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Šiame numeryje:
Ne naujas raugas, bet naujas įmaišy
mas.
Rašytojų suvažiavimui artėjant:
pokalbis su Bernardu Brazdžioniu, Ale
Rūta ir Broniu Raila.
Su leidiniais iš Lietuvos.
Daumanto Cibo apsakymas „Skuburlis".
PEN klubo suvažiavimas Londone.
Iš moderniosios anglų ir amerikiečių
poezijos: Leigh Hunt, James Stephens
ir Robert Frost.
Tėviškės parapijos choro sukaktis ir
jubiliejinis koncertas.
Floridos lietuvių kultūrinėje pa
dangėje.
Jankus ir Dargis Detroite.

Kenfi»vn&
N e naujas raugas,
bet naujas į m a i š y m a s
Mąstydami
šiandie apie kiauti su žmogumi, panašiai,
Velykų paslaptį, atkreipkime kaip jis tai d a r ė rojuje. Kurian
dėmesį į antrąjį skaitymą, tis Dievo žodis, kaip asmuo,
kuris kartais skaitomas dienos veikia mūsų tarpe, formuo
mišiose. J a m e apaštalas Povi d a m a s žmonijos istoriją. Kiek
las kalba apie tešlą, jos raugą vienas žmogus ir visa žmonija
ir naują tešlos įmaišymą (1 atsistoja kituose santykiuose
Kor.5,6b£). Šis palyginimas su Dievu. Žmogus vėl pasidarė
daugeliui mūsų j a u nėra mirties nesukliudomu pokal
akivaizdus, nes mes duonos bio ir draugystės partneriu su
namie nekepame ir miltų Dievu. Galbūt anie Kristaus
maišymo neatliekame ir seno pasirodymai po mirties turi ir
raugo į ją nededame. Tačiau tą prasmę, kad liudytų asme
Kristaus laikų žmogui ir mums ninį santykį tarp Dievo ir
senesniems,
u ž a u g u s i e m s žmonių.
Lietuvoje, žinoma, k a d įdėjus
Tiesa ir seniau daugelis žmo
seno raugo į miltų maišymą, nijos kultūrų tikėjo, kad mirtis
jis gali įrūgti, ir iš tokio maišy žmogaus nesunaikina ir kad
mo išeina būdinga lietuviška jis gali būti laimingas po mir
duona, kurią dauguma mūsų ties. Tačiau t a tiesa vis labiau
mėgstame. Tačiau atkreip blėso iš tautų galvosenos. Net
kime dėmesį į tai, k a d apašta žydų tarpe Kristaus laikais
lo Povilo supratimu Kristaus buvo gyvas sąjūdis — sadu
vaidmuo žmonijoje nėra raugo kėjai, kurie netikėjo žmogaus
įdėjimas į tešlą, bet iš viso y r a gyvenimu po mirties. Gal buvo
naujas tešlos įmaišymas.
tai graikiškos kultūros įtaka,
Ką šis palyginimas nori kuri buvo labai stipri žydijoje
mums pasakyti apie Kristaus pora paskutinių šimtmečių
reikšmę? J i s nori pasakyti, k a d prieš Kristų. Didelis Graikijos
jo mirtis ir prisikėlimas yra n e išminčius Aristotelis nerado
tiek seno pasaulio gerinimas, I galimybės galvoti apie žmo
kiek naujo pasaulio kūrimas. gaus amžinybę. Žmoniškasis
Kristaus su Dievu sutaikinta gerumas, pasak jo, nėra tokio
žmonija, apaštalo Pauliaus pobūdžio, kad galėtų būti
supratime y r a ne naujo raugo įamžintas. Pasak jo „baltu
įdėjimas į seną tešlą, bet visiš m a s n e p a s i d a r y t ų l a b i a u
kai naujas tešlos įmaišymas. baltas būdamas įamžintas, nes
Dar kitais žodžiais betariant, nuo to, kai jis tęsiasi, nepa
čia yra naujas žmogaus sukū sidaro baltesnis už tą baltu
rimas, palyginus su pirmuoju mą, kuris žūva dienos slinkty
(Nic.Ethics 1 kn.6
ž i r ^ a u s sukūrimu. Iš šio j e "
svarstymo mes matome, k a i p sk.,939-940 angį. laidoje). Mes
daug reikšmės apaštalas Povi čia negalime leistis į disku
las skiria Kristaus įvykdytam sijas su Aristotelio turima
žmonijos gelbėjimo darbui. amžinybės samprata. Amžiny
Kad mes teisingai apaštalo bė yra daugiau, negu laiko
Povilo mirtį supratome, liudi prailginimas. Galbūt atsa
duoda
ja kiti jo laiškų išsireiškimai. k y m ą Aristoteliui
Antrame laiške korintiečiams apaštalas Povilas, į Kristaus
jis tiesiog ir sako: „Taigi, k a s vaidmenį žiūrėdamas ne kaip i
yra Kristuje, yra naujas kūri naujos rūgšties įdėjimą į seną
nys. Kas buvo sena — praėjo, tešlą, bet kaip į naują įmaišy
štai atsirado nauja" (Kor.5,17). mą, naują žmogaus sukūrimą
Pasigilinkime truputį į šį ir naujos amžinybės sąvokos
krikščioniškumo
supratimą. suteikimą žmonijai.
Cia yra sukurtas naujo tipo
Galbūt šį mąstymą derėtų
žmogus, kurio nebuvo anks baigti pastebėjimu, kad mes ne
čiau. Ką naujo kuriantis Die viską žinome apie žmogų ir
vas čia žmogui padaro? Ar jis apie save ir kad tikslieji
pakeičia jo fiziologiją? — Ne. mokslai pilnutinės žmogaus
Ar jis pakeičia jo psicholo prigimties negali atidengti.
ginius nusiteikimus? — Ne. Tikėjimas apie žmogų pasako
Bet jis padaro pakeitimą, d a u g daugiau ir turi daug
žmonių santykių srityje. Die aukštesnę žmogaus sampratą.
vas ateina asmeniškai santy
V . Bgd.
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artėjant

Pokalbis su Lietuvių rašytojų draugijos (LRD) valdybos žmonėmis
Gegužės 22-23 dienomis Clevelande šaukiamas Lietuvių
rašytojų draugijos narių vi
suotinis suvažiavimas. Ta pro
g a mūsų korespondentas krei
pėsi į tris LRD valdybos narius
(Los Angeles) su keletu klau
simų kiekvienam.
Korespondentas:
— Sakykite, pirmininke, ko
kiu tikslu šaukiate
suvažia
vimą ir kodėl Clevelande?
Bern.
Brazdžionis,
pir
mininkas:
— Clevelande dėl kelių prie
žasčių. Viena — šis miestas pa
skutiniaisiais metais yra ta
pęs viena iš kultūriškai
aktyviausių lietuvių kolonijų:
antra — prieš metus, man
dalyvaujant D.M. parapijos su
rengto birželio įvykių minėji
mo programoje, ten kilo min
tis
šaukti
rašytojų
suvažiavimą, ir tą mintį parė
mė parapijos klebonas kun. G.
Kijauskas, pažadėdamas pa
talpas ir kitokią pagalbą, o
draugijos narys B. Gaidžiūnas
Pegasas
Vincas Grybas (1890-1941)
pažadėjo užleisti savo namus
ir sodybą susirinkimui; ir tre
Į suvažiavimą
rašytojus nepriklauso draugijai? Kaip su
Alė Rūta, s e k r e t o r ė :
čia — Clevelandas y r a beveik
— Jų bus ne vienas ir įvai
JAV centre, tad arčiausia iš vi kviečiame su žmonomis, o jaunais, kurie dar tik bando sa
rašytojas
su
vyrais;
taip
pat
vo
jėgas
periodikoje
ar
net
ir
vi
rių.
Pavyzdžiui, numatoma
sų kraštų suvažiuoti.
kviečiame
rašytojų
našles
—
sai
nesirodo
spaudoje,
bet
ra
svarstyti
jaunųjų literatų, ki
Kodėl šaukiame suvažia
tai
būtų
lyg
ir
šeimyniškas
šo,
kuria?
taip sakant, naujosios litera
vimą? Visos draugijos šaukia
susitikimas,
kuris,
neabejoju,
tūrinės
pamainos
ugdymo
savo narių suvažiavimus — tai
Bern. Brazdžionis:
turėtų
būti
jaukus,
šiltas
ir
il
klausimas,
santykių
su
Lietu
organizacinis veiklos reikalas.
— I suvažiavimą kviečiame
gai
atmintinas.
Tokiam
suva
voje
gyvenančiais
rašytojais,
Pradžioje ir LRD bandė šaukti
visus ir visi bus kolegiškai pri
suvažiavimus kaip sako įsta žiavimui nariai pritaria ir jau imti ir galės dalyvauti diskusi jų kūrybos vertinimo klau
tai: kas treji metai. Bet dideli nemažai yra atsiuntę pasi jose, pareikšti savo nuomones. simas, literatūrinės naujovės,
nuotoliai neleido toliau tesėti, žadėjimus dalyvauti. Taip pat Laukiame pareiškimų įstoti į vertimų klausimas mūsų išei
ir daugelis veiklos funkcijų, kviečiame kolegas redaktorius draugiją — suvažiavimas bus vijos periodikoje ir kt.
Taip pat bus iškeltas Rašy
kaip ir kitose draugijose, buvo bei l i t e r a t ū r o s dėstytojus gera proga, nes nereiktų ilgai
amerikinėse
mokslo
institu
tojų
draugijos fondo reikalas.
atliekama
korespondenciniu
užsitęsiančių
raštiškų
for
cijose.
Iki
šiol
nario mokestis buvo la
būdu (valdybos rinkimai, nau
malumų.
bai
mažas
(5 dol. metams) ir tą
Suvažiavimui
rengiama
jų narių priėmimas ir kt.).
K
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
a
s
:
labai
maža
dalis narių atsi
Nors šiais laikais neakivaiz dviejų dienų programa, kurio
—
Bet
formalumai
įstoti
vis
mindavo sumokėti, reikalų
dinė komunikacija yra labai je be organizacinių darbų,
gi
yra.
Kokie
jie?
daugybė, o pinigų nėra. Pasi
įsigalėjusi ir paranki, bet vis- numatoma susipažinimo su vi
Bern.
B
r
a
z
d
ž
i
o
n
i
s
:
taiko, kad vienam kitam rašy
tiek ji neatstoja gyvo žmogaus suomene banketas su litera
—
Pagal
įstatus
draugijos
tojui reikalinga finansinė pa
su žmogum susitikimo. Kiek tūrine dalimi, pamaldos ir li
nariu
gali
būti:
kiekvienas
rama baigti veikalui, kitam gal
atsimenu, didesnis ir geriau teratūrinė akademija, kurioje
draugijos
veikimo
plote
gyve
pragyvenimui trūksta. Tiesa,
pavykęs visuotinis suvažia bus įteiktos LRD ir Barono
nąs
lietuvis
rašytojas
išleidęs
rašytojai
išdidūs
žmonės.
vimas įvyko maždaug prieš 25 vardo novelės konkurso pre
nors
vieną
grožinės
literatūros
Pasiskundžia
artimiesiems,
metus Kultūros kongreso metu mijos, Maironio 50 metų nuo
Chicagoje. Nuo to laiko drau mirties, Krėvės 100 m. nuo gi veikalą ar pasižymėjęs savai pasiguodžia, bet neelgetauja,
gija daug narių neteko, daug į mimo ir kt.sukakčių paminėji minga kūryba; pasižymėję li nemaldauja trupinių... Tačiau
teratūros kritikai; grožinės li būna atveju, kad draugija tu
ją įstojo naujų. Dabar dau mas.
teratūros
vertėjai; literatūros rėtų savo nariui padėti. Fondo
LRD valdybai talkininkau
gelis narių nebepažįsta vienas
istorikai
bei
teoretikai. Vienin reikalas jau keletą kartų kel
kito — manau, kad pats lai ja Clevelande sudarytas pla
telis
formalumas:
paduoti pa tas, svarstytas, bet vis be re
kas, kol dar yra bent pora tus komitetas, kuris neša visą
dešimčių draugijoje dalyvau technikinę naštą; komitete reiškimą su trumpa biografija zultatų. Jis bus iškeltas ir da
jančių nuo Lietuvos laikų, vei LRD valdybai atstovauja Ba ir darbų nuoroda, bei su dviejų bar. Gal kas nors konkretaus ir
dr-jos narių rekomendacijom. bus sugalvota.
das į veidą susitikti, gyvu žo lys Gaidžiūnas.
Lietuvių rašytojų šelpimas
džiu
pasitarti,
pasidalinti
Korespondentas:
Korespondentas:
— O kaip su tais rašytojais,
mintimis rūpimais draugijos ir
— Kokie klausimai
numa neįeina nei į Balfo, nei į Lietu
kurie dėl kokių nors priežasčių tomi suvažiavime
vos Dukterų programą. To ir
literatūros klausimais.
svarstyti?

Rašytojai, su kurinis cia kalbamasi raAytoių suvažiavimo reikalu: Bernardas Brazdžionis (kairėje >. Alė Rūta ir Bronys Raila.

nenorime. Bet geriausia rašy
tojui parama būtų, jei visuo
menė pirktų jų raštus — kad ir
nedidelis likęs leidėjui knygos
pelnas būtų rašytojo darbo ho
noraras. Betgi dabar (žinome,
ne paslaptis!) būna taip, k a d
pats rašytojas turi sumokėt
spausdinimo išlaidas, kurios
nevisuomet grįžta, o "honora
ras" ir yra tie pinigai, kuriuos
jis pridėjo iš savo kišenės.
Kas daugiau? Pirmininkas
nepaminėjo "Knygų mugės" —
čia leidėjai ir autoriai galės iš
statyti savo naujausius lei
dinius — o autoriai duos auto
grafus. Be to, bus surengta
Maironio knygų ir kt. parodos.
Dėl informacijų kreiptis į
LRD valdybą adresu: Alė
Rūta, sekretorė, 306 — 33nd
St., Santa Monica, CA 90402
arba Clevelande, — Balys Gai
džiūnas, kuris atstovauja LRD
valdybai ir yra suvažiavimo
rengimo komiteto pirminin
kas, adresu: 9038 Euchd —
Chardon Rd., Kirtland, OH
44094.
Korespondentas:
— Ar tikite, kad išeivijos lie
tuvių rašytojų visuotinis suva
žiavimas gali pasisekti?
B. R a i l a :
— Tikėčiau, bet vienas p a t s
tikėjimas čia nieko nereiškia.
Lietuvių rašytojų draugija da
bar yra visiškai "tarptautinė",
jeigu norit — "pasaulinė".
Būdavo ir praeity mūsų rašy
tojų, išvykusių iš Lietuvos
Amerikon, Rusijon ar Vakarų
Europon, bet ne tiek daug, ne
tokia plačia plotme, kaip da
bar. Laisvieji lietuviai rašy
tojai dabar pasisklaidę trijuo
se
kontinentuose:
Vakarų
Europoj, Šiaurės ir Pietų
Amerikose, Australijoje, vie
nas Art. Rytuose, Izraelyje, pa
galiau ir Lietuvos pogrin
dyje... Kai mes čia neturim
beveik jokio iždo ir visokerio
pai remiančių veiksnių, pla
tesnio masto rašytojų suvažia
vimas yra labai sunkus siekis.
Negalim tikėtis visų, gal nei
pusės rašytojų dalyvavimo,
nors draugijos valdyba visus
kvietė jau ne kartą — narius ir
nenarius (kurių nedaug, bet
yra). Bet jei į Clevelandą savo
lėšomis ir pasiaukojimu ryšis
atvykti koks trečdalis drau
gijos narių, suvažiavimą galė
sime laikyti pasisekusiu.
Korespondentas:
— Taigi, atsižvelgiant į ne
lengvas sąlygas, ar toks rašy
tojų suvažiavimas galėtų būti
reikšmingas? Ir ar prasmin
gas?
B . Raila:
— Vaidybos posėdžiuose tas
klausimas gal dešimt kartų iš
visų pusių buvo svarstytas.
Mes nesame perdaug naivūs.
Visi žinom sunkumus, vilties
žvakutė nestipriai žybčioja juo
do tunelio angoje. Bet atsaky
mas j jūsų klausimus labai aiš
kus. Atsižvelgiant į kultūrinių
ir dvasinių pradų svarbą lietu
vių išeivijos tautinei gyvatai
išsilaikyti ir stipriau įtaigoti
Lietuvos likimo kelią — dabar
labai erškėčiuotą — laisvėjimo
ir pagaliau nepriklausomybės
įkūnijimo kryptimi, m a n ro
dos, yra vienas iš pačių reikš
mingiausių uždavinių lietu
vių kultūrininkams aplamai,
rašytojams ypač. Todėl visos
pastangos, kūrybinės ir or
ganizacinės, ta kryptimi yra
p r a s m i n g o s . P r a s m i n g i ir
asmeniniai susitikimai bei
(Nukelta į 2 psl.)
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MOKSLAS,

MENAS,

Su leidiniais iš Lietuvos
1220 puslapių pusei
dvidešimt ketvirtosios
raidės
"Mokslo" leidykla Vilniuje
išleido didžiojo "Lietuvių kal
bos žodyno" XII tomą.
Jo 1220 puslapių skirta pu
sei S raidės, dvidešimt ketvir
tosios mūsų alfabete. Baigia
ma žodžiu slėpūnas.
Pratarmėje pažymėta, kas to
tomo tekstą rašė (10 asmenų),
kas redagavo (7) ir kas kito
kius darbus atliko. Tomas bu
vo parašytas dar tada, kai bu
vo gyvas vyr. redaktorius J.
Kruopas.
Nurodoma, kad žodyno kar
toteka vis gausėja, ir taupymo
sumetimais tenka jau daryti
iliustracinių žodžių atranką.
Tačiau vis rūpinamasi ir sten
giamasi tą kartoteką papildy
ti. Sako, "1. visų lietuvių kal
bos žodžių niekados niekam
nepavyko ir nepavyks surink
ti, tačiau pagarba tėvų kalbai
ir tolydinė mokslo, technikos ir
kultūros raida reikalaute rei
kalauja užfiksuoti ko daugiau
sia žodžių; 2. žodžiai ne tik nuo
lat
atsiranda,
naujai
sudaromi, bet ir traukiasi iš
vartosenos arba pačių vartoto
jų užmirštami, todėl nepapras
tai svarbu neleisti jiems be
pėdsakų išnykti, būtinai rei
kia kiek galint daugiau jų už
rašyti".
Šis tomas yra pats storiau
sias iš iki šiol išleistųjų. Dabar
vyr. redaktorius yra K. Ulvy
das. Tomo tiražas — 5.000 egz.
Kaina — 8.20 rublių.
36 d a i l i n i n k ų
suvenyriniai darbai
Lietuvoje praeitų metų pa
baigoje 4.000 egzempliorių ti
ražu "Vagos" buvo išleistas
ypatingas aplankas. Jame su
dėtos 25 lietuvių dailininkų
iliustruotos liaudies dainos.
Vieno dailininko iliustraci
jom paprastai paskirta po 4 pa
ilgo formato puslapių (daliai
— po 8 psl.) sąlanką.
Ypatinga, suvenyriška čia
yra tai, kad kiekvieną dainą
yra iliustravęs atskiras daili
ninkas grafikas. Daina kaip
aoi daina, jos dažnam mūsų girdė
- tos ar skaitytos. Vieną daili
ninką paviliojo "Per tiltelį jo
jau", kitą ar trečią "Oi, lekia,

lekia", dar kitą "Oi tu, kregž
dele" ar "Oželi, oželi, tu riesta
ragi", "Žalioj girioj, lygioj lan
koj". Keletą tų pačių dainų
savo meniniams
sugebėji
mams parodyti yra paėmę du
ar trys dailininkai. Dirbo jie
vieni ofortu, kiti koliažu, hno
raižiniu, šilkografija, piešiny
je įkūnydami dainos turinį,
meninę idėją, lyrizmą ar dra
matiškumą. Įvairu ir nepap
rastai gražu. Nemaža tų kūri
nių spalvoti.
Dailininkai, kurie tose sąlankose per liaudies dainą reiš
kia save, yra V. Burba, G.
Didelytė, R. Dichavičius, V.
Galdikas, K. Grigaliūnas, V.
Grušeckaitė, J. Jacovskis, V.
Jurkūnas, R. Kepežinskas, V.
Kisarauskas, A. Kliševičius, E.
Kriaučiūnaitė, A. Kučas, A.
Kvedarauskienė, A Makūnai
tė, D. Mažeikytė, N. Meškaukaitė, V. Paliokienė, K. Ramo
nas, A. Surgailienė, A. Šva
ž a s , R. T a r a b i l d a ,
D.
Tarabildienė ir V. Šatunovas.
Prieš keletą metų (1978) bu
vo išleistas aplankas iliustra
cijų išpopuliarintos Justino
Marcinkevičiaus trilogijos
"Mindaugas", "Mažvydas" ir
"Katedra". Ten savo stilių ir
kūrinių poetinę mintį grafikos
kalba reiškė taip pat visas bū
rys dailininkų (R. Dichavi
čius, G. Didelytė, V. Jurkūnas,
V. Kisarauskas, E. Kvedarauskas, P. Rauduvė, A. Šaka
lys, V. Šatunovas, M. Jukniūtė, I. Katinienė, A. Kučas, D.
Mažeikytė, K. Ramonas, B.
Stančikaitė, V. Valius, S. Chlebinskas ir A. Švažas). Ano ap
lanko buvo atspausta tik 1.000
egz., vadinas, buvo dar retes
nis suvenyras meninių dalykų
brangintojams.

Rašytojų suvažiavimui
artėjant

statęs poezijos antalogijoje
"Vainikai".
75 m. sukako Antanui Miš
kiniui ir Stasiui Anglickiui, 70
m. — Halinai Korsakienei ir
Alpui Liepsnoniui, 60 m. — Ge
diminui Jokimaičiui, Jonui
Usačiovui ir vertėjai Onai Katinskaitei - Doveikienei, 50 m.
— Aldonai Puišytei, Vytautui
Bložei, Algimantui Baltakiui,
Justinui Marcinkevičiui, Vy
tautui Mačiuikai, Rimantui
Budriui, Emilijai Liegutei, Vy
tautei Žilinskaitei ir Vytautui
Rimkevičiui.
Penkiasdešimtmečiai — tai
vis tie pokario jaunieji.
Serijiniai rašytojų
kūrinių tomai

Ligi šiol "Vagos" leidykla
Vilniuje jau ne vienu atveju
U ž p e r n y k š t ė s Lietuvos
yra išleidusi kelias ar net ke
liolika tomų kelių rašytojų kū
rašytojų sukaktys
rinius. Kartojami, žinoma, vis
tie
patys autoriai. Tokios prak
"Vagos" Vilniuje dabar iš
tikos
ne tik nesiruošiama pri
leistoje knygoje "Literatūros
panorama 80", be kita ko, su stabdyti, bet ji dar stiprinama.
minėti Lietuvos rašytojai, ku Dabar prie leidyklos esanti su
rie 1980 m. atšventė savo am daryta stipri kritikų ir rašyto
jų taryba rūpintis ir toliau to
žiaus sukaktis.
Tų sukaktuvininkų, pasiro kių serijų paruošimu.
Pastaruoju metu "Raštų" se
do, būta gana daug. 85 m. su
rijoje
buvo išleista J. Biliūno
kaktį tada minėjo Bronė Buitritomis,
'80" rašo, 1982 m. bus
vydaitė — Tyrų Duktė, kurią,
tada vienintelę moterį poetę, išleista V. Montvilos dvitomis
anuomet K. Binkis buvo pri- ir V. Krėvės tritomis, kuriame

Cibas

Red. pastaba. Čia spausdinamas Dau
manto Cibo subeletristintas įvykis iš spau
dos draudimo laikų. Atpasakojimo pagrin
dinis personažas yra žinomasis Mažosios
Lietuvos ano meto veikėjas, spaustuvinin
kas ir lietuviškų knygų leidėjas Martynas
Jankus. Prijungiame ir ištrauką iš Dau
manto Cibo laiško redaktoriui. Ištrauka
bus geras įvadas į tolimesnį "Skuburlio"
skaitymą:
"Čia atpasakojau tikrą atsitikimą, kaip
19 š. gale jaunas Martynas Jankus, nebe
pakeldamas skolų, ėjo per rusų saugomą
sieną į Didžiąją Lietuvą ieškoti kunigo, ku
ris sutiktų parašyti maldaknygę jaunimui.
Kunigą rado, raštus gavo, netrukus at
spaude knygelę "Jaunuolėlių maldos" ir
tuojau atsikratė visų skolų.
Kelis kartus esu lankęsis Bitėnuose ir
savo akimis mačiau žymes cemento grin
dyse, kur stovėta spaustuvės mašinų. Tai
Jankus maždaug taip apie tą savo žygį
papasakojo. Visos pavardės yra tikros, tik
tą kunigą pavadinau Devynbalsiu, nes po
tiek laiko aiškiai nebeprisimenu, kokį ku
nigą Jankus tada minėjo.
Kai kur pavartojau būdingus mažlietuvių žodžius. Manau, nėra reikalo jų versti į
mūsų kasdienę, vis labiau stabarėjančią
kalbą.
Mažlietuvių tarmę vargu ar dar kur iš
girsi. Togidėl bandžiau nors kelis žodžius
priminti ir juos skaitytojams šišon paaiš
kinti. Kai kurių kitų retesnių žožių neaiški
nu, nes jie nesunkiai suprantami.
Žodžių paaiškinimai:

•

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Pavasario vandenyse...

SKUBURLIS
Daumantas

*

Šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 17 d.

LITERATŪRA

ava — štai; togidėl — todėl gi, tai dėlto;
šišon — čia; Merčius - Martynas; godotinas
— gerbtinas; jeib — jei; vislab — viskas,
viską: skuburhs — nekantruolis; miegti —
miega; prieg tam — prie to; težegnoja —
telaimina; pervislab — visų labiausiai; žegnonė — palaiminimas".
— Šiandien man seksis! — šūktelėjo jau
nas keleivis, džiaugdamasis, kad, ava, tuoj
išsipildys jo sumanymas.
Jis sparčiai žingsniavo į ten, kur po me
džių kupstais pilkavo trobos, o tarp jų žibė
jo bažnytėles bokštas. Į ten traukė takais
pėstieji, rankose nešdamiesi kvapniu degutėliu suminkštintus batus. Keliukais riteno
važiuotieji. Ramiam ryto ore maišėsi žmo
nių kalbos, ratų bildesys, arkliukų žven
gimas. Visur žydėjo žalios žolelės, linko ra
soti javai, skraideno visokie čirpuonėliai.
— Laiminga bus diena, — šypsojosi jau
nikaitis.
Nukėlęs kepurę, suglostė šviesius savo
plaukus. Po to kepurę vėl užvožė, neklusnų
plaukų verpetą nulenkė ir prispaudė.
Tuo laiku maldininkų būrelis jį lenkė, ir
jis tuoj pastebėjo, kaip staiga jie nutilo ir
tik į jo kojas žvilgčiojo.
— Tarp tų basakojų aš turbūt atrodau
svetimas, — pagalvojo jis, tuoj sėdosi ant
baltų tako dobilėlių, nutraukė pusbačius ir
toliau stypčiojo kaip ir visi kiti. Prie pat
miestelio, pakapėj, vėl apsiavė, nes taip da
rė ir kiti, kurie ėjo į tą didelę atlaidų šven
tę.

bus pakartoti ligi šiol tarybi
niais metais išleistieji jo kūri
niai ir kai kas iš ankstyvųjų jo
darbų.
1983 — 1985 m. dešimčia to
mų bus išleisti P. Cvirkos raš
tai, 1984 m: S. Nėries tritomis,
1985 m. pradėta A. Vienuolio
raštų 8 tomų serija. Po to bū
siančios leidžiamos Žemaitės,
Vaižganto, V. Mykolaičio-Pu
tino kūrinių serijos.
1991 m. pradėtieji leisti J.
Baltušio raštų 8 tomų serija
numatoma baigti 1983 m., J.
Paukštelio 6 tomai — taip pat
1994 m. D. Avyžiaus 7 tomai
bus išleisti 1983 — 1985m., Jus
tino Marcinkevičiaus 7 tomai
1983: 1984' m., E. Mieželai
čio 20 tomų 1992 — 1985 m.
1985 — 1990 m. būsią lei
džiami tomų serijomis kiti au
toriai, kurių raštai plačiai įėjo į
sąjunginę ir tarptautinę audi
toriją, pelnė Lietuvai simpati
jų ir dėmesio", kaip rašo M.
Sluckis.
K . Barėnas
Gyvenimas
yra
tiltas,
naudokis juo, bet nestatyk
namų ant jo. Tai nėra tuščia
svajonė, gimusi bepročio
galvoje; širdyje aiškiai girdi,
kad mes esame gimę kažkam
geresniam. Ir ką vidujinis bal
sas kalba, jis mūsų neapvils.
Fr. Schiller

Goethės metų
minėjimas
Vokietijoje

•

(Atkelta iš 1 psl.)
susibūrimai daugeliui svarbių
problemų aptarti, padiskutuo
ti, pasiguosti, pasiryžti, suar
tinti skirtybes, įsikvėpti soli
darumo. Juk matome, kaip ne
tik slapta, bet ir viešiausiai į
užsienio lietuvių darbo barus
(žinoma, išskyrus "darbą" prie
tikro baro) atšliaužia aiški
stagnacija, disintegracija,
dekadentizmas, anarchija,
chaosas, memento mori... Ty
čia pavartojau tuos mandrius
svetimžodžius. Kad neatrody
tų labai liūdna ir perdaug bai
su.
Korespondentas:
— Iš tokių žodžių kaip tik ir
atrodo, kad jūsų viltys ne per
šviesiausios?
B . Raila:
— Puikiai pasakyta: mano
viltys yra šviesios, bet ne per
šviesiausios. Jeigu lietuviai ra
šytojai stigtų profesinio soli
darumo, pasiaukojimo ir ryžto
po daugelio metų dar nors kar
tą "susivažiuoti", tai savaime
suprantama, kad mano gra

Kovo 22 d. suėjo 150 metų,
kai mirė vokiečių rašytojas
Johanas Wolfgangas Goethė.
Turbūt daug kur pasaulyje bus
paminėta ta sukaktis, bet labai
atsidėjusi tai vykdo Vakarų
Vokietija. Jo asmeniui ir
menui iškelti bus paskaitų,
diskusijų, ruošiamos ekskur
sijos, rodomi filmai, bus poe
zijos rečitaliai, vaidinami jo
veikalai ir kitų autorių sukurti
apie jį.

vardu pavadintas radijo
stoties automobilis važinėjo po
tas vietas, kurios susijusios su
poetu, ir transliavo klausy
tojams. Radijas suminėjo visas
knygas, kurios buvo apie jį
parašytos, o jų sąrašas turėjo
būti ilgas.
Gal jau daugiau biznio daly
kas, kad kažkuriame restora
ne tą dieną buvo gaminami
tokie valgiai, į kokius buvo
įpratęs
Goethė. Bet jei viename
Pirmą įsidėmėtiną pradžią
padarė Frankfurto radijas miesto rajone susirinkę Frank
Hessischer Rundfunk pačią furto biurgeriai kažką daina
sukaties dieną. Nors Goethės vo Goethei pagerbti, tai jau
gyvenimas labai susijęs su turėjo būti nuoširdus noras
Weimaru (ten gal ką nors daro tinkamai.pagerbti ir paminėti
b. kz.
ar darys kita Vokietija), bet didįjį savo tautietiFrankfurte jis gimė, taigi tas
miestas pasididžiuodamas gali
Edgar Wallace
laikyti jį savo sūnum. Todėl
radijas tądien savo buvusiam
romanų populiarumas
didžiajam piliečiui paskyrė net
Vokietijoje
17 valandų transliacijų — kaip
pradėjo ryte, tai baigė tik
Kai kas turbūt yra girdėjęs,
vidunaktį- Jis buvo minimas kad Anglijoje kadaise gyveno
ne tik kaip rašytojas, bet ir rašytojas Edgar Wallace. Jo
kaip kritikas, žurnalistas, romanų buvo išversta ir į lietu
tapytojas, teatro vadovas, vių kalbą. Mirė jis prieš 50
valstybininkas, švietėjas ir metų, ir patys anglai jį beveik
filosofas. Tą dieną Goethės užmiršo.

Miestelis buvo pilnas vežimų, iškinkytų
arklių ir visokio kvapo. Retai kas stovinia
vo. Visi skubėjo į bažnyčią.
— Man būtų geriau arčiau prie kleboni
jos, — nusprendė jaunikaitis.
Jis įėjo į šventorių, susirado vartelius,
pro kuriuos kunigai vaikščiojo, ir atsistojo
po kvepiančia liepa.
Jam reikėjo vieno kunigo. Kurio? Jis
pats nežinojo, kurio. Čia jis nieko, nič nie
ko nepažino. O pasiklausti nedrįso, nes bu
vo labai pavojinga.
Jaunikaitis akimis sekė pro šalį prašlamančius kunigus, spėliojo, rinkosi, jau jau
žiojosi kurį nors vieną prakalbinti, bet ir
vėl susilaikydavo.
— Kas patikės? Kas iki galo išklausys?
Ką jie žino, kas aš? — nuogąstavo jisai.
Kai jis ruošėsi į tą kelionę, jautėsi galiū
nas, o dabar jo širdis virpėjo, kaip mažo
paukštyčio.
Bažnyčioje sudūdavo vargonai, sugie
dojo choras. Paskutiai žmonės pro visas du
ris suėjo į vidų. Už šventoriaus mūro liko
tik arkliai, žydeliai, žandarai ir čigonai.
Arkliai trypė, žydai dvoklinėjo pagal savo
krautuvėles, o rusai barzdeniai slankiojo
tarp vežimų. Kitur, sako, jie įeidavo net į
šventorių ir iš žmonių atiminėdavo mal
daknyges.
I juos žiūrint, baimė nusmelkė vaikiną.
Gal jau seka jį? Prieitų žandaras ir klaus
tų: — Ko čia stypsai vienas po liepa? Ko
neini į bažnyčią? Kas tu toks?
Kas būtų, jei jį sučiuptų? Apkaltų ran
kas kojas ir pėsčią varytų tūkstančius my
lių per visą Rusiją, per Sibirą iki Baikalo. O
gal net į patį Sachaliną. Ten jis kartu su
pikčiausiais galvažudžiais kastų auksą. Ir į
jį visi žiūrėtų, kaip į plėšiką. Tėvas motina
išverktų akis, — niekuomet jo nebepamaty
tų. Jis visas apželtų, apžemėtų ir po kelerių
metų paliktų savo kaulus Šiaurės kaukeniams graužti.

Tuo laiku iš bažnyčios prasispraudė jau
na moteris su klykiančiu kūdikiu, atsisė
do netoliese ir taisėsi tą savo leipuką mai
tinti. Jaunikaitis suprato, .kad reikia jam
pasitraukti. Bet kur? Į rinką? Ten jį tuoj pa
stebėtų tie žandarai. Klaustų: — Bene žir
gą taikstaisi vogti?
— Geriau vieną valandą pastovėsiu baž
nyčioje. Po to vėl ateisiu čia.
Nespėjo jis taip pagalvoti, kaip pro var
telius į šventorių įžengė tie du žandarai.
Neskubėdami jie ėjo, žvalgėsi, o ties liepa
net staptelėjo. Bet prie tos jaunos motinos
ir prie to "tėvo" nebuvo kaip prikibti. Tai jie
ir nušleivojo tolyn.
Po valandėlės žandarai pro kitus varte
lius išėjo ir savo barzdas sukišo į prekiau
tojų pastogėles, ieškodami uždraustų kny-

tifc
— Dieve, tu mane saugok ir gelbėk! —
šūktelėjo savo sieloje jaunikaitis psalmės
žodžius ir, nieko nelaukdamas, šoko tiesiai
į bažnyčią.
Tuoj prie durų bažnyčioje susibrukę sto
vėjo jauni vyrai. Jie taip spaudėsi, net
kvapo stigo Visas sušilęs jaunikaitis grū
mėsi, kol prasiveržė toliau į bažnyčią, kur
vieni vyrai stovėjo, kiti klūpėjo, o senesnie
ji net patogiai pasienyje kiūtėjo ant ilgo
suolo. Nužiūrėjęs vietelę, ir jis įsispraudė.
Buvo gera po kelionės pasilsėti.
Šitoje katalikų bažnyčioje vis dėlto bu
vo jauku. Nuo lubų svyro kvapnūs, ką tik
vakar nupinti vainikai, altoriai skendo
pinavijose, ore sklaidėsi šventi smilkalai.
Vargonai tirliavo, varpeliai skambėjo, ku
nigas prie altoriaus kažką lotyniškai marmakavo.
Neilgai jis ten žvalgėsi. Vyrai ėmė jį
stumti, niūkčioti, raginti.
— Na, ir žemaičiai! — pagalvojo pats
sau. — Kas matė?! Bažnyčioje stumdosi!
Bet kad jis čia buvo svetimoj vietoj, tai

žios viltys turės gerokai patamsėti-Aš visuomet tikėjau,
kad kultūros kūrėjai duos di
džiausią dvasinės stiprybes
įnašą, tiesiog išlikimo pagrin
dą išeivijai. Niekad dar man
nestigo vilties, kad tasai įna
šas bus reikšmingas ir visos
tautos egzistencijai. Per keturius išeiviškus dešimtmečius
beveik nepaliko manęs ir entu
ziazmas bendrai su visa tauta
pasitikėti, kad laisvės idėja vis
tiek laimės prieš priespaudą tė
vynėje. Bet prie tikėjimo, vil
ties ir entuziazmo aš vis kviesdavaus abejonę ir tikrovės
barometrą. Jei draugijos na
riai nebus pareigingi ir entu
ziastai, suvažiavimas gali ne
kaip tepasisekti, jo reikšmė
sumenkėti, prasmė neiškilti.
Tad sakykimės atvirai; niekas
kitas mums nepadės, išskyrus
suvažiavimo rengimo komite
tą Clevelande. O visa kitą pri
klausys tik nuo mūsų pačių ir
visų.
Taigi, iki pasimatymo suva
žiavime.
Bet užtat Vakarų Vokieti
joje jo tie daugiausia krimina
liniai romanai labai populia
rūs. Muenchene Goldmann
Verlag nuo 1926 m. iki šiol yra
išleidusi į žmones jo romanus
iš viso 40 milijonų egzemplio
rių. Žinoma, nuo anų metų iki
šiol — ilgas laikotarpis, ir tas
milijoninis tiražas gali neda
ryti per daug didelio įspūdžio,
nes Wallace juk prirašė apie 80
romanų. Jau žymiai įspū
dingesnė žinia, kad šiais
metais, minint rašytojo mir
ties sukaktį, Goldmann Ver
lag tuos romanus paleis į rinką
5 milijonais
egzempliorių.
Kaina vienos knygos apie dole
ris.
Spėliojama, iš kur tas
Wallace populiarumas vokie
čiuose. Kitų autorių krimina
liniai romanai taip pat pigiai
pardavinėjami, o jo daugiau
parduodama negu kurio nors
kito. Net ir Aghata Christie
nėra taip plačiai skaitoma. O
sakoma, kad vokiečių visuo
menė yra apsėsta kažkokios
baimės. Tie romanai padedą
pabėgti nuo jos.
b. kz.

reikėjo daryti, ką kiti daro. Kai tik stūmė,
visi slinko toliau. •
Staiga jį visą išpylė karštis. Priekyje jis
išvydo būdelę, o joje — seną kunigą.
— Išpažinčių klauso! —žybtelėjo mintis.
Ir jis norėjo mestis į šalį.
Bet kaip žmonės į jį pažiūrės? Sakys —
baisus galvažudys pabėgo nuo klausyklos.
Vyrai tarpduryje tikriausiai jį sugriebs ir
rusams atiduos.
Dar kartą jis žvilgterėjo į klausyklą.
Žemaitis, prigludęs prie išpinto langelio,
kepure nuo žmonių pridengęs veidą, tyliai
pasakojosi, ką jis buvo negerai padaręs.
Apsiblausęs žilas žilutėlis kunigas klausė
si. Atrodė, kad jis snūduriuoja, niekuo
nesistebi, net akių į tą žmogutį nepakelia.
Paskui kunigas mėlyną stulą pridėjo prie
lūpų, kažką sakė, matyt, tą artojėlį mokė ar
barė. Po rninutėlės kunigas su krumpliais
subildeno, žmogus nuo klausyklos traukė
si, bučiavo kunigui ranką, žengė žingsnį ir
suklupęs kuo ramausiai meldėsi.
— Ne taip jau baisu, pripažino jaunikai
tis. — O kodėl aš negaliu tam kunigui
pasakyti, ko čia atėjau ieškoti? Gal jis ga
lės man nurodyti kaip tik tą, kurio man rei
kia. Juk jis visus kunigus pažįsta! Pasitar
siu, pasišnekėsiu. Tegul žmonės galvoja,
kad nematytas bernas ilgos išpažinties
eina. Visi aplinkui gieda, niekas mūsų ne
girdės.
O kas bus, jei kunigas su juo nesikal
bės? Jei lieps tik nuodėmes sakyti? Gal net
ims barti, rėkti ir iš bažnyčios varys? Kils
sumišimas... Rusai prie durų atskubės...
Tuo metu ties zakristija sutarškėjo mar
šalkos lizdą. Aukštas ūsočius grūdosi per
žmones, į vieną, į kitą pusę pakratydamas
lazdą su žalvariniu gurgulu. O už plačių to
augaliaus pečių praskirtu takeliu žengė jau
nas kunigas. Jo baltą veidą puošė meili
šypsena, geros akys, išmintinga kakta. Jis
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MOKSLAS,

MENAS,

PEN klubo
suavažiavimas Londone
A.

Iš moderniosios anglų ir
amerikiečių
poezijos

Landsbergis

* * *

Jenny pabučiavo mane, mums susitikus,
Šoktelėdama nuo kėdės, kurioje sėdėjo.

-i

Tarptautinio P E N klubo
85"
delegatų suvažiavimas kovo
19-21 d. vyko "Afrikos centro"
salėje, prie pat neseniai atsta
tytos Covent Gardeno rinkos.
Kelias į posėdžius vedė pro
Christopherio Wreno supro
jektuotą bažnytėlę, pirmą paladinio stiliaus pavyzdį Anglijo
je, prie kurios kolonos Bernard
Shaw pasodino Elizą Doolittle
pirmojoje "Pygmaliono" sce
noje. Suvažiavimo dieną tarp
tų pačių kolonų, po "Solidaru
mo" plakatu, dainavo ir dek
•H
lamavo lenkų kilmės jaunuo
liai.
PEN posėdžiai taip pat vyko
Lenkijos įvykių ženkle. Pasau
linės rašytojų organizacijos pir
mininkas, švedų rašytojas Per
as Waestberg, supažindino daly
~*3 vius su naujausių įkalintų ra
šytojų ir žurnalistų sąrašu, ku
ris apima 117 pavardžių. Jų
tarpe yra ir Lietuvoje žinomų
rašytojų,
kaip
Wiktor
Woroszylski, Jan Walc, Anka
Kowalska ir kt. Lenkų rašyto
jai pasiuntė Waestbergui ypa
tingą prašymą padėti sunkiai
sergančiam internuotam len
kų rašytojui J a n Jozef Lipst t kiui. PEN pirmininkas taip pat
pranešė, kad Lenkijoje gauti
įvairių PEN centrų prisiųsti
maisto paketai, kuriuos dali
ra na dar nesuimti lenkų P E N
centro nariai. Lenkų PEN cent
ro įstaiga uždaryta, organi
zacijos veikla uždrausta.

06

Karštų diskusijų sukėlė P E N
tarptautinio viceprezidento ir į
lietuvių kalbą išversto perujiečio romanisto Mario Vargas
"'**" Llosa drauge su JAV-ių P E N
centru pasiūlyta rezoliucija
-:'_ Lenkijos klausimu. Įvairių ša"M°*M| delegatai kalbėjo apie jų žy
gius lenkų rašytojams padėti
^.
Kroatų delegatas pareiškė, jog
r
. e , tyla Lenkijos įvykių akivaiz
doje reikštų, kad "mes prita
riame tokiems smurto veik
ai s m a m s " .
Vienintelis
gj mėginimas pateisinti karą
prieš lenkų tautą pasigirdo iš
Rytų Vokietijos atstovo lūpų;
n jis ilgai kalbėjo apie Goethę,
v^
"Fausto" pirmos dalies revi
zijas marksistinės pasaulėžiū
ros linkme, ir iš to išvedė, kad
lenkų generolams nebuvo ki-

m
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tos išeities, kaip įsikišti, ir dele
gatai turėtų tai suprasti. T a d a
paprašiau žodžio ir pareiš
kiau, kad šią akimirką Weimaro kapinėse vyksta keisti daly
kai — Goethe vartosi savo
karste, nes jo vardu mėgina
m a pridengti tautinės kultūros
įkalinimą. Galiausiai, didele
balsų dauguma, tik dviem
delegacijom susilaikius, buvo
priimta rezoliucija, reikalau
janti, kad suimti lenkų rašy-,
tojai būtų paleisti ir kad lenkų
P E N centrui vėl būtų leidžia
m a veikti.
Praėjusį
rugsėjį
Lijone,
Prancūzijoje, įvykusiame P E N
suvažiavime buvo
priimta
rezoliucija, pasmerkianti rašy
tojų bei žurnalistų persekioji
mą ir kultūros varžymą Pabal
tijyje. J o s atgarsiai d a r buvo
gyvi Londono posėdžiuose.
Balsavusiems už rezoliuciją
perdaviau padėką, o su nedau
geliu susilaikiusių, a r balsavu
sių prieš, stengiausi išsiaiš
kinti, kodėl jie užėmė tokią
poziciją. Lietuviškos pavardės
pasigirdo ir diskutuojant kali
namų rašytojų bei žurnalistų
komiteto pranešimą, kuriame
išvardinti ir savilaidos dar
buotojai: Gintautas Iešman
tas, Petras Pečeliūnas, Vikto
r a s Petkus, Vytautas Skuodis,
Algirdas Statkevičius, An
t a n a s Terleckas ir Julius Sas
nauskas. Petkus pranešime pa
žymėtas, kaip škotų P E N
centro "garbės narys". Škotų
centro atstovai pasakojo, k a d
jie parašė daug laiškų Petkaus
reikalu į Vilnių ir į Maskvą, bet
n ė į vieną negavo atsakymo. Iš
amerikiečių centro išgirdau ir
kitą įdomų dalyką korespon
dencijos klausimu: pasirodo,
kad šis centras pasiuntė porą
laiškų rašytojui Romualdui
Lankauskui ir jo žmonai, kuri
y r a amerikiečių autorių vertė
ja, kviesdamas juos apsilan
kyti JAV-ėse. Nė vienas tų laiš
kų adresato nepasiekė. Ir
lietuviai rašytojai savaip in
ternuoti, kaip tie lenkai — la
gerio "komendantas" nepaiso
tarptautinių sutarčių kores
pondencijos klausimu ir pat
sai nusprendžia, kuriuos laiš
kus jie gaus ir kurių neregės...

atorodė tikras mano - tavo brolis.
Tai jis ėjo pavaduoti to seno, pavargu
sio kunigo.
Vos tik atsisėdęs, padrąsinančiai pamo
jo:
— Arčiau, vyručiai! Vikriau! Pasišne
kėsim.
Šis kunigas jaunikaičiui labai patiko.
— Kaip tik tokio man reikia! — tarė pats
sau, šoko į priekį, užlindo kitiems už akių ir
pats pirmasis suklupo prie langelio. Pri
sidengė su kepure, kaip buvo matęs, ir į pa
lenktą ausį šūktelėjo:
— Aš iš Prūsų!
Kunigas kiek nustebo tokia išpažinties
pradžia. Kryptelėjo į langelį ir paklausė:
— Kas tu toks, — liuteris ar katalikas?
— Aš myliu savo Poną Dievą visa šir
dimi! Viešpats mane šaukė, togidėl atėjau
šišon pasišnekėti su kunigu.
— Tai tu nori krikštytis?
— Ar aš pagonis? Aš esmi krikštytas ir
turiu Merčiaus vardą.
— Tai gal tu nori imti katalikę mergelę
per žmoną?
— Aš turiu mergelę Onužę Puknytę ir ki
tos negeidžiu. Aš nesmi viliošius. O godo
tino kunigo meldžiu paklausyti. Aš gebu
spausti knygas, — evangeliškas ir kata
likiškas, kad Birutės palikuonys būtų lietu
viais, o neišvirstų ruskiais ar švabais. Aš
trokštu matyti lietuvius, mylinčius savo Po
ną Dievą ir garbinančius Jį lietuviškai,
kaip mūsų tėvai nuo amžių Jį garbino Di
džiojoj ir Mažojoj Lietuvoj.
— Tai ką tu nori man pasakyti, Merčiau? — teiravosi kunigas.
— Paveizėk į žmones. Senuliukai ir bobužės meldžiasi iš storų Aukso Altorių. O
jeib kas neprimato skaityti, tyliai švapena
poterius. O ką daro jaunuolėliai? Ką daro
vyrai ir mergelės? Ar jie apžlibę, kad ne
skaito maldų? Ne, miels kunige! Jie neturi
knygelių, tokių nedidelių, su trumpom

O laike, vagie! Tu atimi iš mūsų viską,
kas mums brangu.
Sakyk, kad aš nuvargęs, kad liūdnas, sakyk,
kad ir sveikata ir turtai mane aplenkė;
kad senstu, sakyk...
Tik nepamiršk pridėti:
Jenny mane pabučiavo.
LEIGH HUNT

Varžovai
Auštant išgirdau paukštį, čiulbantį
O, jis čiulbėjo
apie rasą, iškritusią žolėje,
apie vėją pievoje.
Henry Moore (anglas, gim. 1898)
Kalinamų rašytojų — žur
nalistų komiteto pranešime
minimi ir estas Mart Nikius
bei neseniai trims metams nu
teistas latvių poetas Alfreds
Zarinš. Anot pranešimo, rašy
tojų padėtis Sovietų Sąjungoje
„kelią rūpestį". Istorikas Arsenij Roginski gruodžio mėne
sį nuteistas ketveriems me
tams
už
"trivialų"
prasižengimą. Neaiškus ir tuo
pat metu suimto jauno rašy
tojo ir režisieriaus Eugenijaus
Kozlovskio likimas. (Jis pri
klausė neoficialios antologijos
"Metropol" grupei, kurios kai
kurie nariai šiuo metu slapsto
si). Už religinio pobūdžio raš
tus "nepaprastai ilgos" baus
mės — 12 metų! susilaukė
Pavel Aktiorov. PEN klubo
duomenimis, šiuo metu Sovie
tų Sąjungoje suimti, kalinami
a r ištremti 47 rašytojai bei žur
nalistai: 22 ukrainiečiai, 15 ru
sų, septyni lietuviai, vienas lat
vis, vienas estas ir vienas
armėnas.
Pranešime toliau rašoma,
kad pablogėjusi rašytojų padė
tis Jugoslavijoje, bet jugos
lavų centro atstovai atvežė ge
rų žinių apie poros rašytojų
paleidimą.
Čekoslovakijoje
teismo
tebelaukia
septyni
suimti rašytojai. Prahos vy
riausybė atmetė P E N klubo pra
šymą paleisti iš kalėjimo pasaulinio
garso
čekų
dramaturgą Vaclovą Havelą,
kuris jau atitarnavo pusę savo

maldelėm.
— Taip, taip. Gerai pasakei, — pritarė
kunigas, apžvelgdamas bažnyčią, kur sto
vėjo šimtai vyrų, kepures glamžydami, o
mergaitės vėsinosi žolynų ryšuliukais ir tik
akutėmis šaudė.
— Aš persmukau per sieną, nebijo
d a m a s baisių pavojų, — tęsė toliau Merčius. — Aš atėjau ieškoti kunigo, kuris myli
savo žmones ir gali parašyti jiems gražių
maldų knygelę. Tokią nedidelę, kad nepūpsotų kišenėj. Aš ją atspausiu, jūsų žmonės
slaptai per sieną neš ir vislab išnešios po
plačią Lietuvos žemę. Kas maldeles skai
tys, nekuomet nepasigadins. Neužmirš sa
vo kalbos, mylės Dievą, nenueis pas masko
lius.
— Esi drąsus ir išmintingas vyras, Merčiau, — pagyrė jį kunigas. — Dievas lai
mina kiekvieną, k a s daro gerus darbus. Jis
laimins ir tavo sumanymus. Bet m a n dar
nepasakei, iš kur esi ir kas esi, Merčiau?
— Aš esmi iš Prūsų. Iš Rambyno pakal
nės, iš Bitėnų kaimo. Aš spaudžiu laikraštį
"Aušrą", knygeles, kalendorius. Ar tams
ta, kunige, nekuomet negirdėjai Martyno
J a n k a u s , kuris, dvidešimties metų būda
mas, jau rašė ciesoriui Viliui laišką, kad ne
persekiotų mūsų kalbos? Mane žino visoj
Vokietijoj. Mane daug kartų kratė, daug
kartų teisė. Bet aš nesmi baikštys. Dėl lie
tuvių kalbos aš esmi užsidegęs rietisi su vi
su svietu!
— Girdėjau, kaip negirdėsiu. Didelius
darbus dirbi, J a n k a u . Tavo vardą visi ilgai
minės. Bet aš taip pat girdėjau, kaip tu apseini su žmonėmis. Vienas mano žmogus,
— aiškino kunigas, — atėjo į Bitėnus tam
sią rudens naktį, visas sulytas, nudrangęs,
o tu jį išeivijai, neleidęs jam išdžiūti. Ir net
naujų knygų nedavei!
— O kad jis neatnešė pinigų nuo Devyn

Karalius ir karalienė
bausmės. Apžvelgiama padė kia susirūpinimą didėjančia
tis ir kitose pasaulio dalyse, iš branduolinio karo grėsme ir
vardinami suimti, kalinami pabrėžia rašytojų pasiryžimą
pagrobti ar "pradingę" rašy laikytis "vienos žmonijos, tai
tojai; 60 Vietname, 58 Argen kiai gyvenančios viename pa
tinoje, 31 Pietų Afrikoje, 16 saulyje" idealo.
Čilėje, 14 Kuboje ir kitur.
Vertimų komitetas, kaip pap
rastai,
telkė savo dėmesį į
Kalinamų rašytojų komiteto
„mažų
šalių
svarbias literatū
pirmininkas Michael Scamras".
P
a
d
a
r
y
t
a vertinga reko
mel ragino PEN centrų priimti
mendacija
vengti
vertimų iš
kuo daugiau rašytojų savo gar
vertimų
ir
ugdyti
vertėjus,
ku
bės nariais. Jis pranešė, kad
rie
sugebėtų
versti
tiesiai
iš
ori
Sovietų Sąjungoje vėl buvo
suimtas armėnų kilmės reži ginalo. (Šis klausimas ypač ak
sierius Sergiej Paradžanov, ku tualus n e rusų tautoms Sovietų
rio ir Lietuvoje rodyti filmai Sąjungoje, kurių rašytojų kūri
"Persikų skonis" bei "Mūsų niai dažniausiai verčiami į ki
pamirštų protėvių šešėliai" yra tas k a l b a s iš rusiškų vertimų.
susilaukę tarptautinio pripaži Panašiai elgiamasi su filmais,
kurie pasiekia užsienį ne su ori
nimo. Scammel taip pat pain
ginaliu — lietuvišku, ukrainieformavo apie ukrainiečių rašytišku a r gruzinišku — dialogu,
tojo S e r h i j a u s
N a b o k o s bet "dubleriuoti" į rusų kalbą).
nuteisimą trejiems metams. Daug dėmesio susilaukė išei
Amerikiečių delegatas papa viai rašytojai. Jiems padėti
sakojo apie savo centro prog Ženevoje įsteigtas ypatingas
ramą padėti persekiojamiems komitetas, kuris ruoš rečita
juodiesiems Pietų Afrikos rašy lius, simpoziumus, egzilio lite
tojams. Daugelyje šalių šįmet ratūros tema ir skirs premijas.
buvo sėkmingai paminėta jau
trečioji metinė Kalinamo Ra
Galbūt įdomiausia tokių su
šytojo Diena. Argentinos vy važiavimų dalis yra susitiki
riausybei pasiųsta telegrama, mai, senų pažinčių atnaujini
prašant suteikti informacijos mas ir naujų užmezgimas. Vėl
apie neva "dingusius" rašyto teko pasimatyti su kiniečiu
jus. Beveik visuotine balsų delegatu Yeh, kuris yra porą
dauguma priimta užsienyje gy sykių lankęsis Vilniuje; jis
venančių vietnamiečių rašyto pasakojo, kad Kinijoje veikia
jų rezoliucija, pagal kurią PEN jau aštuoni P E N centrai. Lat
klubas reikalauja, kad Vietna vių centrui atstovavo poetė
mo vyriausybė paleistų suim Velta Snikere, o estų — Are
tus rašytojus. Delegatai pri Helbemae. Po ilgos pertraukos
ėmė ir Vengrijos centro pasirodė egiptiečių ir indų ats
pasiūlytą revoliuciją, kuri reiš tovai, iš numirusių prisikėlė

balsio! — atkirto Jankus. — Kunigai man
neatsilygina už „Aušrą" ir knygeles. O be
pinigų aš nieko negaliu spausti! Esmi vi
sas paskendęs skolose! Ant manęs griūva
didžiausios bėdos! Tas Ragainės pelėdnagis Kibelka ir tas Tilžės lupikas Mauderodė jau atėmė pusę mano gyvulių, — geriau
sius mano žviegelius ir teliešius. O dabar
žada atimti namus ir žemę. Kiekvieną kar
tą aš tuos tuščius jūsų pasiuntinius išvysiu
su lazda!
— Nerūstauk, Martynai, aš kaltas, —
ramino jį kunigas. — Aš surinksiu pinigus
iš kunigų, pridėsiu gerokai savųjų ir per tą
patį žmogų netrukus tau nusiųsiu. Kitą kar
tą tamsų rudenį tas pats žmogus nuneš tau
raštus. Aš pats tą knygelę sustatysiu. Ten
bus viskas, ko jaunuoliams reikia.
— Miels kunigėli, tik greičiau, greičiau
rašyk! Aš laukiu, Kibelka laukia, Mauderodės negaliu atsiginti. Aš nesmi koks ašaris, bet man tikrai reikia pinigų.
— Gerai jau, gerai. Rašysiu rytais, vaka
rais, kiekvieną dieną.
— Kad tik greičiau! Neužmiršk, neužmesk, — maldavo Jankus.
— Martynai, esi tikras skuburlis. Nori
tuoj šiandien, va. čia viską turėti.
— Bet, kunige, pagalvok! Visi visur tik
snapso ir miegti. Tai tam, kas dirba, reikia
už dešimtį plušėti. Argi gali pats ramiai čia
smaksoti, matydamas jaunuolėlius be kny
gelių? Be skubesčio nieko nebus.
— Paskubėsiu, paskubėsiu... Tikėk man,
nesu gaišlys, — prižadėjo kunigas. — Mū
sų amžinatilsį vyskupas Valančius pats
vienas padarė daugiau, kaip šimtas žemai
čių kunigų. Jis man ir kitiems paliko gražų
pavyzdį.
— Tik niekas nepasekė juo!—įsiterpė Jan
kus. — Net gėda man taip sakyti. Valan
čius mirė, o kito tokio vis dar nėra. Mūsų
žmonės vos kvapčioja suspaudime, logiaei
mums reikia daug tokių Valančių.Aš dar

medyje.

Bet aš visai nekreipiau dėmesio į jį.
Juk pats tuo metu dainavau:
apie rasą — žolėje;
apie vėją — pievoje.
(Ir nė kiek neprasčiau, kaip jis!)
Ak, nei klausiausi aš, nei girdėjau,
ką jis ten sau čiulbėjo medyje.
JAMES

Sniego

STEPHENS

dulkės

Keista!
mano nuotaika visai pasikeitė,
varnai nupurčius ant manęs
sniego dulkes
nuo pušies
Dienoje,
nuo kurios anksčiau

liūdesy
buvau

nusigręžęs.

ROBERT

FROST

Atsidavimas
Nėra didesnio

atsidavimo

širdžiai,
kaip kad buvimu kranto okeanui.
Noriu pasilikti tame pačiame išsilenkime;
bangų begalinį skalavimą
beskaičiuojant.
ROBERT

FROST

Į lietuvių kalbą vertė D.S.
italų centras. Susilaukta ir
naujagimio, fryzų centro, ku
rio delegatams gerai žinomos
mažesnių tautų kalbinės ir kul
tūrinės problemos. Jų Olandi
joje apie pusė milijono, bet jie
pasiryžę neleisti savo kalbai

atsiminiau, godotinas kunige: tūlas jau
nikaitis iš Tilžės dažnai atkanka į Bitėnus
ir vakarais nuo Rambyno kalno trimituoja
į jūsų pusę. Sako, reik pažadint tautą, ji il
gai miegti. O aš tam tilžiškiui, tam V. Sto
rastai, sakau: jeib tauta nori išlikti gyva,
reik daugiau knygų, o prieg tam dar karšto
žodžio, dainų. Nesirūpinkime, ką valgysi
me. Jeib, gink Dieve, užpultų badas, prū
sai sės daugiau ir jums duos, bet Žoddžio sė
jėjų užsiauginkite pas save patys.
— Ir aš taip galvoju. Raštas toliau pasie
kia, kaip žodis.
— Dievs težegnoja tave! Rašyk, rašyk.
Tik žiūrėk, kunige, kad gautum vyskupo
parašą. Pervislab svarbu parašas! Be jo
niekas knygelių nepirks. Aš jau žinau.
— Nesirūpink. Mes gausim Prūsų kata
likų vyskupo parašą ir antspaudą. O tu
pats čia daugiau nebevaikščiok. Šiemet
sieną tirštai sargais apstatyta. Jei tave pa
gautų, pats žinai, kas būtų. Pražūtum Sibi
re.
— Gal pražūčiau, gal ir ne. Gelbstanti
Dievo ranka mane vedžioja. Nei aš, nei Lie
tuva nepražus, kol Rambynas stovės!
— Tavo tikėjimas didelis ir tvirtas, kaip
Rambyno kalnas. Tu man patinki, Marty
nai. Nenusimink. Ir mane valdžia seka. Net
kunigais ne visais galiu pasitikėti. Vis dar
yra tokių, kurie nemato, kad Lietuva jau ke
liasi. Todėl labai gudriai sugalvojai, Mar
tynai, ateiti į bažnyčią pasišnekėti. Čia nie
kas mūsų neįtars. Ar turi dar ką sakyti?
Martynas tylėjo.
— Keliauk sveikas. Dirbk, kaip dirbai.
Už tai Dievas tave laimins ir duos ilgą am
žių.
Po to, šypsodamas, dar paklausė:
— Ar gailies, kad išvarei mano knyg
nešį, kurs nebuvo išpardavęs tavo kalendo
rių ir neturėjo visų pinigų?
— Gailiuos.
— Ar prižadi daugiau taip nedaryti?

užgesti. Išeinant iš salės, dele
gatai dar stengėsi susitarti dėl
rezoliucijos Vidurio Amerikos
klausimu. Prie Wreno bažny
tėlės jau buvo pasibaigęs mi
tingas, teliko tik "Solida
rumo" plakatas.

— Pažiūrėsiu.
— Klausyk, Martynai. Vyrai nerimsta,
kad tavo "išpažintis" tokia ilga. Bet dar
neatsitrauk nuo manęs. Aš už tave mel
siuos, kad išbristum iš visų skolų ir sulauk
tum gerų metų.
— Bus, kaip Dievas duos. Ir dar palauk,
aš kas rytas vakaras vis galvoju pasimuryti Bitėnuose mūrą, pirkti mašinas. Melsk,
kunige, iš visos karštos širdies, kad taip
pasidarytų. Kad man nebereikėtų tąsytis
su Kibelka ir Mauderode.
Kunigas ėmė melstis. Po to perspėjo:
— Grįžk namo atsargiai. Jei sučiuptų,
nesakyk, kad buvai čia.
— Niekuomet! — užsimiršęs šūktelėjo
Jankus taip ryžtingai, kad net keli arti
mesni žemaičiai nugirdo.
Tada kunigas dunkstelėjo į sieną ir Jan
kus, visas iškaitęs, atšoko nuo klausyklos.
Vyrai traukėsi nuo jo, galvodami: šit, bai
sus kažkoks plėšiks neklausė šventų kuni
go pamokymų, visą laiką ginčijosi prieš
taravo ir ant galo atsisakė išpažinti pačią
didžiausią nuodėmę.
— Padariau ne taip, — graužėsi Jankus.
— Dabar visi šnairuoja į mane.
Tada jis vėl prisistūmė per žmones, pasi
lenkė ir pabučiavo kunigo ranką.
— Ačiū, — sušnabždėjo Jankus.
Dabar jau niekas į jį nebešnairavo, o
jaunasis kunigas šypsojosi, kaip kvapnus obuolys Bitėnų sode.
Atsitraukęs, visas laimingas, Jankus
sukalbėjo senąjį Tėve mūsų ir dar dvi padė
kos psalmes. Savo širdyje jis džiūgavo, kad
kelionė iš tikrųjų pasisekė, kad Viešpats
stebuklingu būdu suvedė jį su Devynbal
siu, apie kurį jis buvo tiek girdėjęs. Tai jis
parašys maldas jaunuolėliams. Knygelė at
neš pinigų, ištrauks jį iš skolų, išvaduos iš
bėdų, o Lietuvos jaunimui ji bus tikra Dan
gaus duonė. Dėl tos jo kelionės Dievo Tėvo
žegnonė nusileis ant visų.
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Įspūdžiai iš "Tėviškės 99
parapijos choro 30-to
gimtadienio

Aldonos Buntinaitės pirmas
dalykas buvo O. Speaks 27-ta psal
mė, antras — Mendelsono "Jeru
žale". Reikia priminti, kad ji pra
dėjo chore giedoti pas Martyną
Lacytį dar 1947 metais Vokie
tijoje, Hanau mieste. Buvo tada
taip pat Verbų sekmadienis.
Giedojome iš Haydno "Pasaulio
sukūrimo": „Virš mūs' aukštai
erdvus dangus..." Buvo tada Al
dona neklystantis aitas... ir jau
nas kun. Ansas Trakis. organi
zuodamas jaunimą, buvo taipgi
ten. Stebuklingas yra Aukščiau
siojo vedimas, kaip toli jis ją nu
vedė. Daug metų vėliau ji jau ne al
t a s , bet p a t y r u s i s o l i s t ė .
Dainavimo ji mokėsi Alice Stephens studijoj. Ant laurų neuž
migo. Yra labai darbšti, koncer
tuoja dažnai ir daugely vietų.
Linkime sveikatos ir ištvermės.
Albertas Paulikaitis ir Jonas
Jurkšaitis pasirodė su J. Bartkdsono duetu "Gloria". Abu balsai
gražiai derinosi. Ta pačia proga
galima pridurti, kad J. Jurkšaitis
yra ne tik geras solistas, bet yra
baigęs teisės mokslus Vokietijoje,
nors čia teise nesiverčia. Albertas
Paulikaitis — mokytojas iš pro
fesijos, muzikos darbą prade^ » dar
Tauragėj su "Pagalbos" choru pas
kun. Preikšaitį. pas kantonų Gerkę ir vėliau pats tą chorą vedė.
Dainavimo mokėsi Vokietijoj. J.A.
Valstybėse
buvo
Colinvillės
"Jeruzalės" parapijos chorvedis.
Priminti reikėtų, kad "Pagalbos"
chore tuo laiku giedojo ir "Tėviš
kės" par. Moterų draugijos pir
mininkė Marija Paulauskienė. Ji
tada buvo studentė Tauragės
Mokytojų seminarijoj. "Tėviškės"
par. klebonas Ansas Trakis savo
kalboje kėlė mintį. jog. giedant
Aukščiausiam, reikia duoti visa,
ką tunme geriausio. Giedojimas
unisonu yra dar ne viskas. Gies-

vę. Esą nieko pikto, jei kokia
žiūrovė drobėje regės švelnų
katinėlį vietoj dailininko ten
čia, prieš paskaitydamas savo nutapyto nuožmaus jaučio.
prozos gabalą, jis neilgu įžan
Keletas tų jaučių, t a i
gos žodžiu sušildė publiką, kad sunkiau, tai lengviau atpažįs
ji neliktų sustingusi laureato tamų, rodėsi Dargio tapyboje ir
akivaizdoje. Skaitė Jankus grafikoje, apsupusioje klausy
novelę vardu „Iš namų", tojus — žiūrovus ankštoje Die
etnografinio
s u k i r p i m o vo Apvaizdos parapijos svetai
apsakymą iš anų senų laikų, nėje. Iš viso Dargis eksponavo
k a d a žemdirbiams reikėjo grei apie 40 darbų. Jų tarpe buvo ir
tai apsispręsti: a r likti vergais senų medžio raižinių, būdingų^
savo arimuose, a r palikti juos a n k s t e s n i a j a m
dailininke
ir dėtis a n t pečių laisvo išeivio periodui. Tačiau šiaip v y r a v o ^
naštą.
naujesnieji
dekoratyvinė*?**'
tapybos
ir
grafikos
darbai.
Po literatūrinės dalies A.
Astašaitis pravedė pokalbį su Juose gerą įspūdį paliko efek
rašytoju ir dailininku, kvies tingai išieškota spalva ir v d a m a s atsakyti į eilę klausimų dažnai įdomūs, saviti kompo
apie jų kūrybinio darbo eigą ir ziciniai sprendimai.
pobūdį. Iš svečių pasisakymų
Į vakaronę susirinko apie 50
paaiškėjo, kad juodu labai skir žiūrovų — klausytojų. Bet
tingai žiūri į kūrybos, kaip eksponuotos dailės sumažinta' 1 .
komunikacijos, problemą. Jan svetainė buvo pilna, ir susi-"'
kus pareiškė, kad jis rašy darė vaizdas, jog Detroito
d a m a s stengiasi atvaizduoti žmonės dar domisi menu ir. v ,, r
kuriamą realybę taip tiksliai ir literatūra. Paroda tęsėsi ir kitą .^
aiškiai, kad skaitytojas galėtų rytą, tad Dargio daile galėjo
be jokių sunkumų suprasti vis pasigėrėti gal dar ir kita šimti
ką, ką rašytojas ketino pasaky nė detroitiečių.
../^
ti. Tuo tarpu Dargis teigė, kad
Alfonsas Dargis savo paro
kurdamas visai nesirūpina, ar
dą
išsivežė į kitas vietoves, o
žiūrovui paveikslas reikš tą
Jurgis
Jankus pažadėjo grįžti į fgį
patį, ką jam. Net daugiau —
tapydamas jis
stengiasi Detroitą balandžio 18 d,,
. ii£»
neapriboti žiūrovo vaizduotės, atsiimti LB premijos.
palikt j a m interpretacijos lais
K. Keblyg ~

J a n k u s ir D a r g i s Detroite

Steigiant lietuvių ev. liuteronų mė yra malda, ir jos mokymasis
"Tėviškės" parapiją, j pagalbą yra pasiruošimas maldai.
atėjo mokytojas Martynas LacyMišrus choras toliau giedojo R.
tis, suorganizuodamas jai chorą. Wagnerio "Pilgrimų giesmę" iš
Tai buvo ne toks choras, kurį ma „Tannhaueuserio", J. Sibelijaus
tėme praėjusj Verbų sekmadienį, "Kūrėjau visatos" iš "Finlanbet tik mažas pasiryžėlių būrelis. dijos", prof. V. Jakubėno kantatą
Ir rinkdavosi jie ne čia Marųuette 'Pranaše didis". G. Verdi "Vergų
Parke, Chicagoje, bet prie 18-tos ir giesmę", iš „Nabucco", A. H.
Halsted gatvių slovakų evangeli- M a l o U e „ T ė v e m u s ų . > i r p a b a i g a i
kų bažnyčioje. (Tai reikia priminti D. Large "Su Dievu kol susitiksi
jaunimui, kad jie negalvotų, jog liume".
teronys ir visi lietuviai nuo senų
Kai yra rašomas muzikos kūri
senovės gyveno Marųuette Parke
ir visą laiką buvo turtingi). Po nys, tai melodija ir akordai yra la
kelerių metų kieto darbo Lacytis bai tiksliai užrašomi, ir su jais jo
chorą perdavė jaunesniam diri kio g a l v o s ū k i o n ė r a . Bet
gentui Jurgiui Lampsačiui. nes dinamikos. įvairių pagreitinimų ir
Lacytis buvo jau ne gyvenimo pra sulėtinimų tiksliai užrašyti ne
džioj, bet pabaigoj. Jurgis Lamp- galima. Kompozitorius, pažy
satis chorą išaugino į rimtą muzi mėdamas tokius žodelius kaip an
kinį vienetą. Bet pavargo per 20 dante, moderato, pianissimo,
metų ir Lampsatis. Prieš metus crescendo ir pan., duoda tik apy
laiko parapijos muzikos komi tikres gaires, bendrą mintį, ir di
tetas pakvietė chorui vadovauti rigentas kūrinio kulminacijoj,
jauną muzikos magistrą Arūną neįliejęs ir savo kūrybos, klau
Kaminską. Iš jo daug tikisi visa sytojų "nuo suolų pakelti" negali.
lietuvių visuomenė. Jau nuo 12- Dar kitas populiarus pavojus: ka
kos metų jis eina "Tėviškės" para da po forte turi sekti fortissimo, jė
pijos vargonininko pareigas. Au gų jau nėra, nes viskas būna su
giedant
forte.
gant jaunam Arūnui, augo ir jo n a u d o t a ,
užsimojimai: prieš kelerius metus Chorvedžio būtinas privalumas:
įvykusiai tautinių šokių šventei jis išnaudoti visą choro galėjimą bet
suorkestravo visą šventės reper nepritrūkti jėgos kulminacijoj.
tuarą, jau apsčiai metų, kai dirba Giedant Wagnerio iškilmingai
su lietuvių opera, mokydamas cho parašytą "Piligrimų giesmę", pa
rą ir šį pavasarj vieną "Frei- mažu, išsamiai buvo einama prie
schiitzo" operos spektaklį net diri kulminacijos ir kada jau, rodos, vi
sos choro jėgos buvo išnaudotos,
gavo.
maloniai nustebino klausytojus
Balandžio 4 dieną atlikti kon netikėtas fortissimo, kuriam visi
certo programos į bažnyčią ėjo jau manėme jėgų jokiu būdu negalėjo
30-tą kartą šie pirmieji choro pio būti. Visose kitose giesmėse inter
nieriai: Bronė Variakojienė, Leo pretacija buvo įdomi ir originali,
nas Gružas, Aldona Buntinaitė, visą laiką buvo jaučiamas glau
Aldona Veinšneiderienė. Albertas dus kontaktas tarp dirigento ir
Paulikaitis, Jonas Jurkšaitis ir ki choro. Krito dėmesin tikslus kai
rės rankos frazių nutraukimas. To
ti.
nedarant, choras įgauna įprotį vi
Sukaktuvinis giesmių vakaras sas frazes nutęsti per atsikvėpi
buvo pradėtas mišraus choro L. v. mams skirtas pauzes ir luftpauBeethoveno 19-ta pslame ir T. zes. Stebint Arūną Kaminską,
Zdaniaus "De Profundis". Toliau
G. Donizetti "Maldą" atliko Bro aiškiai jaučiama ilga jo praktika.
nė Variakojienė ir Leonas Gružas.
Bronę Variakojienė girdžiu kon
certuose jau 30 metų ir mėgstu jos
klausytis ypač už gražų žodžių tari
mą. Daug solistų, kai mėgina aiš
kiai ir pabrėžtinai žodžius tarti,
Pietiniame Floridos pusiasalio
persistengia.Variakojienei geras gale Miami ir vadinamo Gold
tarimas pavyksta, atrodo, kaž Coast kurortinėse apylinkėse lietu
kaip savaime, be jokių pastan- viai pradėjo pastoviau įsikurti jau
gų.Jeigu ji mums sakytų, kad ne nuo 1930-40 metų. Pastaraisiais
turėjo savo jaunystėje gerų laikais šis būrelis dar pagausėjo
dainavimo mokytojų, mes tiesiog vėlesnių ateivių gretomis. Nesukū
netikėtume. Leoną Gružą publika rę savos parapijos, kaip dauguma
irgi mėgsta, ypač už jo balso gra kitų lietuviškų kolonijų, jie savo
žų tembrą.
tautinę ir bendruomeninę veiklą

Floridos

Šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 17 d.

Kultūrinės
vakaronės
Detroite jau n ė r a taip dažnos,
kaip prieš porą metų, tačiau
kartas nuo karto dar pasitai
ko. Viena iš tokių retesnių
progų išgirsti, p a m a t y t i meno
žmones iš toliau atsirado kovo
20 d., LB apylinkės valdybai
pasikvietus
iš
Rochesterio
r a š y t o j ą J u r g į J a n k ų ir
dailininką Alfonsą Dargį.
Vakaronę ir parodos atidary
mą pradėjo Dalia Stonienė,
tolimesni vakaronės vairavi
mą
perdavusi
Algimantui
Astašaičiui. (LB valdybą
reikia pagirti, kad jau galu
tinai
nusibodusius
svečių
pristatinėtoj us ir vakaronių
pravedėjus pakeitė naujais vei
dais). Astašaitis tinkamai api
būdino abu svečius bei jų kūry
binį kelią ir, pasveikinęs Jurgį
Jankų su ką tik laimėta JAV
LB Kult. tarybos literatūrine
premija, perdavė jam mikro
foną (deja, kaip Detroite įpras
ta, blogai veikiantį).
Jurgis J a n k u s nėra vienas iš
kukliausių rašytojų, bet nėra
Giedotojų reljefinė skulptūra Florencijos katedroje (Italijoj, XV amž.). pirmaujantis nei pasipūtėlių
būryje. J i s ieško glaudaus
ryšio su skaitytoju ne tik rašy
Šios giesmių šventės maloni listė neparodė jokių nuovargio žy damas, bet ir skaitydamas. Ir
staigmena buvo viešnia solistė
Praurimė Ragienė. Ji atliko solo
partiją Wagnerio "Piligrimų gies
mėj" ir Jakubėno kantatoj duetą
su Leonu Gružu. Solistė turi dau
gelio metų patyrimą dainavime,
ypač puikų balsą ir gražią solistišką laikyseną. Nemėginsiu su
minėti jos visų nuopelnų muzikoj,
nes tai užimtų geroką šio rašinio
dalį. Be to, parodyti visą savo ta
lentą tik su dviem giesmėm ne
įmanoma (gaila, kad tai buvo reli
ginis koncertas, nes kitaip būtume
aplodismentais išprašę iš solistės
dar kelis dalykus). Esu girdėjęs
Praurimę Ragienę kitame koncer
te, kur po 20-ties sunkių dalykų so

lietuvių

kultūrinėje

mių. Sunku yra būti originaliu su
savo pagyrimais, kai aprašai so
listę 25-tam ar 26-tam koncerte ir
kai visi gražūs žodžiai buvo prof.
Jakubėno ir kitų kritikų pasakyti.

Giesmių šventė ar gimtadienis
(kaip bevadintume) po koncerto
bažnyčioje buvo tęsiamas toliau
parapijos salėje, kur choras buvo
apdovanotas gražiomis dovano
mis, buvo dalinamos gėlės, sako
mi komplimentai ir padėkos žo
džiai gerai nusiteikusių svečiu ir
"Tėviškės" parapijos parapiečių
prie Moterų draugijos gražiai pa
ruoštų stalų.
Povilas

Mieliulis

padangėje

žemųjų pasirinkto repertuaro gai sunkiau vyksta intymiau įsisa
dų ir išlygintai aukštesniosiose, vinti originalias liaudies dainas.
nors pastarosiose vietomis įgavo Palyginus su*, stilingai atliktais
kiek per šviesaus tenorinio atspal koncertiniais' dalykais, grynai
vio. Vaznelis yra vertai užsitarna liaudinio pobūdžio dainos, ar tai
vęs reputaciją kaip vienas retų būtų populiarioji „Oi kas sodai",
mūsų operos solistų, sugebąs ar senoviškesnė „Kur lygių lygios
lygiai efektingai atlikti ne vien lankos", nuskambėjo kiek dirb
operinę muziką, bet ir koncertines tinai, be gilesnio įsijautimo ir be
bei liaudies dainas. Ir šį kartą charakterio.
puoselėja kuklesniuose Lietuvių pasirinktas dainas jis atliko su
Tačiau, aplamai paėmus, solis
klubo rėmuose. Tačiau Miami meniniu skoniu bei geru stiliaus
klubo vadovai neapsiriboja vien pajautimu, o jo „Simone Bocca- tė ir akompaniatorė buvo publi
socialinio pobūdžio savaitiniais negra" arija nebūtų apvylusi kos dėmesingai išklausytos ir
pietumis ar panašiais pramo publikos bet kuriame profe priimtos nuoširdžiais plojimais,
išprašant dar ir programos priedų.
giniais susibūrimais. Jie taip pat sionalios operos teatre.
siekia bent laikas nuo laiko
Šia proga negaliu neprisiminti
Alvydas Vasaitis buvo lygia
pasireikšti ir kultūrine veikla.
prieš
kiek laiko su prof. Vytautu
Kiek įmanydami jie atkviečia į šį teisis šios programos dalyvis.
Marijošium
vieną vakarą gvilden
tolimą JAV kampą žymesniuo Buvo aiškiai jaučiama, kad solis
tų
lietuviškosios
muzikos išei
sius mūsų solistus. Cia jau yra tas ir akompaniatorius yra glau
vijoje
problemų.
Mes
paklojame
džiai
meniniai
susigyvenę
ir
jau
dainavę Stasys Baras, Dana
nemažai
pastangų
bei
lėšų,
reng
ne
pirmą
kartą
drauge
pasirodo.
Stankaitytė, Algirdas Brazis,
dami
įvairiausias
studijų
dienas
ir
Nepaisant
vietinio
pianino
trūku
Gina Čapkauskienė. Ričardas
simpoziumus
apsvarstymui
ne
mų,
Vasaitis
buvo
užtikrintas
ir
Daunoras, Juzė Krištolaitytėsolisto
palydovas. kartą vien periferiškai lietuvybę
Daugelienė, Elena Blandytė ir kiti. patikimas
Ramesnėse ir jautresnėse muzi paliečiančių reikalų ar temų. Tokie
Panašią tradiciją tęsiant ir šią kos vietose jis kukliai prisitaikė susibūrimai, be abejo, yra naudin
žiemą, lietuviai čia turėjo progos prie solisto, jo nenustelbdamas. O gi asmeniniams santykiams tarp
pasiklausyti
net trijų
mūsų audringesniuose pasažuose suge mūsų akademikų bei menininkų
pasižymėjusių menininkų iš spei bėjo skoningai parodyti jau nuo užmegzti ir juos palaikyti. Ar
seniau žinomus savo pianistinius nebūtų tačiau lygiai tikslinga
gais sukaustytos Chicagos.
pašvęsti kiek pastangų, o gai net ir
sugebėjimus.
tuščiuose žemės plotuose inves
Vasario 14 d. Lietuvos Nepri
Kovo 4 d. Miami koncertavo taip tuotų lietuvių fondų dolerių, suren
klausomybės paskelbimo minė
pat iš Chicagos atvykusi solistė giant kokioje farmoje ar vasar
jimo meninę programos dalį atli
Audronė
Simonaitytė-Gaižiū- vietėje „workshop",
sudarant
ko žinomasis mūsų bosas Jonas
nienė.
Jai
akompanavo
pianistė progą mūsų išeivijoje besivystanVaznelis su pianistu ir Lietuvių
Danutė Vasiliauskaitė-Liaugmi- tiems dainininkams įgauti iš sveti
operos dirigentu Alvydu Vasainienė.
Simonaitytė pasirinko vien mų, nors ir pasaulinio garso,
čiu. Varnelis pateikė nuosaikiai
lietuvių
kompozitorių programą iš mokytojų nenuperkamo nepa
parinktą dainų ir operų arijų
St.
Šimkaus.
A. Kačanausko, A. mėgdžiojamai unikalaus mūsų
programą. Lietuviškojoje dalyje
Vanagaičio,
J. Tallat-Kelpšos, liaudies dainų charakterio supra
solistas atliko St. Šimkaus. J.
Baumilo,
A.
Olekos,
B. Dvariono, timo. Mes juk savo tarpe dar tebe
Tallat-Kelšos, M. Petrausko, J.
turime ilgus metus Lietuvoje gyve
K
Kavecko
ir
G.
Gudauskienės
Gruodžio ir VI. Jakubėno dainas.
nusių ir ten dirbusių profesionalų,
dainų.
Klasikiniame repertuare įterpė ir
kaip V. Marijošių, J. Kačinską, B.
savo pamėgtą A. Loewe dainą
Simonaitytę yra tekę girdėti Budriūną, V. Jonuškaitę-Zaunie„laikrodis", kurios biaigamieįi žo prieš kelerius metus Dainavos
džiai „Aš jam nieko nedariau, ansamblio sceniniuos pasta nę ir kitus, neišskiriant net ir kiek
sustojo jis patsai", iššaukė ne tymuos. Jos išlavintas, lyrinis jaunesnio, bet lietuviškosios
vieno jau iš aktyvaus gyvenimo sopranas šį kartą pasirodė paste dainos prigimtį išskirtinai giliai
pasitraukusio tautiečio nostal bimai sustiprėjęs ir geriau išly jaučiančio Dariaus Lapinsko. Jie
gišką šypseną. Programa baigta gintas. Solistė publikai patiko visi galėtų šioje srityje jaunesnie
siems tikrai daug padėti. Juk
arijomis iš V. Klovos operos „Pilė savo nuoširdžia ir spalvinga atlie
praradus savosios tautinės tapa
nai". G. Verdžio „Simone Bocca- kamų dainų interpretacija. Jai
tybės individualumo supratimą,
negra" ir G. Rossimo „Sevilijos geriausiai
vyksta
lengvesnio visa mūsų visuomeninė bei ekono
kirpėjo".
pobūdžio romantiškos dainos.
minė veikla atsidurtų pavojuje
Savotiškai paradoksalu, kad išsigimti vien į tuščius asme
Jonas Vaznelis pasirodė savo
meninėje aukštumoje, dainavo su šiai Lietuvoje gimusiai ir ten ninius siekimus ir emigrantinės
profesionalinio lygio tikslumu ir išsimokslinusiai dainininkei, kaip fantazijos pretenzijas.
menine nuovoka. Jo balsas ir daugeliui kitų jau išeivijoje
skambėjo sklandžiai iki pačių
brendusių mūsų solistų, kiek
Algis Š i m k u s

NAUJI LEIDINIAI
• V A R P A S , 1 9 8 0 - 1 9 8 1 m.,
N r . 1 7 . Žurnalas tautos bei žmo
gaus laisvei, tautinei kultūrai ir
lietuvybei. Redaguoja Antanas
Kučys, 1448 S t a r Lane, Lemont,
IL 60439. Administruoja Titas
Briškaitis, 1214 N. 16 Ave., Melrose Park, IL 60160. Šio numerio
kaina — 3 dol. Leidžia Varpinin
kų filisterių draugija. Žurnalas
184 psl. Viršelis pieštas Vlado Ži
baus, viršelyje matomas taipgi
Pauliaus Lantucho auksakalybos
pavyzdys.
Didesnio dėmesio verti straips
niai: P. Joniko " 'Varpo' kova dėl
lietuvybės pagrindo — lietuvių
kalbos"; Juozo Audėno "Sovieti
nė propaganda ir gyvenimo tikro
vė"; dr. Kazio Karvelio "40 metų
po kūju ir pjautuvu"; Jono Dau
gėlos "Komunizmo propaganda
naujomis gaidomis"; Vacio Prūso
"Truputis iš anų laikų (Prisime
n a n t Emiliją Prūsienę)"; Antano
Kučio "Pokalbis apie pluralistinę
visuomenę".
Mirusiems s"kirtuos puslapiuos
minimi: Vaclovas Cižiūnas, dr.
Zenonas Danilevičius, Juozas Urbelis, Kazys Karazija, Nadas Ras
tenis.
Žurnalo dalyje,
pavadintoje
"Mūsų literatūroje", trumpai ap
žvelgiami pastarųjų metų periodi
niai ir neperiodiniai leidiniai bei
knygos. O tokių susidaro čia per
30. Taipgi nemažai puslapių uži
ma žurnalo dalis, pavadinta "Gy
venimas ir idėjos". Tai jau visuo
meninio ir politinio sektoriaus
barai: nuomonės, reagavimai, rep
likos ir kitokie špagų sukryžia
vimai.
Originaliosios grožinės literatū
ros palyginti nedaug: tik Kotry
nos Grigaitytės ir Balio Augino ei
lėraščiai.

jo universitete, dažnai susitik
davau su profesorium Viktoru
Biržiška. Ne kartą imdavome
vienas kitam pasakoti savo
gyvenimo įdomesnius nuotykius.
Dažnai jie mums patiems atro
dydavo sunkiai įtikėtini, nors ir
buvo tikri, o ne fantazijos sukur
ti.
Sykį prof. Biržiška prasitarė,
kad, jeigu mes juos surašytume,
sukurtume naują Tūkstantis ir
viena naktis' pasakojimų knygą.
Toks jo pasakymas ir paskatino
mane imtis plunksnos. Kai kurie
tų įvykių dalyviai ir liudininkai
jau mirę, kiti — nepasiekiami, tai
m a n tenka užtikrinti skaitytojus,
kad šiose knygose bus surašyta
gryna tiesa, ir tai savo kaip teisė
jo garbės žodžiu paremta".
Cia autoriumi visiškai tikime.
Bet tik norime pabrėžti, kad
įvykiai nėra surašyti sausa ir
protokoline fraze ir struktūra. Jie
papasakojami taip, kaip įdomus
romanas. Knyga girtina ir kaip
smagus pasiskaitymas ir kaip
išliekantis dokumentas, naudin
gas ir istorikui.

• Česlovas Butkys, T E I S Ė J O
ATSIMINIMAI.Išleido
Lietu
viškos knygos klubas 1982 m. Chi
cagoje. Aplankas ir viršelis — Jo
nės Karužaitė8. Knyga 318 psl.,
kaina — 10 dol., su persiuntimu —
10 dol. 95 centai, gaunama „Drau
ge"Autorius šios knygos įžangoje
rašo: „Profesoriaudamas Pabalti

...

f

--

TEISĖJO

ATSIMINIMAI

ČESLOVAS
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lietuvius, duodama Europos lietu- -,
vių vyskupo Antano Deksnio ^
nuotrauka, ta proga prisimenant **
ir Vatikane dirbantį lietuvį vysku
pą P. Marcinkų, neaplenkiant ir
paties Popiežiaus giminystės srr \
lietuviais.
• VYTIS, 1982 m . k o v o mėnu,^
N r . 3 . Lietuvos Vyčių mėnesinis
žurnalas. Vyr. redaktorė — Aldo^
na Ryan, 6591 McEwen Rd., Ce#-„?/
terville, OH 45450. Administrąv
• DIENOMS NUŽYDINT.
cijos adresas: 2524 W. 45 S£>'.į;
Skaitymai seniesiems. Leidinyje Chicago, IL 60632. Metinė prerru- „
įvairių autorių atatinkamos nove merata — 8 dol.
lės. Redaktorius — Pranas EnskaiŽurnalo puslapiuose dėmesys
tis. Viršelis, inicialai, pavadini
skiriamas lietuviškoms
para-',
mai ir techniškas atlikimas pijoms, Šv. Kazimierui, motirraff ",
Andriaus Mirono. Išleido Hamil Marijai Kaupaitei, lietuvių kai-'^
tono Lietuvių pensininkų klubas, bai, Lietuvos pogrindžio leidi
P.O. Box 1046, Hamilton, Ont. niams, lietuvių liaudies muzikos'
L8N 3R4, Canada. Tiražas 400 instrumentams ir Vyčių veiklos
egz. Leidinys rašytas mašinėle ir kronikai. Puslapiai gausiai ilius
išleistas fotografiniu būdu, 277 truoti nuotraukomis.
psl., kaina — 6 dol., gaunamas ir
„Drauge", su persiuntimu — 6 dol.
• AKIRAČIAI, 1982 m . kovd*
95 centai.
mėn., Nr. 3. Atviro žodžio mėn-'"
Knygoje sudėtos šios ir šių auto rastis. Laikraštį leidžia View PreatfT''''
rių novelės — apsakymai: Inc., 6821 S. Maplevvood Ave., Chi
Kazimiero Barėno
„Mamerto cago, IL 60629. Šio numerio redak
senatvės paguoda", Vladės But cija: D. Bielskus, K. Drunga, L. Mor
kienės „Močiutės tiltelis", Prano kūnas, Z. Rekašius, dr.T.Remeikis,
Enskaičio „Daktaras Ramūnas", T. Venclova, H. Žemelis. Metinė"
Jurgio Gliaudos „Kamerinė muzi prenumerata — 8 dol.
ka", Alberto Jankūno „Vyturėliai
Turinyje: Apie Lenkiją, Čekos
viršum debesų", Andriaus Nori lovakiją ir "tautų draugystę" (Po
mo „Rankraštis" ir „Dručkis ir Pli kalbis su rusų rašytoja Natalija
kis",
Valentinos
Cselienės Gorbanevskaja);
Kariaujnatį
„Paskutinis žydėjimas" ir Rūtos poezija (Apie ką dainavo tarybinis
Klevos Vidžiūnienės „Prieš saulė poetas Paulius Širvys); Kalba, lo'gj:
leidį" ir „Senbernis".
ka, filosofija (Vilniuje pernai išlėite'-'
ta R. Pavilonio knyga — svarus nY-"^
• VILTIS, Vol. 40, No. 6 . dėlis j kalbos filosofijos supratimą);
Marcho-April 1982. A Maga Ekonominiai rūpesčiai Lietuvoje^
zine of Folklore and Folk Dance. (Kodėl trūksta maisto? Kodėl blogi
Žurnalas anglų kalba. Leidėjas ir butai? Kodėl trijų milijonų krašte
redaktorius Vytautas F. Beliajus. parduodama tik trys šimtai tūks
Redakcijos ir administracijos ad tančių patalinių?); Skiltys, laiškai,, .
resas: Viltis, P.O. Box 1226, Den- atgarsiai, kritika ir polemika,spau
ver, C0 80201. Metinė prenume dos apžvalga.
V, o.
rata — JAV 10 dol., kitur - 12
dol., atskiras numeris — 2 dol.
• LITHUANIAN
STRAW
Žurnalas stengiasi apimti įvai
ORNAMENTS.
Prengta
Zuza
rių tautų tautosaką, liaudies meną
nos
Pupienis
ir
Mečio
Vilkaičio.
ir tautinius šokius. Tautų mozai
koje vis būna ir lietuviškosios Išleista St. Petersburge, Floridoj.
medžiagos. Šį kartą matome lietu Tai įvairios schemos, piešiniai ir
viškų margučių nuotraukas, rašo atitinkami aprašai (anglų kai
ma apie lietuvių pasirodymą ba), nurodant ką ir kaip galima
regionaliniam festivalyje San padaryti iš šiaudelių. Leidinėlis
Francisce, apie Pennsylvanijos 14 psl.
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