 dol. 

Šiame numeryje: Zentos Teni-
sonaitės kalėdinių atsiminimų 
pluoštas; Marijos Pečkauskaitės, 
D. Sadūnaitės ir B. But
kienės poezija; A. Tyruolio "Ma
rija Pečkauskaitė atsiminimų 
šviesoje"; P. Gaučio "Iš moters 
kovų už lygias teises istorijos".Re-
cenzuojamos naujos knygos, daug 
kitų įvairenybių ir įprastiniai: 
Moterys pasaulyje, Lietuvoje, Sei
mininkių kampelis. Madų ir gro
žio pasaulis, Sveikata. 

Žurnalo puslapiai papuošti D. 
Tarabildienės, F. M. Smith, A. 
Kučo, Z. Mickonienės, K. Šimo
nio, Schongauerio, F. Goya, R. 
Harris, O. Naruševičienės ir K. 
Karkaitės dailės darbų nuotrau
komis. 

Šio vertimo kalba sklandesnė, patobulinta, nenutoaltąnt 
nuo originalo teksto. Bet ir čia dar pageidautina daugiau melo
dijai būtino skambumo. Abejotina, ar tikslu kalbėti, pvz., apie 
„tovvering heroes" ir ar, pakeisdami „vienybe težyti" į „Unjty 
prevail forever", neprarandame to vaizdumo. Ir dėl kitų vietų 
galėtų būti a t i t inkamų pageidavimų. as6 

Yra žinomas ir dar vienas Lietuvos himno vertimas, 
atliktas William'o Griffith'o ir įdėtas į tautų himnų rinkinį 
(„National Anthems of The United Nations and Their 
Allies", Boston Music.Co., Boston, Mass.). J a m irgi toli iki 
tobulumo. Štai ka ip jisai skamba: 

Lithuania, land of heroes, Up. 
And Face the day at hand 
With the old heroic courage 
Fili your sons and daughters. 

Lithuania, lead your children 
In the path that beckons on; 
Let them toil for their loved country, 
And their people prosper. 

Let the sunshine overhead, 
Let the night be not too dark, 
Give us light, give us light, 
Lead our steps in justice. — 

Let the love for our dear land 
Burn and beat in ev'ry heart, 
In this love, in this love 
Let us be united. 
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Tad ir norėtųsi prašyti mūsų mielų jaunesnių_yer^ejjį ir 
poetų, kurie jau ta ip sklandžiai reiškiasi poezijos vertimuose ir 
net angliškoje kūryboje, parūpinti mums gerą, kiek galima tiks
lesnį ir skambesnį Lietuvos himno vertimą. Reikalas yra filtrai 
pribrendęs. Dr. Vincas Kudirka yra nusipelnęs, kad mės 'pla
čiausiai kultūringame pasaulyje naudojamai anglų kalbai duo
tume patį geriausią Lietuvos himno vertimą. . 

Gal net būtų gerai sudaryti komisiją, į kurią įeitų rašy
tojų ir muzikų atstovai, ir kuri parūpintų Lietuvos hunno 
vertimą, kurį galėtume laikyti t ikrai priimtinu. fjfo-

Jono Griniaus požiūris 
Į literatūros kūrinį 

Egtt Juoda žodi (afcrl»>) 

(Atkelta iš 1 psl.) 
Sumechanėjimą ir nusi

leidimą technikai J . Grinius 
prikiša net ir Mykolaičiui -
Putinui, kuris nepajėgęs atsis
pirti modernizmui. Eilėrašty 
"Gre i t a i v a ž i u o j a m e " , pa
rašytame 1930 metais, susi
žavėta automobilio — maši
nos — jėga ir greičiu( "Greitai 
važiuojame", Š imtas jėgų mus 
iš vietos pagrobė", "Glemžia 
atstumą jėga prasiveržus". Ši
tais greito važiavimo įspū
džiais autorius atsiliepė į au
gančią pasauly technikos 
galybe. Eilėraštį išgelbėjęs tik 
paskutiniame posme iškeltas 
egzistencinis klausimas: v Kas 
skrenda? Mes a r pasaulis? 
Atminki." Anksčiau ėjusio žur
nalo "Literatūros lankai" var
das " lankai" buvo taip pat 
techniškas, pa imtas iš kas
dieninio spaustuvės darbo ter
minų. Tai yra prisitaikymas 
prie moderniojo technikos am
žiaus žmogaus skonio. 

Lyrinio eilėraščio stubur
kaulis yra jo tradicinis klasiki
nis ritmas, kurį neigia lais
vasis eiliavimas. Nusižiūrėję į 
technikos ir gamtos mokslus, 
poetai mėgina įvairius eiliavi
mo technikos eksperimentus, 
nepaiso tradicinio muzikinio 
ritmo, atsisako ir nuo kitų ta
riamųjų "prietarų", kaip pvz. 
rimas ir asonansas . Labiau
siai tačiau lyrikai kenkia gi
lesnės minties stoka. Tas reiš
kinys pastebimas ne vien 
lietuvių lyrikoje, bet ir visame 
pasau ly je . F o r m o s pa la i 
dumas, ritmo stoka, kraš-
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tutinis individualizmas,^min
ties lėkštumas žymi VJBUT 
modernųjį eilėraštį. Bet tlet to 
labiausiai kal ta ne lyrikaVbet 
beidėjinė ir techninė civijjzaci-
ja, ir lyrikai išvesti iš tbskr i -
zės „Reiktų ne vien dideMų ta
lentų, bet ir kitokios socinjnės 
bei kultūrinės a p l i n k a i . ! — 
Kaip avangardą šių dienų ra
šytojui lietuviui J . Grinius"8iū-
lo protestuojantį krikščioniš
kai lietuvišką humanizmą. 

Būdamas veiklios prigim
ties, o ne į kontempliaciją lin
kęs filosofas, į literatūros ir 
šiaip visuomeninio gyvenimo 
įvykius reagavo tuoj, smerkė 
viską, kas, jo nuomone, pra
silenkė su amžinais tiesos, gė
rio ir grožio idealais. Bei, jei 
idėjinė kūrinio dalis nesikirto 
su jo literatūriniais principais, 
jis pajėgė objektyviai įvertinti 
daugelį mūsų literatūro«*Jkū-
rinių. Jis ta ip pat sakosi esąs 
atviras kritikai. Pratarmėje į 
"Veidų ir problemų" H-rąjį. to
mą J. Grinius teigia, kad savo 
nagrinėjimuose į autorių, kū
rybą jis norėjo pažvelgti ir ją 
vertinti savarankiškai , nepai
sydamas įsigalinčių nuomo
nių "nevengdama afevdro 
nuomonių susidūrimo, laisva 
kritika gali arčiau prieiki prie 
rašytojo tikrų problemų su jo 
l a imė j ima i s ir prala imė
jimais". T: i 

(Iš paskaitos, skaitytos dr, 4pno 
Griniaus pagerbime, surengtame 
ateitininkų sendraugių 1981:1.15. 
Ateitininkų namuose, Chicafdj). 
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Ir niekad ne namolei Antanas Jasmantas 
• 

K A Z Y S B R A D Ū N A S 

Antanas Jasmantas, IR NIE
KAD NE NAMOLEI. Eilėraščiai. 
Išleido Ateitis 1980 m. Tėvų 
Adelės ir Antano Orintų atmini
mui dukterys Asta ir Vida finan
savo šios knygos išleidimą. Aplan
kas — Danguolės Kuolienės. 
Spaudė „Draugo" spaustuvė, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 
Knyga kietais viršeliais, 72 psl., 
kaina — 6 dol., gaunama Ateities 
leidykloje, 17689 Goldwin Dr., 
Southfield, Mich. 48075 ir „Drau-
ge . 

Pastarojo penkiasdešimt
mečio mūsų poezijos raidoje du 

L poetai yra labai vieniši. Vieni
š i ta prasme, kad jokiais at
žvilgiais jų negalima priskirti 

v?prie tuo laikotarpiu mūsuose 
^vyravus ių sambūrių bei 

bendraamžių. Tie du poetai yra 
A n t a n a s Jasmantas ir Henri
kas Radauskas. Savo amžiu
mi jie galėtų galbūt glaustis 
prie Aisčio, Brazdžionio, Miš
kinio kartos. Tačiau kada šie 
trys jau buvo savo kūrybos bei 
kitiems įtakos viršūnėje, Jas
mantas turbūt visai dar poe
zijos nerašė, o Radausko debiu
tinis rinkinys „Fontanas" 
(1935 m.) buvo tiesiog nustelb
tas anos didžiųjų trijulės. Kny
ga praslydo, neatkreipusi į 
sa ve jai verto dėmesio. 
Jasmanto pirmoji poezijos 
knyga „Gruodas" tepasirodė 
išeivijoje tik 1965 metais . 
Tačiau ši knyga i š karto jau 
buvo išskirtinai pastebėta, 
paskiriant jai net Lietuvių 
rašytojų draugijos metinę 
premiją. 

Tiek Jasmanto , tiek Ra
dausko negal ima priskirti ir 
prie amžiumi jaunesnės žemi
ninkų kartos. Pastarųjų susi-

ATGAILOS PSALMĖ 

... qui mal y pensent 

Atleiski, Atpirkėjau, 
Kad aš ne Tavo kojas glamonėjau, 
Rausvais nagučiais nulakuotos, buvo 
šviesoj šilkinio žibintuvo. 
Ir pervertos vinim nebuvo. 
Nebuvo, Viešpatie, nebuvo. 

i 
Brangių aliejų 
Ant tų pirščiukų aš neliejau. 
šviesoj šilkinio žibintuvo 
Man ašaros ant jų nesruvo. 
Nesruvo, Viešpatie, nesruvo. 

lai aušo rytas, 
Radau duris Tavų namų atidarytas. 
Šviesoj mažyčio žibintuvo 
Taip tuščia, drėgna ir tamsu ten buvo, 
b" ta ugnelė prieblandoj pražuvo. 
Pražuvo, Viešpatie, pražuvo. 

Nuotrauka K. Ambrazaičio 

OBELS ŽIEDAS 

i 

Antanas Jasmantas — Antanas Maceina 

ii 

baudelių grupė savo poetiniais 
siekiais jau buvo visai kitokia. 

"^ Tačiau abudu vienišieji — 
"Jasmantas ir Radauskas — 

vienas į kitą taipgi nėra pana-
yšCfš. I e škant gilumų, galėtume 

"B&kyti, jog Radauskas kalba 
lab iau i š agnostiko pozicijų, 
kai tuo tarpu Jasmanto temos 
kyla iš krikščioniškos pasau
lėžiūros problemų. Radausko 
poetinis braižas ir poetiniai 
įvaizdžiai yra labiau bendri
niai, kaip nors nespecifikuoti, 
atspindintys daugiau visos 
JĘuropos kultūrinę tradiciją. 

G j J a s m a n t a s šiuo atžvilgiu 
Remiasi labiau į mūsų liaudies 

poetinio žodyno struktūras, jų 
paprastumui įskiepydamas 
ligi šiol dar neturėtą intelek
tualią bei individualią gilu
minę prasmę. 

Abudu vienišieji į viens kitą 
panašūs nebent dideliu reiklu
mu . eilėraščio poetiškumui 
aplamai. Kokių nors duobių jų 
abiejų posminėse struktūrose 
daugiau ar mažiau gana sunku 
rasti. Viskas čia taip išlyginta 
ir viskas taip paruošta 
reikliausiam skaitytojui, kad 
pastarajam belieka tik džiaug
tis ir stebėtis. 

Viso to gana apstu ir šioje 
Antano Jamanto knygoje „Ir 
niekad ne namolei". Kas buvo 
pasakyta aplamai apie 
Jasmanto poezijos pobūdį, 
tinka ir šiam rinkiniui. Tik, 
poetui įžengus į žmogaus 
amžiaus jau ne jaunystės 
laikotarpį, pabrėžtiniau čia 
išsiskiria labai subtilios pava
karės ir vakaro mintys bei 

nuotaikos. Todėl ir visai kny
gai galėtų būti motto vienas 
posmelis iš įvadinio eilėraščio 
„Biografija": 

Kaip plieno stygą užgavai 
mane, 

Td užgavai, Didysis 
r\t! Kanklininke! 
Ir virpa dienos, prieš Tave 

nulinkę, 

Atleiski, Atpirkėjau, 
Kad kojų pervertų neįžiūrėjau 
Be to šilkinio žibintuvo. 
O pervertos jos buvo. 
Jos buvo, Viešpatie, jos buvo. 
• 

VAIDUOKLIS 

Pažvelki, Viešpatie! Šie kauburėliai — 
Tai užpustytos Tavo pėdos. 
Tik lukterki! Kai saulė bus nusėdus, 
Ir ūbauti pradės liekne pelėdos, 
Tu pamatysi, kad klajūnei vėlei 
Drobulę skolini, kurioj pats prisikėlei. 

Tik žemė nedrebės, kai ji iš kapo 
Išeis pavaikštinėt beržų uiėja; 
Tik moterys su kjzpalais nebus atėję, 
Tik neskubės, kaip Tu, jinai į Galilėją, 
Net nešiurens tarp rudeninių lapų, — 
Tokia tyli, tokia tyli ji tapo. 

Obels šakelė taip traputė! 
O tu supies, supiesi, žiede, 
Saulėtekiu apsvaigę paukščiai kliedi 
Ir pievos šypsosi, rūkus nupūtę, 
Ir tu supies, supiesi, žiede. 
Tik ta obels šakelė taip traputė... 
Nulūžęs merdėsi ant mano stalo 
Sidabro vazoj lyg baltam karstely. 

MONSTRANCIJA 

Laukų rageli raliuonėli, 
Tu saulę mums atraliavai. 
Ir auksu užplieskė javai, 
Lyg būtume šimtus monstrancijų pakėlę. 

Tik jos nėra, tos žiburėtos 
Su vidurėliu baltučiu. 
Mes dar nesumalėm naujų kviečių, 
Dar mūsų girnų akmenys pakluonėm mėtos. 

(Iš rinkinio „Ir niekad ne namolei") 

štai yra miniatiūrinis ir viena-
posmis „Mėnulis": 
Kiekvienam rasos lašely 

Tu drebi 
Kaip sušilt tau, svetimšali, 
Jei aušra už mūs kalnelių 

Neskubi? (13. psl.) 
Ir ulba dūdele vakarine. Gimtosios žemės peizažas ir 

(5 psl.) j a m a r t i m i poetiniai įvaizdžiai 
Šiaip knyga suskirstyta į ke- dažnas saulėleidžio nuotaikas 

turis skyrius, kurių kiekvienas 
turi savo tam tikros temos vys
tymo raidą ir savą specifiką. 

Pirmasis skyrius „Vis atga
lios". Jame to elegiško praei
namumo gal yra daugiausia. 
Skaitytojui tačiau visa tai kaip 
nors tragiškai ir tiesiogiai 
nekišama. Dažnai tai būna tik 
poetiška užuomina, kalbantis 
su daiktais taip švelniai, kaip 
mokėdavo kalbėtis su jais tik 
senosios mūsų dainos. Toks 

sujungia į puikią tikrovės ir 
simbolio poetinę realybę: 

Platu laukuos. Vagelės miežių, 
Pabėgusios į tolį, tyliai 

susiglaudžia 
Ir klausosi, kaip graudžią 
Ir liūdną giesmę griežia 
papievių vienišas žiogelis. 

Į viršūnes kalnelių kelias 
Žara rausva kaip pirmosios 

spurgelės 
Ir tavo žiedo neramioj akutėj 

Paklydus žiūri, kaip visų ten 
Pakalnėje, visų mūs temsta 

kelias. 
(Saulėleidis, 15 psl.) 

Antrajame skyriuje „Keliai 
be kelrodžių" apstu kauburėli-
nės mirties temos. Tačiau 
nešokiruojančios ir mirtinai 
negąsdinančios. Tai kažkaip 
tyliai sukauptas žmogaus 
skausmas, kokį mes randame 
liaudinėse našlaitėlių dainose 
ar medžiuose dejuojančių vėlių 
mitologijoj. 

Ji skundžiasi sušalusi. 
O tiek ugnies aukštai Tu lieji! 
Ir dunkso ten kažkur uraluose 
Kapeliai mūsų apsnigtieji. 

(20 psl.) 

mas skyriuje „Mergaitė iš 
Magdalos". Žmogaus dialogas 
su Dievu pasiekia čia didelės 
įtampos ir kraštutinių ribų., 
.Atgailos psalmėje" jis įsikū
nija tiesiog širdį draskančiu 
šauksmu. Visi tie liaudiniai 
kartojimai „Nebuvo, Vieš
patie, nebuvo", „Pražuvo, 
Viešpatie, pražuvo" prap
liumpa čia kraupiu autentišku 
raudojimu, kadaise girdėtu 
kaimo šermenyse , išnešant 
velionį iš gimtųjų namų. 

Tam tikru aštrumu, net 
sarkazmu kai kuriems šian
dien įsigyvenusiems reiški
niams dvelkia paskutinis 
rinkinio skyrius „Vai sute
mos". Dauguma eilėraščių čia 

Tiesioginis pašnekesys su net kiek ilgesni negu Jasman-
Didžiuoju Kanklininku — to įprastiniai. Tai, sakytume, 
Atpirkėju ir Viešpačiu veda- labiau baladinio sukirpimo 

posmai, sekantys beveik 
nuosekliai besivystančio įvy
kio raidą. 

Visa Antano Jasmanto 
poezija, turint minty jos turinį 
ir kalbinę išraišką, yra didelio 
kultūrinio brandumo vaisius. 
Ir visa tai padaryta, neatšo
kant nuo liaudinių įvaizdžių ir 
liaudinių kalbos niuansų 
paprastumo. Cia galbūt ir yra 
didžiausias šios poezijos laimė
jimas. 

Tačiau Jasmantas nėra vien 
tik gimtinės aplinkoj užsi
daręs. Yra eilėraščių, kuriuose 
Jasmantas, kaip ir Brazdžio
nis, susiliečia net su Švento 
Rašto tradicija. Tik jeigu Braz-
džionį įsimenam anuo jehoviš-
ku jo didingumu ir kone bai
me— 

(Nukelta į 4 psl.) 
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o miestą 
: 

-ropįToli Virginijos pietuose, traukdami "Ant 
n kalno karklai siūbavo", važiuojame vadi-

ii namuoju Kolonijų vieškeliu, kuris jungia 
f; tris istorines šios šalies vietas. 

«»V< Viename vieškelio gale, prie didžiulės 
• James, arba Jokūbo, upės yra James-
atownas. Tai pirma anglų sodyba šiame 

krašte — jos pradžia siekia 1608 metus. Įkū-
>rm&rją nuotykių ieškotojas, karys John Smi-

thas , prieš tai, kaip pats savo atsimini-
jftuose rašo, bastęsis net istorinėje 
Lietuvoje, kur atsidūrė, pasprukęs iš turkų 
nelaisvės . Antrame gale, vėl prie didžiu-

* 4i»rYorko upės, stovi Yorktowno miestelis, 
prje kurio buvo baigti Amerikos nepriklau
somybės karai, kai pasidavė britų kariuo
menė. 

taą^n W i l l i a m s b u r g a s a n a i s l a i k a i s 
QfĮ Maždaug Yorktowno ir Jamestowno pu

siaukelėje, Virginijos lygumose, išaugo 
' Williamsburgąs, kur prieš du šimtus su vir-

"~Surri metų būtum galėjęs rasti pačius svar
biuosius Amerikos nepriklausomybės kū-

"'rejtis, — Jurgį Washingtoną, Tomą 
Jeffersoną, Patricką Henrį. George Masoną 
ir būrį kitų. Williamsburgas tada buvo Vir-

" ginijos sostinė, — ne vien tik politinis, bet ir 
-^soc ia l in i s bei kultūrinis kolonijos centras. 

Priešrevoliuciniais laikais čia gyveno Ang-
karaliaus atstovas — gubernatorius, 

kasmet posėdžiaudavo Virginijos seimelis 
ir aukščiausias teismas. Tada miestelį, ku
rio gyventojų skaičius siekė apie du tūks
tančius, užplūsdavo minios iš kitur. Užei
gų namai būdavo grūste prisigrūdę. Ėjo 
arklių lenktynės, mugės, baliai, krau
tuvėse buvo pilna prekių iš Londono. Kele
tą savaičių miestelis ūždavo, kaip bičių avi
lys. 

Iš arti ir toli suvažiavę vyrai aptarė pre
kybos reikalus, suko į karčiamas ar kavi
nes, kur galėjai gauti, ko tik širdis troško — 
nuo garsiųjų Virginijos kumpių ir vietinio 
alaus iki skanėstų iš Barbados ir gėrimų iš 
Prancūzijos. Kam rūpėjo menai, čia pat sto
vėjo antras miestelio teatras, kur vaidino 
Šekspyro "Venecijos pirklį". O jeigu kas 
per daug įkaušdavo, triukšmą kėlė ar buvo 
nutvertas su pavogtu arkliu, tokiam už ke-
iasdešimt žingsnių niūksojo kalėjimas. Ir 
dabar šalia jo gali matyti lentas su sky
lėmis, į kurias bausmei įrakindavo nenau
dėlio galvą. 

Ne tik ūžė ir svarstė suvažiavę žmonės, 
bet vis labiau kaito politinė padėtis. Iš tik
rųjų pirma nepasitenkinimo priežastis bu
vo iš Londono kolonijoms kraunami mui
tai. Virginijos seimelio rūmuose, 
Kapitelyje, griausmingai skambėjo gar
saus anų dienų oratoriaus Patricko Henrio 
balsas, reikalavęs daugiau politinės auto

nomijos. Anglijai nenusileidžiant, jis 1775 
metais Richmondo mieste tarė į istorijos la
pus nuėjusius žodžius: "Duokite man lais
vę, — arba duokite man mirtį"-

Seimelis buvo susirinkęs ir 1776 metais, 
kai Philadelphijoje posėdžiavo Kontinento 
kongresas. Anot istorikų, šis seimelis buvo 
"viena iš reikšmingiausių parlamentinių 
sesijų šalies istorijoje". Jis priėmė instruk
ciją Virginijos delegacijai Philadelphijoje 
— pasiūlyti nepriklausomybės paskel
bimą. Liepos antrą Virginijos delegacijos 
narys Henry Lee pateikė Kontinento kong
resui rezoliuciją, kurioje pareiškiama, kad 
Amerikos kolonijos yra laisvos ir nepri
klausomos ir kad jos visiškai nutraukia vi
sus politinius ryšius su Didžiąja Britanija. 
Po dviejų dienų Philadelphijoje buvo pa
skelbta Amerikos nepriklausomybės dek
laracija, kurią suredagavo Tomas Jeffer-
sonas, savo politines mintis subrandinęs 
William and Mary kolegijoje 6 a pat Wil-
liamsburge. 

Truputi anksčiau Virginijos seimelis pri
ėmė žmogaus teisių deklaraciją, kurią isto
rikai laiko vienu iš didžiausių laisvės do
kumentų visais laikais. Tame dokumente, 
kurio autorius buvo George Masonas, sako
ma, kad "visi žmonės iš prigimties yra ly
gūs ir nepriklausomi". Toliau deklaracijoje 
išdėstomos tokios esminės teisės, kaip reli
gijos ir spaudos laisvė, kaip laisvi rin
kimai. 

Nuo tų Wiluamsbtirgo iškilimo ir kles
tėjimo dienų prabėgo daug laiko. Kai Vir
ginijos sostine po revoliucijos buvo per
kelta į Richmondą, ilgp.miui jis nustojo 
savo reikšmės ir '/irto eiliniu provincijos 
miesteliu. Gaisrai sunaikino tokius isto

rinius pastatus, kaip Kapitelis ir Guberna
toriaus rūmai. Tačiau buvo likę jų planai ar 
kiek žinių, ir maždaug prieš šešiasdešimt 
metų kilo mintis Williamsburgą restau
ruoti, — atstatyti taip, kaip jis atrodė ano
mis istorinėmis dienomis. Darbas buvo pra
dėtas 1917 metais, ir užsimojimą finansavo 
Rockefellerio fondas. Iš senų laikų buvo li
kę viso labo aštuoniasdešimt aštuoni pa
statai, o visa kita yra naujai atkurta pagal 
senuosius planus, — po kruopščių pasi
ruošimų, į kuriuos buvo įtraukti archeo
logai, architektai, istorikai, sodininkai ir 
kiti. 

Will iamsburgas š iandien 
Dabar tarp tų pastatų šauniausiai atro

do Gubernatoriaus rūmai su stilingais gele
žiniais vartais, su puikiais parkais aplin
kui, kaip buvo prieš du šimtus metų. 
Kapitolio rūmai kuklesni, bet jų istorinis 
svoris didesnis: iš čia Amerikai ir pasau
liui nuskambėjo žmogaus teisių ir laisvių 
pagrindinės idėjos. 

Trečias svarbus pastatas yra William ir 
Mary kolegijos pagrindiniai rūmai. Senuo
se dokumentuose rašoma, kad tai esąs žy
miojo britų architekto Christopher Wreno 
kūrinys. Kolegija yra vienas iš svarbesnių 
šalies universitetų, kur mokslus ėjo bent ke
li Amerikos prezidentai. 

įžengęs į Williamsburgą, tu pasineri ne 
tik į politinę krašto istoriją, bet ir į šiokia
dieninį gyvenimą, koks jis buvo anais lai
kais, kada brėško Amerikos nepriklau
somybės aušra. 

Glaucesterio gatve štai rieda karieta su 
puošniu vežėju, ir arklių kanopos klapsi į 
grindinį. Įdomūs anie vaikinai ir mer

ginos, apsirengę kaip aštuonioliktame am
žiuje. Restoranuose, krautuvėse, prie bilie
tų patarnautojai kaip iš senovės. Ir visas 
kitas gyvenimas. Įėjęs pro anas duris, pa
matysi du vyrus, darančius statines. Kitur 
kruopščia vario meistras, dar kitur prie 
kalą kūju daužo kalvis, o ten — du batsiu
viai. Vienas jų, bedirbdamas, pasakoja, 
kaip anuomet batai būdavo siuvami, kaip 
jiems išgaudavo įvairias spalvas. 

O, ir kas galėtų atsispirti anam kvepėji
mui: senoviškose krosnyse ten kepa duona! 

Miestelio pakraštyje sparnus kilnoja ma
lūnas, triuškindamas kukurūzus. 

Tiesiog stebuklingas paveikslas, ar re
gėjimas, o gal apžavai atsivėrė, įsukus į 
šoninę gatvelę: ten prie ratelio, lygiai to
kio, kaip mamytė verpdavo Didžiuosiuose 
Šelviuose, sėdėjo jauna moteriškė, trauk
dama linus iš kuodelio, šal imais stovėjo še
pečiai, kokiais iššukuodavom linus, o už jų 
buvo mintuvai. Pastogėje laukė staklės su 
visais tais spielčiais, skietais, nytimis, šau
dyklėmis, pakojėmis ir jau įpusėtu au
deklu, kuris kiek priminė lietuviškų drobių 
raštus. Lauke prie trobos kudakino vištos, 
žygiavo gaidys ir, sparniukus pakilodami, 
bėgiojo geltoni viščiukai. Tvarte mūkė ver
šinga karvė ir muistėsi arklys. Anapus tvo
ros, darželyje, žaliavo mūsų dainų rūtos. 

Ir tada tau ateina kažkoki burtai, pasi
vaidena, lyg būtum grįžęs į savo tėviškes 
kiemą ir į anas saulėtas dienas, kai iš tvar
tų į pievas ėjo karvės ir avys, kai pasi
šokinėdami bėgo ėriukai, ar, sparnais pap-
lumpsėjęs, giedojo gaidys... 

Ne, čia buvo istorinis Virginijos mies
telis, Amerikos nepriklausomybės idėjų lop
šys Williamsburgas. 
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Netekome Fabijono Neveravičiaus 
Tik per „Europos lietuvį" 

m u s pasiekusi žinia juodu 
gedulo brūkšniu vėl perbraukė 
mūsų literatūros puslapius: 
žinomas rašytojas F a b i j o n a s 
Neve rav ič ius mirė balandžio 
17 d. Londono ligoninėje, 
Anglijoje. Mažai guodžia 
realybė, kad nieko nėra amžino 
žemėje, kai pastaruoju metu 
itin padažnėjusios mūsų rašy
tojų mirtys išeivijoje ne tik 
pavienį literatūros bičiulį, bet ir 
visą visuomenę verčia nera
miai krūptelėti. Jauč iama, kad 
rašytojams vienas po kito išei
nant , pasilieka čia bauginanti 
tuštuma, kurią bus nelengva 
arba ir visai neįmanoma užp
ildyti. Ačiū Dievui, kad bent 
gyvenimą baigusio nueitame 
kelyje tuštumos nelieka. 
Žvelgiant atgal, matyt i velio
nio paliktosios mums knygos ir 
kitų nuveiktųjų darbų pėd
sakai. Visa tai lengvina dar čia 
pasiliekančių liūdesį. 

O tikrai rašytojo Fabijono 
Neverav ič i aus nuei to gy
venimo kryžkelėse jo talentas, 
jo darbai ir jo rūpesčiai įkasė 
ryškius kelrodinius stulpus, 
kurių niekas negalės praeiti, jų 
nepastebėjęs. 

Rašytojas Fabi jonas 
Neveravičius buvo gimęs kaip 
tik an t devyniolikto — dvi
dešimto amžiaus slenksčio — 
1900 m. liepos mėn. 6 d. senoje 
lietuvių bajorų šeimoje. Rašy
tojas tačiau nenuėjo kokiais 
kitokiais pasaulio keliais, o 
pasiliko prie savo tautos 
pagrindinio kamieno, kurio 
kultūriniais, visuomeniniais ir 
politiniais rūpesčiais gyveno 
visą laiką. 

Lietuvių literatūros lobyje 
pasiliko šie ryškūs Fabijono 
Neveravičiaus prozos veikalai: 
romanas „Dienos ir nak tys" 
(1935), dviejų tomų istorinis 
romanas , vaizduojąs Lietuvos -
Lenkijos padalinimų laikus 
„Blaškomos liepsnos" (1936), 
1931 metų sukilimą užgrie
biantis romanas „Erškėčiai" 
(1937), novelių knyga 
„Palaimintas juokas" (1938) ir 
apysakos „Dienovidžio 
sutemos" (1949), Vilniaus 
teatre buvo pastatyta pjesė 
„Priešai", rankraštyje Lietuvo
je likęs ir greičiausiai žuvęs 
romanas „Gulbių sa la" — Bar
boros Radvilaitės ir Žygi
manto Augusto tema. 

Buvo taipgi labai kūrybingas 

Galerijai " vieneri metai // 
Šį mėnesį sueina vieneri 

metai, kai Chicagos miesto 
centre buvo at idaryta lietu
viams tarnaujanti meno gale
rija, lietuviškai ir pavadinta 
„Galerija". Kai m a n teko imtis 
iniciatyvos šią galeriją steigti 
ir gerokai padrebėti dėl dide
lių finansinių įsipareigojimų 
bei aukštų nuomų, vis dėlto 
tikėjausi, kad ji gyvuos ilgiau 
negu vienerius metus. Tada 
neturėjau jokio supratimo, ką 
pirmieji metai a tneš , kokių 
rūpesčių pareikalaus ir kokių 
džiaugsmų duos. Tai buvo 
aklas tikėjimas, kad iš to viso 
šis tas turės išeiti. Šiandien tie 
pirmieji steigimosi metai jau 
praeity. Žengiame į antruo
sius. 

Per praėjusius metus „Gale
rija" surengė 14 parodų — 10 
individual ių , 4 g rup ines . 
Individualiai pasirodė šie 
menininkai (eilės tvarka): 
Algimantas Kezys (trys paro
dos), Uosis Judvalkis, Aud
rius Plioplys, J ames Hasse. 
Pranas Gailius, Vytautas Vir-
kau, Vilija Eivaitė, Rimvydas 
Cinką. Grupinėse dalyvavo su 
didesniu skaičiumi darbų 
Ž ibun tas M i k š y s , Mar i j a 
Gaižutienė ir Danutė Žile-
vičienė. 

„Galerijos" pagrindinis už
davinys buvo parodyti mūsų 
dailininkų darbus platesnei 
amerikiečių visuomenei. Lietu
vių rengiamos parodos parapi
nėse patalpose (ne kokia 
neigiama prasme tokia reikia 
laikyti ir čikagietišką M. K. 
Čiurlionio galer i ją) buvo 
rengiamos daugiausia sau. 
Chicago Tribūne korespon
dentas Jack Hafferkamp, 
aprašydamas naujai atsi
dariusią lietuvių galeriją mies
to centre, pažymėjo, kad dau
giau kaip 30 metų Chicagos 
lietuviai laikėsi savo ratelyje. 
„Galerija" turėjo sudaryti 
jiems progą išeiti iš savo ribų. 
Ar galima pasakyti, kad po 
vienerių metų bandymo tikrai 
taip įvyko? Aišku, nebuvo 
galima laukti, kad kiekvieną 
mūsų surengtą parodą aplan
kys didžiosios spaudos meno 
kritikai ir apsčiai jas aprašys . 
Juk ši galerija pačioje pra
džioje pasiskelbė, kad veiks 
kaip kooperatyvas, kuriame 
parodas galės rengti ir tie, 
kurie pajėgs užsimokėti nuo
mą bei padengti kitas parodos 
rengimo išlaidas. O vis dėlto 
Chicagos meno kritikai joje 
surengtas parodas lankė ir 
savo laikraščiuose jas aprašė. 
Tie kritikai buvo Alan Artner 
(Chicago Tribūne), Harold 

Haydon, David Elliott, John 
Alderson (Chicago Sun-
Times), J. Weiss, Susan Whee-
ler ^The New Art Examiner) 
H e n r y Hanson (Chicago 
Magazine), Don Anderson 
(buvęs Chicago Today meno 
kritikas >. Atsiliepimai buvo 
dažniausiai teigiami, išskyrus 
vieną kitą mandagiai neigia
mą pastabą (kas irgi yra gana 
gerai, žinant, kad pats blo
giausias parodos įvertinimas 
yra jos ignoravimas). 

Pačiu didžiausiu laimėtoju 
išėjo dail. Vytautas O. Virkau, 
kurį Harold Haydon straips
n io a n t r a š t ė j e p a v a d i n o 
„world-class ar t is t" (pasau
l inio m a s t o d a i l i n i n k a s ) . 
Lietuvių ekslibrių parodą tas 
pats kritikas aptarė, saky
damas, kad tai nepaprastai 
turt inga lietuvių ekslibrių 
paroda (an exceptionally rich 
exhibition of Li thuanian book-
plates). Pačiu kiečiausiu meno 
kritiku Chicagoje yra laiko
mas Alan Artner iš Chicagos 
Tribūno. J is aplankė Algi
manto Kezio foto parodą apie 
„Medžius" ir parašė recenziją, 
kurioje palygino šio fotografo 
darbą su Paul Strand ir Andre 
Kertesz darbais. Didžiosios 
amerikiečių spaudos kritikų 
lankymasis „Galerijoje" ir 
domėjimasis joje išstatytų 
dailininkų darbais ir yra tas 
laimėjimas, kurio „Galerija" ir 
siekė. Bent keletui lietuvių 
dailininkų buvo atidarytos 
naujos durys sunkiai apval-
domame meno pasaulyje. 

„Galerijos" pasisekimą gali
ma matuoti ir kitu mastu, bū
tent, mūsų pačių domėjimusi 
ir jos vertinimu. Lankytojų 
atžvilgiu pradžia buvo gana 
kukli. Nauja vieta, neįprasta 
aplinka, daug kam toloka 
važiuoti. Bet palaipsniui lietu
vių lankytojų ir pirkėjų skai
čius pradėjo vytis ameri
kiečius. Šiuo metu parodų 
atidarymuose ir „Galerijos" 
krautuvėlėje publika yra pasi
dalinusi pusiau: ir lankytojų ir 
pirkėjų pusė yra lietuviai, pusė 
amerikiečiai. Malonu paste
bėti, kad lietuviškąją publiką 
daugiausia sudaro jaunesnioji 
karta. Padidėjo ir „Galerijos" 
talkininkų skaičius. Pradžioje 
teko man vienam „Galerija" 
rūpintis ir ją diena iŠ dienos 
aptarnauti . Viena iŠ pirmųjų 
bendradarbių, kuri iki šios 
dienos neapleido savo posto, 
y r a Viktori ja Kašubai tė-
Matranga. Ji yra ryšininkė su 
amerikiečių spauda ir eina 
valdybos pirmininkės parei
gas Amerikos Lietuvių dailių-

lenkų, rusų ir anglų literatūros 
veikalų vertėjas lietuvių 
kalbon. Už Nobelio premijos 
laureato lenko W. S. Reymonto 
romano „Kaimiečiai" vertimą 
lietuvių kalbon jam buvo 
paskirta 1939 m. PEN Klubo 
premija Varšuvoje. Kiti F. 
Neveravičiaus vertimai: S. 
Žeromskio „Nuodėmės istori
ja", L. Tolstojaus „Anna 
Karenina", Wallace „Ben 
Huras", J. Kureko „Gripas 
siaučia Napravoj", G. Orvvellio 
„Gyvulių farma". 

Pokario metų išeivijos veiklo
je buvo aktyviai įsijungęs į 
Bendrojo demokratinio pasi
priešinimo sąjūdžio (BDPS) 
užsienio delegatūrą ir vėliau į 
Lietuvių rezistencinės santar
vės (LRS) vadovybę Europoje. 
Tuo laikotarpiu redagavo žur
nalą „Santarvė". 

Rašytojai ir visa aktyvioji lie
tuvių visuomenė, Fabijoną 
Neveravičių atsisveikindami, 
lenkia galvas prieš velionį, jo 
knygas , jo rūpesčius pasi
likdami kaip pavyzdžius ir 
kaip atramą sau dar nebaigtoje 
kelionėje. 

k . b rd . 

Vokiška knygutė apie 
Czeslaw,o Milosz'o tėviškę 

Rašytojas Fabijonas Neveravičius (1900. VU. 6 — l t t l . IV. 17) 

jų menų draugijoje (Lithua-
nian-American Fine Arts 
Association), kuri per pereitus 
metus „Galerijoje" surengė dvi 
parodas. Daug dienų „Galeri
joje" išbudėjo Kazys Veselka 
ir Carol Zapolis. Paskutiniu 
metu energingai ir su dideliu 
pasišventimu prisidėjo prie 
„Galerijos" personalo Rūta 
Pauperienė, Birutė Šontaitė i r 
Alvida Baukutė. 

Dėl čia išvardintų priežas
čių man norisi „Galerijos" 
eksperimentą per praėjusius 
metus vertinti teigiamai. Gal 
yra ir kitaip galvojančių. Bet 
iki šiol mano girdėti neigiami 
atsiliepimai daugiausia buvo 
nerimti: per toli važiuoti, blo
gas rajonas('), kodėl t a „Gale
rija" ne Jaunimo centre i r 
pan. Kur kas daugiau y ra 
padrąsinančių balsų, kurie 
sako, kad tokios galerijos 
meisto centre lietuviams j au 
sen ia i reikėjo. V i s o t o 
p a d r ą s i n t a s , p a s i r y ž a u 
atnaujinti nuomą da r viene
riems metams ir tęsti pradėtą 
darbą toliau. Nuo gegužės 1 d. 
„Galerija" bus inkorporuota 
Illinois valstijoje. Pradėta ver
buoti akcininkai-nariai, kurie, 
įmokėję 1,000 dol., t ampa 
korporacijos savininkais. Pe r 
pirmąjį akcininkų susirinki
mą nariais įstojo: dr. Š a r ū n a s 
Peckus, dr. Algimantas Keler
tas , dr. Kastytis Jučas ir Rūta 
Pauperienė. Netrukus b u s 
išrinkta ta ryba ir valdyba. 
Turint gerų bendradarbių i r 
neblogą finansinį užnugarį , 
reikia tikėtis, kad „Galeri ja" 
pajėgs dar ne vienerius, bet i r 
daug iau metų a p t a r n a u t i 
mūsų kultūrinius poreikius. 
Nuo gegužės 8 iki 17 d. „Gale
rija" rengia savo parodą M. K. 
Čiurlionio galerijoje, J a u n i m o 
centre. Paroda bus pavad in ta 
„Galerijos rinktiniai 1980/81". 

NAUJI LEIDINIAI 
• PASAULIO LIETUVIS, 

1980 m. gruodžio mėn., Nr. 12. 
Leidinys Bendruomenės minčiai ir 
gyvenimui. Leidėjas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba. 
Redakcija: R. Kasparas, L. Rim
kus. E. Sakadolskienė ir 
R. Sakadolskis (vyr. red.,). 
Administruoja Daina Kojelytė. 
Spaudžia "Draugo" spaustuvė. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: 5620 S. Claremont Ave„ 
Chicago, IL 60636. Metinė prenu
merata — 8 dol. 

Šį kartą: Proveržis diplomatijos 
testinimui; Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų, Švie
timo, Kultūros tarybų veikla; 
Pokalbis su režisierium Jonu Jura
šu: Pabaltijo gyventojų surašymo 
duomenys ir kt. 

• PASAULIO LIETUVIS, 
1981 m. sausio - v a s a r i o mėn., 
Nr. 1-2. Redaktorius Bronius Nai
nys. Redakcijos talkininkas — Ro
mas Kasparas. 

Šiame numeryje: Nepriklau
somybės šventę minint; Būkim 
neiškrapštoma rakštim laisvojo 
pasaulio sąžinėje; Pokalbis su Leo
nardu Valiuku; Lietuvių tautos 
naikinimas; Chicagos Lietuvių 
operos 25 metų proga; Žvilgsnis į 
Australijos Lietuvių dienas; Išėjo 
negrįžti Katiliškis ir kt. 

• LIETUVIU DIENOS, 1981 
m. kovo mėn., Nr . 3 balandžio 
mėn., Nr. 4. Redaguoja Redak
cinė kolegija. Leidžia ir administ
ruoja Antanas F. Skirius. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
4364 Sunset BKd.. Hollyvvood, CA 
90029. Metinė prenumerata — 18 
dol, Kanadoje — 20 dol. 

Daug teksto ir nuotraukų skirta 
Los Angeles Dramos sambūriui ir 
jo vadovei režisierei Dalilai Mac-

kialienei ryšium su 1980 metų jai 
paskirtąja Kultūros tarybos Teat
ro premija. Angliškuosiuos žur
nalo puslapiuos spausdinamas 
intervievv su Vladu Šakaliu ir kt. 

• MOTERIS, 1981 m. sausio -
vasa r io mėn., Nr. 1 Lietuvių 
moterų žurnalas. Leidžia Kana
dos Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Redaguoja Nora Kul-
pavičienė. Administruoja Bronė 
Pabedinskienė. Ekspedijuoja Bi
rutė Alksnienė. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 1011 Col-
lege St.. Toronto, Ont. M6H 1A8, 
Canada. Metinė prenumerata — 8 
dol. 

Žvilgsnis į Antaninos Šalčiu
vienės - Gustaitytės literatūrinį 
palikimą (Alf. Tyruolis); Dvasinis 
grožis (P. Gaučys); Popiežiaus Jo
no - Pauliaus II nueitas kelias 
(kun. B. Mikalauskas); apybraiža 
"Moterų klube" (A. Gustaitytė -
Šalčiuvienė); rašoma apie Aus
tralijoj gyvenančią skulptorę Ievą 

Marburge išspausdintas 
Herderio instituto bibliotekoje 
rodomos parodos katalogas su 
išsamiais dr. Povilo Rėklaičio 
komentarais ir 17 iliustracijų. 
Leidinio metrika: 

Dr. Povilas Rėklaitis. Die 
Heimat des Nobelpreistrae-
gers fuer Literatur 1980 Czes-
law Milosz. Katalog zur 
Ausstellung 1980/81. Schrif-
ten der J. G. Herder-Bibliothek 
Siegerland e.V. Band 4. Sie-
gen 1980. 44 p. 

Pradžioje duota 13 p . teksto, 
kuriame dr. Rėklaitis cituoja 
Milosz'o pasisakymus 1953-
1976 metų knygose apie savo 
tėviškę Lietuvoje, Šateinių 
dvare, Kėdainių apskrityje, ir 
apie Vilnių. Citatas paaiškina 
geografiniais ir istoriniais fak
tais. Pagal XIX a. dokumentus 
ir smulkius žemėlapius dr. 
Rėklaitis sistemingai panagri
nėja Milosz'o motinos Vero
nikos Kunat-Sirutienės-Milo-
sz'ienės šeimos lizdą Šateinius 
ir tėvo Aleksandro Milosz'o 
tėviškę Serbinų dvarą buv. 
Babtų valsčiuje. Kartu aiški
nama Siručių ir Milosz'ų gene-
ologija, atsekama Lietuvoje 
nuo 1580 metų. Czeslavv'o Milo
sz'o studijų metai Vilniuje ir jo 
sentimentai Lietuvai paryški
nami, greta kitų šaltinių, dar 
poeto pasisakymais Santaros-
Šviesos suvažiavime Sodus, 
Michigane, 1978 metais. Milo

sz'o pokalbis su Tomu Venc
lova buvo išspausdintas „KjIsU-
menyse" ir lenkų „Kul t tM?C 
žurnale Paryžiuje. Pri^fi?" 
narna Czeslavv'o Milosz'o 
draugystė su P r a n u Ancevi-
čium Vilniuje, su Lietuiaaą 
diplomatu ir prancūzų peJffcT*,. 
Oskaru Milašium Paryžiuje i^*į 
su poetu Juozu Kėkštu, k u r i n į ? 
prieš 1955 metus y ra išvertęs**' 
Czeslavv'o Milosz'o poezijos 
rinktinę (išleista „Literatūros 
lankų" lietuviškai Buenos Ai
res 1955 metais). 

Iliustracijos parodo tą aplin
ką Lietuvoje, kuri buvo sufor
mavusi Nobelio laureato asme
nybę vaikystėje ir jaunystėje: 
barokinę Apytalaukio bažny
čią (čia Czeslaw'as buvo krikš
tytas), senuosius Kėdainius, 
Lietuvos kraštovaizdį, kryžius 
ir pakelės koplytėles, Vilniaus- ./• 
architektūrą. Įdėti du žemėr,... , 
lapiai: D. Lietuvos kunigaikš- • ._ 
tystės 1749 metų ir 1920-1939, >r 

metų Pabaltijo valstybių žemė-w :~; 
lapis. • .., p. 

Dr. Povilas Rėklaitis puikiai,.-V 
išnaudojo progą parodyti. , , a 
akademinei vokiečių Tipift r 
menei rinktinių Lietuvos vaiz-r „ 
dų su aktual ia is istoriniais', ,-,A 
komentarais, sus iedamas su,.^,. 
naujuoju Nobelio laureatu, ku- j 
ris daugeliu atvejų p a t s a i 
priminė pasauliui savąją tėviš
kę Lietuvą. 

Jurgis Gimbutas 
'R 

Pocienę, žurnalo puslapius ilius
truojant jos darbais; prisimena 
mas gintaras (Ava Saudargienė); 
recenzuojamos naujos knygos; 
puikūs įprastiniai skyriai: Moterų 
pasaulyje, šeimininkių kampelis, 
Madų ir grožio pasaulis. Sveikata. 

• KARYS 1981 m. kovo 
mėn., Nr. 3. Pasaulio lietuvių ka
rių - veteranų mėnesinis žurnalas. 
Redaguoja Zigmas Raulinaitis. 
Administruoja Alfonsas Samusis. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: Karys, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Meti
nė prenumerata — 13 dol. 

Šiame numeryje: Kryžiuočių or
dinas; Žemaičių žygis į Karšuvą; 
Kelias į erdves; Tai buvo anais lai
kais; Dezertyras (pabaiga), šaulių 
"Tremties trimitas", karinės ži
nios ir kt. 

Antras kaimas į dvarus neiš/aksto 

Joje dalyvaus Vytau tas O. 
V i r k a u , P r a n a s G a i l i u s , 
Žibuntas Mikšys, Vilija Eivai
tė ir kiti. Visi kviečiami į šią 
parodą gausiai a ts i lankyti . 

Algimantas Kezys 

Taip, tikrai laikosi. Kas sau į 
kokius dvarus nesikelia, neiš-
silaksto. O tikrai, kaip senasis 
mūsų kaimas, kaip sodžius, 
laikosi krūvoje. Ir gerai! Nes 
t a s malonus susibaudėlių 
būrys kasmet mus čia Chica
goje ne tik l inksmina, bet ir 
verčia susimąstyti. Štai praėju
sį savaitgalį jau pradėtas nau
jos programos sezonas — 
septynioliktasis! J a u 17 metų! 
Taigi l inksmumas, kaip atro
do, kolektyvo nepaals ina , gal 
net kaip tik grūdina ištvermę. 
Kas čikagiečių programos dar 
nematė , yra proga šį ir kitą 
savaitgalį. 

Truputis šio sezono pavar
džių. Aktoriai: Jū ra t ė Jakš-
tytė, Vaigailė Kavaliūnaitė, 
Juozas Aleksiūnas, Eugenijus 
Būtėnas, Juozas Kapačinskas 

Ak*sandra V. Elvait* "Gaming with FrontJert" 

ir Jurgis Riškus. O toliau 
programoje dar ir ši taip rašo
ma: „Nedalyvauja — Vincas 
Lukas (nudailinęs plakatus), 
Rita RiSkuvienė ir J o n a s Kau
nas (pastarieji pasivaduodami 
tvarko šviesas ir garsus) ir 
algirdas t i tus antanaitis (prie
vaizda)". Veikalų autoriai ten 
pat taipgi sužymėti: Algirdas 
T. Antanaitis, Kazys Bagdo
navičius, Kazimieras Barė-
nas, Juozas Bulota, Juozas 
Erlickis, Antanas Giedrius, 
Janusas Osenka, Augustinas 
Gricius — Pivoša, Vytautė 
Žilinskaitė, Vitalis Žukauskas 
ir dar daug vietinės ir sovie
tinės inteligencijos. 

Kuo pasižymi šiemetinio 
sezono spektakliai? Visų akto
rių brandesne vaidyba, mažiau 
suklupimų tekstuose, ir kiek-
vienaž tariamas žodis geriau 
lekia per visą salę. Anksčiau 
ne kartą buvusi g a n a trankiai 
rėksminga ir ne visai pride
rinta muzika, šį kar tą tiksliai 
ir sklandžiai įvairavo nuo sva
jingo Chopino iki šiandieni
nės estradinės ugnies. Bet gar
sas buvo puikiai sekundė į 
sekundę suderintas su sceni
niu įvykiu ir to įvykio nuotai
ka. Praktiškos, patogios, tiek 
spalvine, tiek kompozicine 
prasme akiai labai malonios 
dekoracijos buvo pasinešusios 
net į monumetalumą. Ir švie-
sininkai dirbo kompiuterio 
tikslumu, akių neapakindami, 
leisdami pasigrožėti šviesos 
pluoštu, visada nukreiptu kur 
reikia. 

Visos programos struktūra 
(Loti mas ribomis) allejua, T z ITV, 1M0, sį kartą buvo bene lygiausia t a 

prasme, kad į k raš tu t inumus " 
pasinešusių kampuotumų kalpf 2* 
ir nebuvo. Temos ir j a s— 
išsakantys žodžiai niekos -
nešokiravo ir n iekas pasipik-ob-' 
tinęs pro duris neišėjo. Tačiau 
tai nereiškė, kad nebuvo iš ko 
juoktis. Tik to juoko priežastys. , 
buvo kiek labiau suliteratūrin
tos, sukultūrintos. -

Suprantama, kai sceninių 
gabalų ir gabaliukų daugybė, •;,., 
ne visi jie vienodai publiką ..^,, 
sujudina. Kartais tik šiaip sau t> _, 
ypač ka i l inksmumas darp-
mas tik iš kokios gana bendri
nės situacijos, n e specialiai iš 
lietuviškos aplinkos a r veik-
los. Mat savojo kiemo gėlės v i s \ 
yra labiausiai mielos ir \r\a ^ 
labiausiai akį ir širdį patrau
kia. Net ir ne gėlės, o pap ra s to" . \ 
savojo daržo daržovės gomu
riui yra skanesnės ir gana . Gal 
būtų buvę dar geriau, jei \ų* 
čionykščių gėlių ir daržovių" 
savose lysvėse An t r a s k a i m a s ' 
būtų daugiau p r i a u g i n ę s ^ 1 * 
Savųjų aktualijų temos visada."' 
žiūrovą iškart p a g a u n a ir vėr- : 6 ' 
čia kvatotis. Tuo tarpu kokia ' 
nors „ tarp taut inė" bendrybė ^ £ 

praeina net nešyptelėjus. '"/ *J 

Tad tegu ir toliau mūsų. "& 

Antras kaimas neišsilaksto į frr 

dvarus ir į viensėdžius, o laiko-; r ] 
si jau septyniolika metų 
renčiamoje kaimietiškoje pa- ' £ 
stogėje. Bagoti nebūsit, bet r ? 

be ženklo nepražūsit. "*VF/-
k. brd. 

Jasmanto 
poezija i . . 

- i B'r-

(Atkelta iš 3 psl.) , ;f i : 
Kas tas, o kas, kuris ateina 

iš Edomįt, 
Iš Bosros artinas drabužiais^ 

raudonais — 
i ! -

tai J a s m a n t o posmai labiau 
susisiekia su „Giesmių gies
mės" sensualumu — .^ ^ 

Tavo lūpos kaip taurelė žiSdo: " 
Aš pabūsiu bitele. '• 

• 
Neturiu aš nardo, anei silkė.' "" 
Vėju kvepia man veidai. 3 

Pamotė pašukine apvilko, !> " 
Kai mane susiradai. 

(Sulamitė, 18 p«L) ' 

Aplamai Antano J a s m a n t o . 
„Ir niekad ne namolei" y r a 
iškilioji 1980 metų knyga. Ir 
tokių ne kasmet išeivijoje bepa-
sirodo. 

• -

. I . . . M 


