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Ši įame numeryje: 
Lituanistika Illinojaus universitete: lemia
mas ruduo. 
Apie šiuolaikinę pasaulio ir mūsų muziką: 
pasikalbėjimas su dirig. prof. Vytauto Marijo-
šium. 
Teatriniai laiškai iš Europos: Londono se
zonas — politinės temos. 
A. Šapokos Lietuvos istorijos ketvirtos laidos 
proga. 
Aleksandro Didžiojo turtų paroda Chicagoje. 
Iš šių dienų amerikiečių poezijos. 
Ar astronomiją galima paversti poezija? 
Planuojamas Lietuvių rašytojų draugijos su
važiavimas. 
Trisdešimt pirmasis „Draugo" romano 
konkursas. 
Aloyzo Barono vardo novelės konkursas. 
Auguste Rodin'o darbų paroda Washingtone. 
Nauji leidiniai. 

Apie šiuolaikinę pasaulio ir mūsų muziką 
Pokalbis su dirig. prof. Vytautu Marijošium jo 70 metų sukakties proga 

Aj&lfa wt 
Lituanistika Illinojaus 
universitete: 
lemiamasis ruduo 

Per praėjusius dvejus metus 
lituanistika Illinojaus uni
versitete šiek tiek dar sustiprė
jo. Lietuviai dovanojo ver
tingų knygų bibliotekai. Tarp 
jų buvo ir reikalingoji Lietuvių 
enciklopedija. Lietuvių fondas 
reikalą kasmet finansiniai 
rėmė, kad butų galima kviesti 
svečius kalbėtojus, daryti foto
kopijas ir studentams skirti 
premijas už pažangą. Stu
dentų tarpe atsirado vienas, 
s tud i juo jąs l i t u a n i s t i k ą 
pagrindine sritimi, ir keturi, 
pasirinkę lituanistiką šalutine 
šaka. 

Naujų lituanistikos kursų 
taipgi įvesta. Šiemet jau dėsty
tas naujas LITH 225 — verti
mo kursas. Rudenį bus LITH 
227 — lietuvių kultūros. Vieną 
ateinančių akademinių metų 
ketvirtį bus siūlomas ir LITH 
230 — emigracijos literatūra. 
Kursų padaugėjo, kad studen
tai galėtų pasirinkti, kas jiems 
įdomiau. Taip pat daugiau kur
sų reikėjo, kadangi lituanisti
kos šalutine šaka programa 
sustiprėjo. Iki šiol buvo gali
ma gauti tiktai „Liberal Arts 
and Sciences" bendrą šalu
tinės šakos laipsnį, kuriam 
tereikėjo 8 įskaitų (vienas kur
sas — 4 įskaitos) aukštesnių 
kursų. Dabar galima gauti sla
vų skyriaus šalutinės šakos 
laipsnį: tai reiškia, kad 
aukštesnio lygio kursų reikia 
20 įskaitų — 5 kursų. Tuo ir 
sustiprinama programa, ir stu
dentai savo srityje geriau pasi
ruošia. Istorijos skyriuje yra 
profesorius E. Thaden, specia-
lizuojąsis baltų istorijoje. 
Studentai gali ir tuos atitin
kamus kursus priskaičiuoti. 
Viso dabar yra 16 lituanisti
kos kursų: 6 kalbos, 4 litera
tūros, 1 vertimo, 2 kalbos isto
rijos, 1 lietuvių kultūros, 2 
savarankiško darbo. 

Nuo 1980 rudens ketvirčio 
pradinius kalbos kursus dėsto 
asis tentas , f inansuojamas 
Lietuvių fondo per univer
sitetą. Si pozicija svarbi, nes 

tuo būdu galima iš karto ketu
ris kursus dėstyti ir dar turėti 
kalbos laboratoriją, asistento 
pravedamą. Priedo — pats 
studentas tuo ne vien pasi
ruošia ateities darbams, bet ir 
gali ramiau savo studijas tęsti, 
kadangi šalia gaunamos asis
tento algos — asistentas yra 
atleidžiamas nuo mokesčio už 
mokslą ir už kai kuriuos kitus 
universitetinius reikalus. Asis
tentas turi būti „Graduate 
school" studentas. Kadangi 
lituanistikoje tokios kategori
jos nėra, samdomas lietuvis 
asistentas, studijuojąs ką nors 
kitką. Šių metų asistentė ir 
ateinančių metų asistentas 
abu baigę Pedagoginį lituanis
tikos institutą ir mokę lituanis
tinėse mokyklose bei aktyviai 
dalyvavę lietuviškose organi
zacijose. 

Lituanist ikos programai 
praturtinti kviečiami svečiai 
paskaitininkai, kalbėtojai. Per
nai studentai susipažino su kai 
kuriais lietuviais rašytojais iš 
Chicagos. Pokalbiai paliko gi
lų įspūdį. Šiemet svečių buvo 
mažiau, nes išlaidos didesnės: 
Fondo tam skirtą sumą teko 
kitaip dalinti. Pagrindinis sve
čias buvo dr. Rimvydas 
Šilbajoris iš Ohio State uni
versiteto. Dr. Šilbajoris kalbė
jo vakare studentams ir sve
čiams, kurių tarpe buvo 
universiteto kancleris dr. Rid-
dle, vicekancleris dr'. Johnson 
ir slavų skyriaus vedėjas dr. 
Moravčevil. Dr. Šilbajorio 
paskaita apie Donelaitį anglų 
kalba sudomino klausytojus, 
ypač kolegas iš slavų sky 
riaus. Vakaras buvo svarbus 
lituanistikai, nes sustiprino 
lietuvių ryšius su universiteto 
vadovybe. Tarp svečių buvo 
PLB pirmininkas V. Kaman-
tas ir kiti Bendruomenės 
vadai; taip pat dalyvavo ir 
Lietuvių fondo pirmininkas dr. 
Razma. 

Su lituanistikos studentais 
susitiko poetė Eglė Juodvalkė, 

(Nukelta j 2 psl.) 

Profesionaliai pasiruošusių 
muzikų daug neturėjome nei 
Lietuvoje, nei dabar čia, išei
vijoje. O tokių, kurie visą savo 
gyvenimą būtų pašventę šiai 
sričiai ir ko nors išskirtinio joje 
pasiekę, randame dar mažiau. 
Mat, stiepiantis į aukštumas, 
vien tik noro ir pastangų neuž
tenka, o reikia ir Dievulio 
dovanoto talento. Visa tai 
turinčių ne vien tik muzikoj, 
bet ir kitose kūrybos srityse 
gausybės niekada nebuvo. 
Šitokių dovanų visuomenei ir 
t au ta i net pa lankiaus ias 
likimas saujomis nežarsto. 
Prie tokių retųjų reikia pri
skirti ir š.m. liepos mėn. 10 d. 
savo 70-tąjį gimtadienį at
šventusį dirigentą, kompozi
torių ir Hartfordo universiteto 
muzikos profesorių Vytautą 
Marijošių. Plati jo kūrybinė ir 
pedagoginė veikla ir puikūs jos 
rezultatai daugeliui muzika 
besidominčių yra gerai žinomi. 
Jei informacijos trūksta, gali
ma atsiversti enciklopedijas ir 
viską sužinoti. Mums čia 
jubiliato sukakties proga yra 
svarbiau ir skai tytojams 
įdomiau užkalbinti patį dirig. 
prof. Vytautą Marijošių įvai
riais ir aktualiais muzikiniais 
klausimais ir sužinoti jo 
nuomonę. Tad ir kreipiamės: 

— Visas ligšiolinis Jūsų 
gyvenimas praėjo su muzika, 
geriau sakant, Patys visą laiką 
gyvenote muzikoje. Sakykit, 
kas per tą 70 metų atsitiko 
reikšmingiausio, ar laikmečiui 
būdingiausio pasaulinės 
muzikos raidoje? 

— Nevarginant per daug 
skaitytojų, bandysiu kiek gali
ma trumpiau atsakyti. 

Tik viena, kas yra pastovu 
šiame pasaulyje, tai nuo
latinis keitimasis. Per tuos 70 
metų turėjom daug visokių įvy
kių ir pasikeitimų: du pasau
liniai karai, ekonominė depre
sija, nacizmas, fašizmas, pas 
jus Chicagos universitete 
gimusi atominė bomba, o meno 
pasauly daug visokių „izmų": 
imperesionizmas, ekspre
sionizmas, primityvizmas, 

modernizmas. Cia norėčiau 
pasiūlyti, ypač kas liečia kūry
bą, vietoj termino modernus 
kitą žodį — šiuolaikinis. 
Taipogi, kita pastaba, tuo pat 
laiku gyvenantieji kompozi
toriai ne visada tai pačiai 
klasifikacijai priklauso. Pvz. 
Bartok, Stravinski ir Schoen-
berg yra šiuolaikiniai XX 
amžiaus reprezentantai, bet to 
paties laikotarpio Saint-Saens, 
Rachmaninov ar Sibelius sti
listine prasme nėra šiuolai
kiniai, tai gryniausi romanti
kai. 

Ir taip po pereinamo periodo 
visokių „izmų" XX amžiaus 
muzika kiek vėliau pasuko į 
superintelektualinę mate
matinę kalkuliaciją, totalinę 
serializaciją. Ir kai to dar 
neužteko, atsirado elektroni
niai ir magnetofoniniai ekspe
rimentai, kurie dar daugiau 
suintrigavo kai kurių kom
pozitorių smegenis ieškoti nau
jų garsų spektro. Deja, ilgai
niui tos visos mechaninės 
priemonės pasirodė gerokai 
dirbtinės, mechaninės, nu
žmogintos ir gerai daliai muzi
kalios publikos nepriimtinos. 

Paskyrus žymų avangardis
tą, šiuolaikinį prancūzų 
kompozitorių ir dirigentą 
Pierre Boulez New Yorko 
Filharmonijos meno vadovu ir 
dirigentu, maištaujančių 
novatorių buvo tikėtasi, kad 
Pierre Boulez bus didžiausias 
propogandistas ultra naujo
viškumui muzikoj, bet pasi
rodė atvirkščiai. Kaip meno 
vadovas ir dirigentas jis 
mažiausiai davė progų avan
gardui pasireikšti savo progra
mose, o patsai kaip kompozito
rius beveik visai nustojo kūręs. 

Ir taip, kas buvo naujo ir taip 
patrauklu pradžioj, kaip avan
g a r d i n i a i i eškoj imai — 
aleatorinė maniera, polychor-
dai, mikrofonai, nauji garsia
kalbiai , garso klas ter ia i , 
elektroninė muzika, serializ-
mas ir mušamųjų triukšmas 
(atsiprašau už tuos terminus), 
viskas po truputį išsisėmė, 
ekstremistinis novatoriš-

Dirig. prof. Vytautas Marijošius 

kūmas sumažėjo. Iš kitos 
pusės, dėka tų visų permuta
cijų, ne viskas dingo. Minėtos 
naujovės nėra pačios per save 
visai niekam tikusios. Nelaimė 
tik ta, kad jomis dažnai pasi
naudoja nemokšiškos galvos. 
Jeigu tos galvos dar neturi 
jokio skonio ir talento, tai čia 
jau tikras vargas. Tokiems 
nepadės jokie medaliai, nei 
šimtai prikurtų šedevrų. 

Ar yra koks didelis skir
tumas tarp europinio ir Ameri
kos muzikinio gyvenimo? Yra, 
bet jis nėra taip ryškiai atpa-

Vytautat Kasiuliu Styifinis kvartetas 

žįstamas. Kiek geresnė yra 
operos būklė Europoje: beveik 
kiekviename didesniame mies
te yra prestižo reikalas turėti 
operą, ilgesni sezonai net iki 10 
mėnesių ir daug įvairesnis 
repertuaras kaip čia, daugiau 
avangardinis. 

Paskutinis įdomumas yra P. 
Boulez įsipareigojimas pran
cūzų valdžiai vadovauti 
George Pompidou Meno ir kul
tūros centrui Paryžiuje. Lėšų 
tam reikalui jis gavo tiek, kiek 
tik norėjo. Jo misija bus Pary
žių padaryti pasauliniu šiuo
laikinės muzikos centru, 
atversti prancūzus atona-
lumui ir sumoderninti pran
cūzų operą. Taigi, kas norėtų 
eksperimentuoti akustikoj ar 
atonalinėj avangardinėj muzi
koj, gali drąsiai užmegzti san
tykius su I RCAM Paryžiuje 
(Institut de Recherche et coor-
dination Acoustique/Music)-

įdomu, kad lyg tyčia prieš 
Boulez akciją į totalinį 
atonalumą pasaulinio garso 
lenkų kompozi tor ius K. 
Penderecki neseniai visus nu
stebino savo nauju koncertu 
smuikui. Koncertas parašytas 
gana romantiškam stiliuje, 
sonatos formoj. Vengrų komp. 
Gybrgy Ligetti naujausias 
kvintetas pučiamiems instru
mentams pagrinde turi tri-
garsinę harmoniją, tradicinį 
kontrapunktą ir imitacijas. 
Amerikietis Georg Rochberg iŠ 
griežto serializmo pakaitai 
davė moderuotų komplikacijų 
III styginį kvartetą. Taip 
lygiai ir tokie kompozitoriai 
kaip Hans Verner Henze, 
Nono, Maderna, John Corig-
liano, David Del Tredici, o jų 
yra ir daugiau, aprimo ir gal 

prisijungs prie sukalbames-
niųjų. 

Atskirų aplodismentų užsi
tarnauja trys didieji: Ben-
hamin Britten, Dimitri Šosta-
kovič ir Alberto Ginastera. 
Anglas, rusas ir argentinietis. 
J ie seniai evoliucijos būdu 
surado savo identitetą ir su 
pasisekimu dominuoja muzi
kiniame pasaulyje. 

Ar yra šiuolaikinėj muzikoj 
dabar kokia viena vyraujanti 
kryptis? Ne. Yra mozaika viso
kių krypčių. Neretai tas pats 
kompozitorius kuria keliom 
skirtingom kūrybinėm rašy
senom. Kur link eina muzikos 
menas ir kas jam vadovaus 
ateity, kažin ar kas žino. Tai 
tokia maždaug yra muzikinė 
apžvalga paskutiniųjų 70-ties 
metų. 

— O jeigu žvelgtume į lietu
vių muziką, kas tuo pačiu Jūsų 
metų laikotarpiu pažymėtino 
įvyko lietuvių muzikos raidoje? 

— Atgavus Nepriklausomy
bę, per palyginti trumpą laiką 
buvo padaryta nemaža pažan
ga muzikos raidoje. 

Didžiausias nuopelnas už tai 
tenka priskirti Kauno ir 
Klaipėdos konservatorijom, 
muzikos mokytojam, operai, 
radiofonui ir Filharmonijai. 
Nemažą reikšmę turėjo ir 
chorų veikla. Muzikinės spaus
dintos literatūros turėjome 
nedaug, nors šiaip individuali 
kūryba augo ir netrukus atsi
rado net kelios savos sim
fonijos, operos ir baletai. 

Kai langas į Vakarus prasi
vėrė, Švietimo ministerija 
siuntė nemažą skaičių jaunuo
lių) muzikinėm studijom į 
didžiuosius Europos centrus. 
Taip iš ankstesnių laikų popu
liariam slaviškam emocin
gumui buvo priešpastatytas 
vakarietiškas saikas ir elegan
cija. Sintezę tų dviejų mentali
tetų teko patiem atrasti. Todėl 
šiandie jokios abejonės nėra, 
užsieninės studijos daug prisi
dėjo prie muzikinės pažangos 
mūsų krašte. 

Kauno konservatorija, valst. 
opera, radiofonas. Filharmo
nija ir geresni chorai rezidavo 
laikinoj sostinėj. Kaune, tai 
čia, žinoma, ir reiškėsi inten
syvesnis muzikinis judėjimas, 
kuriame, pripažinti reikia, 
trūko daug didesnio dėmesio 
kamerinei instrumentalinei ir 
vokalinei muzikai. Nenuosta
bu, kad tą atsilikimą ir nesi-
domėjimą individualiais reči
t a l i a i s a t s ivežėm ir į 
emigraciją. Su maža išimtim 
mūsų dainininkai nedaug tesi
domi rečitaliniu repertuaru, 
mažai stengiasi plėtoti savo 
meninį augimą, užmiršdami, 
kad tuo savo nerangumu nu
stoja gyvo kontakto su kompo
zitoriais ir rašytojais. O kon
taktą palaikant, gimtų nauji 
kūriniai, ir dainininkams 
nereiktų dainuoti vis tą patį 
repertuarą, kurį gera publikos 
dalis jau žino mintinai. 

Anapus Atlanto, savo tėvy
nėje, turime talentingų kūrėjų 
ir originalios šiuolaikinės 
kūrybos, apsčiai aukšto lygio 
interpretatorių, reiktų tik 
laukti to laiko, kai lygiomis 
teisėmis galėsime pasikeisti 
meniniais laimėjimais ar nau
jais atradimais. 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Apie šiuolaikinę pasaulio ir 
mūsų muziką 
(Atkelta iš 1 psl.) 

— Jums gerai yra iš patir
ties pažįstama Europos ir 
Amerikos aplamai visa muzi
kinė situacija. Kuo šie du 
žemynai yra muzikine prasme 
panašūs ir kuo skiriasi? Čia 
turiu minty muzikos mokyk
las, publiką, muzikines kryp
tis, pionieriškus atradimus ir 
pan.? 

— Jei kadaise buvo di
desnis skirtumas, tai šiandie 
jis yra gerokai sumažėjęs. 
• Aptarti „visą muzikinę situ
aciją" per daug užimtų vietos. 
1970 m e t a i s l a n k i a u 
Muencheno ir Stuttgarto kon
servatorijas ir 1973 m. dėsčiau 
vasaros semestrą Sienoj (Itali
joj), tačiau kas ten naujo dabar, 
tiksliai nepasakyčiau. 

Aplamai, žinoma, Europoj 
skiriamas didesnis dėmesys 
individui kaip Amerikoj. Čia 
yra „mass production". Čia 
gauti kompozitoriaus diplomą 
ar būti išrinktam į senatą 

^ypatingų kvalifikacijų nerei
kia. Užmokėk mokslapinigius, 
ir kaip nors, kad ir užmerktom 
akim, mokykla tave išleis. O 
kas liečia senatorystę... negi be 
didelių pinigų kas ten pateko? 

reikia jausti ir menišką atsako
mybę už ją. Pagalvokit, kaip 
blogai tokia plokštelė repre
zentuoja lietuvių muzikinę kul
tūrą. Ar nebūtų geriau duoti iš
klausyt plokštelę profesionalui 
ir jo nuomonę skelbti laikrašty 
su menininkų vardais, kai 
plokštelė parduodama? Taip 
daroma Amerikoj ir Europoj. 
Gal didesnį muzikinį skonį 
turėtų parodyti ir radijo trans
liacijų vedėjai. Juk yra geres
nių plokštelių ir čia, ir ten. 

biutas Lietuvoj. Muzikinės stu-
Kas liečia rašytinę kritiką, dijos užsieny ir susitikimas su 

tai dėl Dievo meilės, nors ji žymiais dirigentais ir, atvy-

chorui diriguoti? Argi tokių 
lietuvių patriotų atsirastų? 

Džiugina, kad šen bei ten 
atsiranda mažesni chorai ar 
vokaliniai ansambliai, bet 
rūpestį kelia tai, kad, chorinei 
l i t e r a t ū r a i vege tuo jan t , 
nemaža dalis chorų veržiasi Į 
sceninius montažus ir grie-
biasi už kardų ir barzdų. 

— Kas Jums Pačiam asme 
niškame Jūsų muzikino gyve
nimo kelyje pasilieka labiau 
šiai įsirėžę atmintyje? 

— Pirmasis dirigavimo de-

kartais rašoma ir žmonių, 
premijas gaunančių, bet pa
bandyk, žmogau, jų mandriai 
vingiuotus sakinius be vertimo 
į lietuvių kalbą suprasti. 

Tačiau visai nusiminti 
nesiūlau. Kas geriau darytina, 
reikia pagalvoti, tik taip, kad 
ne per daug uždelsiant su 
pasiūlymais, nes antraip 
mažai liks laiko pasiruošti. Gal 
glausti atskirus mažesnius 
parengimus į vieną didesnį ir 
geriau paruoštą? Gal, užuot 
d a l i n u s po t ū k s t a n t i n ę 
vienam, pataupyt pinigus 
didesniam sumanymui, kad 

Anksčiau centras muzikinio keli galėtų pasinaudoti? 

t 

h 

avangardiškumo buvo Vokie
tijoj. Dabar, kaip savo atsaky
me į pirmą klausimą minėjau, 
tikimasi, kad bandys pirmauti 
Paryžius. 

Dėl pub! kos? Ir vėl bijau, 
kad apibendrinimas yra kiek 
pavojingas, bet, atrodo, skir
tumas yra. Čia publikai dažnai 
svarbu, kas diriguoja, kas dai
nuoja ar smuikuoja. Ten, Euro
poj, vis dėlto yra gana svarbu, 
kokie veikalai yra programoj 
ar koks kūrinys iš viso yra 
pirmąsyk klausytojams atlie
kamas. 

Vokietijoj ir Prancūzijoj 
Pavarotti koncertai neturi to 
publikos entuziazmo kaip šitoj 
pusėj Atlanto. Priežastis — la
bai vienašališka programa, 
nors rankoj laikomos nosinės il
gumas, kaip girdėjau, tas pats. 

— Kaip vertintumėte šian
dieninę muzikinę situaciją 
lietuviuose? Kas džiugina ir 
kas kelia rūpestį, stebint šian
dieninę mūsų muziką Lie
tuvoje ir išeivijoje? 

— Normaliam muzikiriam 
gyvenimui reikalingos tokios 
būtinos sąlygos: kūrėjas, atli
kėjas, klausytojas ir mece
natas, arba rėmėjas. 

Spauda rašo, kad Lietuvoje 
dabar yra 62 kompozitoriai ir 
33 muzikologai, reiškia — kūrė
jų netrūksta, atlikėjų yra 
užtektinai ir vietos pareika
lavimui, ir net broliškom 
respublikom. Mecenatai — 
valstybės iždas. 

Išeivijoj kūrėjams suskai
čiuoti užtektų vienos rankos 
pirštų. Atlikėjų, kaip žinot, 
išeivijoj niekad nebuvo per 
daug, o dabar dar mažiau. 
Rėmėjų ar mecenatų tik per 
stebuklą didesniem užmojam 
suorganizuojama. Klausytojų 
ir Lietuvoje kartais trūksta, o 
čia, išeivijoj, taip pat ne visada 
užtenka. 

Klausimas: kodėl didesni 
parengimai taip brangiai kai
nuoja? Todėl, kad didesniam 
kūriniui atlikti reikalingi 
apmokami tarpininkai. Veltui 
viską daro tik organizacijų val-

; dybos ir choristai. Jie, tai kaip 
; paukšteliai, ir lizdą pina ir dar 
; veltui pagieda. 

Kas dar rūpestį kelia, tai 
Į nepakankama kritika ir savi

kritika. Ir ne ten, Lietuvoj, bet 
* 6a, išeivijoj. Kaip galima būtų 
. sumažinti plokštelių inflia-
I riją? Gal reiktų, kad patys 

užrašymų autoriai sau būtų 
Į kritiškesni ir gerai išgirstų gar-

w intonacinius netikslumus, 
blogą žodžių tarimą ir išta
rimą Tai šiandien techniškai 

>ryra lengvai pataisoma, jeigu 
"norima. Atrodo, neužtenka tik 
pasigaminti savo plokštelę, bot 

Ryšium su Dainų švente, gal 
galima būtų be masinio choro 
įtraukt ir kitokio žanro lie
tuviškos kūrybos — kelių pajė
gesnių chorų koncertą su tam 
reikalui specialiai sukurtais 
kūriniais? Gal pačiam šventės 
masiniam chorui nekviesti tiek 
daug dirigentų? Negi atsi
rastų tokie choro vadovai, 
kurie atsisakytų savo chorą 
paruošti šventei, jeigu jie 
nebus pakviesti bendram 

kus į šį kraštą, persiorientavi
mas iš operinės veiklos į gry
nai simfoninį ir pedagoginį 
darbą. 

Iš operinio aktyvumo šiame 
krašte su malonumu prisi
menu savo talką Chicagos 
Lietuvių operai ir keturias 
operas, diriguotas Hartforde 
koncertiniu būdu. Tai Jean -
Jacąues Rousseu „Le Devin du 
Village, Mozarto „Figaro 
vestuvės", Musorgskio „Bori
sas Godunovas" ir Wagnerio 
„Lohengrinas". 

Negreit, atrodo, užmiršiu ir 
lietuviškų trijų vienveiksmių 
operų gimimą Chicagos Lie
tuvių operoj: Gaidelio, Kačins
ko ir mano „Priesaiką" ir visai 
nelauktą staigmeną — Hart
fordo universitete mano vardu 
įsteigtą kasmetinę stipendiją. 
Kas buvo tas dosnus žmogus, 
kuris didesnę sumą pinigų 
davė universitetui tam tikslui 
— nežinau. 

— Tarp pedagoginio ir di-
rigentinio darbo ar belieka lai
ko ir savai kūrybai? Ką apie 

Vytautas Kasiulis 

visa tai galėtumėte pasakyti 
Jus gerbiančiam ir muziką my
linčiam skaitytojui? 

— Nors dabar esu emeri
tus ir dėstau ar diriguoju tik 
vieną rudens semestrą, tačiau 
mūzos mane ne per dažnai 
aplanko. Nebent būtinas rei
kalas verčia, kaip pvz. 1976 
metais, rašant savo viena
veiksmę operą. Kartais, jei 
užtinku mano nusiteikimus 
atitinkančią poeziją, tai pa-
verčiu ją daina. Šiaip pro
jektai yra pradėti, bet, kol ne
baigti, nebus ir skelbiami. 

Pabaigai galvoju, kad būtų 

Stygininkas 

gerai, jei kas surastų būdą, 
tinkamą vietą ir laiką ir su
kviestų į muzikinę konkliavą 
kuriančius, diriguojančius, 
šiaip koncertuojančius ir kriti
kuojančius bendram dialogui. 
Reiktų aptarti kas darytina, 
kad per daug nepasiduotume 
rašytojams, dailininkams, 
skulptoriams ir šokėjams. 
Kaip išgelbėti chorinę literatū
rą ir jos atlikimų kokybę, kaip 
papildyti Dainų šventės tra
dicijas ir t.t. Anot Aisčio, 
„Bėga dienos kaip vanduo, 
kaip vanduo negrįžta". Laiko 
taip maža. 

sezonas 
Teatriniai laiškai iš Europos 

politinės temos t 

A. LANDSBERGIS 

Jau patys pirmieji žodžiai, 
išgirsti Londono scenoje, 
nelauktai tampa politine tira
da. Uždangai pakilus virš 18 a. 
komed i jo s „ A t k r y t i s " 
(Relapse), į priekį žengia akto
rė ir, užuot prabilusi apie meilę 
ir vedybas, ima deklamuoti 
rimuotą ataką prieš ministerę 
pirmininkę Thatcher, kuri 
apkarpė valdžios piniginę 
paramą menams ir, ypač, 
teatrui. 

Pakeleivio ir repertuarinių 
teatrų kalendoriai dažnai nesu
siderina. Todėl netenka 
pamaty t i dviejų įdomių 
spektaklių politinėmis temo
mis. Karališkoji Šekspyro 
trupė (Royal Shakespeare Co.) 

teberodo Nikolajaus Erdmano 
„Savižudį", kurį Jurašas buvo 
atvedęs į Brodvėjų. Londono 
publika ir spauda šį spektaklį 
labai palankia' sutiko—kalba
ma apie atrastą „šedevrą", iš 
užmaršties išnirusį „svarbų 
Europos dramaturgą", tragedi
jos ir komizmo mišinį. Daugiau 
kontroversijos iššaukė Howar-
do Brentono epizodinė anglų 
imperializmo kritika „Romėnai 
Britanijoje", kurios veiksmas 
šokinėja tarp Cezario inva
zijos į britų salas, anglosaksų 
invazijos Karaliaus Artūro lai
kais ir dabarties. Dėl šios pje
sės pasipylė protestai ne iš 
„imperijos lojalistų" ar ultra 
patriotų eilių — valdiški ir ne 
valdiški sluoksniai pasipik
tino scena, kurioje šarvuoti 
romėnai užpuola kelis ilgaplau
kius, nuogus keltus. Ar suge

bėjimas plakti save už impe-
rijinę praeitį (ir jos nuorūgas 
Airijoje) yra masochizmo 
apraiška, ar anglų demokra
tijos tvirtumo įrodymas? Prisi
minkime, kad šiandien teliko 
vienintelė imperija, kuri savo 
nuodėmių dar nėra išpažinusi 
scenoje ar ekrane. Tai Rusija. 

Airijos problema ataidi Ron 
Hutchinsono „Airiškam vaidi
nime" (The Irish Play), drebi
nančiame Royal Shakespear 
Co. išlaikomą Warenhouse 
teatrą, i i kurio jau išėjo keli įdo
mūs spektakliai ( „ P i a f , 
„Kducating Rita", etc.). I savo 
pjesės trijų valandų rėmus 
autorius įspraudžia aštuonis 
šimtmečius Airijos istorijos, 
pradedant nuo pirmosios ang-

Aktoriu* Gavin Richardu - Mani- lonormanų invazijos 12-me 
jakas „Anarchiste" šimtmetyje. Kaip tai įmano

ma? Labai paprastai — 
imigrantų airių klubo nariai 
Coventry mieste repetuoja 
vaidinimą apie savo tėvynės 
lemtingu sius įvykius. Jų 
motyvą . abai patriotiški, bet jų 
bandyr >s atkurti Airijos isto
riją be;giasi masinėmis muš
tynėmis. Spektaklis primena 
1960-inių metų entuziazmą 
„aplinkos teatrui". Žiūrovai 
supa „tikrą" klubo salę, su „tik
ru" baru, atsivėrus kitoms 
durims matyti „tikra" išvietė", 
etc. Baigminės muštynės 
kraštutiniai natūralistiškos: 
sprogus „bombai", ant aktorių 
krenta lubų nuolaužos, akto
rius ir žiūrovus apgaubia dul
kės ir parako dūmai, dalis akto
rių stalais saugo žiūrovus, kad 
jų neužkliudytų skraidančios 
kėdės ir pagaliai. Nebe reikalo, 
kai kurie žiūrovai pasinešė prie 
išeinamųjų durų. Pati pjesė 
primena spektaklio pabaigą. 
Tautos kančių ir vilčių epas 
palaidojamas triukšme ir 
trivialume. Galutinė išvada, 
kad airiai keisti padarai, kurie 
viską paverčia muštynėmis. 
„Ir užgimsta baisi grožybė" 
(And a terrible beauty is born), 
rašė didžiausias airiųpoetas W. 
B. Yeats apie savo tautiečių 
1916 metų sukilimą prieš ang
lus. „Airiškame vaidinime" 
nėra nei baisumo, nei grožio. 
nei politinės ar istorinės įžval 
gos. Bet dūmams sklaidantis. 
vienam Žiūrovui, didvyriškai 
pasilikusiam savo vietoje, 
sugrįžta nuostalgiški prisi
minimai apie Lietuvos provin
cijos miestelių, D. P. stovyklų ir 
senųjų Amerikos išeivių 
nuotraukose užfiksuotus isto
rinius spektaklius, kaip gigan
tiškus ežius, knibždančius 
raguotais šalmais, plevė
suojančius kryžiuočių apsiaus
tais ir širdį kutenančius vaidi
lučių ilgomis, geltonomis 
kasomis. 

Iš Capetowno Pietų Afrikoje į 
Londoną importuotas Samue

lio Becketto „Godot belau

kiant" spektaklis yra pavyz
dys, kaip virš politikos pakilusi 
pjesė Įgauna politinį antspal-
vį, ją perkėlus į konkrečia vieto
vę. Scenoje matome ne Becket
to visuotiną dykynę, o Pietų 
Afrikos aplinką; pompastiš
kasis Pozzo baltas, valkatos 
Vladimiras ir Estragonas neg
rai. Pjesė įgauna politinio 
aktualumo, bet praranda dalį 
savo dramatinės poezijos. Šis 
spektaklis dar sykį parodo, 
kiek galimybių glūdi Becketto 
pjesėje. 

Italų dramaturgo ir režisie
riaus Dario Fo komedija 
„Anarchistas žuvo netyčia" 
išdidžiai pasiskelbia esanti 
politine. Šį spektaklį paraizgo 
paradoksai. Jį pastatė „Diržo 
ir šleikų" (Beit & Braces) trupė, 
po Angliją gastroliuojanti 
anglų trockistų agitpropinė bri
gada. Italų Komunos teatri

niam kolektyvui (D Collectivo 
Teatrale La Commune), vado
vaujantis Dario Fo vadina save 
anarchistu ir socialistu; jo poli
tinė pozicija yra tarp Italijos 
komunistų partijos, ant kurios 
jis pyksta už jos „evoliucinę" 
taktiką, ir ~nudonųjų brigadų, 
kurioms jis prikiša „nerim
tumą'. Fo ir anglų trockistų 
bendras kūrinys demonst
ruojamas pačioje Londono 
komercinio teatro šerdyje. Ir 
čia galima įžiūrėti politinę 
komediją: teatr iniai pini
guočiai nori pasipelnyti iš 
populiarios komedijos, o jų 
godumą savo tikslams naudo
ja trockistai, kurių pagrindinis 
užmojis, kaip jie skelbiasi, yra 
tokių komedijų pagalba sunai
kinti tokius piniguočius. (— Bet 
kas parduos mums virvę kapi
talistams pakart? — Kapitalis
tai! — Leninas!) 

Komedija remiasi tikru ir dar 
visiškai neišaiškintu įvykiu. 
1969 m. Milane žuvo anarchis
tas geležinkelietis Pinelli. Poli
cija tvirtino, kad jis nusižudęs, 
anarchistai ir jų sąjungininkai 
apkaltino policiją. Dabartinėje 
Italijoje y ra p a k a n k a m a i 
korupcijos ilgai komedijų ir 
tragedijų serijai. Tačiau Dario 
Fo komedija šia juodai-pilkai-
baltą padėti paverčia trockis-
tine karikatūra: visa italų poli
cija susideda iš persirengusių 
fašistų, „evoliucinė" italų 
komunistų partija yra velniš
kų kapitalistų sąjungininkė, 
Vakarų Europoje siaučia poli
tinė ir ūkinė priespauda, 
„buržuazinės" demokratinės 
laisvės (įskaitant ir laisvę 
p a s m e r k t i „ b u r ž u a z i n ę " 
demokratiją iš teatro scenos!) 
tėra fasadas, „pavergtieji" ir 
„išnaudojamieji" europiečiai 
nekantriai laukia, kad juos 
išlaisvintų ...anarchistai ir 
trockistai. Pridedama dar 
gimnazijoje girdėtų anekdotų 
apie Anglijos karališkąją šei
mą, o paskutinės dešimt minu
čių nuskamba šūkiais sukilti. 
Publika dosniai juokiasi , 
tačiau bent tą vakarą dar neiš
siliejo į gatves statyti barikadų 
ir kelti anarchistinių vėliavų. 

Už „Anarchisto" turini įdo
mesnė jo forma. Dario Fo ir jo 
anglų bendradarbiai šian
dieninei temai prikergė popu
liariosios tradicinės i ta lų 
Commedia Dell'Arte stibių. 
Aktoriai improvizuoja, virsta 
klounais, pereina į „rimtą" 
vaidybą, šoka, dainuoja, dekla
muoja Saloninio realizmo ir 
aiškios tarsenos dominuoja
moje anglų komercinėje sce
noje tai tikra atgaiva. 

Anarchijos dvasia, kaip 
kadais pastebėjo Nietzsche, 
glaudžiai siejasi su pačiu kūry
biniu procesu. J i ypač ryški 
didžiųjų komedijos ir satyros 
kūrėjų rastuose, nuo Aristofa-
no iki HaSeko. Ta dvasia labai 
nepasitikėjo Karolis Marksas, 
bet iš jos savo filmini stilių susi-

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

paskaičiusi savo poezijos ir 
pakalbėjusi apie kūrybą. Stu
dentai, iš anksto susipažinę su 
Juodvalkės gpezija, siūlė savo 
įžvalgas. 

1981 rudens ketvirtis bus 
lemiamas lituanistikai Illino-
jaus universitete. Lietuvių 
komiteto pastangomis progra
mą atnaujinus prieš dvejus 
metus, universi teto buvo 
nustatytas bandomasis laiko
tarpis. Trečių metų rudenį bus 
apsispręsta, ar apsimoka litua
nistiką šiame universitete 
palaikyti. Vertinimo kriterijus 
— studentų skaič ius . Kad 
universitetui dėstymas apsi
mokėtų, lituanistikos studentų 
turėtų būti apie penkias
dešimt. Pereitą rudenį buvo 43. 
(Neakivaizdiniu būdu trys 
studentai iš kitų universitetų, 
kitų miestų). Tuo tikslu išsiųs
ta per 200 laiškų lietuviams 
studentams, kurių pavardės 
buvo išrinktos iš studentų 
sąrašų ir iš kompiuterio. Veiks
niams pasiųsta atitinkamos 
informacijos. Brošiūrėlės bus 
siunčiamos ir į studentų vasa
ros stovyklas. Galop patys stu
dentai turi nuspręsti, ar jiems 
lituanistika universitete reika
linga. 

Pernai lituanistiką dėstė 
Marija Stankus-Saulaitė. Šiais 
akademiniais metais dėstė ir 
Vita Musonytė. 

Tikimasi rudenį pasiekti rei
kiamą skaičių ne vien dėl to, 
kad, abstrakčiai kalbant, kur 
nors būtų pilna lituanistikos 
programa, bet ir dėl to, kad stu
dentai galėtų gilintis šioje, 
mūsų visuomenei reikalingoje 
ir naudingoje srityje. Vienas 
lituanistikos Illinojaus univer
sitete tikslų yra tarnauti lietu
vių visuomenei. 

Informacijos reikalu galima 
kreiptis: Slavic Department, 
University of Illinois at Chica-
go Circel, Box 4348,' Chicago, 
IL 60680, tel. (302)9964412. 
Tuo adresu galima rašyti 
dėstytojai M. Stankus-Sau-
laitei; tel. 996-5465. Vasaros 
metu jai rašyti 82 Old Colonial 
Rd„ Oakville, CT 06779, tel. 
(203)274-8395. 

Galima gaut i bendrus 
universiteto katalogus, slavų 
skyriaus brošiūrą ir lituanisti
kos informacinį lapelį. 

m. s-s. 

kūrė broliai Marksai (Mane 
Brotehrs). Dario Fo ir „Beit and 
Braces" ansamblio didžiau
sias trūkumas yra ne „anar
chijos" perteklius, bet jos sto
ka. Frazės apie anarchizmą, 
socializmą ir darbo žmogaus 
laisvę tik dalinai pridengia 
t r o c k i s t i n ė s d o g m a t i k o s 
pagrindus ir istorijos klastoji
mą. Tokie patys šūkiai pagim
dė gulagą: tie, kurie skelbia 
visišką esamo pasaulio suge
dimą, pateisina visas priemo
nes visiems „priešams" sunai
kinti. Po Commedia Dell'Arte 
grimu slypi svajonės apie 
diktatūrą. 

Londono scena primena 
mums, kad teatras, kaip idėjų 
tribūna, toli gražu nėra miręs. 

i 
Aktorius Roger Ree* — Semioną* „Savižudyje". 
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mokėsi aukštesnėse 

Lietuvos mokyklose pasku
tiniais ketveriais nepriklau
somybės metais, ga l i atsiminti 
tada jose naudotą didelio 
formato Šapokos Lietuvos isto
riją. Galbūt retas k a s suprato, 
kad jos pradėtas naudojimas 
mokyklose reiškė didelę pažan
gą istorijos mokyme. Mat iki 
1936 m. mokyklose vartoti 
trumpučiai vadovėliai, vaizda
vusieji s tambiomis bendry
bėmis Lietuvos praeitį. Iš jų 
artimesnis mokslinei Lietuvos 
istorijai buvo A n t a n o Aleknos 
vadovėlis, plačiausiai vartotas 
mokyklose. Jis buvo išspaus
dintas pirmą kartą 1923 m. ket
virtu leidimu iš jo ankstyves
nio vadovėlio. J i s buvo kiek 
išplėstas ir daugiau pagal šalti
nius parašytas . Aleknos vado
vėlis išstūmė nuo seniau 
mokyklose var totus Prano ir 
Pajautos vadovėlius. Pirmą 
labai trumputį pa r a šė P ranas 
Klimaitis, žurnal is tas . J a m e 
labai paviršut iniškai buvo 
pavaizduota Lietuvos istorija 
tik iki Vytauto laikų. Vėlesni 
laikai paliesti v ien keliomis 
bendrybėmis. A n t r a s Pajautos 
vadovėlis buvo parašytas 
sulenkėjusios lietuvės bajorės 
Skirmuntaitės (iš Pinsko). 
Išverstas ir i šspausdintas 
fl887) jis buvo ž inomas Lietu
voje ir "kai kur nepriklauso
mybės pradžioje naudotas 
mokyklose. J a m e dėstyta vien 
politinė istorija ir išplėsti karų 
aprašymai (ypač su kryžiuo
čiais). 

Nors mokytojai ir net moki
niai jautė, kad t rūks ta veikalo, 
kur būtų plačiau išdėstyta 
Lietuvos istorija, tačiau nesu-
skasta tuojau imt i s jį ruošti. 
Pirmas gyvai tuo reikalu 
susirūpino Kazys Masiliūnas, 

-Švietimo ministerijos generali
nis sekretorius (nuo 1934). J is 
su geru pagrindu gali būti 
laikomas Šapokos istorijos 
pradininku. J is ėmė kalbinti 
senesnius istorikus, universi
teto p ro fe so r iu s pa ruoš t i 
mokykloms platesnį Lietuvos 
is tor i jos vadovė l į . Vado
vaujantis is torikas prof. Ignas 
J o n y n a s a t s i s a k i n ė d a m a s 
aiškinosi, jog p i rma reikia 

- monografijomis ištirti daugelį 
. istorijos klausimų ir paskui 

juos panaudot i sumariškam 
veikalui, atseit, vadovėliui. 
Prof. J o n y n a s tuo metu pradė
toj leisti Lietuvos enciklope
dijoj iš tikrųjų skelbė ištisas 
monografijas ap ie istorinius 
asmenis ir įvykius. Tuo būdu ir 
ruošė medžiagą plačiam isto
riniam veikalui. Masiliūnas, 
žinoma, nelinko laukti prof. 
Jonyno paruoštų monografijų 
ir sumojo kreiptis į jaunus isto
rikus ir juos įpareigoti pareng
ti kolektyvinį platesnį istorijos 
vadovėlį mokykloms. 

Kaip tik apie tą laiką mes, 
šviežiai iškepti istorikai, (kurių 
trys nuo 1932 metų pradėjome 
dėstyti universitete) buvome 
įsigiję visuomenėje grupinį 
.jaunųjų istorikų" vardą dviem 
išleistomis monografijomis 
apie Vytautą ir Jogailą. Tad 
turėjome jau šiokį tokį „stažą". 
Todėl Masi l iūnas mus ir parin
ko Švietimo ministerijos dar
bui. Prie mūsų keturių jaunųjų 
Masiliūnas pridūrė penktą 
pašalietį — diplomatą Petrą 
Klimą nepriklausomybės laiko
tarpiui aprašyt i . Suburtam 
penkių autorių kolektyvui 

Dr. Adolfas Šapoka (1906-1961) 

vadovauti , t.y. būti redak
toriumi, pradžioje buvo paves
t a Pauliui Šležui, besivertu-
s iam istorinių studijų bei 
straipsnių rašinėjimu ir neap
sunkintu tarnybinių pareigų. 

Kažkaip atsitiko, kad Šležas 
buvo sukeistas su A. Šapoka. 
Šiam redaktoriui vadovau
jant, darbas sparčiai vyko, nes 
jis raginte ragino bendradar
b ius ruoš t i r ankrašč ius . 

Maždaug po metų redaktor ius 
juos gavo ir pradėjo redaguoti . 

Redaktoriui pateikt i bendra
darbių rankrašč ia i buvo palai
dos istorijos da lys , n e s kiek
vienas autorius r a š ė s ava ip be 
iš anksto paruoštos periodi
zacijos. Mes, bendrada rb i a i , 
pasidalijome Lietuvos istoriją 
laikotarpiais ir juos kiek
vienas savaip apraš inė jome. 
Dėl to redaktorius te is ingai 
pastebėjo įvadiniame žodyje: 
„Suprantama, k a d penkių žmo
nių atskirai rašytos da lys nega
lėjo sudaryti v ieningo ir dar
n a u s veikalo. Todėl reikėjo j a s 
visas suderinti, suvienodint i i r 
surišti. T a s da rbas buvo m a n 
patikėtas". Ir įniko redak
torius Šapoka didžiai pas iauko
jęs į jam patikėtą darbą! J i s 
susidarė viso Lietuvos istorijos 
vyksmo periodizaciją i r p a g a l 
ją savaimingai r a šė istoriją, 
p a n a u d o d a m a s g a u t u s 
rankraščius ka ip medžiagą. 
Tuo būdu išėjo v i en inga Lietu
vos istorija, ne tur in t i kolek
tyvumo žymių. Šapoka nebuvo 
įprastas redaktorius, ka ip j i s 
ti tuliniame puslapyje pažy
mėtas. J a m geriau t i nka jos 
autoriaus vardas . Visa i teisin
ga i jai nuo pat pradžių prigijo 
Šapokos istorijos pavadin i 
mas . Jis žymi ir žymės tą iški
liausią nepr iklausomos Lietu
vos istorinį kūrinį. 

Pasirodęs 1937 m. (nors 
leidime p a ž y m ė t a s 1936), 
veikalas tuojau papl i to mokyk
lose ir šiaip visuomenėje. 
Vėliau istoriją pers i spausdino 

Šaulių vadovybė ir išsiun
t inė jo p r i e d u „ T r i m i t o " 
prenumera tor iams . Ta i buvo 
a n t r a s Š a p o k o s i s t o r i j o s 
nep la t in tas leidimas. Iki 1940 
m. la ida buvo išsibaigusi ir 
Švietimo ministeri ja ka lb ino 
Šapoką ruošti trečią leidimą. 
J i s buvo jau bes i ta r iąs su 
p i rmykščia is bendradarb ia i s . 
Tuojau užklupusi bolševikinė 
okupacija palaidojo nepri
k lausomą Lietuvą ir kartu 
visus kūrybin ius užmojus, 
susietus su ja. 

Nepavykus į Lietuvoje trečią 
leidimą išleido 1950 m. Fellba-
che (Vokie t i j a ) l e i dyk lo s 
„ P a t r i a " s a v i n i n k a s J . 
Lenkta i t i s . Leidėjas papasako
jo veikalo postscripte tiesiog 
d r ama t i šką leidimo istoriją. 

P a g a l i a u j au ketvir tas is 
šapokinės istorijos le idimas 
p a k a r t o t a s P L J S . Už t a i dėkin
ga turėtų būti j a i mūsų lietu
viškoji visuomenė, ka ip paskli-
d u s i v i s a m e l a i s v a m e 
pasaulyje , ta ip ir okupuotoje 
Lietuvoje. Be abejo, dėkotume 
P L J S ir mūsų anų trisdešim
tųjų metų jaunųjų istorikų 
penke tukas , tą istoriją rašęs. 
To penketuko tik a š v i enas kol 
kas mindžioju šią žemelę, — 
nors jau įkopęs į 81 metelius, — 
tai dėkoju šios ka r tos mūsų 
jaunimui ne tik savo, bet ir į 
amž inybę pas i t raukusių kole
gų vardu . Šapokos istorija — 
simbol iška grandis , j ung ian t i 
l ietuviško jaunimo ka r t a s , 
a t sk i r t a s penkių dešimčių me
tų la ikotarpio . 

Aleksandro Didžiojo turtų paroda 
Šių metų gegužės 16 d. 

Chicagos Meno institute buvo 
a t idary ta paroda, pavadin ta 
„The Search for Alexander". 
Šios parodos tikslas išryškinti 
Aleksandro Didžiojo laiko
tarpį bei parodyti likusias iška
senas , kurios buvo tiesiogiai 
susietos su Aleksandro asme
nybe. Paroda iki rūgs. 7 d. 

Apie patį Aleksandrą nėra 
daug žinoma. J is yra likęs 
savotiška paslaptimi, api
pinta įvairių legendų, tvirtinu
sių net, kad jis buvęs graikų 
dievo Dzeuso sūnus. Yra t ikrai 
žinoma, kad Aleksandras Di
dysis gyveno 356—323 metais 
prieš Kristų, buvo Makedo
nijos karal iaus Pilypo Antrojo 
sūnus , Aristotelio mokinys, 
karžygys, tėvui mirus, per
ėmęs karal iaus sostą. Neilgai 
gyvenęs, vis dėlto Aleksand
ras spėjo užkariauti karal iaus 
Dar iaus Persijos imperiją ir 
per Mažąją Aziją su armijo
mis nužygiuoti į Egiptą ir tapt i 
jo faraonu. J is buvo net įsi
veržęs į- Indiją, tik kariuo
menės sukilimas privertė jį 
pasi t raukt i ir grįžti atgal. 

Paroda turtinga savo ekspo
na ta i s , kurių daugumas 1977 
metais archeologų buvo at
kast i Makedonijoje, dabar
tinėje šiaurės Graikijoje, prie 
Verginos vietovės. Kasinėji
mai , trukę kelerius metus, at
skleidė daug meniško turto. 
Spėjama, kad atkastieji kapai 
priklauso Aleksandro tėvui 
Pilypui Antrajam. Atkastųjų 
kapų brangenybės, padarytos 
iš aukso, sidabro, bronzos, 
rodo, kad visa tai turėjo pri
klausyti karališkai giminei. O 
kadangi makedoniečiai tikėjo į 
pomirtinį gyvenimą, kuriame 
jie tikėjosi ir toliau džiaugtis 
žemiškojo gyvenimo malonu
mais , todėl kapuose r a s t a 
tokie namų apyvokos ir pasi
puošimo reikmenys kaip tau
rės, puodai, peiliai, durklai, žie-
d a i , a u s k a r a i , k a r o l i a i , 
apyrankės , sagos, karūnos, 
šalmai, medaliai. 

Pirmieji parodos eksponatai 
yra marmuriniai biustai ir 
statulėlės visų tų asmenų, 
kurie turėjo įtakos Aleksandro 

S A U L Ė J A U T O K A I T E 

gyvenime: jo tėvo, motinos, 
kariškių, didikų, giminių, mė
giamiausių dievų atvaizdai. 
Juos matome kaip individus, 
išraiškius, rodančius savo cha
rakterį: l iūdnus, susimąsčiu
sius, ryžtingus, Nors šie bius
tai ir statulėlės yra mažos savo 
dydžiu, bet jos yra didelės savo 
meniškumu. Nors manoma, 
kad makedonieč ia i meni
ninkus kviesdavosi iš tuome
tinio meno centro Atėnų, ta
čiau šie darbai parodo, kad ir 
jie lygiai ta ip pat meną su
prato ir įvertino kaip ir kiti anų 
laikų graikai. Šios skulptūros, 
labai kruopščiai ir detaliai 
padarytos, liudija, kad make
doniečiai nebuvo tik truputį 
aukščiau negu barbarai, kaip 
juos graikai tada lygindavo. 

Didelę parodos eksponatų 
dalį sudaro monetos ir me

daliai, padaryt i iš aukso ir si
dabro. Ta i nepap ra s t a i įspū
dingai, detaliai ir kruopščiai 
išskaptuoti reljefiniai profiliai 
ir portretai anų laikų svarbių 
asmenybių kaip Aleksandro , jo 
tėvo Pilypo, mot inos Olympus 
ir kt. 

Dar ki ta parodos dal is gaus i 
vazomis, įvairiais indais ir 
papuošalais. Makedoniečių va
zos ir indai skiriasi nuo atėnie
čių graikų savo papuoš imais i r 
medžiaga. Cia n e r a n d a m e mo
linių, su pieštomis figūromis 
vazų, bet matome bronzines 
vazas su reljefinėmis figū
romis, veidais, įvair iomis 
gyvenimo scenomis. Dažniau
siai žmogaus figūros vaizduo
j a mitologines s cenas a r b a 
mitologinius p e r s o n a ž u s . 
Auksiniai ir .-idabriniai papuo
šalai labai įvairūs s avo moty
vais ir jų atlikimu. Cia panau-

Aleksandras Didysis, skulptūra iš 3 simt. 
gimimą. 

do ta d a u g organinių gamtos 
formų, ypač gyvulių, kaip 
gyvačių, ančių, žąsų, avinų, 
liūtų, s t i rnų, galvutės . 

Šios parodos dėmesio cent
r a s yra dvi auksinės karūnos . 
V iena jų — lauro lapų, o 
antroj i — ąžuolo lapų su 
gilėmis. Kiek čia auksaka l ia i 
parodo tuometinio meniško 
sugebėjimo ir k ruopš taus tech
nikinio darbo! Iš plonyčio 
auksinio popieriaus padarė 
šiuos auksinių medžių lapų 
ka ra l i škus vainikus, a t rodan
čius ta ip t rapiai , jog sunku net 
įs ivaizduoti , ka ip jie at laikė 
tokį metų skaičių nesubirę. Nė 
k iek n e a t s i l i e k a n u o šių 
karūnų i r trys auks inės kvie
čių varpos . Čia irgi nepapras 
ta i kruopščiai a t l ik tas da rbas 
s tebina kiekvieną žiūrovą. 

Kara l iu i Aleksandrui sugrį
žus iš dešimties metų žygių po 
Mažąją i r Didžiąją Aziją, jo 
kar iuomenei a t s i sakius tęsti jo 
žygius toliau, l ikusius dvejus 
s avo me tus praleido, kur
d a m a s ateitį. J i s norėjo su
kurt i toki pasaulį, kur i s būtų 
su jungtas politiškai, socia
l iniai ir ekonomiškai , be t kar tu 
pasiliktų iš t ikimas s a v o vie
t inėms religijoms ir insti
tucijoms. 

Turbū t labiausiai pave ik tas 
ir pa ska t in t a s savo mokytojo 
filosofo Aristotelio, Aleksand
r a s , i švykdamas į žygi, kar tu 
p a s i i m d a v o m e n i n i n k u s , 
poetus, istorikus, filosofus, 
kurie turėjo dokumentuot i ir 
anal izuot i jo da rbus ir žygius. 
Tokiu būdu graikai praplė tė ne 
tik savo mokslo ž inias , bet ta ip 
p a t išplatino savo meną ir 
graikiškąją kultūrą užkariau
tuose kraštuose. 

Apžvelgus šią Aleksandro 
Didžiojo parodą, sus idaro įspū
dis , kad jau ana i s la ikais grai
kai pasižymėjo tobulais meno 
kūr in ia is , nors j iems visa tai 
buvo tik kasdieninio gyveni
m o a tva izdav imas . Pač iam 
Aleksandrui pas idar ius tokia 
legendar ine asmenybe , jis pa t s 
t apo menininkų objektu. Ir 
no r s makedoniečiam8 buvo ži-

pradMoa prie* Kristaus n o m a s užkariautų Persijos ir 
Egipto menas , tač iau grai-

w„ \ 

/ 

J> 

įjjijjPL$ • • ~ * * f * ^ ^ 

Nuotrauka Algirdo Grigaičio 

Iš šių dienų 
amerikiečių poezijos 
NUSTEBINTAS VAKARO 

Dulkės kurių neatpažįstame 
yra arti mūsų; 
bangos dūžta ant kranto, kitoj pusėj kalno. 
Medžiai yra pilni paukščių, kurių niekada nematėme. 
Tinklai apsunkę nuo tamsių žuvų. 
Vakaras ateina; mes žvelgiame aukštyn, ir jis čia. 
Per žvaigždžių tinklus, per žolę, per užtvankas 

vandens atėjo. 
Galvojom, jog diena niekada nesibaigs. 
Mūsų plaukai, mes, — tik dienos šviesai. 
Bet pagaliau nakties tylūs vandenys pakyla. 
Ir mūsų oda šviečia, šviečia tarytum jau būtų po 

vandeniu. 
Robert Bly 

Šis tas bendro yra tarp mūsų. 
Dalinamės tuo pačiu vaizdu 

iš prausyklos lango. 
Tai vaizdas į stogą, į karvelius. 
Juos matome tenai susigūžusius kiekvieną rytą. 
Vandens skonis stebina tave! 
Td leidi jam iš krano prisitaškyti į stiklinę. 
Keista, jeigu ne tu, nebūčiau pastebėjusi vandens 

skonio. 
Nebūčiau pažinojusi šio liuksuso. 

Andrienne Rich 
* 

* * 

Atnešk man lapą, 
tiktai vieną medžio lapą. 
Pavasario lapą; 
balandžio mėnesio lapą — 

ir ateik. 

Nesirūpink mėlynu dangum; 
nesirūpink pavasario lietum; 
ištiesk ranką — 
nuskink lapą; 
ateik! 

Paul Blackburn 

Kai nusivylimas pasauliu auga manyje; 
kai naktį, kad ir mažiausias triukšmas 

mane išbudina; 
kai esu pilnas rūpesčio savo paties ir vaikų 

ateitimi. 
Aš einu ir atsigulu ten, kur gaigalas ilsisi 
Visame savo grožyje ant vandens; 
ten kur garnys maitinasi... 
įeinu į ramybę laukinių gyvūnų, 
kurie neapsunkina savęs sielvartu apie tai, 

kas dar jų neištiko. 
Aš pasilieku prie tylaus, ramaus vandens. 
Ir virš manęs — 
dienos apakintos žvaigždės, ištikimai laukia tenai 

su savo šviesa... 
Kurį laiką ilsiuosi šiame gracingume pasaulio, 

ir esu laisvas. 

-

(ISvertė D.S.) Wendell Berry 

kams jis į takos nedarė. Prie
šingai , jų menas įtakojo anų 
tautų meną. Pa ts Aleksandras 
Didysis buvo vienas iš tų, kuris 
labiausiai prisidėjo prie grai

kų meno ir kultūros išplati
nimo kituose kraštuose, ypač 
kaimyninėse tautose, o vėliau, 
istorijai vystantis, ir po visą 
likusį pasaulį. 
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Ar astronomiją galima 
paversti poezija? 

Aleksandras Radžius, PRI 
IMK MANE, MĖNULI. Eilėraš
čiai. Išleido „Ateitis" 1980 m. 
Leidyklos Literatūros serija. Nr. 
19. Aplankas Ados Korsakaitės-
Sutkuvienės. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Rinkinys 84 
psl., kaina — 5 dol., gaunamas ir 
„Drauge". 

* 
Antrašt inis klausimas iš kar

to gali atrodyti keistokas. 
Tačiau šio pobūdžio klausimai 
kultūriniame gyvenime nėra 
naujiena. Tokių „pavert imų" 
galima rast i mūsuose g ? n a 
netolimoje praeityje. Sakysim, 
meno ir muzikos sąlytyje kai 
kam atrodė, kad M. K. Čiurlio
nis pavertė arba bent norėjo 
paversti muziką tapyba. Ant 
tokių svarstymų kelio užvedė 
Čiurlionio tapybų muzikiniai 
pavadinimai ir muzikinių bei 
tapybinių sonatų ir fugų 
struktūrinės slinkties panašu
mas . 

Grynai dalykiškai imant , 
vieną sistemą paversti kita. 
turbūt būtų gana bergždžias 
alchemiko darbas. Sakysim. 
astronomiją paversti poezija. 
Tačiau poezijoj as t ronominės 
užuominos ar astronominių 
sąvokų naudojimas poetinių 
įvaizdžių prasme yra visai 
realus dalykas. Tik tokiu atve
ju svarbiausia jau yra ne astro
nominis t ikslumas, o poetinis 
vaizdingumas. Kitaip sakan t , 
ar yra tarp as t ronominės 
atributikos ir poezijos. Je i 
poezijos nėra, tai užmojis nieko 
neduoda nei astronomijai, nei 
poezijai. 

Kad poezijos sąlytis su 
a s t r o n o m i n i u žodynu y r a 
mums dovanojęs puikių poezi
jos pavyzdžių , y r a l a b a i 
akivaizdu. Kiek ten žvaigž
džių, sietynų, mėnulių ir saulių 
paberta gražiosiose mūsų liau
dies dainose. Net pačiose 
seniausiose, mitologinėse: 

Mėnuo saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį. 

O toliau Maironis: 

Užmigo žemė. tik dangaus 
Negęsta akys sidabrinės... 

Ir dar toliau Put inas: 

Dievuli mano. kas per šviesios 
naktys! 
Ir kas plačių padangių per 
aukštumas! 
O žvaigždės, žvaigždės! dide
lės ir mažos 
Taip spindi, 
vuli mano. 

O kai eilėraštyje ima vyrauti 
grynai astronominiai termi
nai, pati poezija pasitraukia 
arba lieka pirmųjų užtemdyta. 

Skaitytojui tačiau yra įdomu 
stebėti, kaip autoriaus širdyje, 
o tuo pačiu ir eilėraščių pos
muose galynėjas astronomija 
su poezija. Rinkinio atveju būtų 
pageidautina, kad visur laimė
tų poezija. Teranda skai
tytojas pats atsakymą j klausi
mą: ar ji visur laimi? 

Vis dėlto akis stabtelėja prie 
laiminčių posmų. Kaip štai, 
kalbant apie teleskopą: 

/ stiklo ežerą 
krinta žvaigždės 
ir suliepsnoja Dievo ugnimi. 
Šviesa, tarytum Viešpaties 

gimimo naktį, 
iškyla lyg monstrancija 
ties manimi (9 psl.). 

..Kelionė su mėnuliu" taipgi 
palyginti gana žemiška, todėl 
natūral iai skaitytoją pagau
nant i : 

Kada naktis ateina netikėtai, 
ateik ir tu su manimi. 
Mes per žvaigždžių laimingą 

lietų 

net graudu. Die-

Auguste Rodin'o darbų paroda 
Washingtone 

Vienas didžiųjų naujųjų 
laikų skulptorių yra prancūzas 
Augustine Rodin (1840-1917). 
Po vieną kitą jo skulptūrą gali
ma rast i visuos žymiuosiuos 
pasaulio muziejuos. Tačiau 
pamatyt i tiek daug Rodin'o 
darbų vienoje vietoje ir dar čia, 
Amerikoje, šiemet yra visiems 
tikrai reta ir nepraleistina pro
ga. Nacionalinėje galerijoje, 
Washingtone, D.C., šiuo metu 
ir vyksta plačiausios apimties 
Rodin'o kūrybos paroda. Gali
ma sakyti, jog parodoje išsta
tyta beveik visi įspūdingiau-
sieji Rodin'o darbai . Paroda 

Čiurlionis (1875-1911) 

su mėnuliu keliausime vieni. 
(29 psl.) 

Akylus ir jautrus skaitytojas 
gali prisirankioti ir daugiau 

vaigždžių sonata. Allegro (1908) 

at i t inkamų posmų, kurie poe
zijos š i luma apgaubs papras
tai šiaip net ir gana šaltą, astro-
nomijon linkusią širdį. , , , 

k.ord. 

Planuojamas Lietuvių 
rašytojų draugijos 

suvažiavimas 

Ir pagaliau Alfonsas Nyka-
Niliūnas. kurio dviposmis „La 
Baigneuse*' yra tobula indivi
dualios poetinės kultūros ir 
tautosakinių užuominų sim
biozė: 

Kai didelės ir mažos 
žvaigždės spindi 

Ir gundo klysti per naktis 
toli, 

Mergaitė, kojas plaudama. 
sumindo 

Mėnulio ežero dugne, smėly. 

Ir miega, lyg koralas, 
i.< vandens išplaukus. 

Karštam aksome vasaros 
nakties keistos. 

Planetos krinta į melsvus 
jos plaukus. 

Sietyns brolelis spindi 
ant kaktos. 

Kiek žinau, visi trys čia cituo
ti autoriai nebuvo as t ronomai . 
nei astronomija nėra kaip nors 
specialiai domėjęsi. Kas kita 
„Priimk mane, mėnuli"' kny
gos autorius Aleksandras Ra
džius. J i s visa siela ir kūnu yra 
as t ronomas mėgėjas. Tad gali 
atrodyti, kad jam astronomi
nių užuominų poeziją rašyti 
gali būti kur kas lengviau. Tik 
rašyti gal ir lengviau. Tačiau 
astronominius įvaizdžius ir 
temas supoetinti, manyčiau , 
yra net sunkiau. Sunkiau dėl to, 
kad antroji Radžiaus dal is — 
astronomija lengvai savo pozi
cijų poezijai nebenori užleisti. 

Birželio mėnesį, lankydama
sis Clevelande, kur dalyvavę su 
li teratūrine programa, fJlD 
pi rmininkas Bernardas Braz
džionis turėjo pasitarimų su ten 
gyvenančiais rašytojais ir vie
tos aktyviais kultūrininkais. Iš 
to kilo mintis ateinančiais 
metais sušaukti Clevelande 
lietuvių rašytojų suvažiavimą. 
Tam būtų gana patogios geo
grafinės ir techninės sąlygos. 
Clevelandas (Ohio) yra ne per 
toli iš kelio ar ir artima vietovė 
m ū s ų r a š y t o j a m s , LRD 
n a r i a m s n u o Detroito, Roches-
terio, Toronto. Automobiliais 
ar autobusais nesunkiai pasie
kiamas iš Chicagos. Orinio 
susisiekimo papiginimais nau
dojantis t įmanoma pasiekti ir 
nuo New Yorko, Bostono, 
W a s h i n g t o n o . Amerikoje 
toliausia būtų kaliforniečiams, 
bet ir jie, bent valdybos nariai, 
ryžtųsi „aukotis".. . 

Suvažiavimui organizuoti ir 
pravesti apčiuopiamos para
mos pažadė jo Clevelando 
kultūrininkai, ypač lietuvių 
parapijos klebonas kun. G. 
Kijauskas (duoti parapijos salę 
literatūros vakarui bei kito
kiems susi t ikimams su visuo
menei ir LRD narys Balys 
G a i d ž i ū n a s ( tur į s erdvią 
sodybą priemiestyje — narių 
susirinkimui bei posėdžiams). 
Taip pat gauta pažadų pasi-

ūpinti suvažiavimo dalyvių 
priėmimu, nakvynėmis bei 
transportacija. Neabejojama 
sulaukti paramos ir iš Cleve
lande esančios LB Kultūros 
tarybos. kuri pastaraisiais 
metais itin veikliai reiškiasi ir 

energingai atlieka daugelį dar
bų, susijusių su literatūros 
puoselėjimo uždaviniais. 

Suvažiavimas Clevelande 
galėtų įvykti 1982 metų pava
sario mėnesiais (gegužyje a r 
birželyje), pagal geriausias 
galimybes iš anksto susitarus 
su klevelandiečiais. 

LRD va ldyba , posėdyje 
aptarusi pirmininko atvežtas 
informacijas, pilnai pritarė 
suvažiavimo rengimo minčiai. 
J a u per daugelį metų dėl dide
lių ir neįmanomų nuotolių rašy
tojų draugijos veikla reiškėsi 
daugiausia per biuletenius, ko
respondentinius balsavimus ir 
laiškais. 0 narių sudėtis vis 
keitėsi, vieniems negrįžtamai 
išvykus, kitiems atėjus. Tad 
būtų įdomu ir naudinga rašy
tojams didesniam būryje susi
tikti asmeniškai, gyvu žodžiu 
pajudinti, pagyvinti, praplėsti 
draugijos darbų ir bendravimų 
plotį. 

Todėl valdyba dabar kreipia
si biuleteniu į visus draugijos 
narius Amerikoje ir Kanadoje 
(deja. iš kitų žemynų negalima 
tikėtis narių atvykimo, nebent 
tik laimingu atsitiktinumu), 
p r a š y d a m a i š a n k s t o , 
nelaukiant šių metų pabaigos, 
pasisakyti: pranešti , ar kas 
norėtų ir ar galėtų suvažiavi
me dalyvauti? Jeigu taip, tai 
kokių turėtų pasiūlymų, patari
mų. Sulaukusi pakankamo 
skaičiaus teigiamų atsiliepimų, 
valdyba stengsis paruošti kiek 
galima turiningesnę suva
žiavimo programą ir visais 
kitais reikalais tartis su kleve
landiečiais. 

parengta be galo kruopščiai ne 
tik šedevrinių skulptoriaus dar
bų sukaupimu, bet ir jiems 
tinkamos parodos erdvės sukū
rimu. 

Mūsų skaitytojams, turin
tiems progos ateinančiais mė
nes ia i s l a n k y t i s sos t inė je 
Washingtone, rekomenduo
jame būtinai užeiti Nacionali-
nėn galerijon ir aplankyti 
Rodin'o darbų parodą. Paroda 
ten vyksta Nacionalinės gale
rijos naujuosiuos — antruo
siuos rūmuos. Ji bus a tdara iki 
1982 m. sausio mėn. 31 d. 

NAUJI LEIDINIAI 

D a r galima 
pamatyt i 

„Galerijoje" 
Povilo Martinkaus, Rimo 

Tado VisGirdos ir Lino Kat ino 
meno paroda įvyko „Galeri
joje", 744 N. Wells, Chicagoje, 
gegužės 12-30 dienomis. 

Bendras parodos įspūdis bu
vo maloniai efektingas — 
gražiai išlaikyta spalvos , 
technikos ir stiliaus pusiaus
vyra. Kiekvieno menininko 
darbai papildė vienas kitą. 
Henrieta Vepštienė, parodos 
organizatorė, parinko da rbus , 
kurie derinosi ir vieni ki tus 
išryškino. 

Povilo Martinkaus akri l inės 
tapybos serija tyrinėja vienos 
spalvos, geltonos, subt i l ias 
variacijas. Šiose ribose įspū
dingai gerai atliktos, aš t r ia i 
aiškios geometrinės formos 
jungia švelnias, g laudžias 
spalvas. Šis derinys perduoda 
lyriškai, lyg sapnas , jausmą. 
Dažai užtepami ant neparuoš
tos natūraliai pilkšvos drobės. 
Tai praturt ina darbus, suku
riant lengvai nepastebimą 
paviršiaus kontrastą. 

Žiūrint į Rimo VisGirdos 
ke ramikos d a r b u s , r e i k i a 
šypso t i s . Pu ik ia i a t l i k t o s , 
dailūs paprastos formos indai 
ir lentelės rodo menininko 
humoristinę vaizduotę. Aukso 
fone raudonplaukės moters 
pirštų nagai virsta didžiuliais 
žiedlapiais. Floridos pa lmės 
fone šuo su baisiomis il t imis 
laižo moters auksinį batą. Vis-

• ATEITIS, 1981 m. še š ta 
s is numer i s . Ateitininkų Fe
deracijos leidžiamas katalikiš
kos-lietuviškos orientacijos 
m ė n e s i n i s ž u r n a l a s . Vyr . 
redaktorius: kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, Des Plains Ave., 
Apt. 409, Forest Park, IL 
60130. Šį numerį jis pats ir 
redagavo. Išdėstė Jonas Kup
rys. Žurnalą administruoja 
Juozas Polikaitis, 7235 S. 
Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629. Spausdina „Draugo" 
spaustuvė. Metinė prenumera
ta JAV ir Kanadoje — 9 dol., 
garbės prenumerata — 15 dol., 
susipažinimui — 7 dol., Pietų 
Amerikoje — 5 dol., kitur — 7 
dol. 

Be įprastinių ir aktualių 
redaktoriaus vedamųjų ir gau
sių ateitininkiškos veiklos 
aprašų, šiame numeryje labiau 
krinta į akis šie dalykai: 
montažas nuo 1911 metų „Atei
tyje" spausdintos poezijos; 
buvusio „Ateities" redak
toriaus Antano Vaičiulaičio 
atsiminimai apie kitą buvusį 

Girdos humoras kyla iš kasdie
ninių vaizdų, kurie yra perkel
ti į netikėtą, išradingą aplinką 
arba įvykį. Šie meniški išmis-
lai stebina ir juokina. 

Lino Katino akvarelės dar
bai žavi akį ir sielą. Aiškiom, 
lyg brangakmeniai spalvom 
a t s i v e r i a g a m t o v a i z d ž i a i 
abstrakte. Dangus sutinka 
horizontą ir horizonto apnuo
g i n t a žemė rodo k lodus . 
Žvaigždės šauna per nakties 
dangų, pasislepia žemėje, kur 
pavirsta derlingom sėklom. 
Organinės formos veda viena 
kitą. Paslapt inga jėga kyla per 
požemius, v i rsdama rugių lau
kais arba gaisro gėlėmis. Keis
tos formos, geriau pasižiūrė
jus, išryškėja: laukas, namas , 
krūmas arba kryžius. Katino 
darbuose viskas tampa vienu
ma — žmogus, žmogaus dar
bai ir žemė. 

Šių menininkų darbus dar 
galima pamatyt i „Galerijoje". 

J a n i n a Tal lat -Kelpša 

Aloyzo Barono vardo novelės 
konkursas 

Lietuvių Rašytojų draugija, 
n o r ė d a m a p r a s m i n g i a u 
paminėti savo mirusį narį, buv. 
LRD pirmininką, novelistą ir 
romanistą Aloyzą Baroną, 
skelbia Aloyzo Barono vardo 
novelės konkursą. 

1. Novelės temą bei meninę 
idėją autoriai pasirenka lais
vai (tačiau pageidautina lietu
viškas turinys ir personažai). 

2. Novelės ilgis — ne dau
giau 20 mašinėle rašytų popie
riaus puslapių. 

3. Terminas: 1982 m. kovo 1 d. 
4. R a n k r a š č i a i ( rašyt i 

mašinėle su tarpais) pasirašo
mi slapyvardžiu: atskirai pride
damas užlipintas vokelis, pažy
mėtas tuo pačiu slapyvardžiu, o 
jo viduje — autoriaus pavardė. 

adresas ir telefonas. 
5. Rankraščiai siunčiami 

LRD va ldyba i , kur i juos 
perduoda jury komisijai. 

6. LRD valdyba sudaro 3-jų 
asmenų komisiją, kuri spren
džia balsų dauguma. (Jei komi
sija nerastų verto premijuoti 
kūrinio, premija at idedama 
kitiems metams). Komisijos 
sprendimas galutinis. 

7. Geriausiai pripažintos 
novelės autoriui skiriama 500 
dol. premija, kurios mecenatai 
yra Nijolė Baronienė ir LRD. 

8. Jury komisijos sudėtis bus 
paskelbta vėliau. 

9. Dėl premijuotos novelės 
spausdinimo LRD valdyba 
susitaria su autorium. 

LRD valdyba 

TRISDEŠIMT PIRMASIS 
„DRAUGO"ROMANO 

KONKURSAS 
1. Dienraštis „Draugas" skelbia dailiosios prozos: romano, apyr 

sakos trisdešimtąjį konkursą. Rankraščius įteikti paskutinė data yra 
1981 m. lapkričio 1 d. 

2. Geriausio kūrinio autoriui skiriama 2,000 dolerių premija, 
kurios mecenatai yra Raimonda ir Richardas Kontrimai iš Kaliforni
jos. 

Komisijai neradus tinkamo kurinio, premija neskiriama. 

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi būti 
parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio formato pusla
pių. 

4. Kūrinius siųsti adresu: Dailiosios prozos konkurso komisijai, 
Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti slapy
vardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir 
adresą, telefoną, ten pat įrašant kūrinio antrašte ir pasirinktąjį slapy
vardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną kūrinį, atidaromas tik 
laimėjusio autoriaus vokas. 

6. Dviejų tūkstančių dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia „Draugui", įskaitant teisę 
spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu arba tik išleisti atski
ru leidiniu. Premijos nepaskyrus, autoriai spausdinimo sąlygas 
nuspręs, susitarę su „Draugu". 

..Ateities" redaktorių Juozą 
Ambrazevičių - Brazaitį; Re
gimanto Paulionio pareiški
mai ryšium su Viktoro Pet
kaus teismu; Gintos Remei-
kytės eilėraščių du puslapiai ir 
įva i r iaus i s v a r s t y m a i bei 
rūpesčiai, „Ateities" jubilieji
niam kongresui artėjant. Ypač 
reikia gėrėtis Jono Kuprio 
suprojektuotais puslapiais, 
kuriuose visur puikiai balan
suo jama erdve, t e k s t a i s , 
nuotraukomis ir antraštėmis. 

• Adolfas Markel is , N E 
BAIGTOJI SIMFONIJA. 
Novelių rinkinys, aplankas ir 
viršelis dail. Zitos Sodei-
kienės. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoje 1981 
m. Spausdino „Draugo" spaus
tuvė, 4545 W. 63rd St., Chica
go, IL 60629. Knyga 128 psl., 
kaina — 6 dol., gaunama 
„Drauge". 

Periodinėj spaudoj laiks nuo 
laiko rasdavome maloniai 
grakščių, kartais net su jumo
ro atspalviu parašytų Adolfo 
Markelio novelių. O štai dabar 
visas simpatingas jų rinki
nėlis „Nebaigtoji simfonija". 
Beletristikoje Adolfas Marke
lis nėra naujokas. Gal tik kiek 
per ilgai uždelsęs su savo kny
giniu debiutu. 

Rinkinyje randame dvylika 
ilgesnių ir trumpesnių nove
lių. Jų visuma knygos aplanko 
paraštėje • aptar iama taip: 
„Šioje knygoje novelių arba 
apysakaičių temos paimtos iš 
realaus gyvenimo, daugiausia 
iš stovyklinių laikų, ir jos 
lainksmo pobūdžio. Tokios 
literatūros mums kaip tik 
labiausiai trūksta, nes mūsų 
rašytojai į knygų puslapius 
krauna daugiausia rimtus, net 
tragiškus įvykius, o links
mesni tik išimtis. Kolekty
viniame stovyklos gyvenime 
kaip tik pasitaikydavo ir links
mų atsitikimų. Į tas l inksmas 
prošvaistes Markelis kaip tik ir 
nukreipė savo plunksną, paste
bėjo ne vieną ne kasdien sutin
kamą charakterį ir jį literatū
riškai atkūrė. Reikia manyti , 
kad tai jam pavyko. Jo saki
nys literatūriškas, nerasi čia 
t u š č i a ž o d ž i a v i m o , k a l b a 
kondensuota. Lygiai ko ir 
reikalaujama iš novelių ir 
trumpų apsakymų rašytojo. 
Vėlesnės datos novelės, rašy
tos jau šiame krašte, yra kiek 
kitokio suk i rp imo — čia 
daugiau gilinamasi į žmogaus 
psichologines gelmes, kitas 
sakytų — gilesnio pobūdžio — 
ir imtos iš šių dienų gyveni
mo". 

• AKIRAČIAI, 1981 m. 
birželio mėn., Nr. 6. Atviro 
žodžio m ė n r a š t i s . Leidžia 
Viewpoint Press, Inc., 6821 
South Maplewood Ave., Chica
go, IL 60629. Radaguoja Redak
cinė kolegija. Metinė 10 nume
rių prenumerata — 8 dol. 

N u m e r i s p r a d e d a m a s 
redakcijos straipsniu „Išeivijos 
l i t e r a t ū r a ir p r e m i j o s " . 
Liečiama čia ilgiausią tęsti
numą mūsuose turinti kasme
tinė Lietuvių rašytojų draugi
jos premija. Išskaičiuojami tie 
atvejai, kur premijos pasky-

J rimas tam ar kitam autoriui 

Auguste Rodin (1840—1917) 
Bronzos amžius 

Bręsta geras šių 
metų knygų derlius 

Šios vasa ros pabaigoje ir 
a te inant į rudenį žada išeiti 
palyginti nemažai ir g a n a 
reikšmingų grožinės literatū
ros knygų. Kai kurios iš jų 
vertos jau iš anks to suminėti . 

„Atei t ies" leidyklos Lite
ratūros leidinių fondas išlei
džia naują J u l i j o s š v a b a i -
t ė s - G y l i e n ė s poezijos rinkinį 
„ V i l t i e s l e d i n ė v a l t i s " , 
P e t r o M e l n i k o r omaną „Gė
lių g e n e r a c i j a " ir čiurlioniš
kos temos poezijos antologiją 
„ Ž v a i g ž d y n ų s o n a t o s " . An
tologiją r edagavo ir j a i įžangą 
parašė A l f o n s a s "Tyruolis-
Š e š p l a u k i s . Eilėraščių apie 
Čiurlionį antologija buvo 1975 
meta is išleista ir Lietuvoje. 
T a č i a u . k a i p į p r a s t a , 
maskv inės direktyvos jon 
neleido įdėti čiurlioniškosios 
kūrybos tų poetų, kurie gyvena 
Vakaruose . Okupanto nuty
lėjimo melą g r i aunan t , d a b a r 
čia iš le idžiama 17-kos išeivijos 
poetų antologija, savo eilėraš
čiais liečianti Čiurlionį ir jo 
kūrybą. J i išleidžiama, min in t 
šiemet 70 metų sukaktį nuo M. 
K. Čiurl ionio mirties. 

A lg iman to Mackaus Knygų 
leidimo fondas net rukus žada 
ska i ty to jams pateikti L i ū n ė s 
S u t e m o s eilėraščių rinkinį 
„ V e n d e t a " , I c c h o k o Mero 
romaną „ S a r a " ir Eduardo 
C i n z o r o m a n ą „ M o n a " . 
P a s t a r a s i s b u s l y g i r 
ankstesniojo romano „Rau
donojo arklio v a s a r a " tęsinys. 

L i e t u v i š k o s i o s k n y g o s 
k lubas leidžia J u r g i o J a n 
k a u s naują pasakojimą knygą 
„ P a p a r č i o ž i e d a s " . 

buvęs net iks lus . Tačiau objek
tyvumo reikalaujant iš kitų, 
nereikėtų rodyti ir savos 
tendencijos, kada į praėjusių 
metų premijos vertuosius įrašo
m a s da r palygint i žal ias debiu
t a n t a s N. A. Dičpetris, o visai 
ignoruo jamas A. J a s m a n t o 
poezijos rinkinys. 

Daug iau š iame „Akiračių" 
numeryje: liečiami Vytauto 
Petkevičiaus Lietuvoj rašomi 
romana i ; sveriami praėjusių 
metų išeivijos romana i ir 
apysakos ; ka lbamas i su poete 
Jul i ja švabai te-Gyl iene ir kt. 

„Draugo" kultūr. 
priedas rugpjūčio 

mėn. neišeis 
„ D r a u g o " kul tūrinis priedas, 

jo redaktor iu i Kaziui Bradūnui 
i švykus atostogų, visą rugp
jūčio mėn. , ka ip ir praėjusiais 
metais , neišeis. Todėl šis nume
ris prieš a tos togas y ra pasku
tinis. P i rmas i s poatostoginis 
kul tūr inio priedo numeris pasi
rodys rugsėjo mėn. 5 d. 


