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Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Australijoje
A N T A N I N A BINKEVIČIŪTĖ-GUČIUVIENĖ
Šeštojo P L J k o n g r e s o eiga

Partinio kultūrinio elito
pasipiktinimas ir iliuzijos
galima pasiskaityti ir Pergalės
bei Literatūros ir meno pusla
piuose. Kai kurie gal bijojo, kad
gindami tautinę kultūrą, nepa
kenktų partijai, kuri stovi virš
visų tautų ir kultūrų. Tada beliko
kentėt ir iaukt. kol partija duos
ženklą pra u : , ti.
Mūsų pa. anių kultūrininkų
elitas ne tiktai tylėjo, bet ir neuž
tarė tų, kurie netylėjo. Elitui
tylint, savilaidinė spauda rašė
apie Lietuvos istorijos marinimą,
istorinės prozos badą, etnogra
finių ansamblių ir kraštoty
rininkų persekiojimą, tradicinių
švenčių slopinimą. Už tiesos
rašymą lietuviai patriotai buvo
kratomi, tardomi, teisiami, ap
kaltinami „antitarybine agita
cija ir propaganda", grūdami į la
gerius, kur daugelis jų ir šiandien
tebevargsta. Jų tarpe yra ir
Mačiukevičių premija apdovano
jusios Komjaunimo tiesos buvęs
redakcijos darbuotojas ir buvęs
kompartijos narys Gintautas Ieš
mantas. Ar ne laikas šiandien jų
atsiprašyti ir jiems viešai padėti?
Mačiukevičius toliau pasakoja,
kad jis tik dabar tesužinojęs, kad
tiek Gud'joje, tiek Ukrainoje
..nedaug mokyklų beliko, kur
būtų
mokoma
nacionalinė
kalba''. Jo komentaras: „Tai
liūdnas f a k t a s " . Ar nebūtų
tiksliau naudot žodį „tragiškas"?
Ir kaip tą faktą suderint su par
tinio elito tvirtinimais, jog sovie
tinių respublikų šeimininkė
esanti „liaudis"'? Nejau pati
liaudis nutaria numarinti savo
gimtąją kalbą? Štai kas atsitinka,
kai ilgiau pabūnama „tarybinių
tautu šeimoje', kuriai šiandien
priklauso ir Lietuva.
Ar Mačiukevičius dabar grie
biasi tyrinėti, kas daroma gudų ir
ukrainiečių kalboms išgelbėti?
Ne, j i s pasitenkina posakiu:
„Gerai, kad imtasi žygių". Kokie
tie žygiai, jis nesako. 0 jie kol kas
nedideli. Gudijos kompartijos pir
m a s i s sekretorius J e f r e m a s
Sokolovas šįmet tiesiai pasakė
susirūpinusiai savo respublikos
inteligentijai, kad jos išvados
esančios „neteisingos" — gudų
kalbos vartojimas „susiaurėjęs",
nes tokia buvusi darbo žmonių
„iaisva valia'. (O kas bus, kai
tokio „susiaurėjimo" užsinorės
Lietuvos ..darbo žmonės", ypač
atvežtieji Lietuvos „internacio
nalizuoti"?) Tiesa, Gudijoje ir
pasielgę.) Apie tą baimės ir bejė Ukrainoje imtasi priemonių sugiškumo paralyžių šiandien jau stiprint gimtąsias kalbas, bet

Pro dabar pravertus „glasnost"
langelius išvystame anksčiau sle
piamus „tarybinės" tikrovės frag
mentus, girdime skundų chorą.
Tame masiniame chore dėmesio
verta viena grupelė — tie lie
tuviai, kurie myli savo tėvynę ir
tebetiki j marksizmą-leninizmą.
Jų problemas ir lūkesčius Litera
tūroje ir mene 1987 m. rugsėjo 12
d. aprašė poetas, Respublikinės
komjaunimo premijos laureatas
J o n a s Mačiukevičius.
Savikritiškai žvelgdamas j savo
praeitį, Mačiukevičius prisimena,
kaip jis tenkinosi mokykline bei
laikraštine informacija ir išda
voje nedaug težinojo apie Lie
tuvos istoriją. Jis s u kartėliu
pasakoja, kaip, jau pasmerkus
Staliną, „garsiau kalbėti apie na
cionalinį orumą, nacionalinę
savimonę, nacionalinę kultūrą...
lyg ir nerekomenduota"; kaip
„gana sunkiai ir mažais tiražais
buvo spausdinama lituanistinė
biblioteka, d a r s u n k i a u pro
nepasitikėjimo barjerus brovėsi
istorinės knygos".
Apie visa tai Mačiukevičius
kalba jautriai, nuoširdžiai, skaus
mingai. J u k nelengva žmogui,
kai jį, pažodžiui, plėšia į dvi
puses. Ir jo išvados skamba rim
tai: „Kentėkime, mokykimės iš
klaidų, kad mažiau padaryt u m ė m naujų''.
Kitas klausimas, kiek iš tikrųjų
Mačiukevičius ir jo bendramin
čiai pasimokė iš tų klaidų? Ir ar
t a s žodis — „klaidos" — ne per
d a u g kuklus? Kaip grubiai buvo
(ir tebėra) darkoma, ribojama,
draudžiama Lietuvos kultūra, is
torija. Ir k a i p į tą naikinantį
iššūkį atsakė Lietuvos komunistai-patriotai? Jie kentė, tyliai
piktinosi, keikėsi sukandę dantis,
bet visi tylėjo. Juk ir populiaru
sis poetas Justinas Marcinkevi
čius, dabar vaidinantis tokį svar
bų ir teigiamą vaidmenį kultū
rinio palikimo susigrąžinime, jau
seniai žinojo, kap buvo mai
tojamas Maironis, draudžiamas
Kudirka, kaip iš Vilniaus tilto
buvo plėšiamas Vytis. Ir jis tylėjo,
apie nieką neužsiminė savo Die
noraštyje be datų, kuriame dargi
tvirtino, jog cenzūros nesama.
Kodėl ta tyla? A t s a r g u m a s ,
baimė, bejėgiškumo jausmas?
(Tai žmogiškos savybės ir dau
gelis mūsų, dabar išeivijoje esančių, gal nebūtumėm kitaip

Gausus lietuvių jaunimas iš
Įvairių pasaulio kraštų: Ar
gentinos, Australijos, Bolivijos,
Brazilijos, Didžiosios Britanijos,
Jungtinių Amerikos Valstybių,
Kanados, Kolumbijos, Vakarų
Vokietijos, Švedijos ir Urug
vajaus praėjusių metų gale susi
tiko Sydnėjuje, kur gruodžio 20
dieną PLJ kongresas prasidėjo šv.
mišiomis Šv. Marijos katedroje.
Kongreso šūkis: „Tautos likimas
— mūsų atsakomybe'. Oficialus
k o n g r e s o a t i d a r y m a s įvyko
gruodžio 21 dieną Sheraton
viešbutyje, kur tą patį vakarą
buvo at
rymo pokylis. Kitomis
dienomis vyko meniniai ren
giniai: talentų
koncertas,
„Sutartinės" kvarteto iš Toronto
dainų vakaras ir kiti. Kalėdų iš
vakarėse buvo bendros kūčios
Lietuvių klube.
Gruodžio 26 dieną dalyviai
išvyko į Australijos federalinę
sostinę — Canberrą. Čia Lietuvių
klube buvo suruoštas atstovų pri
ėmimas, o vakare vėl skambėjo
„ S u t a r t i n ė s " dainos. Naujus
m e t u s j a u n i m a s j a u sutiko
Adelaidėje St. Bernard Youth
Centre puošnioje salėje, pokylyje,
kuriame dalyvavo arti tūkstančio
svečių.
Nuo sausio 1 iki 7 dienos prasi
dėjo „ d a r b y m e t i s " kongreso
stovykloje — Roseworthy Agricultural College (apie 70 km nuo
Adelaidės) erdviose patalpose ir
palapinėse. Į stovyklą atvyko 360
dalyvių. Čia buvo iškeltos Lie
tuvos ir visų dalyvių kraštų vėlia
vos. Jos, t a m tikrom apeigom
palydint, buvo kas rytą iškelia-

pagrindiniai tų respublikų inteli
gentijos r e i k a l a v i m a i buvo
atmesti. Gimtosios kalbos moky
masis ir toliau bus neprivalomas,
tėvai ir globėjai ir toliau galės
siųsti savo vaikus į rusiškas
mokyklas. Pati Maskvos Pravda
liepos 21 d. pasmerkė tokius
reikalavimus kaip mėginimus
„administraciniu būdu susiau
rinti rusų kalbos vartojimą".
Išreiškęs nuoširdų pasipikti
nimą, M a č i u k e \
us lieka
problemų paviršiuje. Naujai pa
dėčiai aprašyt reikia naujų žodžių
ir sąvoku, o jis tebekalba senąja
kalba. Stalino nusikaltimus jis te
bevadina „Stalino kulto meto
dais". (Ar tada nebūtų logiška
kalbėti ir apie „Hitlerio kulto
metodus"?) Išeities ir išganymo jis
tebeieško lenininiame „interna
cionalizme", lyg jis nežinotų, kad
Lenino utopijos įgyvendinimas
reikalauja kuo skubesnio tautų
ištirpdymo. Pasipiktinimas taip
ir liks bergždžias, jei tebebus
piktinamasi užburto iliuzijų ra
telio ribose.
j _

mos ir vakare nuleidžiamos.
Stovyklautojai
pasiskirstė
grupėmis su vadovais: žemaičiai
'M. Mauragis), aukštaičiai rytie
čiai (E. Sakadolskienė), suval
kiečiai ir dzūkai (A. Karazijienė
ir E. Juodvalkė), lietuviškai ne
kalbantieji (S. Kubilius ir M.
Mauragis).
Stovykloje vyko gausūs ren
giniai: paskaitos, simpoziumai,
diskusijos, literatūros ir poezijos
vakarai, filmai, žaidimai, dainos,
šokiai, sportas... Visko išvardyti
neįmanoma. Iš gausybes paskai
tų pažymėtinos: „Žodinės istorijos
rinkimas išeivijoje" (A. Stepanienė iš Canberros), „Lietuvių
tautos išsiblaškymas ir skilimas"
(I. I. Požėlaitė-Davis iš Adelai
dės), „įvairių tarminių sričių tau
tosaka" (E. Juodvalkė iš Vakarų
Vokietijos), skaidrės ir pokalbiai
apie Lietuvą (G. Damušytė iš
JAV ir J. Vaičaitytė iš Prancū
zijos), „Lietuva — politinės per
spektyvos" (V. Nakas iš JAV).
Kasdieną buvo spausdinamas
p a t i e s j a u n i m o redaguotas
laikraštėlis ir, kas įdomiausia,
j a u n i m a s p a s t a t ė simbolinį
„Kryžių kalną", į kurį su kun. A.
Saulaičių priešakyje iškilminga
procesija nužygiavo. Buvo atšvęs
t a s PLJ kongreso 21-asis gimta
dienis su gausiomis vaišėmis,
šampanu ir stalo dydžio milži
nišku tortu, parūpintu Adelaidės
ponių. Tortą perpjovė kun. A.
S a u l a i t i s , dalyvavęs visuose
ligšiolinių kongresų sąskrydžiuo
se.
Sausio 7 dieną, atsisveikinimo
dienoje, buvo išrinkta naujoji PLJ
valdyba iš kanadiečių (visi iš To
ronto): Alvydas Saplys (pirmi
ninkas), Daina Kalendraitė,
Monika Spūdaitė. Mirga Šaltrimaitė, Rita Rudaitytė, Marytė
Balaišytė. Ateinantis kongresas
numatomas šaukti Pietų Ameri
koje.
Sausio 7 d. vakare stovyklau
jantieji išvyko į Melboųrną. Ten
d a r turėjo suruošti t a l e n t ų
koncertą ir dalyvauti oficialiame
uždarymo pokylyje bei sausio 10
d. šv. mišiose Šv. Jono bažnyčioje.
Malonu pažymėti, kad kon
gresas praėjo labai sėkmingai ne
vien organizacine prasme, bet ir
finansiškai, nes Australijos tau
tiečiai surinko arti 100,000 dole
rių, kas padengė ne tik visas
išlaidas, bet dar gražus „avan
s a s " liko ateinančiam suvažiavi
mui.
Adelaidės Lietuviško radijo
komiteto atstovai Jane Vabolienė ir Leonas Gerulaitis, nuvykę
į stovyklą, pravedė interviu su
k a i kuriais atstovais ir tą pasikal
bėjimą transliavo sausio 9 dienos
programoje. įdomu buvo klau
syti jaunimo sąmoningus ir
l o g i š k u s į visus k l a u s i m u s
atsakymus.

Šeštojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyvės Audra Aleknaitė, Zina
Dresliūtė ir Daiva Ilginytė Sydnėjaus operos rūmų fone.
Nuotrauka Ritos Likanderytės

kalba, pranešėjos pareigas. Pa torijai pasiūlymą „priėmus", kai
sakė, kad kiekvieną koncertą kurios skambėjo salėje entuzias
jos pradeda daina „Lietuva" ir tingai, plačiai...
tas lyg buvo paženklinimas ir
Vakarui pasibaigus, Australi
visų tolimesnių dainų. Visos jos Kongreso
pirmininkas
lietuviškos, sekė viena po kitos Henrikas Antanaitis, tardamas
švaria, gražia gimtąja kalba. padėkos žodį (palydimą gėlių do
Smagu tad buvo patirti, kad tos vanomis), pranešė, kad mielos
lietuvaitės iš dalies išblaško abe viešnios
visų
Australijos
jones, jog lietuvių vaikai išeivijoje koncertų pelną paskyrė kongreso
nutausta.
naudai, dargi atvykdamos i mūsų
Be to, jų nėra palietusi ir šių žemyną savo lėšomis! Publika ne
dienų „bacila" — modernus, lau gailėjo delnų, atsidėkodama už
kinis „dainavimas". J ų dainos malonią muzikinę pramogą ir
plaukia iš pačios širdies Lietuvos dosnų menininkių gestą.
Nemunėlio bangomis.
Sausio 3 dieną popiet į Adelai
Jos naudoja mikrofonus, gal ir dės Lietuvių namų salę atsilankė
be reikalo, nes jų jaunatviški, tiek žiūrovų, kiek ta erdvi salė
gražūs balsai gan stiprūs. „Sutar galėjo sutalpinti. Visus domino
tinės" vardas pilnai atitinka mišriame koncerte dalyvaujantis
švarų, sutartinį skambėjimą. j a u n i m a s . Su atvykusiais iš
Zitos ir Dainos Gurklyčių sopra kitų kraštų, atlikėjų skaičius
nai su Danutės Pargauskaitės ir buvo nemažas.
Nijolės Benotienės altais harmoProgramą pranešinėjo adelainiškai susilieja į švarų muzikinį diškis Aidas Kubilius, iš pradžių
akordą. Dainos buvo lydimos: iškvietęs į sceną Kęstutį Ivinskį
deklamavimu, fleita, akordeonu, (Vakarų Vokietija). Šis, akompa
barškalais ir elektriniais vargo nuodamas sau gitara, atliko savo
nėliais. Bet liaudies dainos — la kompoziciją „Baladė", o prisi
bai būdingai, liaudiškai — be jungus Rimui Čuplinskui (Kana
muzikinio pritarimo.
da) — Vasario 16 gimnazijos
Daugelis dainų tačiau buvo mokiniui ir melburniškiui Arū
panašaus muzikinio pobūdžio, tad nui Bruožiui, irgi su gitara, trise
norėjosi jų didesnio interpreta dar padainavo Kęstučio Ivinskio
cinio įvairumo, k u r i u o žais s u k u r t o m melodijom keletą
mingai švystelėjo „Pelėda" ir dainų, kurių viena buvo Antano
bisui atlikta daina apie moteris, Gustaičio eilėraščiui „Aš norė
įnešusios
gyvo
m u z i k i n i o čiau prikelti nors vieną senelį...'
Po jų į sceną išėjo adelaidiškis
humoro.
Vadovė, be dirbtinio sceninio Sietynas Kubilius. Tvarkingai
pozavimo, paprastu nuoširdumu apsirengęs, kvalifikuoto akto
tardama žodžius į publika, taip riaus gilia emocine išraiška,
pat paprašė susirinkusius jungtis mūsų dailiojo žodžio perdavimo
į jiems žinomas dainas. Audi meistras vaidybiškai perskaitė

ištraukas iš M. Malakūnienės
poemos „Nežinomi keleiviai".
Jį pakeitė kitas adelaidiškis,
baritonas Petras Račkauskas,
padainavęs
,,Kur
bakūžė
t
s a m a n o t a " ir
„Laimingas
žemaitis".
Dvi studentės iš Kanados,
Loreta Stanulytė ir Daina Ka
lendraitė, tautiniais stilizuotais
rūbais, švelniu g r a k š t u m u
pašoko lietuvišką šokį pagal
komp Jono Govėdo liaudies mo
tyvais pritaikytą (įrekorduotą)
muziką.
Monika Šiaulytė (medicinos
studentė iš Brazilijos; paskambi
no Pixinginhua technišką veika
lą „Calinhezo". nuskambėjusį su
brendusios pianistės spalvingu
perdavimu.
Vasario 16 gimnazijos dainų
būrelis: Rimas ir Indrė Čuplinskai (iš Kanados) ir Analia Gaidinauskaitė (iš Argentinos) sutar
tinai, muzikaliai padainavo kele
tą liaudies dainų.
Dana Pargauskaitė, „Sutar
tinės" vokalinio kvarteto narė,
virtuoziškai pagrojo akordeonu
Fr. von Suppe ,,Poet and
Peasant".
Urugvajaus atstovai: Diana
Fornara. Helena Modzelewski,
Alberto Kaluževičius ir Daniel
Juosponis pašoko charakteringą
„Cielito" šokį.
Melburniškiai Virginija ir
Arūnas Bruožiai, jam gitara
pritariant, lyriškai, „mezzo-voce"
padainavo „Tėvyne mano" ir
„Svajonės".
Konservatorijos studentė (iš
Argentinos) Ariana Rastauskaitė,
skambindama pianinu M. K.
Čiurlionio noktiurną, sugebėjo
išsemti to puikaus, jau.smingo
veikalo giliai lyrinį grožį, o P.
Saenz ir A. Nonino tanguose —
muzikine jėga ir temperamentu
sukūrė
skirtingą
kūrinių
nuotaiką.
Ją pakeitė kita puiki pianistė
Veronika Krausaitė (iš Kanados)
su savo kompozicija „Pajūry",
sukurta kongreso atidarymui.
Gan naujoviškomis harmonijo
mis pagrįstoje kompozicijoje
girdėjome ir tylų bangų ošimą, ir
jūros šėlstančios audras. Toliau,
Krausaitei pianinu pritariant,
savo poeziją melodeklamavo Sigi
ta Baršenaitė ūš Kanados*. Deja,
netobulai mikrofonui veikiant, ne
visi žodžiai buvo pagaunami.
Virginija Bruožytė ir Petras
(Nukelta į 4 psl.)

Kongreso meniniai renginiai

Siame numeryje:
Pasipiktinimas ir iliuzijos • PLJ kongresas • Kurt Vonnegut
romanas • Pokalbis su „Chicago Tribūne" redaktorium •
Chicagos teatruose • Nijolės Jankutės „Kelionės atvirukai" •
Šarūno Simulyno poezija • Juozo Sodaičio tapybinė grafika • Nau
jos knygos

Kongreso dalyviai suruošė Ade
laidės lietuviams du koncertus.
Pirmasis įvyko sausio 2 dieną
Lietuvių kataliką centro salėje.
T a i buvo muzikos ir dainų
vakaras, atlikta- vokalinio kvar
teto „Sutartinė' s Toronto. Džiu
gu pažymėti, kad grupės narės
y r a jaunos lietuvaitės, visos
gimusios išeivijoje.
Vadovė Nijolė Benotienė
atlieka akompaniatorės-akordeonistės ir, gražia lietuvių

Sydnėjaus Lietuvių klube susitikę seni ir nauji draugai
Andrius Valavičius (Brazilija). Zina Dresliūtė (JAV). Tada*

2

Dabsys (JAVi ir Virginija Bruo*ytė (Australija).
Nuotraukos Ritos Likanderyt**
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DRAUGAS-MOKSLAS,

Komiškas romanas su moralu

Armėniška pavarde tapytojas
Rabo Karabekian yra r o m a n o
Bluebeard
(1987)
herojus.
Autorius Kurt Vonnegut 1960tųjų dešimtmečiu p a g a r s ė j o
ypač savo r o m a n a i s
Cat's
Cradle ir Slaughterhou.se Five (šio
buvo susuktas filmas) ir y r a ži
nomas savo komišku stilium, ab
surdiškom situacijom ir ironišku
moralizavimu.
Jo romanų (15) istorijėlėm gali
tikėti, gali ir netikėti, k a d taip
kam nors buvo atsitikę. J i s net
labai nesistengia įtikinti. Tik
kartais dėl smulkmenų juokais
primena skaitytojui, kad gali pa
sižiūrėti į tokią ir tokią knygą,
jei juo nepasitiki.
Savotiškai komiškas yra ir šios
jo sugalvotos istorijos turinys.
Romanas prasideda Long Islande
dideliuose namuose, kuriuos se
nukas Rabo paveldėjo iš savo
antros žmonos. Šešiom spynom
yra „kažką" uždaręs kluone ir
rašo savo autobiografiją. Su juo
gyvena keisti svečiai: kvailiojan
tis Slazinger ir keista rašytoja
Berman.
Rabo tėvai, išsigelbėję iš turkų
1915 m. skerdynių (1 milijonas
žuvo), buvo Paryžiuje apgauti ir
saviškio armėno su suklastotu
žemės Kalifornijoj pardavimo do
kumentu, kur jie nuvažiuoja, tos
žemės nerasdami. Tėvas įsitaiso
bent batsiuvio krautuvėlę, kurią
praranda per JAV ekonominę
depresiją.
Jo septyniolikmetis s ū n u s Rabo
vyksta į New Yorką mokytis pai
šybos amato pas piktą armėną
Gregorijan, padedamas jo mei
lužės Marilee, į kurią įsimyli. Jie
mylisi ir Rabo išvaromas lauk.
Jis vargsta, istoja į kariuomenę ir
per Antrąjį didįjį k a r ą mas
kuotės daliny sužeistas į akį
(apanka) patenka į vokiečių
nelaisvę. Karo gale s a r g y b ų
vedamas į vakarų pusę, palie
kamas lauke.
Gregorijan ir jo t a r n a s , t a r p
kitko, pakviesti Musolinio pro
pagandos piešiniams k a r e , britų
sušaudomi, Afrikoj vilkintys fa-

Nijolė Jankutė

Kelionės

atvirukai

(Tęsinys)
Dunojaus p a k r a n t ė m i s
Sudie, Viena! Per t r u m p a i viešėjau.
Jaučiuosi kaip toje kelionių biuro reklamoje:
20 kraštų per 10 dienų!
„Austrobusas" š v a r u s , patogus. Kėdės
minkštos. Gera atsilošt ir pailsėti. Daugelis
bendrakeleivių jau s n a u d ž i a , nes r y t a s
ankstyvas, o vakar „ p a ū ž t a " Grinzinge.
Tas mažas miestukas už Vienos man
priminė filmą „The S t u d e n t Prince'": ir na
mukai kaip medauninkai, ir dainos, ir bokalų
skambėjimas. Trūko tik gražuolio Princo ir jį
pamilusios Padavėjos. B e t mes visi ten jau
tėmės, kaip princai ir princesės, vakarieniau
dami po kaštonais „Das alte H a u s " užeigos
kieme. Wienerschnitzel buvo karštas ir trapus,
vynas — raudonas, o muzika — skripkelė ir
akordeonas. O dainos? Nuo „Mėlyno Du
nojaus" iki „Lili Marlene".
Šiandien mūsų vadovė — Ulrika. Toks
germaniškas vardas, ir ji pati šviesiaplaukė,
aukšta ir iškalbi: beria Austrijos istoriją, kaip
žirnius. Gaila, kad mažai k a s jos klausosi. Visi
tie faktai apie keltus ir ilirus, apie karalius
Leopoldus ir Maksimilijonus krenta į snau
džiančias ausis. Raudonas Grinzingo vynas
tebeveikia...
Pervažiuojam tiltą per Dunojų. Koks
nusivylimas: vanduo r u d a s , ne mėlynas... Bet
Ulrika aiškina, kad upė švari, nes labai srau
ni — 20 km per valandą. Taip p a t ji parodo
Leopoldo kalvą, su kuria esą baigiasi Alpės, o
K a r p a t ų k a l n a i p r a s i d e d a kitoj p u s ė j
Dunojaus.
Keliaujant aš kaip kempinė — sugeriu vaiz
dus ir faktus. Kalbėk, U r i k a . K a s čia? Dirnstein pilies griuvėsiai. Toje pilyje kalėjo Ričar
das Liūtaširdis. O čia? M a r i a Taffel bažnyčia,
kurioje palaidotas Austro-Vengrijos sosto įpė

dinis Ferdinandas, nušautas Sarajeve tą
nelaimingą 1914 m. birželį.
Riedam kalnais, pakalnėmis. Šalikelėse,
ypač kai priartėjam prie upės, parkai ir
rožynai. Laukuose mėlynuoja ežerėlių akys ir
žydi bulvės. Kaip seniai jas mačiau gamtoje!
Kasdien tik lėkštėje — išvirtas... Avižos ir
kviečiai lietaus priplakti. Naktį buvusi smarki
audra. Ne veltui Vienos radijas skelbė —
..bevvoelkert und gewittrig".
Kur tik žvelgiu — kyšo bažnytėlių bokštai.
Mažytės tos bažnytėlės, vienabokštės su svo
gūno kepure ir būtinai su dideliu laikrodžiu.
Ant „svogūno", kartais dvigubo, kryžius su
dvigubu skersiniu.
— Oesterreich ist Kloesterreich, — sako
Ulrika, nes prie bažnyčių glaudžiasi ir vienuo
lynų pastatai.
Ateina mintis, kad skiriasi įvairių kraštų
bažnyčios, kaip ir žvejų laivai. Šitos austriškos
bažnytėlės visai nepanašios į vaikystėje Lie
tuvos miesteliuose matytas. Taip kaip nepana
šūs Kuršių marių laivukai į Nilo, Gango ar
Geltonosios upės.
J a u pasiekėm Salzkammergut, druskos
kasyklų, apylinkes. Čia druska buvo kasama
jau nuo 700 m. pr. Kr., aiškina Ulrika. Todėl
dauguma vietovardžių turi to žodžio šaknį —
„Salz" toks, „Salz" anoks. Nestebėtina, kad ir
Salzburg — Druskos pilis— stovi prie Salzach
— Druskos upės.
Priešpiečių sustojam Mondsee. Miesteliu
kas palaimintas žavia apylinke, skaidriu ežeru
ir romantišku vardu. įdomu, kokie žmonės
gyvena tokiam rojaus kampely?
Pabyram iŠ autobuso, kaip žirniai iš kiau
r o m a i š o , ir p a s k l i n d a m po g a t v e l e s ,
krautuvėles ir kavines. Turistų antplūdžiui
Mondsee puikiausiai pasiruošęs. Be abojo,
turizmas miestelio duona (druskos ir taip iki
valiai!)
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Pasimatymas su
„Chicago Tribūne"
redaktorium

daug žmonių, daugiausia vyrų
žuvo ir dabar eilė moterims.
JUOZAS PRUNSKIS
Įdomiai skaitomas romanas,
negali paleisti iš rankų dėl
Vienas iš didžiausių ir įtakin
šokiruojančios ir šokinėjančios giausių Amerikos dienraščių yra
iš dabarties į praeitį formos, lyg Chicago Tribūne. Turi didelį
užsieniečių parašytų sakinių, sa tiražą ir stiprų štabą. Svariausias
votiškos armėniškos išminties: jų žodis telkiamas į vedamuosius.
nepasitikėk nei savais armėnais Tribūne vedamųjų Europos, taigi
ir nebūk gyvenimo optimistu. ir Pabaltijo bei Lietuvos klausi
Viskas turi savo ydų, netobula, mais redaktorius yra James
net gerai sukurtuose paveiks Yuenger. Tai didelio patyrimo
luose, jei nevartosi tinkamų dažų, žmogus. Siame dienrašty jis dir
atsiklijuos nuo drobės, suskils ir ba jau penkiolika metų. Yra bu
nubyrės, kaip vienas herojaus vęs korespondentu Baltuosiuose
didžiulis paveikslas.
rūmuose, Valstybės departamen
Romane prasišviečia, kaip jau te, buvo porai metų išsiųstas spe
Kurt Vonnegut
čiasi svetimas Amerikoj net an cialiu korespondentu į Maskvą,
tros generacijos armėnas. Rabo buvo užsienio žinių redaktoriumi,
šistų uniformas. O Marilee ište
savo testamente užrašo visus sa vėliau korespondentu Londone.
k a už britams šnipinėjančio italų
vo milijonus (paveldėtus) savo Teko j a m porą metų atlikti
kultūros ministro, kuris taipgi
dviem sūnums, su sąlyga, jei jie keliaujančio
korespondento
už šį darbą sušaudomas.
pakeis savo pavardes iš Steel į uždavinius, dirbo ir Chicagos uni
Visa tai y r a groteskiška. Bet,
Karabekian. Tai jo kerštas jį pa versiteto Public Relations sky
kadangi viskas komiškai para
likusiai žmonai, nesupratusiai riuje, kol buvo paskirtas Tribūne
šyta, n e s i n o r i net priekabių
menininko.
korespondentu Varšuvoje, o nuo
turiny ieškoti. J u k tai skaitytojui
praėjusių metų yra dabartiniame
palinksminti sugalvota, su perdė
poste — rašo ir tvarko vedamuo
teatruose
jimais, p a g r a ž i n i m a i s , kaimo Chicagos
sius Europos klausimais, o taip
pasakoriaus schematiškumu ir
Iš
pasakos
—
komiškas
pat ir kitomis temomis. Moka
charakterių šaržais, kuriuos mū
rusų ir lenkų kalbas. Taigi —
miuziklas
siškai g a l i m a b ū t ų v a d i n t i
„mediniais".
Netoli Marąuette Parko, Chi vienas iš dienraščio pirmūnų.
Ieškant lietuviams geresnių
Po karo Rabo tapo, supirkinėja cagos pietuose esantis Drury
abstrakčiųjų ekspresionistų pa Lane South teatras (2500 West ryšių su didžiąja spauda, teko su
veikslus, kviečiamas į Italiją kaip 95th Street) inscenizavo pasaką juo Tribūne kabinete išsikalbėti.
„Princess and the Pea" — kaip Kadangi jis pažįsta gyvenimą už
meno žinovas dėl atpažinimo vie
no vokiečių (vėliau italo) pavogto jautri karalaitė negalėjo užmigti geležinės uždangos, buvo įdomu
paveikslo ir aplanko Florencijoj net ant daugelio matrasų, po
Marilee, kuri Rabo jau nemyli ir kuriais buvo padėtas žirnis.
tas kenčia. Keista, ji myli tik Tačiau teatras, kad suintriguotų savo įgudimu. Jų čia yra apie
italų žmones ir savo vyro palocių. publiką, vaidinimui parinkęs penkiolika. Alene Robertson
Rabo nenusimena ir Amerikoj pikantiškesnį pavadinimą: „Once (karalienė) apdovanota Jeff žy
veda prastuolę gailestingąją se Upon a Matress", bet spektaklis meniu, dainavusi Augustės
serį, bet ši po dviejų vaikų jį švarus, be vulgarumo, daug solo, operoje, Ronald Keaton — pats
palieka dėl jo neturto, bedarbiš- duetų ir visos grupės dainų, draminių veikalų kūrėjas, dau
kumo ir veda kitą. Vaikai pakei gausu lengvo baleto, nuolat giausia rašęs monologus. David
čia pavardes į patėvio (Steel). skamba m u z i k a , taigi — iš Levvman su magistro laipsniu iš
Rabo pagarsėja, išnuomoja kluo pasakos sukurtas miuziklas, ir South Carolina universiteto.
ną savo tapybai iš moters Long tai komiškas. Vaizduoja nebylį Michael Bartsch. baigęs NorthIslande, kurios vyrui mirus, ji karalių, besivaikantį gražuoles, western universiteto muzikos
greitakalbę tarškią karalienę, mokyklą. Paui Pement su ba
tampa jo žmona ir mirdama pa
lieka Rabo savo didelius namus. nuotakų paieškančius karalai kalauro diplomu iš Illinois uni
-Jis t u r t i n g a s dabar ir visa tai čius. Pasakiški kostiumai vai versiteto. Treva Tegtmeier Alias
dinimą daro dar labiau intri kos universitete baigusi baleto
atrodo kaip pasakoj.
Galui autorius sukuria herojui guojantį vaikams, bet nešantį studijas. Režisierius Travis L.
savotišką moralą. 8 x 64 pėdų p r a m o g i n ė s a t g a i v o s ir su Stockley laimėjęs keletą žymenų.
paveikslą, jame pavaizduodamas augusiems. Nėra čia kokios gilios Muzika — Mary Rodgers, dainos
karo a u k a s . Rabo aiškina išsi- minties, tik sudramatintas folklo — Marshall Barer. Orkestro diri
gentas — latvių tremtinių šeimos
kraustančiai Berman, ką visa ta ras.
tūkstantinė minia, viso pasaulio
Aktoriai dalyvavę daugelyje pa narys Ed Kalnins.
kareiviai ir aukos reiškia: kad statymų ir daugelyje teatrų, švyti
Juoz. Pr.

Kurt Vonnegut „Mėlynbarzdis"
PETRAS MELNIKAS

MENAS,

Yuenger, Chicago Tribūne, 435
North Michigan Avenue, Chica
go, IL 60611.
— Ar ir nuotraukomis iš Lietu
vos domėtumėtės?
— Tas dalykas, tai ne mano
sritis.
Baigiant pokalbį redaktorius
dar mane paklausė:
— Ar pažįstate solistą Arnoldą
Voketaitį?
— Labai gerai. O kaip J ū s jį
pažįstate?
— Esu sutikęs priėmime.
— Ar tenka Jums susitikti su
daugiau lietuvių?
— Kas nusprendžia,
kokiomis
— Ne. Netenka.
temomis
vedamuosius
Jums
Nors prieš pat savaitgalį redak
tenka rašyti?
t o r i u s J a m e s Yuenger buvo
— Mes kasdien t u r i m e re užimtas, tačiau galėjome ilgokai
dakcijos posėdžius. Dalyvauja pasikalbėti. Buvo malonu patirti
devyni redaktoriai, laiškų sky redaktoriaus prielankumą. J i s
riaus redaktorius ir dar karika- mielai priėmė jam a t n e š t u s
tūrininkas — iliustratorius. Čia ir spausdintus apie Lietuvą.
sutariame kokiomis temomis
prabilti.
— Ar būtų pageidautina, kad
mes kokios medžiagos parūpin
tume?
— Galite, bet savo posėdžiuose
mes sprendžiame, kokia medžia
ga, kokie klausimai domintų pla
tesnes skaitytojų mases.
— Koks dabar
,,Tribūne"
tiražas?
— Kasdien 750,000, o sekma
dieniais 1,200,000.
— Kaip būna, jei po 'ėdamojo
skaitytojai rašo pasitenkinimo ar
kritikos laiškus? Ar kreipiate į tai
dėmesį?
— Tokie laiškai būna ne man,
o laiškų skyriui. Beje, kai pa
rašiau vedamąjį apie įvykius
Siaurės Airijoje, tai buvo gauta
labai daug kritiškų atsiliepimų.
— Ar Jums tenka ir dėl redak
cijai siunčiamų laiškų spręsti?
— Ne, t a m y r a specialus
redaktorius.
— Ar jau baigėsi
„Tribūne"
darbininkų streikas?
— Beveik baigėsi. Dar tik eina
pasitarimai su mažu spaustuvi
ninkų skaičiumi.
— Mes, lietuviai, turime gau
siai informacijų duodantį Lietu
vių informacijos centrų. Ar jo ži Ramojaus Mozoliausko s k u l p t ū r a
„Egiė, žalčių karalienė" — iš Čiurlio
nios jus pasiekia?
nio galerijos 30 ties metu sukaktuvinės
— Ne.
parodos, kuri buvo atidaryta vakar
— Ar priimtumėte jas, jeigu tos Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre,
informacijos Jums būtų siunčia Chicagoje. Šalia praėjusį šeštadieni
paskelbtu 30 dailininkų, parodoje
mos? Ir kaip tada siųsti?
taipgi yra išstatyti Albino Klskaus. Vy
— Taip, priimčiau. Siųsti mano tauto Igno ir Kęstučio Zapkaus dar
v a r d u , a d r e s u o j a n t : J a m e s bai. Paroda vyks iki vasario 7 dienos.

— Aš tik savo vedamuosius
parūpinu. Mano atsakomybė
ribota. Geriausiai iš šalies yra
rašyti į laiškų skyrių.
— Ar Jus domina kokios nors
tautos, valstybės ypatingos dienos,
pvz., Lietuvos
nepriklausomybės
paskelbimo 70 m. sukaktis?
— Vedamuosiuose tais klausi
mais mums susidaro problemų.
Pradėjus, reikėtų rašyti apie visų
tautų ir valstybių sukaktis, todėl
vedamųjų tomis temomis ne
rašome, geriausiai siųsti pasi
sakymus į laiškų skyrių.
J a m e s Yuenger

patirti jo nuomonę apie naują
Gorbačiovo „glasnost" politiką.
Jis pratarė:
— Būtų dar per anksti spręsti
apie šios naujos krypties ateitį ir
likimą, apie jos rezultatus. Tai,
žinoma, posūkis ne tiek dėl geros
valios poveikio, kiek spaudžiant
ekonominiams ir kitiems sun
kumams. Žmonės gerai nesijau
čia, uoliai nedirba, reikia ieškoti
naujų posūkių.
— Žinom, kad prieš tą posūkį
yra ir sovietinių biurokratų opo
zicija. Ar galės
Gorbačiovas
išsilaikyti?
— Turės veikti atsargiai ir
neskubėdamas, kitaip gali netekt
savo pozicijos.
— Ar Jūs manote, kad jis
pakankamai atsargus ir taktiš
kas?
— Žinoma, jis yra diktatorius,
bet nori sistemos, kuri geriau
veiktų, ir pramato, kad „glas
nost'" ir „perestroika" turėtų
būti būtini elementai.
— Kai Jūs ruošiate vedamuo
sius, kokia medžiaga
pasi
naudojate?
— Šaltinių yra nemažai: mūsų
korespondentų žinios, knygos,
žurnalai, imigrantų atvežamos
informacijos. Dirbu kasdien, bet
ne kasdien pačiam vedamąjį
tenka rašyti.
— Ar gaunate medžiagos apie
Pabaltijį?
— Negausiai. Apskritai, iš tau
tybių ateina informacijos, emoci
jomis atmieštos. Mums kalba
lenkai, žydai, iš Nikaragvos
atvykę žmonės, karščiuodamiesi,
taip kad ne visada gali pasitikėti.
— A.r yra galimybės
straips
niui, ateinančiam iš šalies, patekti
t dienraštį?

Mondsee namukai dar gražesni, negu Grinzing. Norisi kaip Gretutei prieit ir nusilaužt
gabaliuką išraitytos palangės... Viskas čia
gražu, švaru, gėlėmis pakvipę. Ir viskas
brangu: nuo mezginiuotų „dirndl" suknelių iki
tūkstančio niekučių, kuriuos namo parsivežęs,
nežinai, k u r dėti, nebent į kokio baliaus
loteriją...
Bet Mondsee bažnyčia kitokia: didelė,
dvibokštė. Joje buvo filmuota garsiojo „Sfeund
of Music" filmo herojų vestuvės.'Nuo čia to
fiimo atvirukai ir prisiminimai lydi mus per
visą viešnagę Salzburge. Puikus buvo tas
filmas, vertas prisiminti. Įdomu, kad net Lie
tuvoje jis buvo rodomas ir susilaukė nepapras
to (šiukštu, neskelbiamo) pasisekimo: žmones
ėję pažiūrėt „Muzikos garsų" net po 20 kartų!

SALZBURG
Ne tuo, ne tuo vardu jį reikėtų vadinti.
Druska, nors labai reikalinga, bet prozaiška.

O miestas — romantiškas. Tie renesanso stiliaus
rūmai, tos gotiškos ir baroko bažnyčios, arkadų
kiemai ir vartai, laikrodžiais skambantys bokš
tai ir Dunojun almanti sūkuringa Salzach upė
— tobula aplinka muzikai. Be abejo, Mozarto
„Eine kleine Nachtmusik"! O Hohensalzburg
pilis, išaugusi iš stačios uolos — viduramžių
vaizdas. Rodos, ir pamatysi riterius bejojančius
į turnyrą: sidabro šarvai, margom gūniom
dengti žirgai, ginklanešiai... O aukštajam
bokšte plevena šilko skareles — tai širdies
damos linki pergalės. Ne, ne. Salzburgui
netinka sūrus vardas...
* * *

Pirmas nusivylimas! O, ne miestu, bet
viešbučiu Mūsų didžiulės ekskursijos Winkler
Hotel prieš Mirabell parką negalėjo sutalpinti:
perskyrė į dvi dalis, ir mudvi su drauge pa
tekom į užmiesčio motelį. Negana to, jo vardas
— Cottage! Lyg austrai neturėtų vardų kaip
Edelvveiss, Enzian, Roeslein auf der Heide... Ką

Salzburgo senamiestis ir Hohensalzburg pilis.

gi. Turėjom susitaikyti su Cottage, kurio
kieme, mažam baseinėly plūduriavo apsnūdę
šamai ir, šalto tekančio vandens viltį praradę,
upėtakiai. Šalia baseinuko, dideliam atviram
garde liuoksėjo simpatingi triušiai.
Iš karto nesupratau, kam čia tas „zoologijos
sodas", kol viena bendrakeleivė pasibaisėjusi
pranešė, kad vakarienei būsianti triušiena;
kad baltas triušiukas buvęs už ausų pagautas
ir nutabaluotas į virtuvę...
— It is horrible, horrible! I won't eat it! I
vvon't! — šūkčiojo ji, suburdama aplink kitas,
„badauti" žadančias poniutes.
Bet vakarienei buvo patiektas „Schvveinebraten". Nė viena iš mūsų nematėm to
paršiuko gyvo, todėl ir „vegetarių" neatsirado.
Tačiau... matyt pjaunamą triušiuką vis dėl to
nenorėčiau...
Rytą mudvi nutarėm Salzburgą apžiūrėti
pačios. Be vadovų, be instrukcijų. Išsikeitėm
doierius į šilingus ir grašius (keista, kaip t a s
austriškas „groschen" sulietuvėjo į grašį ir įsipilietino ne viename posaky) ir, miesto planu
ginkluotos, sėdom į „Autobus Linie Sechs" ir
už 12 šilingų per 10 minučių nuriedėjom į
senamiestį.
Salzburgas įsispraudęs tarp dviejų kalnų,
kuriuos neatmenamais laikais perskyrė srau
nioji Salzach upė. Ir Kapuzinerberg, ir
Moenschsberg atrodo, lyg koks milžinas būtų
juos peiliu nuriekęs, tokie statūs, pilki jų šlai
tai. Senamiestis visai prie Moenchsberg pri
gludęs. Kai kurie pastatai, rodos, tiesiai iš tų
uolų išaugę, kaip ta vienabokšte, nejauki Šv.
Blažiejaus bažnyčia.
Besidairydamos mudvi plaukiame su turis
tų srove Getreidegasse gatve. Ji siaura, sausa
kimša ir žmonių, ir krautuvėlių. Saulėj blizga
jų iškalbios iškabos: riestainiai, pypkės, laikro
džiai, batukai. Ženk vidun ir pirk neklausinėjęs. Kiekvienam lange kalnai, kaugės, kas
kados suvenyrų, kurių gausiausi šokoladiniai
„Mozartskugel". Tai maži apvalūs saldainiai,
suvynioti į auksinį popieriuką su standartiniu
Mozarto atvaizdu — raudonskruostis veidelis
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Riedulys,
šiaurės ledyno
pamestinukas.
Šaltas šąlant
Ir šiltas,
kada vaikai rankomis šildo.
Todėl nuolankiai
prašau.
Palikite
ramybėje.
Esu

akmuo,
laukų avelė
Ar susigūžęs debesų piemuo,
Tas, kuris tūno visur,
Neištroškęs
garbės
nei glamonių.
Todėl dabar
palikite
ramybėje.
Ir judinkit,
kada paprašysiu;
Ant kalno,
pakalnėj
Ar upokšnio rėvoje,
Pajudinkit
Prie bet kurios pakelės...
Pailsėk šalia manęs
rasoto,
Akmentašio
mūza.
Juokinga tu
ir apgailėtina,
Sidabraspalvė sugyventinė

Medžiai miršta čia pat,
Kur
gimę augo...

APLEISTAS

Tylintys
piligrimai.
Apdegę akmenų
šlaite,
Gailiai
girgždėdami
siūbuojate.
Nepasiekę upės,
Tolumoje
ūžiančios
lyg didelis
miestas...
Negandų nujuodinti
maldininkai.
Šventas
jūsų
lingavimas
Ir liaunos rankos,
Vėjyje laikančios maldų malūnus; —
Kūnai,
pėdų kerais įsisiurbę
žemėn.
Jūsų tikėjimas —
Šventas
kančių
kalnas.
Ir amžinas
dangus.
O baltos
debesų
plunksnos
Krenta,
sūpuoja,
Skrenda pro šalį.

KALNŲ

po sidabriniu sufrizuotu peruku. „Mozartskugel" po vieną, po tuziną, po kilogramą!
„Mozartskugel" mezginiuotose dėžutėse, per
šviečiamuose maišiukuose. Perkam ir valgom
ir kvepiam šokoladu, kaip Salzburgo krau
tuvėlės ir kavinukės... Kažin, ar Mozartas
ragavo šokolado?
Iš Getreidegasse perėjos į kitas gatves per
arkadų kiemus; kiemuose gėlės, kavinės, kavi
nukės, užkandinės ir vėl gėlės — gėlių kaska
dos palangėse, skersgatviuose, aikštėse...
Hohensalzburg
Mudvi nesileidžiam suvenyrų ir pyragaičių
suviliojamos: skubam j Hohensalzburg, miesto
karūną, XI a. pilį. Festungsgasse gatvelėj
surandam funikulierių ir užsikeliam į tvirtovę
542 metrų Pilies kalno viršūnėj.
Kalnai ir pilys mane žavi. Apninka kažkoks
pakilus, kvapą gniaužiantis jausmas, žvelgiant
į dieviškos kūrybos viršūnes, iš kurių auga
pilys — žmogaus pastangos, jei ne dvasiškai,
tai bent fiziškai kilti aukštyn. I Tibeto Potalos
nuotraukas galiu žiūrėt kasdien su nauja
nuostaba, todėl Hohensalzburg, kurią iš
tikrųjų matau, man susuka galvą.
Tai pilis, pastatyta tarp 1060 ir 1088 metų
— 170 metų prieš Saulės mūšį, beveik dvi
šimtinės iki Mindaugo krikšto ir 350 iki Tra
kų pilies! Kai Hohensalzburg statė, Europa
lenkėsi šventajai Romos imperijai, o normanas
Vilius Nugalėtojas (geram ūpe pasirašinėjęs
„Vilius Benkartas") geležine ranka valdė
Angliją.
Pasileidžiu klajot po senovę: kiemus,
kiemelius, angas, perėjas, priešpilius, laiptus,
užkampius. Pilis — milžinas. Pilkų akmenų
rūstūs dantyti bokštai išvarpyti šaudymo
angomis; pilkos storos sienos, barbakanai,
kreneliūros... Viskas masyvu, rūstu ir pilka,
kaip ir pati Pilies kalno uola.
Turistų nemažai, bet ne tiek, kad negalėtum
rast ramios kertelės. Gali parymot ant storos
sienos: po kojų — žalių, rudų ir raudonų Salz
burgo stogų panorama ir plieninė Salzach upės
S; gali pasėdėt didžiajam kieme po šimtamete

išsikerojusia liepa. J i gaudžia nuo bičių kaip
tolimas varpas, ir imi svaigt nuo liepžiedžių
kvapo. Gali fotografuot majestotišką Salzburgo
vyskupo I^eonhart figūra, iškaltą sienoje, api
pintą lotyniškais įrašais ir apvainikuotą ne
pagarbą, bet... juoką sukeliančiu herbu: po
mitra ir ganytojo lazda tupi liūtas ir žiūri į
didžiulį... ridiką! Gal tais laikais kartus ridiko
skonis reiškė liūtišką stiprybę? O gal ridikas
buvo sunkiai gaunama, karališka daržovė? Ar
galiu drįst spėlioti apie XI a. heraldikos
reikšmę, stovėdama XXI a. prieangy? Aš —
trumpaplaukė, kelnėta, ant kaklo pasikabinusi
už ridiką keistesnį ir juokingesnį daiktą — foto
aparatą? Ak, Leonhart, ekscelencija, neabejo
ju, kad mane pamatęs, palaikytum blogo sap
no pamėkle...
Taigi. Lydi rūsti Leonhart akis mane
smalsiai belandžiojančią po liūtu ir ridiku
pažymėtus jo tvirtovės kiemus ir kambarius.
Pilis negali būt be paslapties ir be roman
tikos, nežiūrint, kokia rūsti ir pilka. Mano
bendrakeleivė ir aš paslapčių nespėjam surasti,
tačiau netikėtai užklystam į mažą bokšto
kambarėlį, visą baltai išdažytą su raudonom
pelargonijom ant siaurų palangių ir su šimtais
lino raižinių a n t sienų. Mus p a s i t i n k a
žilaplaukė moteris — Salzburgo dailininkė ir
rašytoja Romaną Hoedlmoser. Ji nuomojanti
šį pilies kampelį savo studijai. Lino raižiniai,
juoda-balta ir subtiliai spalvoti, malonūs akiai.
Tema — Salzburgas, apylinkės ir, žinoma, ši
tvirtovė. I š s i r e n k a m po paveikslėlį ir
džiaugiamės p a g a l i a u suradę v e r t i n g ą
suvenyrą. Dailininkė Romaną tvarkingai
supakuoja mūsų pirkinius, pridėdama savo biografijos-asmeniškų parodų aprašus. Kaip gražu
jai čia piešt ir rašyti! Pavydėtina darbo
patalpa: po kojų visas miestas, o aplink —
tvirtovės dvasios, o gal ir vaiduokliai... Gal
apsilanko čia arkivyskupo-kunigaikščio
Wolf Dietrich von Raitenau
dvasia, ieškodama gražiosios Salomės? Bet ne.
Wolf Dietrichui mielesni Salomės statydinti
Mirabell rūmai — linksmas, išdykęs barokas,

Iš ciklo
DEGĘS

VĖJAI

„Sajanai":
KALNŲ

Byra maumedžių
ton tylon.
Į ūkanas
nekrikštes
Be garso
krenta
Prašymai.

spygliai

Naktys
Ir galaktikų
dulkės,
jaukiančios
tamsoj
Į apleistą
kaimą
ir dilgėles
Be garso byra žvaigždės,
Gęsta
gailių
kvape.
O praeities
kliedesiai
dilina
sąmonę.
Žolės gožia
žvirgždą,
Ir aidas
kyla iš griūvančio
šulinio,
Kada mėnesienoje
geriu
užmirštą
vandenį.

Pro

idėjų...

Šarūno Šimulyno iliustracija savo eilėraščių rinkiniui.

dugno kajūru riksmai...; elgetau
jantys elniai šiltu kvapu laižo
druskėtą
ranką...;
Ožiaragio
žvaigždynas I Kankinio lėtumu I
tepastebimai lenda iš kalno ...
šaukia būti I Ramybės šnaresiu...
Užsimena poetas ir tuos, kurie
buvo pasmerkti be laiko išnykti:
Kiek išmirė miegojusių
ant
lentinių gultų? Virš poemos
pavadinimo užrašyta: „Skiriu
tėvui, talpinusiam savyje viską".
Sibirinė geografija apdainuo
jama
ir cikle
„Sajanai"
(1963-1964). Skaitome eilėraščius
apie degusį kalnų kedryną, taigą,
apleistą kaimą, elnią, upę...
Kamčiatkai ir jos krantus skalau
jančiam vandenynui skirta
poema „Klajokliai" (1968-1969).
Tikrovės apraiškos čia t a r s i
(Nukelta į 4 psl.)

KAIMAS

NAKVYNĖ

1963

1971-1972 m e t a i s Ochotoje
sukurtoje poemoje ,,Ledynų
Motina" (spėju, kad tai kalna
gūbris Chabarovsko krašto šiau
rėje, prie Ochotos upės) yra daug
detalių, gerai pažįstamų ten
gyvenusiems tremtiniams. Aš,
kaip miesto lepūnas, galiu tik
skaitydamas stebėtis. Visa tai
veikia sąmonę kaip dokumen
tinis filmas. Skvarbiu įžvalgumu
p a r e m t a „Ledynų M o t i n o s "
žodinė raiška yra perdėm sodri,
kad nepajustum tenykštės buities
reljefo.
Štai: Šalnų išrengti
aštrūs
akmeniniai masyvai — Ledynų
Mokytojai; šalia atrajojančių
Jaudina skaitytoją ir tai, kad elnių snaudžiantys gamtos vaikai
poetas verlibru aprašo rytinio Evenai su odiniais
džiaugsmo
ryšulėliais;
pasigirsta
šunų lo
Sibiro kraštovaizdį, kur ilsisi ne
vieno lietuvio tremtinio kaulai. jimas ir lyg iš aptemdyto šulinio
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Simulynas

AKMUO

Šarūną? Simulynas. Ledynų Motina.
Poemos ir eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1986.

Kartais atsitiktinai susiduri'su
poezija, apie kurią būtum niekad
nieko nežinojęs, jeigu ne tas atsi
t i k t i n u m a s . Prieš kiek laiko
losangelietė Elena Pažėrienė
pasisakė gavusi iš Lietuvos savo
giminaičio Šarūno Šimulyno eilė
raščių ir poemų knygą Ledynų
Motina, dargi su poeto įrašu
„Veliuonai atminti".
Jos
nuomone, Šimulyno mįslinga
poezija man patiksianti ir aš
galėčiau rinkinį parecenzuoti.
Taip ir atsidūrė knyga mano
rankose. Ką gi — susipažinti pra
vartu su kiekviena vertingesne
knyga, nors išsamiam recenzavimui nesu pakankamai lite
ratūriškai pakaustytas. Jaučiu
didelę pagarbą Lietuvoje lei
džiamoms knygoms. Tik gaila,
kad dabar jų persiuntimas nėra
taip laisvas, kaip mes, demokra
tijoje gyvendami, pageidaujame.
Čia jų nenusipirksi.
Iš knygos viršelio sužinome,
kad Šarūnas Simulynas gimė
1939 metais Veliuonoje; baigė
Kauno vidurinę dailės mokyklą
ir Vilniaus dailės institutą; nuo
1969 metų yra dailininkų sąjun
gos narys; dirba grafikos, tapybos
skulptūros, vitražo srityje; eiles
rašo nuo 1959 metų.
Prie jo trumpos biografijos pri
dėčiau bene svarbiausią jo
charakterio bruožą — aistrą
tolimoms kelionėms. Nėra tai
p a s i s k r a i d y m a s iš miesto į
miestą, nei muziejų lankymas su
t u r i s t a i s , nei ž i ū r ė j i m a s į
pagarsėjusias žemės grožybes.
Š a r ū n o Šimulyno eilėraščių
tekstuose regime kur kas vieni
šesnį, atšiauresnį, atokesnį gam
tovaizdį. Retai liečiamos gamtos
didybėje suranda jis savo kalbai
bei estetiniam pojūčiui kūrybinį
įkvėpimą. Jam malonu apie tai
rašyti. Su pagrindu sako: „Laimė
šioje žemėje būti".

MENAS,

KEDRYNAS

Nekalta

mėnesiena
vedė
Senojo kedryno
Suanglėjusių
kolonų
labirintu
Į tuščią elnių sodą.
Nekaltas
takas.
vaikas paklydęs,
Ir amžiai,
užpustyti
pelenais.
Atvožė paskutinį
regini,
Akmenynų
tolumoje
nuskendusį,
Šaknų alkyje.
Be šakų šnaresio —
nebylį.
Nekalti sudegę
paukščiai
Ir nykuma;

kuris jį, nemažiau už Salome, žavėjo...
Kai Wolf Dietrich Salzburgą baroku puošė,
jau buvo rašoma 1600 Anno Domini, ir Liuterio
atsišaukimas, prikaltas prie Vvittenbergo
bažnyčios durų, buvo sena istorija, vis naujai
įžiebianti neapykantą tarp katalikų ir protes
tantų. Ta neapykanta palietė ir Salzburgą, su
darydama progą Dietricho pusbroliui, Marcui
Sitticui, užimt jo sostą. Gal Dietrichas buvo
nuolaidus protestantams, gal meilė Salomei
padarė jį švelnesniu, gal todėl jis prarado sostą
ir meilužę?..
Aišku, ne ši tvirtovė Dietricho namai. Ji
tinka rūsčiam, kietam Marcus Sitticus.
Ž e m a i , k a t e d r o s muziejuj, s u t i n k u
Fuersterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau.
Iš majestotiško portreto žvelgia jis ilgesingai,
žieduotais pirštais gniauždamas šilko skepe
taitę. Juodi plaukai, juoda išdailinta barzda,
juodos liūdnos akys ir baltas veidas. Nieko
jame nėra ganytojiško, tik oranžinė arki
vyskupo pelerina...
Wolf Dietrich, ar judu su Salome buvote
laimingi Mirabell rūmuose?

Būriais ir po vieną.
Sunkiai vasnoJami
atlekia,
Nušvilpia
tolyn
Suirzę darganą
tarnai;
Išgąsdintais
atodūsiais
nusklendžia,
Palikdami nuzulintą kalno
viršūnę,
Mane vieną,
lizde pamestą
paukštį
Po rūškanu
dangumi...
Besijodydami
debesyne,
nuošia sudrėkę vėjai
Pro surauktus viršūnių
paakius,
Galuvasary čaižomus
ledų,
Palikdami mane vieną
po
dangumi,
Po dulkiančiu lietum —
Kaip kurtinio
riksmą.

vaizdžiai. K i e k v i e n a s dekoracijų m e n o
deimančiukas stiklo kube — gyva nykštukų
scena. Rodos, tuoj ims šokti Papageno ir Papagena; rodos, tik priglausi prie stiklo ausį ir iš
girsi Don Giovanni griausmingą duetą su
baisiąja šmėkla. „Die Entfuehrung aus dem
Serail", „Die Zauberfloete", „Idumeneo", „Le
nozze di Figaro" — viskas čia miniatiūroj: ir
solistus vaizduojančios lėlytės, ir jų išpudruoti
perukai, vėduoklės, krinolinai; ir kolonos, laip
tai, medžiai, ir mėnulis...
Susikaupę slankioja po kambarius Mozar
to gerbėjai. P r i e p a g e l t u s i ų
genijaus
rankraščių lenkiasi rimti veidai. Ypač susi
kaupė japonai. Tai specifinė, niekieno nenu
konkuruojama keliautojų rūšis -- turistai „par
excellence". Jie viską apžiūri, išklauso, per
skaito, užsirašo ir nufotografuoja šaltai,
ramiai, sistemingai. Keliaut su japonų grupe
turi būt kiekvieno gido svajonė. Be abejo, jie

Mozarto namuose
Koks iš tikrųjų buvo šis mūzų ir karalių
išlepintas genijus, jo gimtieji namai nepasako.
Gūdžiai girgžda senos grindys po lankytojų ko
jomis; seni kambariai, senoviški baldai prisi
gėrę specifinio muziejų kvapo. Taip dvelkia su
stojęs, nebepakartojamas laikas.
Po stiklais Mozarto laiškai, gaidų sąsiu
viniai, pageltusios koncertų programos; ant
sienų — portretai, portretai, portretai. Šešerių
metų Mozartas koncertuoja Marijai Terezijai;
Mozartas — jaunas vyrukas, su Marijos Terezijos dovanotu žiedu; Mozartas su ordinu „Der
Goldene Spohr"; Mozartas su tėvais ir sesute
Nannerl prie klavesino, gal prie to paties, kur
stovi čia k a m p e , s i a u r a s , mažas, kaip
staliukas. Rankų darbo Dar toli buvo Mozar
to laikai nuo „grand piano", veidrodžiu bliz
gančio, tobulai skambančio...
Man įdomiausi k a m b a r i a i , kuriuose
išdėstyti miniatiūriniai Mozarto operų sceno

Wolfgane AmaoVus M«
Sal/burtfp.

aptriušusį
eglės išvirtėlės guolį
Akimis
prabėgo
miegas,
Juodesnis
už sabalą
Ir viskas vėl vietoje;
Lyg
vaikystėje
Nebyliai leidosi durnas
Ant
kvepiančio
uogienojų
indo.
Nuluptos maumedžių
odos
nustojo
kraujuoti.
Be padėkos dengdamos
ugniakuro
stogą:
Viskas ten,
kur reikia.
Savo vietoje. —

Miegas
Ir aukso plovėjų
atminimas,
Panardinęs
rankas
į gėlą sietuvos
vandenį;
Apuoko vasnojimas judina orą,
Ir širdies plakimas —
lyg
žingsniai.
Vidurnakčio
taigoje ieškantys kelio,
Vėl
savo vietoje.

niekur nevėluoja, ir eilute sulipa į autobusą.
Štai praeina du pro Mozarto klavesiną, tik pa
garbiais žvilgsniais, ne pirštais, liesdami.
Mane suima juokas, prisimenant nedraus
mingą turistę Estijoj, kuri senų muzikos
i n s t r u m e n t ų muziejuje, išgirdusi kaimo
kapelos plokštelę, sušoko smagią polkutę.
Aišku, ji nebuvo japonė... Ak, kokia nedraus
minga ir... kaip mielai prisimenama!..
J i būtų patikusi Mozartui. Jis irgi mėgo
šokiruot mecenatus, princus ir kardinolus savo
skandalingu elgesiu ir necenzūruota kalba.
Kaip garsiajam ..Amadeus" filme Mozartą
vaidinęs aktorius sako. „negalėjau suvaidint
Mozarto, koks jis iš tikrųjų buvo. Filmui
reikėjo sušvelnint to išpestinto egoisto elgesį".
Atrodo, dvi aikštingos mūzos, Melpomenė ir
T a l i j a , n e g a l ė j o p a s i d a l i n t i Wolfgangu
Amadėjum...

Grįžtam pro Domplatz — katedros aikštę.
Įspūdingas, dv'bokštis italų barokas, be abe
jo, von Raitenau statydintas. Katedros išorė
valoma. Aukšti pastoliai, darbininkai, maši
nos, įrankiai. Koks akį veriantis skirtumas
t a r p nevalytų ir nuvalytų vietų! Aikštė ir
aplinkinės gatvės pilnos „karabelninkų":
skėčiai, palapinės ir būdos nustatytos, nuka
binėtos tūkstančiais valgomų ir nevalgomų
prekių. Čia krepšiai braškių, vyšnių ir geltonų
voveruškų! Ant skėčių priraišioti skamba
stikliniai varpeliai, kleksi virvutėm tampomos
medinės lėlės, blizga Austrijos ženkliukai ir
atvirukai su Salzburgo istorijon įrašyto „Sound
of Music" artistais. Ir gėlės, gėlės, gėlės —
puokštės, krepšiai, vazonai!
Išleidžiam šilingus ir grašius, vos vos
pasilikdamos dėl „Autobus Linie Sechs". Vėl
per Mozartsteg tiltą, vėl pro jaukių namukų ra
jonus, pro darželius ir sodus. J a u leidžiasi saulė
ir švilpia juodieji strazdai.
Ne tuo, ne tuo vardu Salzburgas pavadin
tas. Druska prozaiška, o miestas — romantiš
kas.
gimtasis namą*
(Bus daugiau)

DRAUGAS-MOKSLAS.
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Juozo Sodaičio tapybinė grafika

Perspektyva mene turi gan
svarbų vaidmenį, bet nėra bū
tina. Kaip žinome, senovės Egip
to menas perspektyvos, mūsiška:
suprantamos, neturėjo. Gi baroko
laikų tapyba ypač pasižymėjo
savo giluminės erdvės turtin
gumu, įdomu, kau Sodaičio architektinė akis labiau mėgsta plokš
tuminę, o ne išraiškia perspek
tyvinę tapybą. Tai gal kiek pri
mena prancūziškąjį fovizn.ą.
Sodaičio p a v e i k s i u b e n d r a s
spalvų derinys yra šiaurietiškai
k u l t ū r i n g a s , bei užtenkamai
giedras,
skaistus.
šiitas,
optimistiškas, sakytume —

Juozo Sodaičio grafika: „Gražiausias žiedas", 18 5 8" x 18 5 8". akrilis (kairėje) ir „Sadutė". 18 5/8" x 18 5 8"
akriiis 'dešinėje'.

skautiškas. Mūsų kasdienybėje
e s a m e į p r a t ę m a t y t i linijas
juodas, gi Sodaičio kūryboje lini
ja dažniausiai būna balta. Tokį
..atvirkštinį'' principą, nors ir
iabai skirtingai išreikštą, varto
ja ir dail. Vytautas Kasiulis.
Tapybinė faktūra — tai daili
ninko kūrybos savita technika,
kur dedamų dažų brūkšniuose at
sispindi menininko talento in
dividualumas, jo asmeninis brai
žas, tapysena. Tačiau Sodaičio
spalva, jos tonų ir n i u a n s ų
žaismas yra vienodo intensyvumo,
tai lyg spalvų plokštės, todėl čia
faktūros charakterio klausimas
atkrenta. Nežiūrint to, Sodaičio
tapybinis braižas yra savitas ir
kaligrafiškas.

Būdamas kunigu, džiaugiuosi Maceina savo paskutinėje knygo
Sodaičio akrilikoje užtikęs puikių je Ora et labora rašo, kad pats
i k o n o g r a f i n i ų e l e m e n t ų . J ų Dievas parinko ir apdovanojo me
galėtų būti ir daugiau, nes juk no talentais asmenis, kad jie
kilnu, kai žemiškasis kūrėjas deramai papuoštų Mozės statomą
n e u ž m i r š t a savo dangiškojo maldyklą. Iš to matome, kad Die
Kūrėjo! Sveriant siužeto propor vas mėgsta grožį ir vertina meną.
cijas, gal vertėtų užklausti: jei Maceinos nuomone, pats impul
p a g o n i š k a m žalčiui autorius s y v i a u s i a s ir v a i s i n g i a u s i a s
skiria tiek daug dėmesio, kodėl akstinas įvairioms meno šakoms
apreiškimo žaltys nutylimas; jei kyla iš tikėjimo ir meilės, iš Dievo
simbolinis balandis tarnauja garbinimo. Juk gražiausi meno
žemiškom idėjom, kodėl negalėtų darbai — tai garbinimo proveržio
t a r n a u t i ir metafizinėms; jei vis vaisiai. Taip malda tampanti
kažkodėl p r i s i m e n a m a s bau menu, nes tikėjimas apsireiškia
džiavos laikų beviltiškas Rūpin ne vien sakymu ir klausymu, bet
tojėlis, kodėl užmirštamas trium ir matymu. Todėl Bažnyčia ir
fuojantis Kristus?
puošiasi menu, kaip Dievo garbės
P r a ė j u s i a i s m e t a i s miręs atspindžiu. Todėl ..Bažnyčia yra
didysis lietuvių filosofas Antanas reikalinga meno" — sako dabarti

Naujos knygos
, J_»aiškas mokinei" leidžia skaity
tojui p a j u s t i , k a d rašytojo
pasaulis neįprastinis: laiško au
t o r i a u s pirmuoju
asmeniu
vykdomas pasakojimas, nors ir
p e r s k v e r b t a s ironija, atveria
pikto veikimą kad ir tokioje
Kanadoje gyvenantis rašytojas
nekaltoje aplinkoje, kaip lietuviš
Pranas Dom. Girdžius gal labiau
k a mokytojų seminarija. Ir kiti
siai yra pasižymėjęs savo biogra
kūriniai pasižymi ironija, lakia
finėmis istorinių lietuvių litera
fantazija, „išvirkštine" prieiga
tūros figūrų apybraižomis: Kris
prie pasirinktų temų, visuomet
tijono Donelaičio, Antano Straz
intriguojančia potekste. Ypač
do, Adomo Mickevičiaus. Pasta
patrauklus yra šių apsakymų is
raisiais metais spaudai paruoštas
torinis, geografinis ir kalbinis
yra jo darbas apie Maironį (žr. iš
spektras — nuo praeities Lietuvos
trauką „Deimančiukai", Draugas
k a i m o iki V a k a r ų pasaulio
19S7.III.21). Bet jis t a i p p a t
kraštų (itin mėgstamas Paryžius;
žinomas kaip labai individualaus
ir per visą Vakarų kultūrą. Skai
braižo poetas ir prozininkas,
tytojas gėrėsis šių taryčių ir pa
įnešąs savotiškai avangardinę
rodijų sąmoninga ir dažniausiai
Kūrybinę giją į išeivijos gerokai
eliptine konstrukcija, o taipgi
tradicinę mūsų raštiją. Jo eilė
šviežia mūsų literatūroje pa
raščiai ir apsaKymai (LE juos
saulio ir žmogaus koncepcija —
vadina „siurrealistiniais" — t. 36,
jose
žmogiškos
problemos
p. 223) iki šiol buvo spausdinami
matomos pro humoro ir ironijos
Drauge,
Aiduose,
Lietuvių
prizmę.
dienose. Pradalgėje. Todėl labai
džiugu, kad praėjusiais metais
Pedagoginio lituanistikos insti
• Aurelija
Balašaitienė,
tutu buvo išleista jo stambi knyga S K E V E L D R O S . Romanas. CleVėpūtiniai, kurioje surinkti 25 veland: Vilties draugijos leidykla,
trumposios prozos kūriniai. J a u 1987. Knygos m e c e n a t a s —
pats pirmasis rinkinio gabalėlis M a r c e l i n a s Ž i t k u s . 425 psl.

• P r a n a s Dona. G i r d ž i u s .
V Ė P Ū T I N I A I . Taryčios ir pa
rodijos. Chicaga: Pedagoginis li
tuanistikos institutas, 1987. 240
psl. Kaina — 5 dol. G a u n a m a
„Drauge".

*

Juozo Sodaičio grafika: „Žydėk, pavasari", 6" x 12", akrilis
(kairėje) ir „Skamba, s k a m b a kanklės", 20" x 16", akrilis.

Kaina — 10 dol.
„Drauge".

PLJ kongresas

nis popiežius Jonas Paulius II,
nes meno d ė k a
įmanoma
sėkmingiau skelbti pasauliui
Gerąją naujieną. Į visa t a i
atsižvelgiant, linkėtina, kad
menas t a r n a u t ų
ne vien
estetiniam pasigėrėjimui, bet ir
Dievo garbei.

KUN. DR. E U G E M L ' S
GERULIS
Juozas SodaitK savo gyvenimo
kelyje pasireiškęs kaip žurna
listas, beletristą?, dailininkas,
lietuvių visuomeninei! veiklon
stojo gana jaunas: vos 16 metų
sulauKęs, ;au ėmė reikštis spau
dos darbe. Atvykęs Amerikon,
Juozas Sodaitis pasuka arehitektūrcn. o \š čia — daiiėn.
Tapyboje viešai pradėjo reikštis
nuo 1963 metu. Su savo darbų
parodomis jis yra aplankęs visą
Ameriką — nuo Kalifornijos
v a k a r u o s e iki New Yorko
rytuose, nuo I!;
* šiaurėje
iki Floridos pietuose. Juozas
Sodaitis savo kūrybą priskiria
prie tapybines grafikos, tad ir
pažveikime į ŠĮ menininką kaip
tapytoją — grafiką.
Sodaičio grafika daugiausia ir
yra tapybinė, o ne raižybirtė. Jo
darbai atliekami teptuku bei
akriliniais dažais (polymer synt h e t i c colors). J ų t e m a t i k a
dažniausiai yra lietuvių liaudies
pasakos, legendos, padavimai,
dainos. Dailininko tipažir
e l e m e n t a m s tarnauja mūsų
tautodailė. Kai kalbame apie
menininko stilių turime mini
darbo metodą, kūrybos bruožų
ypatybes a r kurią nors jo laiKų
menine srovę. Sodaičic kūrybos
s t i l i u s y r a origh
;avo
išraiška, pasižym paošyi,
užmoju. Formų atžvilgiu yra
nuoseklus, ištobulinti
dingas, kartais hiperbolinis —
s i e k i a n t didesnio vaizdinio
įspūdžio, pvz.. pasakų žalčiams
arba taikos — geroves stalui,
kuris vaizduojamas šviesesnis
už saulę. Siluetu linijos ele
gantiškos. Kartais užtinkama
gobelenišku
Jų. Vienur
tenkinamasi impresionistišku
vaizdo išoriniu jspūdžiu. kitur
įžvelgiamas ekspresionistiškas
vidinis poveikis, išorei sutei
kiantis vidinės esmes dvelkimą.
Sodaičio kūrinių formai; sąranga,
išdėstymas, sugrupavimas yra
skoningas, dekoratyvus, estetiš
kas. Tapybinė kaiba logiška,
aiški, nepaskęstanti detalėse. At
s k i r a i s e l e m e n t a i s oei jų
grupėmis dailininkas save mintį
vykusiai susintetina, ekspresy
viai suvesdamas vaizdą i darnią
apibendrintą visumą.

Šeštadienis, 1988 m. sausio mėn. 30 d.

Gaunama

Romano centre — Sangailių
dvaro savininkų Plaškevičių
šeima. Aprašomas "laikotarpis —
1939-1949 metai. Romano pasa
kojimas supina daugelio veikėjų
gyvenimus. Sutinkame dva
rininką našlį Anicetą Plaš
kevičių. jauną daktarę profesorę
Elenutę Ramanauskaitę, medi
cinos studentą Steponą Plaš
kevičių, anglų kalbos studentę
Margaritą Salčiūtę, kosmopolitą
diplomatą Valdemarą Plas
kevičių. jo būsimą žmoną Anneliese Hcchnauser, lenką kari
ninką Adam Jonovič ir dar
daugelį kitų. Su visais veikėjais
autorė
skaitytoją
atidžiai
supažindina. Visi jie t a m p a
gyvais žmonėmis, kurių likimas
rūpi skaitytojui. Romanas yra
istorinio žanro: vaizduojamo
dešimtmečio karo audros mėto ir
blaško veikėjus. Autorė drama
tines įtampas sukuria ir atmezga
įdomiai, o romano sudėtinga is
torija taip pat pagauna skaitytojo
dėmesį.
• VARDAN
TIESOS.
Straipsnių ir d o k u m e n t i n ė s
medžiagos rinkinys. Chicaga:
Knygai leisti komitetas. 1987.
142 psl. Kairą — 6 dol. Gaunama
pas leidėjus pas platintojus ir
„Drauge".
Knygoje surinkti straipsniai ir
medžiaga liečia 1976 metų gale
prasidėjusį subruzdėjimą dėl oku
puotoje Lietuvoje pagamintų
filnruĮ rodymo Jaunimo centre.
Chicagoje. Dokumentuojama
spaudoje sukilusi audra dėl da
b a r t i n i ų knygos leidėjų ap
silankymo Jaunimo centre ir
pasikalbėjimo su tuometiniu Jau
nimo centro direktorium kun.
Algimantu Keziu prie skautų mi
šioms ruošiamo
altoriaus.
Leidėjai atliko naudingą darbą,
surinkdami įvairiausius spaudoje
pasisakymus, iš kurių galima
matyti, kaip įvykiai įgauna savi
tą dinamika Antra vertus, tai pa
rodo, kad ir istorikų darbas nėra
taipjau visai beviltiškas, nes štai
ir pats skaitytojas, išbraidęs visus
knygoje perspausdintus straips
nius, galės vis dėlto susidaryti
gana tikslia nuomonę, kas ir kaip
atsitiko. Iš visų veikėjų pats
simpatingiausias skaitytojui tam
pa kun. Leonas Zaremba, SJ: jo

(Atkelta iš 1 psl.)
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Račkauskas linksmai nuteikė
•

Teisingai kun. Vytautas Bagdanavičius y r a pažymėjęs, jog
kone visuose Sodaičio paveiks
luose randame žmogų. Tiesa, tie
jo žmonės nėra suindividualinti,
jų veido išraiška didesnio vaid
mens neturi, tačiau vis vien
žmogaus pozicija paveiksle yra
dominuojanti. Visatos kūrinijos J u o z a s Sodaitis. Žalčio pasaka. 20 x
viršūnė — žmogus Sodaičio 16". Akrilis.
kūryboje nėra užmirštas. Gaila,
kad mūsų tautosakoje matome būtybę, Igno pailgveidžius ir t.t.
kiek kitokį vaizdą. Lietuvių Sodaičio darbuose p a n a š a u s
folkloras liudija, jog lietuvis save šablono nepastebima. Nors jo
dėmesį, savo meilę pirmiausia tautosakinėse iliustracijose kai
skiria g a m t a i , žemei, žemės kurie motyvai ir pasikartoja, bet
grumstui, o ne savo žmogui ar jie atrodo vis švieži, nemonotautai. Čia mums. lietuviams, toniški.
yra charakteringa sinki etizmo
Kokia būtų Sodaičio darbų ir jo
nuodėmė, k u r gamta suasmeni
talento charakteristika? Jei Aunama, sudvasinama, sudievina
giaus grafika puošiasi liaudišku
ma. Šalia Dievo Tėvo mes
grubumu, jei Ignui būdingas jo
statome Žemę Motiną, nes ji mus
autentiškas „primityvizmas", jei
nešiojanti, maitinanti, rėdanti. Iš
Stankūnienė grožį atskleidžia
jos esame kilę ir po mirties į ją vėl
buities vaizdų paprastumu, tai
grįšime. Toks sinkretizmas yra
Sodaičio kūryboje matome skir
aiškus nusikaltimas pirmajam
tingą, savitą meninį bruožą: tos
Dievo įsakymui! Malonu, kad
pačios lietuvių tautosakos para
Sodaitis sinkretizman nėra pa
frazės, jo meninio įforminimo
slydęs.
dėka, dvelkia puošybiškumu ir,
Kai kurie mūsų menininkai sakyčiau, jonyniška, bet neskolin
neišvengia šabloniško monoto ta gracija. Jei man reikėtų dai
niškumo. Prisiminkime, pavyz lininko Juozo Sodaičio meninį
džiui, Rūkštelės gubas, Rimšos talentą apibūdinti vienui vienu
pušų siluetus, Juodžio žirgus, žodeliu, tai tas žodis būtų „ele
Varno s p a r n u o t ą f a n t a s t i n ę gancija".

pasisakymai
nepažeidžia
pašnekovų, jis nuoširdžiai ieško
tiesos ir atsisako būti įstumtas
teisėjo kėdėn.

* * *

Tenka paminėti, kad su
jaunimu iš užjūrio į Australiją at
vyko ir būrys ekskursantų. Gruo
džio 30 dieną Adelaidės Lietuviu
namų salėje Tomas Venclova,
lietuvių kalbos ir rusų literatūros
lektorius Yale universitete,
skaitė paskaitą tema „Lietuvos
rezistencija ir bendradarbiavimas
su Lietuva", po to atsakydamas
į klausytojų k l a u s i m u s . Į
paskaitą buvo atvykęs ir vys
kupas Paulius Baltakis.
Sausio 6 dieną ten pat gir
dėjome prelegentus iš JAV, LiėX
tuvių informacijos centro darbuo
tojus Gintę Damušytę ir Viktorą
Naką. Jie informavo a p i e
Lietuvių religinės šalpos veiklą,
kuriai vadovauja kun. Kazimie
ras Pugevičius.

Kur aš — ten mano namai
(Atkelta iš 3 psl.)
iškeliamos i visatos lygį. Sus
kamba skaidresnė, dvasingesnė
g a i d a . Vietomis p a d v e l k i a
slėpininga vėlyvoji romantika,
p r i m e n a n t i A r t h u r Rimbaud
„Bateau Ivre" nuotaikas. Kalba
glaustesnė nei kitose poemose.
Šimulynas su patosu apmąsto
savo klajoklišką būseną amži
nosios būties kontekste. Kad
ir: Mirtim apgobti, ' nepažįstame
savo galios (...) Ir ar būtina ieškoti
i Debesynuos, i Kada pėdsakų
nebelieka, I Kaip kad likdavo
smėlyje / Ar tėvų pievoj?"

Knyga yra įdomus praėjusio de
šimtmečio dokumentas ir ta pras
me leidėjai a t l i k o istorijai
naudingą darbą, ją išleisdami.
Knyga gražiai įrišta, bet spaudos
darbas nėra tobulas — neretas
puslapis išspausdintas murzinai,
korektūra nebaigta skaityti. Per
daug s t r a i p s n e l i ų p a s i r a š y t i
„Knygai leisti komitetas". Galop
reiktų pastebėti, kad taip svarbus
knygos kontekste žodis „san
tykis" yra veik visur rašomas
„ s a n t i k i s " . Jeigu k o m i t e t a s
planuotų leisti antrą knygos
„Klajokliuose" išryškėja tiesiog
laidą, reikėtų pataisyti lietuvių egzistencinė meilė jūrai. Ji ne
kalbą ir k o r e k t ū r ą atidžiau vien nuoširdi, bet ir įvairi. Tuo
perskaityti.
Šimulynas, be abejo, praturtina

Juozas Sodaitis

klausytojus atlikta Gorbulskip
„Tu ateik į pasimatymą" dainai.
Programa buvo baigta „Muzi
kine komedija", kurią sukūrė Jr
atliko adelaidiškės sesutės Anita
ir Dana Baltutytės. Jos mums yra
pažįstamos iš jų vaikystės dienų
savo išimtiniais, įvairiapusiais
meniniais gabumais. Abidvi
lankė Vasario 16 gimnaziją. Pui
kiai moka lietuvių kalbą. Humo
ristinis „škicas", p a r a š y t a s
kongreso tema, kėlė salėje
nesulaikomą juoką. Tai buvo lyg
programos ,,meniu" g a r d u s
„desertas"
Scenoje išsirikiavę koncerto
dalyviai buvo apdovanoti austra
liškais bumerangais.

„Taika 1984"
Popieriaus kolažas

Šis .Juozo Sodaičio kūrinys buvo vienas iš dvylikos, laimėjusių „Postrnrd CoVlector" žurnalo, leidžiamo lola, Wiseonsin. pirmąjį pašto atvirukų konkursą.

gan liesą mūsų maristinę poeziją.
Žinau, kada ir kodėl I Meilė jūrai,
I liguistai liūliuota bangų, /
Neušmirštama i Neleidžia pa
miršti.
Iš keliautojo bloknoto pastabų
yra sunerta poema „Australija"
(1976-1980). Tai jo „vaikystės
galvojimo dykynės" kontinentas,
iš kurio vaizdai srūva filminiais
kadrais, su atoslūgių balomis,
karūnuotais krabiukais, pokermašinomis, Araukarijos pušimis,
mangrovų giraitėmis, virpančiais
e u k a l i p t a i s , patikliomis ir
smalsiomis kengūromis, volubėm... ir t.t. ir t.t. Šiaip ar taip,
poezijos knygoje toks apčiuo
piamas vaizdynas, suvilgytas
jausmo, tampa tikra poezija,
pakankamai vešlia, gyva, kaip ir
Antano Baranausko „Anykščių
šilelis". Tad ir matome, kaip
sveikatingoje (Šimulyno epitetas)
Australijoje rytais
rasotos
papūgos, I Pakibę žemyn galvo
mis, keikiasi šakose, I Su
šiukšlėmis maišo žmoniją. Arba,
kaip Brūzgynuose
bliaudamos
ožkos šmėžuoja. I Dugno šiltna
mių languose blyksi koralai I Ir į
rojų patekusios žuvys...
Cikle „Palik man jūrą" tik pir
mas, taip pavadintas eilėraštis
siejasi su jūra. Šiaip kiti
eilėraščiai daugiausia pavaiz
duoja Lietuvos gamtoje patirtus
įspūdžius. Panašia tematika bylo
ja ir eilės skyriuje „I plaštakių
sveikatą". Vienur ir k i t u r
persveria binkiškai optimistinė
laikysena. O tai savotiška
atgaiva nūdienės lyrikos elegiš
kam pasaulyje.
Autorius pats iliustravo savo
rinkinį, maždaug siurrealistiškai
įkomponuodamas į piešinius
tekstui būdingiausius įvaizdžius:
Pegasą. Ledynų Motinos gūbrius,
šlaitus, jurtas, debesų supamas
kalnų viršūnes, elnius, plaštakę,
kengūras... Piešimo ir eiliavimo
stiliai derindamies sukelia erdvės
bei tolumų pojūtį, mįslingumą,
kelionės polėkį, pasakišką
nuostaba. Gal tai, ką pergyvena
poetas, jaučia ir elnias: Kur aš —
ten mano namai. Paunksmės takų
vienumoj t Avietynai vaisingi. I
Pakalnių girioj po išvirtusiam
šaknim, /Sajanų viršūnių leduose
/ Ir Sąramo šniokštime, 1 Kur aš
— ten mano namai.

