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Ar nėra geresnio būdo? 

Spaudoj pastebėtas pagei
davimas persispausdinti mūsų 
laikraščiuos iš A. Salio 
„Bendrinės kalbos" knygos 
įdomesnius straipsnius, kad 
prisimintume, kaip teisingiau 
vartoti kalbą, yra labai sveika 
idėja. Knygoje tiek gerų patari
mų ir net kalbinio humoro. Yra 
joje ir nemažai atsakymų į 
svarbius kalbinius klausimus. 

Tuo pačiu sveika pažiūrėti ir į 
aukštesnę kalbos pakopą, kaip 
mūsų kalba yra rašoma, 
komponuojama ir kaip kuria
ma. Juk net labai gerai rašan-
tys kartais padaro klaidų, visai 
nesurištų su kalbos tikslingu
mu. 

Žinome, kaip dėl nepaprastų 
varžybų, ir šimteriopai sunkes
nių negu pas mus, amerikiečiui 
rašytojui yra sunku išvystyti 
savo kūrybą žurnale ar knygos 
pavidalu. Daug kas net meta 
rašęs dėl redakcijų kaprizų, dėl 
nepaprastos kompeticijos, ir 
garsiausieji iš jų yra pradžioj 
nei- turėję daug vargo. Tad 
visuomet įdomu, kokie pagrin
diniai patarimai rašančiam 
yra duodami, kuriuos ir mums 
ne pro šalį būtų išgirsti. * 

Net viename „The Writer" 
žurnale (1981.VII) kiek tokios 
išminties yra papilta! Sustoki
me bent prie „atsiminimo 
elemento". Žinome, kad visi 
savo raštuose esame plepūs ir 
nukrypstam dažnai nuo temos. 
Kūryboj tai baisi nuodėmė. 
Vien temos išlaikymas ir 
nuoseklumas savo raštuos 
straipsniuose ir prozoj, jau yra 
labai didelis laimėjimas. Jei 
gyvenimas gali mums vykti 
„tie temos" — raštas negali be 
jol apsieiti. O juk kartais 
turime „gražiai" parašytų 
novelių, romanų ne tik čia, bet 
ir okup. Lietuvoj, tačiau taip 
beviltiškai ištęstų, kad noris 
paklausti: kokia jų tema? 
*Ypač daug tokiuose kūri

ntuose „atsiminimų elemen
to*!, flashback, prustiško triuko, 
kuris yra tiek daug nuvalkio
tas, kad atrodo jau niekas nepa
jėgia aprašomų įvykių stum
ti į priekį! Po kelių dabartinio 
veiksmo aprašymo puslapių 
staiga persimetama į šimtų 
atsiminimų puslapius, kalba
ma apie tai, kas vyko seniau. 

Taip sakant , po vieno žingsnio į 
priekį — šimtai žingsnių 
atgal... Ta i virto beveik šablo
nu , ir ska i ty to ju i da ros 
neįdomu, nes kartais pradžia 
išduoda, „kad nieko ypatingo ir 
nelauktina, viskas bus gerai". 

Ar novelėj negalima „prisi
minti", dažnai klausia studen
tai J . Bali, labai vykusio 
romano ir filmo „In the Heat of 
the Night" autoriaus? „Ne!", — 
j is a t s a k o . Bent truputį , 
truputėlį praeities prisiminti 
ben t romane? . . „Ne! Nė 
trupučio! Jokiu būdu negali
ma", — tyčiom griežčiausiai jis 
atsako. Bet ir nusileidžia, 
primindamas tačiau, kad jis 
matė daug geros kūrybos, 
sugadintos tų „prisiminimų 
puslapių" — daugiau už kitas 
raštų neigiamybes! Tik dabar
tis ar aprašomas įvykis pririša 
skaitytoją, bet jis turi tęstis ir 
nebūti perdaug dažnai nutrau
kiamas atsiminimais ar šuo
liais nuo temos. 

Jo patarimai labai paprasti 
ir drąsūs, norint išvengti tų 
„atsiminimų" nuokrypos. Bali 
analizuoja jų tik aštuonis. 
Pataria veikalą pradėti tinka-
miausiame fabulos momente, 
pradėt tokioj vietoj, po kurios 
bus mažiausiai reikalo grįžti 
atgal, aiškint, kaip visa prasi
dėjo. Paaiškinti praeitį dviejų 
labai suinteresuotų žmonių 
dialogu, įvesti „dokumentų" — 
dossier pasirodymą ar labai 
staigių minčių įsiveržimą 
veikale. Aišku, amerikietiškų 
būdu jis pataria grįžti į praeitį 
ir apklausinėjimais, tardymu 
teismo salėj arba žaibišku hero
jaus — žmogaus geros ar blo
gos praeities atsidengimu — 
reveliacija. Tik tuomet, jis sako, 
praeitis tampa dabartim, ir 
skaitytojas praeitį seka su 
nepaprastu dėmesiu. 

Tik tokius kelis būdus jisai 
parodo, kurie gali pakeisti tuos 
„šimtus žingsnių atgal", tuos 
ilgus, nemotyvuotus prisimini
mus. Bet jų yra ir daugiau. Ir 
kiekvienas juos sau gali išras
ti. Ypač, kai kyla pagunda 
sugrįžti į fabulos praeitį, reikia 
sau tarti: sustok ir pagalvok, ar 
nėra geresnio būdo įdomų daly
ką kitaip papasakoti? 

P. Melnikas 

Los Angeles Dramos sam
būrio išvykai į Chicagą artė
jant, čikagiečiams, o ir kiek
vienam teatro mylėtojui 
išeivijoje gali kilti klausimas: 
kodėl, palyginti, yra toks 
gyvastingas šisai teatralų 
kolektyvas? Mįslės raktas 
turbūt didžiąja dalimi yra pati 
režisierė Dal i la Mackia
liene. Pirmiausia tegu būna 
tad grynai asmeniška užuo
mina: Kas ir kada labiausiai 
lėmė, kad ligšiolinis Jūsų gyve
nimas taip tampriai susirišo su 
scena ir teatru? 

— Sakysim, kad kiekvienam 
žmogui, ateinančiam į šį 
pasaulį, Dievas suteikė po 
mažą kruopelytę kokio nors 
talento. Besivystydamas indi
vidas, pajutęs linkimą į ką 
nors, pradeda ta sritimi domė
tis, skirti tam daugiau laiko, 
suartėti su žmonėmis, besido
minčiais tais pačiais klausi
mais ir nejučiomis pradeda 
toje srityje plačiau reikštis. 
Vieni rašo eiles, kiti rašo dra
mas, vieni pamilsta dainą, kiti 
šokį, muziką, dar kiti skai
čiuoja, stato namus, braižo 
planus, aria žemę ar kalba 
tribūnose, vaduoja ar parduo
da tėvynę ir atlieka daug kitų 
darbų. Juk surengti gerą viešą 
labdaros ar kitokios paskirties 
balių irgi reikia turėti ir talen
to, ir žinių, ir svarbiausia — 

Tai didelis džiaugsmas, nes 
kuris g i , jaunas būdamas, 
nesvajojome būti artistu. Jeigu 
ką nors myli, viskas yra labai 
lengva padaryti. 

— Kur ir kaip reiškėsi Jūsų 
sceninė veikla ir kurie veikalai 
bei jų spektakliai Jums asme
niškai pasiliko labiausiai 
atmintini? 

— Vaidybą pradėjau pamėg
ti,) au būdama pradžios mokyk
loje. Mokytoja Kalėdų eglučių 
vaidinimuose man visada 
duodavo svarbiausią vaidme
nį vaikiškuose vaidinimuose. 
Paskui buvau skatinama pati 
sugalvoti ir parašyti veika-
liuką ir po to išmokyti vaikus 
vaidinti. Mano „padėjėja" 
visada būdavo mokytoja, kuri 
pati mėgdavo dainuoti ir 
vaidinti. O kai jau kartą užli
pai ant scenos, tai lyg grandi
ne prisirisi. Nuo jos nulipti yra 
labai sunku. Taip sunku, kaip 
rūkančiam mesti rūkyti. 
Vėliau prasidėjo skautavimas, 
pasirodymai prie laužų, kur 
esu net premijų laimėjusi. Teko 
vėliau vaidinti su ateitinin
kais, šaulių teatro mėgėjų 
grupėse, operos pastatymuose 
Vilniuje, Lietuvių tautiniam 
ansambly Vokietijoje. Teatro 
mylėtojų grupėje Australijoje; 
Vaidilos teatre ir Čiurlionio 
ansambly Clevelande. Ir jau 

Dalila Mackialiene, Los Angelėm Dramos sambūrio režisierė. 
Nuotr. L. Kanto. 

nebijoti darbo, nes vien su beveik dvi dekados, kai vado-
talentu toli nenueisi. Tad ir vauju Los Angeles Dramos 
man greičiausiai teko būti kur sambūriui. Su Dramos sambū-
nors netoli, tame naujai atei- riu pastatytų veikalų eilėje 
nančių į pasaulį susirinkime labiausiai atmintin įsibrovė ir 
kaip tik tą dieną, kada Dievas liko iki šiol A. Kairio „Šviesa, 
visiems dalino meilę teatro kuri užsidegė" (jos premjera 
pažinimui, pridėjo dar jautrią buvo I Teatro festivalyje), A. 
uoslę užkulisių dulkėms ir, Landsbergio „Paskut inis 
aplamai, suteikė norą, kuo 
dažniau gyventi kito asmens 
— nežinomo asmens — gyveni
mu, kenčiant jo kančias ir 
juokiantis drauge su juo. Tada 
labai lengvai pamirštami savi 
rūpesčiai ir džiaugsmai ir 
visas gyvenimas pavirsta sce
na, ir tu esi vienas iš artistų. 

piknikas", B. Pūkelevičiūtės 
„Palikimas", J. Gliaudos 
„Čiurlionis" ir vėliausiai 
pastatyta A. Škėmos „Živilė". 
„Živilė" turbūt išliks atmin
tyje iki neužmatomos ateities 
ribos, nes tai gal (bijau išsi
tarti) bus paskutinis pasta
tymas. 

— Metų metais premjerinį 
tęstinumą išlaikantis Jūsų 
kolektyvas ir aktoriais ir 
amžiumi yra gana margas. Ko 
reikia tad sceniniame darbe, 
kad sambūris nesubirtų, kad 
augtų jaunieji aktoriai, kad 
netrūktų naujų veikalų ir jiems 
pastatyti entuziazmo? 

— Šį klausimą galiu atsakyti 
tik dviem žodžiais: reikia 
laimės. Yra didelė laimė, jei 
gali iš kur nors iškasti įdomų 
scenišką veikalą, nesunkiai 
išmokstamą, be puslapinių 
tiradų, kurias visuomet reikia 
sutrumpinti bent iki ketvir
tadalio. (Tai pats nemaloniau
sias darbas, prieš pradedant 
veikalą ruošti pastatymui). 
Dažnai, o gal dažniausiai 
dramaturgas nori išsakyti 
save, o ne atskleisti personažo 
vidų, idėjas, pasaulėžiūrą. Kai 
susiduri su daugybe įmantrių 
frazių, kurias net neįmanoma 

/# Antano Škėmos .JRivilės" pastatymo Lot Angele* 
mieste; pirmojo veiksmo scena. II kairės i <*•**»*• 
Gluosnis - Aloyzas Pečiulis, Ašautas - Antanas Kil

ki*, Karijotas — Vincas Dovydaitis. Veikalą* *ut di
dintas Los Angeles Dramos sambūrio, rptmuotas 
Dalilos Mackialiene*. Suotr L. Kanto 

išversti į anglų kalbą, kad 
jaunas aktorius suprastų jų 
reikšmę, tada visi „pasika-
binam", teatrine terminologi
ja tariant. Mūsų kalba turi 
labai daug šmaikščių žodžių, 
kažkokių nukaltų frazių, 
kurias vaizdžiau išaiškinti 
galėtų gal tik pats dramatur
gas. Tokias vietas, žinoma, 
reikia kopiūruoti, nes jos 
„neįkandamos". Norėčiau dar 
pridėti, jog jauną aktorių 
prisiauginti ar prisitraukti, 
kad jis pamėgtų scenos darbą 
yra labai sunku. Vienas kitas 
pamėgina „paartistauti", bet 
daug vargo, daug trukdymo, 
nes trūksta disciplinos, draus
mės, pagarbos kitam kolegai 
ar aplamai vyresniajam, trūks
ta bet kokios reikšmės 
punktualumui ir t.t. Tokie daž
niausiai nubyra po kelių repe
ticijų, ar po vieno pastatymo. 
Jaunus žmones traukia kito 
pobūdžio pramogos. Be to, 
daug vargo ir darbo su kalba, 
ištarimu, rolės išmokimu ir 
laiko „eikvojimu", važinėjant 
po keliolika ar net keliasde
šimt mylių į repeticijas. Visa 
tai atbaido net didžiausius sce
nos entuziastus. Darbštusis 
jaunimas jau ir taip yra labai 
apkrautas visokeriopa veikla. 
Tie, kurių gyvenimą sudaro 
alutis ir rock'n roll muzika, tie 
neina niekur ir lietuviškam 
gyvenime nedalyvauja. Jų 
pasaulyje lietuviškai scenai ar 
lietuviškai knygai vietos nėra. 
Jų gyvenimas jau sukasi apie 
kitokią ašj. 

— Kodėl šį kartą pasirinkote 
ir Chicagon atvežate Antano 
Škėmos ..Živile", o ne kurią 
kitą dramą ar komediją? 

— „Živilė" yra vėliausiai 
mūsų pastatytas veikalas. Dar 
šviežias, rolės neužmirštos, 
dekoracijos neišmestos. Akto
rių kolektyvas mažas, tik 5 
žmonės. Nedaug tūkstančių 
reikia mokėti už kelionę. Po 

neblogai pavykusios premje
ros Los Angeles, visi dar pilni 
entuziazmo, noro pasirodyti ir 
kitur. Veikalas gražus, skonin
gas, pilnas gilios prasmės. Tuo 
pačiu, statydami šį veikalą, 
norėjome prisidėti prie 40 m. su
kakties nuo mūsų tautos tragiš
kiausio laikotarpio paminėji
mo, norėjome taipgi tuo pačiu 
pagerbti A. Škėmos atminimą 
rašytojo 20 metų tragiškos mir
ties sukaktyje. Anksčiau didelė 
dalis mūsų statytų veikalų jau 
buvo vaidinti Chicagoje, akto
riai, dalyvavę tų veikalų pasta
tymuose, jau išsisklaidę visuo
se pasaulio kraštuose, mokslų 
ar darbų verčiami. Živilės 
legenda mane visą laiką žavė
jo savo lūžiais, besitęsiančiais 
per tris labai skaudžias mūsų 
gyvenimo epochas. Čia daug 
vietos režisieriaus ir dailinin
ko fantazijai. 

— Kurios problemos, kurie 
sunkumai, bei rūpesčiai ittn_ 
susitvenkė, statant Šį Antano 
Škėmos veikalą ir kaip sunku
mus nugalėjote ir kaip proble
mas išsprendėte? 

— Numačius statyti „Živilę", 
pirmas rūpestis buvo, kur ir 
kaip susirasti aktorius, tiniSfH-r 
čius atlikti šios legendos veikė
jų roles. Reikėjo dviejų jaunų, 
gražių žmonių, su gražia lietu
vių kalba, gražiais balsais, 
reiškiančiais meilę vienas 
kitam, vienas kito nemylint*.. 
Čia ir buvo pats sunkiausias* " 
viso pastatymo uždavinys. Bet 
laimei (Dievas visada ateina 
pagalbon, kai Jo nuoširdžiai ' 
prašai) , suradome Sigutę..: 
Mikutaitytę, kuri yra iš Chica-
gos, kuri šiai rolei taip tiko, 
kaip brangakmenis į kara
liaus karūną. Jauna, liekna, 
graži. Ji V-jame Teatro festi
valyje „Čiurlionio" dramoje" 
vaidino grafaitės vaidmenį. O 
prie jos prisijungė jaunas 
gražus vyras Aloyzas Pečiulis, 
su dideliais vaidybiniais ir 
r e ž i s ū r i n i a i s g a b u m a i s . 
(„Čiurlionio" dramoje debiu
tavo prof. Daškevičiaus ir 
psichiatrijos daktaro vaidme
nyse). Jiedu abu sudarė puikią 
porą Živilės ir Gluosnio 
personažams. Vincas Dovy
daitis, Dramos sambūryje 

1 išvaidinęs daugiau kaip ketvir
tį šimtmečio, puikus charak
teringose rolėse, atliko Kari
joto vaidmenį. V. Dovydaitis 
„Čiurlionio" dramoje V-jo 
festivalio metu buvo pažymė
t a s ger iaus io a k t o r i a u s 
antraeilėje rolėje žymeniu už 
aną įsimenamą katarinkinin-
ko vaidmenį. Lėbautojo, mergi
ninko ir tėvynės išdaviko 
Ašauto vaidmenį įdomiai 
sukūrė Antanas Kiškis, kuris 
„Čiurlionio" dramoje atliko 
rusų dailininko Averino rolę. 
Antanas Kiškis, ne taip seniai 
įsijungęs į Dramos sambūrį 
papildė jo eiles komiško 
pamušalo rolėmis, kurių pasi
taiko kiekviename veikale. 
Bet, dažnai neturint tinkamo 
aktoriaus, tokios rolės praslys
ta neišryškintos, ir visas veika
lo paspalvinimas lieka nepas
tebėtas. A. Kiškis labai jautrus 
scenos menui, su gražiu scenai 
tinkančiu balsu, užtikrinta 
maniera. tvirtai stovintis 
scenoje ant „abiejų kojų". 
Autoriaus įvestą Svajūno 
(Pasakotojo) vaidmenį pasiė
miau aš pati, viena, kad suma 

(Nukelta į 2 psl.) 
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„Živilę" Chicagoj pasitinkant 
(Atkelta iš 1 psl.) 

žintume keliaujančių skaičių, o 
antra — šiai nejaukiai rolei 
a t l i k t i n e r a d o m e d a u g 
kandidatų, nes stovėti prieš 
uždangų, prožektorių šviesoj, 
turint prieš save tik ..juodą 
duobe" ir jaučiant tik žmonių 
alsavimą — nelengvas užda
vinys. Vieną jau turėjome 
paruošę šiam vaidmeniui, bet 
tas jaunas vyras, greičiausiai, 
išsigando ir pabėgo j Chica-
g 4 -

— Anksčiau matytieji Jūsų 
sambūrio spektakliai visada 
išsiskirdavo dideliu dėmesiu 
scenovaizdžiui ir aktorių 
kostiumams. „Živilės" atskiri 
veiksmai vyksta toli nuo 
vienas kito istoriniuos šimtme
čiuos, tai turbūt irgi susidurta 
su skirtingų epochų manie
romis, kostiumais, scenovaiz
džiais ir visu tuo, kas istorine 
prasme negali žiūrovui meluo
ti. Kaip visa tai padarėte ir 
sulydėte į vienumą? 

— Didelis sunkumas buvo 
surasti reikiamus rūbų stilius, 
ypač pirmame veiksme, nes 
autorius nenurodė laikotarpio 
net šimtmečiais. Paminėta tik 
„kunigaikščių laikai". Bet t a s 
„kunigaikštiškas" laikotarpis 
irgi buvo matuojamas šimt
mečiais, o tuose šimtmečiuose 
buvo daug įvairių stilių, spal
vų, papuošalų, kuriuos skir
tingais laikotarpiais įvairiai 
gaminosi ir kuriuos nešiojo ne 
vien tik mote". ;, bet ir vyrai . 
Teko peržiū ti daug knygų 
bibliotekose, ieškoti medžia
gos įvairiuose šaltiniuose. O 
šitai atradus, vėl vaikščioti po 
visokių senienų krautuves, ieš
kant senos išvaizdos šilko, 
brokadų, visokių ap vedžioji
mų ir dirbtinių brangak
menių. Antrojo veiksmo rūbų 
problema jau buvo išspren
džiama paprasčiau, nes ta i 19 
šimtmečio vidurys, ir to laiko 
aprangos nesunku rasti įvai
riose nuotraukose, išlikusiose 

kaip viena šeima net i r su tais, 
kurie jau dėl įvairių priežasčių 
seniai paliko sambūrio eiles. 
Aktor ių s ą s t a t a s nuolat 
keičiasi, bet ir naujai įsijungę 
tuoj pajunta visų draugiš
kumą, norą padėti ir užstoti, 
kai papučia Šiauriniai kritikų 
vėjai. Mūsų sambūris , kaip 
geležinkelio stotis: vieni išva
žiuoja, kiti parvažiuoja. Išva
žiavę grįsta, parvažiavę išva
žiuoja ir jau nebegrįšta. Visus 
saisto darbų, mokslų ir šeimų 
reikalai. Visus veikalus ruošia
me tuo pačiu metodu. Žinoma, 
mes nedirbame „stanislavs-
kiškai". Tai studijinis darbas, 
kuriam nėra laiko. N ė vienas 
nė ra suinteresuotas t ap t i profe
sionalu, o jei k a s interesuojasi, 
t a i l a n k o a m e r i k i e č i ų 
d r a m o s s tudi ją . Praėjęs 
..Mackialienės dramos stu
diją", vis tiek į Hollywoodą 
nepateksi. T a d gali i r atrodyti: 
kam dar eikvoti la iką? Šiaip 
stengiamės derintis prie kiek
vieno veikalo reikalavimų ir 
praktiškai prieiti prie proble
mų sprendimo. Labai stengia
mės įsisavinti sceninę teisybę, 
nes scenos melas pati didžiau
sia aktoriaus nuodėmė, kurios 
joks žiūrovas jam neatleis, 
nors ten ir visa pirmoji eilė 
būtų prisodinta dvasiškių. Tad 
mažiau ta lent ingiems, bet 
norintiems dirbti, ak tor iams 
reikia daugiau paaiškinimo, 
daugiau asistavimo jų kuria
m a m personažui surealinti . Ne 
visi yra pajėgūs akivaizdžiai 
išreikšti tai, k a s jau sukaupta 
ir at l ikta aktoriaus dvasioje. 

— Sakykite dar pakarto
tinai, kaip Jūs sugebate lietu
viškai scenai prisijaukinti 
šiandieninį jaunimą? Ar jų 
išvysime ir pastarajame pasta
tyme? 

— „Živilės" pastatyme yra 
tik keturi tikri veikėjai i r 
pasakotojas. Joje vaidina du 
j aun i ir du vyresni, apie juos 
jau esu anksčiau kalbėjusi. 

Iš Antano Škėmos ,j£ivtiės" pastatymo Los Angeles 
mieste; antrojo veiksmo scena: Gluosnis — Aloyzas 

Pečiulis ir Živilė Sigutė Mikutaitytė-Peteraon. 
Suotr. L. Kanto. 

Santaros — Šviesos dvidešimt 
aštuntasis suvažiavimas 

Papartis, sako, pražįstas Šven
tojo Jono naktį, nors niekas jo 
žiedo ar žiedų dar nėra matęs. 
Liūtpėdė alpinė vasarą tikrai žydi, 
tik jos žiedų reikia kopti į trijų 
kilometrų viršukalnes. 

Amerikinės mūsų išeivijos 
gyvenime yra toks fenomenas, 
kurį vadiname Santaros-Šviesos 
federacija. Tai kažkas tarp papar
čio žiedo ir liūtpėdės žydėjimo. Vie
niems Santara-Šviesa neapčiuo
piama, neit atomą, nesuprantama, 
nesurandama. Kitus žavi jos 
kasmetinių trijų dienų žydėjimas 
ir to žydėjimo išgyventi važiuoja, 
skrenda šimtus, neretai tūks
tančius mylių... 

Trijų dienų atrakcija vadinama 
keistu, grubiu, neteisingu vardu: 
Santaros-Šviesos suvažiavimu, 
tartum per tris dienas į santa-
riečius-šviesiečius transformuo-
tųsi ateitininkai, skautai, neoli-
tuanai. šauliai, Lietuvos dukterys 
ir kas tik nori. Visokio plauko ir 

ALFONSAS NAKAS 

kalumas katalikybėje? Ar 
reikalingas?" Pirmosios trys — 
nuo ketvirtadienio popiečio iki 
vėlaus vakaro. Ketvirtoji — 
penktadienio ryte. Spėju, kad 
įvyko viskas kaip surašyta, nes 
tris iš keturių minėtų prelegentų 
matysiu kitose paskaitose ir tik 
viena man nepažįstama. Aplamai, 
šis suvažiavimas — vienas iš 
pačių tvarkingiausių. Man esant, 
įvyko viskas, kaip programoje 
skelbta. O būdavo, vienam kitam 
paskaitininkui visai neatvykus ar 
vėluojant, programa gerokai susi
maišydavo, susijaukdavo. 

* * * 

Red. pastaba. Nespėjus Alfonsui 
Nakui į keturias pirmąsias 
suvažiavimo paskaitas, reikėjo 
ieškoti kito apžvalgininko, kas 
anas paskaitas girdėjo ir kas 

„ — j _^ , sutiktų su savo aprašais čia 
diedukų ir prodiedukų vaikų ir Sugauti jaunimą n ė r a lengvą, ^ ž i a u 8 c i a žmonių suguža, bet j s i t e r p t i I r laimingai p avyko 
vaikaičių išsaugotuose pagel- bet kartais pavyksta : kalbi, * n e o r & a n i z a c i J 0 8 Alkiosįgaires s u g i k a l b ė t i s u Emilija Sakadols-
tusiuose albumuose Trečiame kalbi aukso kalnus žadi, ir', S u T S k t i ^ o įkvėpuot i lietu' 
-a™. i™ ,x ia„i filrtfc, vienas k i t a s susi- viška akademine atmosfera. Kiek 

gundo. Ir j au nori pamėginti . j a u čia tos Santaros, kiek jau tos 
Kartais po vieno pas ta tymo Šviesos, o nuo gramozdiško su-va-
nusiima, kar ta is vaidina ir žia-vi-mo tiesiai liežuvis lūžta (kad 

veiksme rūbai iš 1941 metų. 
Juos d a r dauge l i s a t s i 
mename, nes tuo laiku jau 
vaikščiojome šioje žemėje, kaip 
teisėti jos gyventoaji. Atsi
mename dar ne tik spalvas, bet 
ir stilių. Ir gerai paieškoję spin
tose tų, kurie saugoja viską, 
galėtume ir visai autentiškai 
apsirengti, nors tie rūbai jau 
būtų keturiasdešimties metų 
senumo. Rūbais — medžiagų 
parūpinimu, spalvų sude
rinimu ir pasiuvimu išimtinai 
rūpinosi sambūrio valdybos 
pirmininkė Ema Dovydaitie
nė. Už šį jos didelį darbą, 
sumanumą ir dviejų mėnesių 
paaukotą laiką, mes jai visi 
esame labai dėkingi. Dekora
cijų klausimo išsprendimas 
nebuvo labai komplikuotas, 
nes mūsų sambūrio dailinin
kui Algiui Zaliūnui daryti 
išmoningas dekoracijas — 
vienas malonumas. Šiame dar
be jis patyręs ir su keliais 
padėjėjais reikalą išsprendžia 
palyginti greitai. 

— Kaip ilgai ruošiate 
kiekvieną naują spektaklį? 
Taipgi skaitytojui būtų įdomu 
sužinoti, kaip vyksta viso 
kolektyvo tarpusavio darbas 
nuo veikalo parinkimo iki jo 
premjeros? Ar jau yra įsisavin
tas darbo metodas, ar jis 
kpičiasi, taikstantis prie naujo 
veikalo ar galbūt ir naujų akto
rių? 

— Intensyvia i d i r b a n t , 
spektaklį paruošiame per ketu
ris mėnesius. Žinoma, tai 
priklauso nuo veikalo ilgumo, 
vaidintojų skaičiaus ir imlu
mo. Mano ilgame darbe su 
Dramos sambūriu tarpusavio 
santykiai yra itin geri. Tik 
vienu m v a i d i n t o j u i t eko 
pasakyt i , kad nes i l anky tų į 
repeticijas, dėl nerimto požiū
rio į repeticijų svarbą, nes tuo 
viso kolektyvo darbas buvo 
trukdomas. Visi kiti esame. 

toliau, reiškia — tie jau apsi
krėtė scenos bacila, i r juos j au 
lengvai nuo scenos nenuimsi. 
Sunkiausia tei surast i t ą 
jaunimą. Surasti būtent tuos, 
kurie gal ir norėtų „pamė
ginti". Paklausi dešimties, o 
tas vienuoliktasis ga l ir ateitų, 
bet jo nepaklausi, n e s nežinai, 
kur jo ieškoti. Didelė kliūtis 

bent vadintų dienomis, bet dienas 
Europos lietuviai nušvilpė, dar 
australiečiai atkartojo, tai nebe
patogu). 

Visi S.-Š. suvažiavimai įvyko 
Tabor Farmoj, Almos ir Valdo 
Adamkų (anksčiau Juozo Bačiū-
no) kurorte, prietvakariniam 
Michigane, netoli Sodus miestu
ko. Visi keturių dienų savaitgalį 
po Darbo dienos. Šiemetinis 

kiene. Bet ir ji buvo tegirdėjusi tik 
tris iš keturių. Tad ji čia ir aptaria 
Nijolės I rtinaitytės, Povilo 
Mažeikos Aušrelės Liulevičie-
nės pask is. Gi Algį Mickūną 
girdėjusi dp ir nepavyko sučiup
ti. 

jaunimui reikštis scenoje y ra suvažiavimas prasidėjo ketvir-
lietuvių kalba, kurią visi jie tadienį, rugsėjo 10, ir baigėsi 
vartoja jau labai sunkiai. J i e sekmadienį, rugsėjo 13. 
pradeda gėdytis, kad nemoka 
skaityti, ir jei prašneka — 
patys išsigąsta „lietuviškai" 
pasakyto sakinio. O juk reikia 
ir roles išmokti. Esu mėginusi 
dirbti ir su labai menkai 
težinančiais lietuvių kalbą, i r 
šiandien jie jau neblogai lietu
viškai „kerta". Kai pramoks
ta , tai jau nesigėdina kalbėti ir 
tokiu būdu progresuoja. Bet 
veikalo repeticijų negaliu 
paversti l i tuanistine mokykla. 
Jeigu būtų visas sąs ta tas toks, 
tada, žinoma, būtų verta. O 
dirbti atskirai su kiekvienu net 
ir mano la ikas neleidžia, nes 
be darbo repeticijose yra dar ir 
asmeniškas gyvenimas. 

— Tikriausiai jau galvojate: 
o ką toliau po „Živilės"? Jei ne 
paslaptis, tai norėtų sužinoti 
čia visi teatro ir Jūsų Dramos 
sambūrio bičiuliai. 

— Labai norėčiau gauti 
Dramos konkurse II-ja premi
ja premijuotą veikalą, parašy-

Atsiradau penktadienį, rugsėjo 
11, patį vidudienį, ištisą parą 
pavėlavęs. Jei tikrai viskas įvyko, 
kaip programoj surašyta, pranio
viau keturias paskaitas: Algio 
Mickūno „Vakarų ir lietuvių 
demonai moderniojoje poezijoje", 
Nijolės Martinaitytės „Krėvės 
,Raganius' ir Mero ,Striptizas' 
sintaksiniu-semantiniu požiūriu", 
Povilo Mažeikos „Baltijos jūros 
gamtinė apsauga" ir Aušros 
Liulevičienės „Ar įmanomas radi-

i 

Veikalo pavadinimas skamba 
gan intriguojančiai, gal būtų 
įdomus ir scenoje. Taigi, jeigu 
pavyktų gauti tinkamą veika
lą, d a r mėginčiau su Dramos 
sambūriu jį pastatyti „besisve
čiuojant" Los Angeles mieste, 
nes pati jau persikėliau į Flori
dos „rojų". Ir jeigu anos 
teatrinės užuominos palankiai 
susiklostytų realybėje, ko gero, 
gal ir vėl pasimatytume sosti
nėje — Cbicagoje. Jokio kito 

tą Mažeikos (vardo net neži- veikalo dar nesu ieškojusi ar 
nau). J is pavad in ta s rodos numačiusi, kol kas gastro-
„Apsilankymas", a r panašiai, liuojame su „Živile". Rugsėjo 
P. Mažeika nebuvo atvykęs net 27 d. vaidinome Toronte, 
į premijų įteikimo iškilmes Kanadoje, sausio mėnesį 
Clevelande, tad ir sutikti numatyta suvaidinti ir St. 
neteko. Mėginsiu per jury Petersburgo lietuviams. O kol 
komisijos narius a r Kultūros kas iki pasimatymo Chicagoje, 
tarybos nar ius gauti jo adresą tenykščiame „Živilės" spek-
ir galbūt iš kur nors veikalą, taklyje spalio 25 d. 

Nijolė Martinaitytė paskaita 
„Vinco Krėvės .Raganius' ir 
Icchoko Mero .Striptizas' sintak
siniu-semantiniu požiūriu" 
nagrinėjo abiejų kūrinių stiliaus 
ypatumus. Prelegentė aptarė 
abiejų rašytojų herojų perspek
tyvas, pateikdama sakinių struk
tūrą, ypač nuosakų sistemą. 

Anot prelegentės, Krėvės teksto 
veikėjas visada turi aiškų veikimo 
tikslą ir gali kontroliuoti aplinką, 
o Mero veikėjas yra dažnai bejė
gis paveikti aplinką ir ne visuo
met turi aiškaus veikimo tikslą. 

Okeonografas Povilas Mažeika 
kalbėjo tema: „Baltijos jūros 
gamtinė apsauga". Pradžioj jis 
palygino Baltijos jūros eksploata
ciją nepriklausomybės ir pokario 
metais. P. Mažeika pastebėjo, kad 
tik 20% Lietuvos jūrinio ūkio 
produkcijos eina Lietuvai. Prele
gentas toliau nagrinėjo Baltijos 
jūros užteršimo priežastis. Kaip jis 
išsireiškė: „Baltijos jūrą yra aukš
tos civilizacijos erdvėje". Ją 
supantys kraštai leidžia minera
lines trąšas, kurios paaštrina ir 
taip sunkiai nuo apnuodijimo 
apsivalančios jūros būklę. 
Didžiausia grėsmė Baltijos jūrai 
yra susidariusios gamtinės sąly
gos. Mikroskopin ių gyvių 
perprodukcija priveda prie tam 
tikro jūros gelmės sluoksnio 
apnuodijimo. Kadangi Baltijos 
jūra yra palyginti sekli, tie sluoks
niai gali audros metu būti iške
liami į paviršių ir sunaikinti žuvin
gus plotus. 

Aušrelė Liulevičienė, aptar
dama temą „Ar įmanomas radika
lumas katalikybėje? Ar reikalin
gas?", perėjo krikščionybės raidą 
nuo pradžių iki nūdien. Paly
gindama protestantišką ir katali
kišką filosofiją, A. liulevičienė tei
gė, kad radikalumas ir katalikybė 
yra dvi nesuderinamos sąvokos. 
Radikalumas katalikybėje prive

dė prie protestantizmo (tik Dievas 
gali mus išgelbėti); jis matyti vadi
namos „išlaisvinimo" teologijos 
propaguotojų tarpe (k.a. Pietų 
Amerikoje); beje, radikalumas 
reikalingas ir Lietuvos tikinčiųjų 
kovai. Normaliose sąlygose katali
kybė reikalauja kantrybės 
(konservatyvumo požymis), nes 
pasaulis iš esmės yra geras — jo 
negerovės yra įvykusios dėl 
pakrikusių santykių tarp žmonių, 
kuriuos galima sutvarkyti. 

Penktadienio, rugsėjo 11, popie
tė balzganai saulėta, apykarštė, 
drėgna. Antrą valandą renkamės į 
„barnę". Ten dar šioks toks skers
vėjis ir nepasiekia uodai. Prie 
mikrofonais apkrauto stalo — 
Bronius Vaškelis. Jis skelbia, jog 
trys kalbėtojai prabilsią apie 
literatūrinį sąjūdį, kuris vadinosi 
Trečiu frontu. Ak, ir įspėjo, jog 
nepageidaujama šios popietės 
kalbų ištisai kopijuoti ir pažodžiui 
jas atpasakoti. Kodėl? Vėliau 
sužinojau, jog vienas iš kalbėtojų 
rašo atsiminimus ir čia skaityti 
atsiminimų fragmentai. (Beje, 
tartum kulkosvaidžiai, ant stalo 
sutūpė mikrofonai, sujungti su 
magnetofonais. Magnetofonus 
dabar ir kitų paskaitų metu labai 
rūpestingai prižiūrės ir garso kase
tes nuolat keis Dalia Bylaitienė, 
Romas ir Emilija Sakadolskiai, 
Petras Petrutis, gal dar vienas 
kitas. Kaži, ar jie lauks, iki atsimi
nimai bus išspausdinti kny
gose?...) 

Pirmoji ir ilgiausioji, lygiai 
pusantros valandos paskaita — 
Bronio Railos. Tai „Trečias fron
tas dalyvio žvilgsniu". B. Raila — 
šio sąjūdžio vienas iš pradininkų, 
iš pradžių to paties vardo žurnalo 
redaktorius, „keturvėjiškų" eilių 
rašytojas, kartu su Antanu 
Venclova Salomėjos Nėries 
„manifesto" tašytojas etc. Pats 
tikrasis „Trečio fronto" gimimo, 
žydėjimo ir suvytimo liudininkas. 
Bijočiau teigti, kad jis specialiai į 
S.-Š. suvažiavimą skrido, bet, turė
jęs kultūrinių reikalų Chicagoje 
bei Clevelande, sutiko h* Tabor 
Farmoj duoklę atseikėti, į čia atvy
kęs su žmona Daneta. Paskaita 
buvo nepaprastai įdomi, su ūpu 
prelegento dėstoma. Kalbėjo atsar
giai, nieko kategoriškai netvir
tindamas, nuolat primindamas, 
kad iš 50 metų perspektyvos vaiz
duotėj gali atrodyti vienaip, tikro
vėj kitaip. Spėju, buvo pasirašęs 
valandai, gal tik akademinei 
valandai, bet daugelį kartų savo 
raštą tikslino, plėtė, darydamas 
ilgesnes laisvo žodžio ekskursijas. 
Minėjo savo bendraminčių pavar
des, sodriai juos chatakterizavo, 
pasakojo, kaip ir kodėl vieni kairė-
dami suko į Maskvą, o kiti žygia
vo patriotiniu keliu. 

Broniaus Vaškelio tema — 
,, Trečias frontas istorinėje 
perspektyvoje". Cia jau nebuvo 
sentimentų, nostalgiškos šypse
nos, žodžio „prisimenu". Kalbėjo 
literatūros istorikas, savos rūšies 
prokuroras. Visų pirma klausy
tojus supažindino su trečiafronti-
ninkų biografijomis, kiekvienu 
atveju akcentuodamas sąjūdžio 
dalyvių amžių, besisukantį tada 
apie dvidešimt kelerius metus. 

Klausant šmėkščiojo neminimi 
Amerikos raštingųjų hipių ir jipių 
vardai. Tik trečiafrontininkam 
buvo daug sunkiau kiaurai konser
vatyvią publiką sužavėti. Kai 
prelegentas įrodinėjo kairėjimą ar 
dešinėjimą, tai ramstė gausiom jų 
raštų bei laiškų citatom. Sulasyta 
labai daug autentiškos medžia
gos, kurią spartakai, bet garsiai ir 
aiškiai perskaitė per 52 minutes. 
Taip, čia buvo pateikta visa kon
densuota „Trečio fronto" istorija. 

Sustingusius sąnarius atgai
vinę keliolikos minučių pertrau
ka, išgirdome trečiąjį ir paskutinį 
prelegantą Tomą Venclovą. 
Antraštė „Trečias frontas šian
dieniniu vertinimu" tiksliai nusa
kė turinį. Šis sąjūdis sov. Lietu
voj nesąs slepiamas ir kartais apie 
jį pakalbama. Slepiami tik kai 
kurie jo dalyviai, visų pirma 
Bronys Raila. Tokia situacija tie
siog juokinga, kai, užuot minėjus 
vieną iš pagrindinių sąjūdžio daly
vių, užraukiama žodžiais „ir kiti". 
T.V. stebėjosi tų jaunuolių agre
syvumu. Citatomis iliustravo jų 
dažnai nepraustburoišką, grubią 
kalbą su gausiais barbarizmais. 
Prano Morkūno eiliavimą lygino 
su ruso Klebnikovo. Kalbos grubu
mas jam, T. Venclovai, iš dalies 
patikdavęs, nes tai buvę geri 
skiepai prieš... gramafomaniją 
(jeigu gerai nugirdau). Labai 
abejotinos vertės buvęs jėgos ir 
berno propagavimas brutaliu 
būdu, rodąs ir bolševizmo, ir fašiz
mo įtakas. Priminė, kad kai kurie 
trečiafrontininkai tikrai buvo užsi
krėtę marksizmu. O „marksizmas 
yra gana humanistinė utopija, 
kuri pasibaigia lavonų kalnais". 
Kai kurie ir nebegalėję nuo 
marksizmo pasitraukti. Vis dėlto 
šis sąjūdis buvęs, kad ir nedidelis, 
fenomenas, sukėlęs daug kalbų, 
diskusijų. Dabartinėj Lietuvoj 
gerokai primirštas, literatūriniam 
gyvenime neturįs jokios įtakos. 

T. Venclova irgi kalbėjo 52 
minutes. Kad publiką paskai
tininkų atskleista „Trečio fronto" 
istorija domino, rodė po T. Venc
lovos paskaitos paklausimams 
kylančios rankos. Visų paskai
t in inkų daug iaus i a buvo 
linksniuojamos Kazio Borutos, 
Kosto Korsako, Salomėjos Nėries, 
Bronio Railos, Antano Venclovos, 
rečiau Kazio Binkio ir dar kelių 
kitų pavardės. Prie jų buvo grįž
tama ir paklausimų metu. Gaila, 
kad paklausimams S.-Š. suva
žiavimuose visada beveik nebe
lieka laiko. Ir dabar, daugiau kaip 
keturias valandas atsėdėjus, 
gongui šaukiant vakarienės, 
klausimai — atsakymai tetruko 
tik keliolika minučių. 

Vakarinė programa aštuntą 
valandą prasidėjo neseniai Cleve
lande mirusio modernios muzikos 
kompozitoriaus Jono Švedo kūry
bos pristatymu. Šio renginio 
moderatorius — Mykolas Dranga. 
Trumpai papasakojęs apie kompo
zitoriaus asmenį, pasitelkęs Romą 
Sakadolskį, magnetofono pagal
ba demonstravo pirma vokalis
tams kurtas kompozicijas (dainų 
žodžiai — tai H. Nagio, tai K. 
Ostrausko, tai, regis, dar ir kitų 
lietuvių poetų; o solo partijų atlikė
jos — pamainomis tai D. Stan-
kaitytė, tai Aldona Stempužienė-
Švedienė). Instrumentalistams 
kompozicijas atliko smuikininkai 
Izidorius ir Vytenis Vasyliūnai, 
pianistas Michael Kollars, 
įrašuose pianinu pats J. švedas. 
P a b a i g a i p a d e m o n s t r u o t a s 
„Pokalbis su mirusiais vaikais", 
dedikuotas Algimantui Mackui jo 
pirmąsias mirties metines minint. 
Čia ilgą, graudžią solo partiją 
atlieka Aldona Švedienė. Apla
mai, visas šis beveik pusantros 
valandos (tiksliai — 83 minučių) 
magnetofoninis koncertas buvo 
tartum ištisa šermenų rauda. Tiek 
daug atonalinės muzikos ir tokia ji 
liūdna. Sėdėjome nustėrę, susi
mąstę. Pakirsdavom tik M. Dran
gai skardžiu balsu apie tą muziką 
aiškinant ir naujas kompozicijas 
bei jų atlikėjus skelbiant. Pasku
tiniams akordams nutilus, 
moderatorius iškėlė Aldonos 
Stempužienės-švedienės vaid
menį, įtaką šią muziką kuriant. 
Jei ne ji, sako, nebūtų gimę dauge
lis Jono švedo kūrinių. Aldona 
šiame koncerte dalyvavo kaip 
klausytoja. 

Antroji vakarinės programos 
dalis — Jono Jurašo pokalbis su 
Nijole Martinaityte apie teatrą 
Lietuvoje ir Amerikoje. J. Jurašas, 
S.-Š. suvažiavime dalyvaująs 
pirmąjį kartą, savo paskaitą ar 
pasakojimą pradėjo padėkos žo
džiais rengėjams, kurie jį pakvietė 
tokiam gaunam intelektualų 

būriui kalbėti. Aiškino apie sunkų 
režisieriaus darbą Lietuvoje i r ą j ^ O 
teatro kritikus, kurie spektaHS*-^ 
būsimiesiems žiūrovams sten-
giasi pristatyti taip, kaip partjj* n,J' 
nori, dažnai bandydami žiūrovus 
visiškai apdumti. Pasakojo apie 
Maskvoje jo pastatytą Shakes-
peare'o „Macbeth", Lietuvoje *-Jr>*ix' 
Grušo „Barborą Radvilaitę" (po < 
penkerių metų nuo jo pasitrau-i i 
kimo iš repertuaro dar neišimtą, r, . 
tik kitų režisierių spektaklį s a v a i p . , 
perkurtą), apie New Yorke jo sųrej.jv" 
žisuotus anoniminio Lietuvos r., 
dramaturgo „Pasivaikščiojimą 
mėnesienoj" bei N. Erdmano 
„Savižudį". Daugiau kaip pusva^ 
landį išsikalbėjęs, rodė skaidresne 
Ypač impresyvūs buvo „Masuėm 
betho" spektaklio vaizdai, norą,^. 
įdomių scenų netrūko nei viename.;,.;, 
spektakly į į j »nw 

Gal labiausiai krauju pažliu
gusio „Macbetho" apstulbintf^ir*' 
moderatorė, ir publika preleg'em^u.*, 

spyrė aiškintis, kodėl režisierius J?u 

kartais padaro dramą nebepažį^'*^ 
tama pačiam dramaturg*i$v*>-» 
Atmosfera įkaito, ir visi paliko pm*»J 
savo nuomonių. ••- i8auk; 

Barnę apleidom tik kelios minu-• .;;•„' 
tės prieš vidurnaktį. O buvome . 
susirinkę jau netoli šimto žmonių. 
Virš balzgano dangaus, k a i p u j ^ ^ j 
matinio stiklo, švietė pilnas 
mėnuo. Tik apie pasivaikščio-
jimus šiltoj mėnesienoj nebuvff^*1 

kalbos, nes apspito pikti •MfiCBIC 

Dauguma smukom į administra
cinį namą ir pasklidom po jo erd
vius kambarius. Kadangi bamejeH 
sesija buvo filmuojama, • tsJo'.rT 

vienam kambary didelis būrys-o.~-
stačių dar ilgai spoksojo į TV apa-.. ,,r-
ratą, gal ne tiek paskaitininkus, RJO 
sekdami, kiek savęs ekrane iejšjt^" 
darni. Kiti susimetė į barą, su 
haibolu ar stiklu vyno rankoje' 
režisierių-dramaturgų santykius" 
spręsti. Tabor Farmoj tik retas !-,£*! 

tuoj po vidurnakčio eina guW.3?.- °̂ * 
Š. suvažiavimuose daug miego 
nereikia... - pi 

Šeštadienį, rugsėjo 12 ryte, 
tikom su lenkų poetą ir literatūros ,; 
profesorium Stanislawu Ba-
ranezaku. Įžangą padarė Ro- ' 
mas Misiūnas. Publiką su svečiu 
supažindino T. Venclova. Tarp IriV "_ 
ko pasakė, kad Harvardo uni
versitete katedra jo laukė bene aš* ' 
tuonerius metus n* tik dabar 
sulaukė. Ir kad Lenkijos rei-~'>" 
kaluose jis (Baranezak) yra dfe:!3C 
džiausiąs autoritetas po poniai; , 
žiaus Jono Pauliaus II . S, 
Baranczako angliškai rašytos pa
skaitos tema buvo "Beyond anf l R " 
against the censorship: Po> 
lish I i terary life 1 9 7 6 - 1 9 8 1 ^ ^ 
Išvydome aukštą, laibą, dailiotT -
juodos barzdos ir ūsų užgožtai B n 
smulkoku veidu, jaukių, inteligen--'^ 
tiškų akių vyrą. Po poros padėkos^ 
už pakvietimą sakinių, jis įniko į prr 
paskaitos tekstą. Skaitė sparciaį,, , , 
tykiai, dusliai, žodžius dažnaijįe;:'„ ,y' 
damas, akių beveik nepakeį. ,_ 
bamas. Nežinau, ar kas nors 
ką, ką jis perskaitė, suprato, nors 
jo anglų kalba labai gera ir akoan.' 
tas ne problematiškas. PagąlT,.,_, 
vojau: papjautų jis savo studen-R n 
tus , je i ne p a l a i m i n g i e j i ^ , 
magnetofonai. Būdamas puskur- -
tis ir šį kartą be magnetofono, aa 
jo paskaitoj pagaudavau tik kai1 

kurias pavardes, kai kurias datas,*— 
miestų vardus, tik nuotrupas. TedBP?^ 
nojau, kad jis kalba apie lenkų- ll1 •-- T 

teratų vargus ir laukiau kad gremf 
čiau užbaigtų. Ačiū Dievui, tetruko r y 
tik 35 minutes. Pasipylė klaun 
simai. Publika norėjo žinoti danT „s 
giau apie Lenkijos Rašytojų uniją, _ 
ir kaip ji traktuoja mažumas. Kįti'-7 
domėjosi paskirais lenkų raly-"yi 
tojais. Pakartotinai buvo klausta-' ~* 
mas apie Paryžiaus "Kultūrą'**'n 

(lenkų išeivijos geriausią žuma> ~ 
lą), apie popiežių, katalikus, api* > 
Lenkijos ateitį aplamai. I i atefc. :, 
kymų jautei poeto nepaprastą r ; 
orientaciją, universalumą, eru-c;; 
diciją. Bet tikrąją jo vertę pajusi-^ 
me tik vakare, ir apie tai vėliau] " " 
kalbėsiu. Diskusijas, kaip visa 
nutraukė į valgyklą flaukian 
gongo dūžiai. ,M. * • 

Šeštadienio antros valandos11 A 

sesija skirta Mariui KatiliškMP1 

Cia moderatorės pareigas ėjo A*4> * -
ra Marija Jurašienė. Prieš kviesi .- . 
dama vieną po kito du paak**,, , 
tininkus, ji prisiminė epizodą ii 
savo darbo LTSR Vairtybinėyf,, H. 
dykloj. Ten, redaktorių "**Mpę, ,}•.-,';,,» 
biausiai iš išeivijos rašytojų žino
ma Antano Škėmos ir Mariaus" 
Katiliškio kūryba. Tik ką iilefttuV". 
M.K. romaną "Miškais ateina rV ' ' 

(Nukelta į 3 psl.) '" ""u 
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B&riso Pasternako drama ir... du lietuviai 
•a^ 

J U R G I S G L I A U D Ą 

SKIS 
lis stambioji ameri-

kiečių-knygų leidykla (Double-
day)> iėleido Olgos Ivinskajos 
memuarus "A Captive of Time" 
(Laiko^kalinys) vardu. Titulo 
potekstėje buvo nurodymas: 
"Mahometai su Pasternaku" ir 
"Ji ' DVTVO Larą 'Dr. Zivago' 
romą 

Knyga netrukus prasiveržė į 
"best>i«ellerių" sąrašą ir ilgus 
mėnesius ten puikavosi, su
laukdama labai palankių įver
tinime? Juk šimtai tūkstančių 
amerikiečių skaitė Boriso Pas-
terako1 romaną, ir milijonai ma
tė pagą] tą romaną pastatytą to 
P a t įJįScVadinimo filmą. Nos
talgiškoji "Laros tema" filme 
žavėįįr-klausytojus - žiūrovus. 
"Lasoe- tema" buvo įrašyta 
plokštelėse ir buvo viena la
biausiai perkamųjų plokštelių 
rinteSfe'/ 1958 metais poetas 
Borisas Pasternakas gavo No
belio" lrtearatūros premiją, bet 
sovietų^ valdžios ir spaudos su

keltas jo persekiojimas, grasi
nimą^ ištremti, etc. privertė lau
reatą jpremijos atsisakyti. 

Ragsrano ir filmo sėkmės lais
vuose kraštuose autorius ne
matė'. \Jis mirė netrukus po No-
belio^-premijos katastrofos, 
staigaus vėžio sunaikintas. Jis 
buvo' Sovietinės valdžios sunie-
kintas, biurokratų suterorizuo
tas. Ir. vis už tai, kad sovietinės 
leidyjdps atmestasis "Dr. Ziva
go". rankraštis pasiekė laisvąjį 
užsienį, buvo čia išverstas į ita
lų kalba ir Italijoje išleistas. 
Vėliau romanas buvo verčia
mas į daugelį kitų kalbų. 
Vėliausiai gi pasirodė ir ori
ginalo kalba, rusiškai. Valdiš
kosios Sovietinių rašytojų 
sąjungos įvairus tyrinėjimai, 
smerkimo posėdžiai, inkrimi-
navįmai autoriui kaltės už so
vietinės tikrovės tariamąjį 
kraipymą sudarė epochinį kū
rėjo įaisvės varžymo spektaklį. 
"Dru Zivago" smerkimo ir per
sekiojimo procesai, aišku, nu
vedė autorių į kapą anksčiau. 

Olgos Ivinskajos memuarai 
kaig^tik ir pavaizduoja šitą 
šiurpų; poeto gyvenimo periodą 
d e t a l e , vaizdžiai ir objekty
viame ©figa buvo Boriso Paster-
nakotlraugė, kartais sugyven-
t inėfkartais artimiausias jo 
asrfltter. Pavaizdavęs ją savo ro
mane 4 Laros personaže, Bo-
sisasrPasternakas palietė am
žiną beletristikoje femme fatale 
gaidą ir padarė tai galantiš
kai vp|ačiu mostu, įsimintinai. 

Neauostabu, kad telentin-
goji'Olgos - Laros plunksna tu
ri apie ką kalbėti, apie intymu
m ą ' ^ ' viešuosius tos dramos 
bruožus. 

ifgje jau pasaulinės literatū-
ro8.ai#rity atsidūrusioje dra
m o j e kaip rodo šio škico pa
vadin imas , dalyvavo du 
lietuviai. Apie tai Olga Ivins-
kajtfmini šiuose memuaruose. 

Btfrjso Pasternako aršiausio
jo Srlferkimo siautulyje "Lite-
rattytfjaja Gazieta" paskelbė 
pilrją specialaus komiteto "Dr. 
Zivggp" ir jo autoriaus reikalų 
nutarimą. Šiame nutarime 
majome sovietinės "dialekti-
ko»"J*ampus: buržuazinės pro
pagandos įrankis, šmeižikas, 
reMOhucinio judėjimo išdavi-
kasVTJ&rsidavėlis ir t.t. ir t t . Bo
risai*" Pasternakas buvo iško
neveiktas, ir visad atviros KGB 
veiSimo durys buvo plačiau
siai'"pradarytos, norint sunai
k i n i poetą, kaip buvo sunai-
kinjta-jų labai daug. Norėdami 
vad»vu nurodymu visiškai nu
žudyti Borisą Pasternaką, kaip 
žmogų, kaip poetą, kaip rašy
toje, per trisdešimt komitetan 
atrirVktųjų rašytojų kelių pusla-
pių'hūtarime, lyg kalnų griū-
tis/ftaiško neklusnų poetą, sa
vo garbingą vakarykštį kolegą. 
Ir larg trisdešimt penkių rašy
tojų, kurie čia ėjo kūrėjo laisvės 
ir jo intelekto naikintojų parei-

Bronius Murinas Žvejų uostas, 1977, akrilis. 
I i dailininko darbų parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent
re, Chicagoje, s.m. spalio 9-18 d. 

gas mūsų Rietuvių, gėdai riog
so parašas. — A. Venc lova . . . 

Tačiau Boriso Pasternako 
persekiojimo siautulys, sieks
niniai rašiniai sovietų spau
doje, visaip dergia poetą, jau li
gonį, prieš jį nukreiptieji 
televizijos ir radijo reportažai 
— visa tai poetą kaip tik la
bai išgarsino sovietų imperijo
je. Jo, persekiojamojo, garsas 
didėjo dienomis bei valan
domis. Tai buvo milijonų už
uojautos laiškai. Dešimtimis 
tūkstančių laiškų buvo užvers
tas Peredelkino kaimo paštas. 
Kalnus tų užuojautos ir drą-
sinimo laiškų siuntė SSSR-e gy
veną jo gerbėjai. Persekio
jamas ligonis poetas tapo 
tiesos skelbimo simboliu. Dar 
mažai kas galėjo tada patirti, 
apie ką byloja valdžios pa

smerktas romanas "Dr. Ziva
go", bet ir ankstesnis poeto 
palikimas, įrodęs jį esant vie
n ą geriausiųjų Parnaso žmo
nių, skatino tūkstančius rizi
kuoti ir pareikšti jam savo 
užuojautą, savo padrąsinimą 
bei pritarimą. Olga Ivinskaja 
mini kelis itin turiningus, bū
dingus užuojautos ir drąsini-
mo laiškus. Jų tarpe ji itin deta
liai rodo Latvijos lietuvio P . 
J a n c e v i č i a u s laišką, (angliš
kai: P. Yantsevichus). Pavardė 
aiškiai lietuviška. P. Jancevi-
čius rašo: "Pasternakas atlai
ko kiečiausią laiko bandymą. 
Jo skaitytojų skaičius nėra di
delis, bet kiekvienas, kas įžen
gė į nepamėgdžiojamąjį jo 
poezijos pasaulį, liks visad jam 
ištikimas. Dabar yra mada 
gerbti rašytoją už atvirumą ir 

orumą. Pasternakas buvo vie
nas iš kelių, kuris teikė pirmu
mą tylai prieš neatvirumą. 
Šiurpiausia jo kelio dalis jau už 
nugaros, ir prieš jį diena, kada 
jis nustos būti "poetų poetas", 
bet bus jis poetas kiekvienam". 

Kaip ir reikia laukti, paguo
dos laiškas naikinamam poe
tui turėjo būti įsuptas į neda-
sakymų skraistę, į kazuistikos 
užuominas. Juk tai yra didelė 
Latvijos lietuvio P. Jancevi
čiaus drąsa guosti poetą, kurį 
kitas lietuvis išvadino kūrybi
ne menkysta, režimo priešu ir 
užsienio imperialistų agentu 
(A. Venclova). 

Dviejų lietuvių konfrontaci
ja Olgos Ivinskajos atsimini
muose galbūt ir mums gali būti 
įdomi savo unikalumu, savo 
komitragiška gaida. 

Santaros - Šviesos dvidešimt aštuntasis 
(Atkelta iš 2 psl.) 

duo", buvusi pašaukta telefonu "iŠ 
viršaus" ir rūstus balsas išrėkęs: 
"Ar žinote, ką jūs padarėt? Jis bal
taraištis!.." 

Pirmasis paskaitininkas — Rim
vydas Šilbajoris. Tema: "Kati
liškio apsakymo struktūra".. 
Daugiausia kalbėjo apie M.K. no
velių rinkinius "Šventadienis už 
miesto" (1973 m.) ir "Apsakymai" 
(1975 m.), bet užgriebdavo ir kitus 
kūrinius. R. Šilbajoris kiekvieno 
beletristo ir poeto kūryboje mato 
keleriopai daugiau, negu eilinis 
skaitytojas, o kartais gal daugiau 
ir negu pats kūrėjas... Ir ši jo pa
skaita žėrėjo visais Katiliškio ir vi
sais Šilbajorio perlais. Didžiau
sias malonumas, kai aptariami 
M.K. kūriniai skaityti (ir aš, ir, 
spėju, dauguma klausytojų buvo 
skaitę). Akademinė valanda pra
ėjo it akimirka. 

Antroji paskaitininke, Violeta 
Kelertienė, mikroskopiškai nagri
nėjo M.K. kūrinį, romaną "Miš
kais ateina ruduo" (" 'Miškais 
ateina ruduo' pasakotojas — 
nepriklausomybės epochos 
dainius"). Pasidėjo krūvą mašin
raščio lapų ir ėmė berti žodžius it iš 
kulkosvydžio. Pirmasis įspūdis: 
čia vėl kaip Baranczakas!.. Bet 
vis dėlto ji truputėlį lėčiau, trupu
tėlį garsiau ir gražiai lietuviškai. 
Už kelių minučių ėmiau suprasti 
kiekvieną prelegentės žodį. Ėmė 
cituoti sodrias romano ištraukas. 
Apie žemės ūkio produktus. Apie 
gyvulius. Apie nekasdieniškus, Vi
talius žmones — kaimiečius. V. 
Kelertienė neturėjo laiko pauzėm 
ir gestam, kaip Šilbajoris, bet ji tu
rėjo labai daug ką pasakyti. Nepa
jutome, kaip prabėgo nebe aka
deminė, o beveik visa tikra 
valanda (57 minutės). Spėju, kad 
jos paskaita vertai atsidurs atei
ties "Metmenyse", tik jaučiu, kad 
ten bus gerokai aptrumpinta. 

Vienintelis programos pakei
timas, tiksliau praplėtimas, pra
turtinimas, įvyko tuoj po M. Kati
liškiu! skirto simpoziumo. Užuot 

suvažiavimas 
dvi valandas skyrus S. — Š. fede
racijos organizaciniams reika
lams, įvyko aplinkybių pateikta 
staigmena — susitikimas su aka
demiku Kaziu Ėringiu, naujausiu 
bėgliu iš okupuotos Lietuvos. Iš so
vietinio laivo į amerikiečių prie
globstį liepos gale patekęs, dr. K. 
Eringis tik prieš keletą dienų prieš 
S. — Š. suvažiavimą atsirado šia
me krašte. Jau buvo turėjęs spau
dos konferencią Chicagoje, jau ap
rašytas mūsų dienraščiuos ir 
savaitrasčiuos, tad aš apie jį kal
bėsiu kuo mažiausiai. Suvažia
vimo publiką su svečiu supažin
dino Tabor Farmos šeimininkas 
Valdas Adamkus. Dr. K. Ėringis 
pusvalandį kalbėjo apie priežas
tis, privedusias jį savo mylimą 
kraštą palikti ir nurodė tiek lie
tuvių tautai gresiančius pavojus, 
tiek prošvaistes. Kalbėjo emociš
kai, pilnomis ašarų akimis ir emo
cija užkrėtė klausytojus. Jam bai
gus, publika stačia ilgai, karštai 
plojo. Iš tikrųjų, ir prieš oficialų 
pristatymą ir po to jis dalyvavo 
kiekvienoj paskaitoj, kiekvienam 
renginy, o visokių pauzių metu vi
siems buvo prieinamas, pašne
kinamas. Man padarė nepapras
tai rimto, doro, didelės erudicijos 
žmogaus įspūdį. Be abejo, mūsų 
išeiviją jo asmenybė didžiai pra
turtino. 

Apie S. — Š. organizacinį posė
dį tuo tarpu nieko, nors jame apie 
dešimtį minučių praleidau ir gir
dėjau finalą. Pora pastabų — 
reportažo gale. 

Šeštadienio poezijos ir dainos 
vakarą pradėjo keliais žodžiais 
I^akštuonė Vėžienė. Paaiškinusi, 
ko jame galim tikėtis, pakvietė Al
girdą Titų Antanaitį aptarti dvi 
naujausias A. Mackaus Knygų 
fondo knygas Aptarimas buvo 
lakoniškiausias ir tiksliausias. Ki
tuose Eduardo Cinzo kūriniuose, 
sako, su8idūrėm su moterim, kuri 
vadinasi Mona. Ją toliau pieš
damas, Cinzas dabar paskyrė vi

są romaną ir pavadino "Mona". O 
Liūne Sutema išleido penktąjį ei
lėraščių rininį, pavadintą "Ven
deta". Tuoj išgirsite iš „Vendetos" 
ją pačią skaitant. Tai ir viskas. 
Maždaug šitaip, gal kiek kitais žo
džiais. AT. Antanaičiui už tai ver
tai paplojom. 

Savo poeziją skaitė trys: Liūne 
Sutema, Stanislaw Baranczak ir 
Tomas Venclova. L. Sutema — tik 
vieną vienintelę ilgą ir kraupią 
"Vendetą". Labai aiškiai, savitai 
interpretuodama, žodžiais plak
dama save ir „juos", melsdama 
Viešpatį, kad niekam (jai ir jiems) 
neatleistų, nes ji ir jie žino, ką da
ro... 
. S. Baranczako pirmasis eilėraš
tis nepadarė įspūdžio dėl pana
šaus skaitymo kaip rytinėj pa
skaitoj. Tik kai T. Venclova 
išvertė, jis sužibo tikru deimantu. 
Sekė gal tuzinas ilgesnių eilėraš
čių ir trumpučių miniatiūrų, pa
mainomis vis T. Venclovos ver
čiamų. Jie visi publiką žavėjo 
gilumu, vaizdumu ir forma. Net jei 
T. Venclova ir buvo juos savaip iš
gražinęs versdamas, jie labai gra
žiai skambėjo ir lenkiškai, kiek 
mes poeto duslius žodžius sugau-
dėm. Vėliau juokavome, kad poezi
ja šis vyras lenkia ir popiežių. 

T. Venclova, išvertęs paskutinį 
svečio eilėraštį, paskaitė vieną ar 
du savo kūrinius, berods iš "98 
eilėraščių" knygos. 

Kncertinę dalį atliko daininin
kė — sopranas Audronė Simonai
tytė - Gaižiūnienė, pianinu paly
dima Aloyzo Jurgučio. Į programą 
buvo įrašyta 16 dainų, bet, pub
likai pašėlusiai plojant ir neatlai-
džiai prašant, pridėjo dar ketu
rias. Dainavo H. Wolfo, F. 
Schuberto (3). S. Rachmaninovo 
(2), P. Čaikovskio, G. Gudauskie-
nės(2), B. Budriūno, V. Baumilo, 
E. Griego(2), W. A. Mozarto,G. 
Puccini kūrinius ir vieną liaudies 
dainą (nežinau, kieno kūriniai bu
vo dainuoti bisams). Jaunos, liek
nutės dainininkės balse buvo tiek 
jėgos, kad, jei bamėj būtų ivietę 

JULIJA SVABAITĖ 
MIŠKAS 
Iš Čiurl ionio pave iks lo 

...sapnuok jį taip, kaip aš jį sapnavau... 
Čiurlionio žodžiai seseriai Juzei. 

Batus paliksiu prie durų, 
kad negirdėtum 
kaip aš pareinu 
iš savo klajonių po girią. 
Dovanų aš tau parnešiau — 
Mišką 
su karūnuotom pušim 
ir karaliais, 
žalčiais, 
vaidilutėm, 
klajojančių dzūkų 
vėlėm... 

Tą paveikslą 
aš pakabinsiu virtuvėje. 
Kai susirinksite — 
keturi broliai 
ir keturios seserys, — 
aš jus apglėbsiu 
pušų rankomis, 
graudžia vargonų 
giesme... Kaip sunku man ištverti 
be savo miško, 
be namų slenksčio, 
be savo šulinio 
vandenio... 

TIESA 

Iš Čiurl ionio paveiks lo 

Sudegė mano angelai. 
Į šviesą 
jau kelio nebėra. 
Užteks man, 
kad pažinau ko vertas 
išrinktųjų dangus, 
į kurį veržėsi 
mano siela. 
Giesmės ir maldos — 
netikros, 
meile šviečiantis veidas — 
kaukė. 
(Juo aš tikėjau, 
jis buvo 
mano TIESA) 

Iš tavęs aš gavau, 
o tėve, 
tą nemokėjimą gyventi: — 
iš tavo žvilgsnio, kuris vedė 
pro vyšnių sodą, 
ievą, 
kadagyną, 
(Limoriukui lydint) 
su meškere 
ir kibirėliu rankose. 

Tu pasakojai man 
apie nežemišką vargonų 
grožį 
ir apie bažnytėlę, 
iš kurios tave išvarė 
todėl, kad dzūkiškai 
giedojai... 

...Bėgo bėgo bareliai 
iš miegančio Raigardo 
slėnio, 
paskendusio miesto 
griuvėsių... 
(Dabar tik suprantu, 
o tėve, 
kodėl tą dainą dainavai man, 
kodėl tau širdį gėlė, 
laiminant duoną ir žuvį 
virš tuščio 
kibirėlio...) 

Julija Š v a b ai t ė, kurios naują poezijos knygą 
„Vilties ledinė valtis" išleido Ateities" leidyklos Lite
ratūros fondas. Cia spausdiname pluoštą eilėraščių iš ką 
tik išėjusio rinkinio. 

DAR KARTĄ 

Dar kartą, 
per Vilniaus miestą miegantį, 
per miglą, 
kai neramu širdy, 
kai jūsų 
seniai jau nebėra, 
Observatorijos bokšte 
šikšnosparniams dar budint, 
pelėdoms raudant, 
kai dabar viskas 
jau viskas atimta man, — 
tavo kieme 
šešėliai draugų, 
balsai jų 
čia pat, gyvi... 
Mes lydim Krėvę, — 
jo aukštakulniai, juokingi batai 

miegančių gatvių akmeniu... — Kolege, 
į studijas, rimčiau... — 
Prie Tauro 
atsisveikinam 
ant amžių amžinųjų 
su išbarstytom knygom 
ir užrašų lapais vėjuje 
Dar kartą 
per ilgus ir klaidžius 
koridorių ir skliautų labirintus, 
pro iškilmingą Aulą, 
Zodiako ženklus, 
pro tamsią auditoriją langų vijokliuos, 
kur vieną vakarą 
sėdėjo Putinas ir verkė: 
MORTUOS VOC O, 
VIV O S PLANG O 

Pasilik, 
pasilik Aušros Vartuose, 
apatiškoji Madona, 
prikalta 
dviem tūkstančiais 
ir aštuoniais šimtais vinių 
prie Vilniaus sienų, 
prie antikinių bokštų, 
prie penkių 
Vilniaus vartų, 
be kūdikio, 
be aukso rūbo, 
be sidabrinių votų, 
be rožių ir akantų... 
Nusidėjėlių motina, 
šventųjų motina, 
padegėlių motina, 
aklųjų ir nebylių. 
Arimų motina, 
duonos trupinių, 
vatinukų ir pilkų 
žiponėlių. — 

Žvėrys turi urvus, 
dangaus paukščiai lizdus, 
tiktai tu neturi sau 
galvos kur priglausti 

KUNIGAIKŠTIENĖS V E I D A S 
Aštuonios ąžuolo lentos, 
kreida ir aliejus. — 
Vandens ir klijų dažuos 
kunigaikštienės 
veidas. 
Neleido 
jie niekam paliesti 
karališko tavo rūbo... 
Įdubo Vingrių šaltiniai, 
išseko vanduo, 
išdžiūvo 
odiniai kibirai... 
Gaisras 
ir Badas. Basos 
vaikų ir senelių kojos... 
Rymojai 
bejėgė tu, uždaryta 
Vilniaus pily, 
begėdiškai išjuokta, 
nematoma, nepažįstama 
griūvančioj karalystėj... 
— Nuo maro, bado, ugnies 
ir karo išgelbėk mus 
ir padaugink mums 
rupią duoną. 
gvazdikų lyną. 
šulinio vandenį, 
midų, 
žuvis 
ir aliejų 

-

žvakės ar dujų lempos, būtų tikrai 
visos užgesę. Muzikos žinovai 
man sakė, kad jos balsas gerai iš
lavintas ir tobula klausa. Nedrįs
čiau ką nors sakyti savo vardu, 
nes nesu muzikalus. 

Vėl šilta, balzgana mėnesiena, 
pokalbiai su draugais bare ir kele
tas valandų neramaus miego. 

Sekmadienio, rugsėjo 13-tosios 

ryte, bamėj prieš mikrofonus sto
jo Mykolas Drunga. Visų pirma jis 
pranešė liūdną žinią, kad tik ką 
Clevelande mirė PLB garbės pir
mininkas, pedagogas, kalbinin-

(Nukelta į 4 psl.) 
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Santaros - Šviesos dvidešimt 
aštuntasis suvažiavimas 
(Atkelta iš 3 psl.) 
kas ir visuomenininkas Stasys 
Barzdukas. Po to pristatė paskai
tininką, germanistę, profesorę 
daktarę Audronę Barūnaitę -
Willeke (šia proga pastebėsiu, jog 
beveik visi S. — Š. suvažiavimų 
paskaitininkai ir labai daug šiaip 
dalyvių turi PhD, MD bei kitus 
mokslo laipsnius, tik čia nemada 
juos mokslo laipsniais tituluoti, 
nebent iš reikalo paaiškinama, jog 
ta ar tas dėsto kuriame universi
tete; užtat ir savo reportaže nei vie
no netitulavau, jeigu jie pro
gramoje, ar moderatorių, nebuvo 
tituluojami). Jos paskaita: 
"Vaikystė vorantiklių narve — Al
donos Gustaitės poezija". Šios 
nuosatabios, Berlyne gyvenan
čios, vokiškai rašančios, 11 (taip, 
vienuolika!) poezijos rinkinių išlei
dusios lietuvaitės supažindinimas 
su platesne išeivijos visuomene 
jau seniai prinokęs ir pernokęs rei
kalas. Tiesa, ji jau buvo prieš bene 
tuziną metų atkasta "Aidų", be
rods supažindinta ir su "Draugo" 
skaitytojais, bet vėliau ją, politiš
kai r aivią (tai ir paskaitininke pa
tvirtino), uzurpavo prokomunis
tinis "Nemuno kraštas" bei 
Vilniaus partiečiai, ir išeivija vi
sai pamiršo. Dr. A. Barūnaitė 
papasakojo apie šiltą pasimaty
mą Berlyne ir panagrinėjo jos la
bai originalią lyriką, perkrautą lie
tuviškom temom, iliustruotą 
dailiais piešiniais. Vieną knygą, 
poetės užrašytą, ji po paskaitos 
mums ir parodė. Didžiai įdomi, 
vertinga paskaita — raktas į Al
donos Gustaitės (pasirašančios Al
dona Gustas) poeziją bei asmeny
bę. Kokį susidomėjimą ji sukėlė, 
rodo prelegentei pateiktų 13 klau
simų (jų būtų buvę ir daugiau, bet 
moderatorius po 13-to paklau
simus nutraukė). O publika klau
sė, tarp kitko, kur jos (Gustaitės) 
knygą galima įsigyti (atsakymas: 
jų išleidžia labai mažais tiražais, 
tad išgraibstoma, net pati poetė ki
tų nebeturi); prašė ką nors paskai
tyti originale, vokiškai (prelegen
tė paskaitė); klausė, ar prelegentė 
neturi poetės nuotraukos (netu
rėjo); klausinėjo apie tėvus, vyrą 
(prelegentė, ką žinojo, papasa
kojo). 

Suvažiavimą oficialiai trumpu 
žodžiu užsklendė Tabor Farmos 
šeimininkas ir daugelio suvažia
vimų (įvykusių po J. Bačiūno mir
ties) globėjas Valdas Adamkus, Jo 
paskutiniai žodžiai: "Iki pasi
matymo šiuo laiku kitais metais, 
29-tame suvažiavime!" Nuaidėjo 
Tautos himnas. Laikrodis rodė 
11:22 vai. 

sose šeštadienio paskaitose daly
vių skaičius sukosi apie 85-100 
žmonių. Koncerte (ir poezijos 
vakare) — apie 130. 

Mackaus knygų fondo ir S. — Š. 
federacijos organizaciniams rei
kalams užteko apie 40 minučių. Tą 
apie 30-35 žmonių posėdį stebėjau 
paskutines 10 min. Kalbėjo Vy
tautas Kavolis. Minėjo "renkamų
jų" pavardes, o visi plojo. Nei pre
zidiumo, nei sekretorių, rašančių 
pasaulį drebinančios organizaci
jos protokolą. Viskas žaibo grei
tumu, tik "ant žodžio". Išvažiuo
damas gavau naujosios Santaros 
— Šviesos federacijos valdybos są
rašą, kad paskelbčiau pasauliui. 
Skelbiu: pirmininkė Nerija Lin
kevičiūtė; nariai — Romas Saka-
dolskis, dr. Rimvydas Šilbajoris, 
dr. Jonas Valaitis. Henrieta Vepš-
tienė. 

O kitam suvažiavimui rengti 
perrinkta ta pati, šiemetinė ko
misija. 

P.S. Visas suvažiavimo dienas 
barnėje, ant stalo, buvo išdėstyti 
gal pora tuzinų Irenos Mitkutės 
knygrišybos meno pavyzdžių ir 
ant sienos Janinos Tallat - Kelp
šaitės pluošto skulptūros darbų. 

Mirštąs už savo kraštą per 
vieną dieną daugiau tėvynei 
patarnauja, kaip kiti per visą 
savo gyvenimą. 

Periklis 

NAUJI LEIDINIAI 

Vytautas Ignas Neptūnas, 1977, medžio raižinys. 
Ift dailininko darbų parodos „Galerija", 744 N. WeUs St., Chicagoje, i.m. 
spalio 6-25 d. 

Mokslinis erdvės lėktuvo krovinys 

Netiesa, kad linksmumas atei
na tik nugėrus. Po himno ir bend
ros nuotraukos, keli vyrai buvo 
paprašyti iš barnės nugabenti pia
niną į valgyklą. Vidury kiemo jie 
sustojo "pailsėti". Pristumtas suo
lelis, pasodintas Mykolas Drunga 
ir pradėtas jo "rečitalis". Subėgo 
visi kas gyvas. Neilgai klausėmės. 
Mykolui akompanuojant, ėmėme 
dainuoti, susibūrę į ratelį. Jonui 
Jurašui vis padiriguojant. Trečia 
diena ta pati balzgana saulė. Da
bar, prieš pat vidudienį, ir vė-
jeliūkštis. Gėlės ir Šv. Juozapo 
upės kvapas. Daina po dainos, dai
na po dainos. Ak, ir vėl tas nelem
tas valgyklos noragas. Prisimi
nėm, kad reikia baigti, pavalgyti 
ir į automobilius... 

Kiekvieneriais metais sutinku 
ten nuostabių žmonių, jei tik nu
važiuoju. Šį kartą buvau dvejus 
metus praleidęs. Be abejo, pats 
įdomiausias žmogus šį kartą buvo 
dr. K. Eringis. Paskui keletas ma
no draugų šviesiečių, su kuriais ry
šiai nenutrūko nuo laikų Vokie
tijoj, per trisdešimt su kaupu metų. 
Tik jų pavardžių nebeišskaičiuo-
siu. nes taip baisiai ištęsiau savo 
reportažą. Labiausia pasigedau 
Manaus Katiliškio, kuris čia me
teoru nušvisdavo šeštadieniais Ii 
teratūros vakare, ir ar tą pačią 
naktj, ar sekmadienio ryte ding
davo. Ir Vinco Rastenio, su kuriuo 
gretimai sėdėdavau dešiniame 
barnės šone. Jį liepos vidury ap
lankiau New Yorke ir iš jo namų 
išėjau r.fapsakiim;)1. pnhlnk,*t;-i>. 

Atsisveikinant Valdas priminė, 
kad užsiregistravusių šiame su-
važiavimp buvę 161 Bet ne visi 
ten nakvoja, viilgr, rpgisf.ruoja.i; 
Tikrai huvo apie f̂*1 Kevpik vi 

Jei kliūtys kelio nepastos, 
ne t rukus erdvės l ėk tuvas 
Columbia pakils antrajam 
bandomajam skrydžiui arbi-
ton aplink žemę. Šį kartą bus 
bandoma, kiek erdvės lėktu
vas (Space Shut t le ) y r a 
tinkamas mokslinių tyrinė
jimų reikalams. Dėl to jo 
krovinį sudarys įvairūs instru
mentai, kurie tirs žemės resur
sus, atmosferinius fenomenus 
ir vandenynus. Sudėtingais 
eksperimentais bus tiriama, 
kuriose žemės vietose esama 
alyvos, dujų bei mineralais 
turtingų uolų formacijų. Taip 
pat tirs oro taršą, matuodami 
a n g l i e s v i e n d e g i n i o 
pasiskirstymą vidurinėj ir 
aukštojoj troposferoj (12 iki 18 
kilometrų aukštyje), nusta
tinės algių koncentracijos 
vietas vandenynuose, nes jos 
galėtų būti žuvų maitinimosi 
sritys, ir nurodys galimas 
taršos problemas. Be to seks 
žaibų aktyvumą žemės atmos
feroje ir vykdys biologinį 
eksperimentą, kurio tikslas 
bus nustatyti ryšį tarp augalų 
augimo ir drėgmės kiekio 
besvorėje erdvėje. 

Visi eksperimentai galės 
būti kontroliuojami iš žemės 
k o n t r o l ė s c e n t r o a r b a 
astronautų įgulos pačiame 
erdvės lėktuve kompiuterio 
p a g a l b a . E k s p e r i m e n t ų 
duomenys bus įregistruoti 
filmose ir magnetofono juos

telėse. Lėktuvui nusileidus, ka
setės bus perduotos mokslinin
kų štabui analizuoti. 

Columbia erdvės lėktuvo 
orbita bus visai apvali 280 km 
(arba 174 mylių) aukštyje. 
Misija tęsis 4 dienas. 

A. Radž iu s 

Nelinksmos 
Nostradamaus 

pranašystės 

Šiais metais Prancūzijoje 
buvo išleista Jean-Charles de 
Fontbruno knyga „Nostrada-
mus — istorikas ir pranašas" . 
Kadangi knygos paruošimas 
bus brangiai ka inavęs , tai ji ir 
nepigi — jos ka ina apie 20 dole
rių. Dėl to, matyt , ir pirkti jos 
niekas neskubėjo, iki į valdžią 
dar nebuvo atėjęs prez. Mitter-
r a n d a s su s a v o kair iąja 
vyriausybe. Tik tada pašėlo 
visi skubėti pirkti ir skaityti, ir 
per mėnesį buvo išparduota 
100,000 egzempliorių. Mat, 
knygoje a iškinama Nostra
d a m a u s p r a n a š y s t ė , kad 
„Rožės metai" sutaps su 
pasikėsinimu į popiežiaus 
gyvybę. Rožė yra Prancūzijos 
socialistų simbolis. Vadinas, 
viena pranašystė jau išsipildė! 
Dėl to ir knyga graibstoma, 
nebesigailima jau pinigų jai 
įsigyti. 

1938 m. de Fontbruno tėvas 
buvo išleisdinęs panašią kny
gą apie Nostradamaus prana
šystes, kuri Vichi vyriausybės 
įsakymu buvo sudeginta. Joje 
buvo p r a n a š a u j a m a , kad 
vokiečiai 1940 m. prasiverš pro 
Ardėnus, o 1945 m., bus sumuš
ti. Buvo nusakytas tikslus 
Hitlerio mirties mėnuo. Bet, 
kaip ir kiti Nostradamaus 
aiškintojai, jo tėvas pridaręs 
nemaža klaidų. Dėl to sūnus, 
ruošdamas savo knygą, kreipė
si į Nacionalinę tyrimų tary
bą, kad kompiuteriais jam 
padėtų išaiškinti k a i kuriuos 
esminius tų pranašysčių žo
džius. J i s pats sugaišo 17 metų, 
stengdamasis išsiaiškinti 600 
pranašysčių mįslę. Daug kas 
esą taip užšifruota, kad tiesiog 
sunku pasidaryti suprantamą 
išvadą. Nostradamus rašė 
tokiais laikais, kai jo prana
šystės galėjo būti palaikytos 
velnio darbu ir sudegintos. 

Fontbruno knygoje skelbia
mieji " Nostradamaus aiški
nimai apskritai nėra linksmi. 
Po poros dešimtmečių tampy
mosi, ypač Europoje, 1999' 
metais pasaulį nusiaubs visuo
tinis atominis karas . Kaip 
valstybinės Nacionalinės tyri
mų tarybos mokslininkai jam 
padėjo išsiaiškinti, apie tą 
laiką islamas bus nugalėjęs 
Romą, rusai bus užėmę Londo
ną, o Prancūziją valdys Burbo-
nų vadovaujama diktatūra. 

B a n d y m a i a i š k i n t i 
Nostradamaus pranašystes 
susuko galvas ir kompiu
teriams. Kažkaip beveik visi 
įvykiai daugiausia koncent
ruojasi ties Prancūzija, kaip 
pasaulinės audros centru. 
Priverstas bėgti nuo muzul-
moniškų armijų, Lyone mirs 
popiežius, kraš to pietva
kariuose kils pilietinis karas, 
Paryžius bus nušluotas nuo 
žemės paviršiaus, ir Burbonų 
kilmės Henrikas V panaikins 
Prancūzijoje demokratiją. Kai 
muzulmonų ir rusų armijos 
užims Europos sostines, galu
tinis sprendimas bus 1999 m. 
— įvyksiąs atominis susi
naikinimas, b. kz. 

• J u l i j a Š v a b a i t ė , V I L 
T I E S L E D I N Ė V A L T I S . 
Eilėraščiai. Išleido .Ate i t i e s" 
leidyklos Li tera tūros fondas 
1981 m. A p l a n k a s — Danguo
lės Stončiūtė8. Spaudė M. 
Morkūno spaus tuvė Chicagoje. 
Rinkinys kietais viršeliais, 104 
psl., k a i n a — 7 dol. Pav ien ia i 
skaitytojai ir knygų platin
tojai, leidinį ga l i užsisakyti , 
rašydami: „Atei t is" , 17689 
Goldwin Dr., Southfield, MI 
48075. K n y g a y r a ir „Draugo" 
knygų p la t in imo centre, 4545 
W. 63rd St., Chicago, I L 60629. 

Tai y ra t rečias is poetės Juli
jos Švabaitės eilėraščių rinki
nys. Susk i r s ty tas jis į keturis 
skyrius: P r i s ipaž in imai i r atlei
dimai, Parvežk m a n tėviškės 
žemės, Pro juodąjį vualį, Po Vil
niaus dangum. 

Tai elegiškų atodūsių, skau
džių asmeniškų išgyvenimų 
knyga. Tač iau d r a u g e ir n e 
hermetiškai u ž d a r a lyrika, besi
kalbanti tik su sav imi . Poetės 
asmeniškumas t a m p a i r skaity
tojo dvasios da l imi , k a d a j i s 
vystosi bendražmogiškoje i r 
bendralietuviškoje šio laikme
čio plotmėje. T a i v is temos, 
u ž g r i e b i a n č i o s a p l a m a i 
žmogiškąją egzistenciją, vėl 
sumegztą sąlyt į su tėvyne, 
tėviške,Vilniumi ir t ragiškuoju 
Čiurlioniu. 

Tiesioginis poe tės pokalbis su 
savo eilėraščių įvaizdžiais i r 
j uose įkūnyta i s pe r sonaža i s y r a 
bene v iena būd ing iaus ių Jul i
jos Švabai tės lyr ikos žymių. 
Štai tokia i š t r a u k a iš „Ei lėraš
čių apie mirt į": 

Mirtie, 
raukšlėta senele 
su kūdikiu už rankos, — 
aš niekam neprisipažinsiu, 
kad tavęs bijau, 
ir kai labai skaudės, 
pasislėpsiu prisiminimuose, 
apsikabinsiu seną, niekad 

nemirštančią 
rąstų sieną, upelį, lauką, 
vieversį, 
svirplio budėjimą naktimis, 
ir pažadėsiu atiduoti tau visa 

tai, 
ką man esi padovanojusi: 
daiktus, kurie niekada nepaso

tino, 
gyvenimą, kuris buvo galbūt 
niekam 
nereikalingas 

(31 psl.). 

Krdvės l£ktu^an nu kroviniu orbitoj? (pieAinym 

Išmintis turi dvi akis: viena 
numato, kas darytina, kita 
įvertina, kas jau padaryta. 

Ign. Lojolą 

• E d u a r d a s C i n z a s , 
MONA. Romanas . Išleido 
Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas Chicagoje 1981 
m. Aplankas Petro Mikala
jūno. Tiražas 1000 egz. Spaudė 
M. Morkūno spaus tuvė Chica
goje. Knyga kietais viršeliais, 
204 psl., ka ina — 8 dol., gauna
ma ir „Drauge" . 

Kas yra skai tęs Eduardo 
Cinzo a n k s t e s n į r o m a n ą 
„Raudono ark l io vasa ra" , t a s 
tikriausiai č iups į r a n k a s ir 
„Moną". Kai kurių veikėjų 
tolimesniu likimu „Mona" 
gali būti lyg ir „Raudonojo ark
lio va sa ros" tęs inys . Tačiau 
naujasis „Monos" r o m a n a s 
nėra jau toks, kurio be anks
tesnio nesupras i . J i s bus visai 
gerai sugr ieb iamas ir tų, kurie 
„Raudono arkl io v a s a r o s " 
nėra skaitė. 

K a i p ž i n o m e , r a š y t o j a s 
E d u a r d a s C i n z a s g y v e n a 

Belgijoje, Briuselyje. Tad jo 
knygose ir vaizduojamas ano 
kraš to peizažas, buitis ir žmo
nės . Ta i kone egzotika lietuvių 
literatūroje. Bet ne egzotika 
rašytojo kūrybos puslapiuose. 
Viskas ten užgriebiama tikru 
gyvenimiškuoju realumu. Ir 
g a m t a ir žmonės šiame rašy
tojo romane išskaptuoti taip 
ryškia i i r ta ip su visų detalių 
plonybėmis, jog kar ta is užplūs
t a net j ausmas , lyg stebėtum 
a n o Europos kampo didžiųjų 
praeit ies tapytojų nemirš
t a m a s drobes. 

Rašytojo pas t abumas realiai 
ap l inka i ir veikėjų išoriniam 
stotui vėlgi ne kar tą primena 
Cinzo gimtojo krašto — Žemai
tijos dievdirbių peilio ir kalto 
l iaudiškus užkirtimus. Tačiau 
k a r t u skverbimasis į žmogaus 
sielos gelmes didžiai rafinuotu 
psichologo žvilgsniu, Cinzo 
k ū r y b ą p a d a r o l a b a i 
daugiaaukš te , labai šian
dieniška, o tuo pačiu ir amži
n a i žmogiška. 

Melodingas, daugiatonis, 
s avo struktūrose išradingai 
į v a i r u o j a n t i s s a k i n y s ir 
t ikslus bei spa lv ingas žodžio 
a t r i nk imas šio romano skai
tymą daro tikru malonumu. 

• A n d r ė s K u e n g , A 
D R E A M O F F R E E D O M . 
Four decades of nat ional sur-
vival versus Russian imperia-
l ism in Estonia, Latvia and 
L i thuan ia 1940-1980. Publish-
ed in 1981 by BOREAS PUB-
L I S H I N G HOUSE, 63, Ninian 
Road, CARDIFF CF2 5EL, 
Grea t Bri ta in . ISBN O 906967 
05 8. 

Ta i Švedijoj gyvenančio esto 
veikalas , pr is ta tant is pasau
liui š iandieninę trijų Pabaltijo 
t a u t ų t r a g e d i j ą . K n y g a 
suski rsy ta į 12 skyrių, iške
l iami faktai gerai dokumen
tuoti . Gale pridėta atrinktoji 
bibliografija, va rdynas ir kt. 
K n y g a kietais viršeliais, 272 
psl., k a i n a amerikietiškų dole
rių 17.60, kanadiškųjų 19.40, 
australiškųjų — 14.00, angliš
kųjų svarų — 7.00, švediškųjų 
kronų — 70.00. Pirkimo čekius 
r a š y t i Bo rea s P u b l i s h i n g 
House vardu ir siųsti: Einar 
Sanden , 15 Cyncoed Ave., 
Cyncoed, Cardiff CF2 6ST, 
Grea t Britain, persiuntimui 
prie sumos pridedant 10%. 

• L A I Š K A I L I E T U 
V I A M S , 1 9 8 1 m . spa l io 
m ė n . , N r . 9 . Religinės ir 
t au t inės kultūros žurnalas. 
Leidžia lietuviai jėzuitai. Reda
guoja Juozas Vaišnys, S.J. 
Administruoja A. Likande-
rienė. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 2345 W. 56th 
S t , Chicago, IL 60636. Metinė 
p renumera ta — 8 dol. 

Kai kas iš naujo numerio 
turinio: D. Bindokienė „Ar tik 
l i tuanist inė mokykla kalta?", 
A. Tamošai t is , S.J. „Trys 
kuolai žmogui palaikyti", Ni
jolė J a n k u t ė „Laiškai lietu
v iams iš Luxoro" ir kt. Žurna-
l a s i l i u s t r u o t a s , p i l n a s 
s m a g a u s pasiskaitymo. 

• J u o z s A m b r a z e v i č i u s , 
L I E T U V I U L I T E R A T Ū 
R O S T E O R I J A : P O E T I K A . 
P e r s i s p a u s d i n d a m a s i š 
anks tesnės laidos, parūpino 
Pedagoginis lituanistikos insti
tu tas , 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. Spaudai pa
ruošė Alė Steponavičienė. Išlei
do Pedagoginis lituanistikos 
ins t i tu tas ir Lietuvių tautinis 
akademinis sambūris. Lei
dinys yra labai parankinis ne 
vien tik lituanistikos studen
tams , bet ir kiekvienam, be-

MONA 
EDUARDAS CINZAS 

ISKH»A*« 
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vyrai, ne moterys 
Nėra tokios statistikos, Jkuri 

patvirtintų, kad taip iš tikro , 
y r a . Knygynuose p a r d a 
vėjams paprastai visiškai, 
nerūpi, kas perka — j i ems , 
svarbu, kad perka. Je i kas 
bandytų atsidėjęs stebėti ir. , 
žymėtis, kiek per dieną a r sas.»: 
vaite ateina knygų pirkti vyrų . 
ir kiek moterų, tai būtų gal , t ik . 
koks nors į sociologiją a r lyčių 
psichologiją linkęs asmuo. 

Matyt, tokių palinkimų turi 
Liz Parker, kuri jau ketveri 
metai su drauge turi knygyną . 
ir j ame pardavinėja var to tas , 
knygas ir britų dienraštyje... 
„The Guardian" paskelbė savo 
stebėjimų išvadas. Devynias1 " 
dešimt procentų jų knygyno 
klientūros sudaro vyrai, i r abi 
savininkės svarstančios ir 
nesurandančios atsakymo, 
kodėl taip yra. 

Kaimynystėje dirbantieji vy
rai pietų pertraukos metu už
bėga ir nusiperka tokių knygų, 
kurios jiems patiko vaikystėje, 
ta ip pat savo vaikams tinka
mų enciklopedijų. Kai užeina 
ne ta ip skubėdami, tai paaiškė
ja, koks didelis yra jų interesų 
ra tas . Perka jie leidinius apie 
irklavimo lenktynes, būrųkarp 
mūšius, bitininkyste, ginklus, 
laukinių tautų kultūrą, kari
nes uniformas, samanas , lėles 
ir jų drabužius. 

Moterys daugiausia pasi
tenkina lengvu pasiskaitymu 
— romantiškais romaniukais, 
kuriuos straipsnio autorė nesi- '., 3 

varžydama vadina šlamštuT 
Tiesa, ir tarp moterų b ū n a , „ 
viena kita entuziastė. flwt __j_ 
viena užėjusi ir prisėdusi 
pradedanti tikras paskai tas , 
apie Chaucerį ir Euripid^Kur^ 
apie pigiais leidimais išįcvu . . . 
džiamus kriminalinius romą-
nus . Kita esanti tikra žinovė 
knygų pirmųjų leidimų. j& 
viena ekscentrike, uždarant^ 
vakare knygyną, ilgai š n e k ė ^ ;.r 
jusi apie savo bėdą. Tą „rytą; ̂  
varžytynėse ji buvo nusipjr- -m ;A 
kusi senovinę knygdėtę. Išms* 
tavusi, kiek joje yra vietos, a ^ u , , " . 
jo ieškoti knygų jai užpilįlyiį,,,. 
Matavo šį, matavo tą, i r H B - . S* < 
liau jai paaiškėjo, kad ten kąįp 
tik tiktų Walter Scotto 26 tomų., 
leidimas. Persikreipusi ji .išsi
nešė tuos tomus (pintinėje dar,-, 
tempusi 7 svarus lesalo laukia, .- . , , 
n i ams paukščiams). j ,„} ..;.. 

Ką dar Liz Parker pastebėjo, rtr „ 
kad moterys net stabdo vyrus. .,,. 
nuo tokių pirkinių. Žiūrėk, , 
sako, įeina pora į k n y g y n ą 
Vyras tuojau skuba prie leitfy-,. . 
nų, o moteris stovi prie durų^ 
mindžikuoja ir nuolat ž iūr i - į , . . 
savo rankinį laikrodį. Kai, , 
kurie vyrai prašo nepagailėti 
daugiau popieriaus įvynioti 
knygoms, kad žmonos nepa
matytų, ką jie pirko. _. 

O jų knygyno klientūrą 
sudaro labai įvairių šori alinių 
sluoksnių žmonės, pradedant 
sunkvežimių vairuotojais į i 

sidominčiam literatūra, jos for-, baigiant advokatais ir valsįy-
momis, žanrais , įvaizdžiais ir. 
kt. Leidinys gražiai paruoštas 
spaudai ir rūpestingai atspaus-
d i n t a s , 132 p s l . , k a i n a 
nepažymėta. 

• M a r i j a Aukf t ta i te , A N T 
M A R I U K R A Š T O . Roma 

bės tarnautojais. b.k%. 

nas . Viršelį piešė J. A. Navike-
vičius. Leidėjas A. F. Navike-
vičiu8. Spausdino Litho-Art 
Ltd., Toronte 1981 m. Knyga 
420 psl., kaina - 10 dol., 
gaunama ir „Drauge". 
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