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Drąsa, bravado ir humanizmas inkų žemėj
Mario Vargas Llosa
„Suniukai ir kitos novelės"
P E T R A S MELNIKAS

Propagandistas apie
vyskupą Borisevičių
Lietuvoje vyksta takoskyra
t a r p rimtų istorikų ir pro
pagandistų Lietuvos istorijos
klausimais. Rimtesni istorikai ir
rašytojai reikalauja naujai ver
tinti Lietuvos praeitį, ir jau
galima matyti kai kuriuos jų
pastangų vaisius. Prasidėjus pro
pagandos kampanijai, k u r i a
siekiama nuvertinti Vasario 16
dienos reikšmę, istorikai Al
fonsas E i d i n t a s ir Aldona
Gaigalaitė nurodė, kad Lietuvos
Taryba nebuvo klusnus vokiečių
įrankis, kad jos nariai iš tiesų
siekė sukurti nepriklausomą
valstybę. Gaigalaitė net nurodė,
kad
lietuvių
dauguma:
gyvenimas Nepriklausomoje
Lietuvoje buvo geresnis negu
caro Rusijoje ar kaizerinėje
Vokietijoje. Tačiau tuo pačiu
metu sustiprinta vadinamoji
ideologinė kova, ir kai kurie pro
pagandistai kartoja senus ir
vienašališkus š a b l o n u s apie
Nepriklausomos Lietuvos kūri
mą, Lietuvos okupavimo aplin
kybes ir pokario metų partizanų
kovas. Kai kurie išpuoliai itin
kovingi. Juozas Jermalavičius
teisina partizanų šeimų (ne pačių
partizanų) trėmimus, nors pats
Gorbačiovas spalio revoliucijos
proga pabrėžė, kad Stalinas ir jo
artimiausi talkininkai atsakingi
už masines represijas ir netei
sėtus veiksmus. Kitas tiesiog
nesąžiningas išpuolis, tai sausio
19-20 d. Tiesoje paskelbti Vytauto
Žeimanto straipsniai „Slaptosios
vyskupo gyvenimo pusės", kurie
baigiasi
tvirtinimu.
kad
vyskupas Vincas Bori&evičius
(1887-1947) buvo „masinių žmo
nių žudynių talkininkas". Deja,
Žeimantas ir Jermalavičius nėra
vieninteliai
taip
rašantys
Lietuvos spaudoje. Būtų tragiška,
jei naujausių laikų Lietuvos
istorija liktų už atvirumo ribų,
taptų nepertvarkyto stalininio
galvojimo tvirtove.
1944 m. vasarą priartėjus fron
tui, vyskupas Borisevičius nutarė
n e s i t r a u k t i iš L i e t u v o s ir
pasilikti su t a u t a sunkių išban
dymu metais. Saugumas pirmą
kartą suėmė vyskupą Borisevičių
1945 m. gruodžio 18 d. Suėmimo
sąlygos buvo savotiškos. Religijų
reikalų įgaliotinis jį iškvietė į
Vilnių neva svarstyti svarbius
Telšių vyskupijos klausimus.
Vilniuje jis buvo sulaikytas, bet
paleistas Kūčių dieną. Po kiek

laiko, 1946 m. vasario 4 d., sau
gumas įsakė vyskupui Borisevičiui vykti į Vilnių į vyskupų
konferenciją. Lydėjęs jį saugumo
p a r e i g ū n a s jį nuvežė n e į
vyskupu p a s i t a r i m ą , bet į
Saugumo .ūmus. Nėra tikslių
žinių apie vyskupo Borisevičiaus
mirties aplinkybes. Nežinoma,
kuo konkrečiai jis buvo kalti
namas. Valdžia vyskupo seseriai
vėliau pranešė, kad jis mirė
kalėjime 1946 m. spalio 12 d.
Nepažymėta, ar tai buvo Vilniu
je, a r už jo ribų. Gauta ir prieš
taraujančių žinių, kad vyskupas
B o r i s e v i č i u s buvo n u t e i s t a s
myriop 1947 metų sausio mėnesį
ir kad nuosprendis n e t r u k u s
įvykdytas.
Saugumo paskelbtais parody
mais mėginama sukurti įspūdį,
kad vyskupas buvo nuteistas už
priešvalstybinius veiksmus, ypač
už partizanų rėmimą. Tačiau iš
paskelbtų duomenų aišku, kad jo
ryšiai su partizanais buvo at
sitiktiniai ir užsibaigė daugiau
negu pusmetį prieš jo galutini
suėmimą. Tikrosios arešto prie
žasties reikia ieškoti kitur. Vie
tos valdžios nesugebėjimas nu
malšinti Lietuvos partizanų pasi
priešinimą sukėlė Maskvos
nepasitenkinimą. 1945 m. rug
pjūčio 15 d. TSKP CK priėmė
nutarimą dėl LKP CK t r ū k u m u
ir klaidų, priekaištavo, kad
neveiksmingai kovojama su par
tizanais. Lietuvos komunistai
pradėjo reikalauti, kad katalikai
vyskupai viešai pasmerktų par
t i z a n u s , r a g i n t ų juos p a d ė t i
ginklus ir pasitikėti valdžios
skelbiama amnestija. Tik Kauno
vyskupijos valdytojas J o k ū b a u s k i s p a k l u s o valdžiai ir
paskelbė atitinkamą kreipimąsi.
Komunistai buvo nepatenkinti
Vilniaus arkivyskupo Reinio
pareiškimu, kuris neva buvo per
d a u g abstraktus ir vartojo ben
driausias frazes. Kaišiadorių
vyskupas Matulionis griežtai
atsisakė raginti partizanus išeiti
iš miško ir legalizuotis, pa
r e i k š d a m a s n e t i k į s valdžios
skelbiama amnestija. Lietuvos
vyskupai buvo sukviesti į Vilnių
1946 m. vasario mėnesio pabaigo
je specialiai svarstyti partizanų
klausimą. Manytina. kad vysku
pas Borisevičius buvo suimtas,
mėginant įbauginti kitus vys
kupus, kad jie vykdytų valdžios
nurodymus. Tačiau valdžia nieko

Nuo Meksikos iki Argentinos
guli daug kraštų, turinčių savitą
veidą literatūroje, kurį daž
niausiai pamatome, kai vienas jų
rašytojų laimi Nobelio premiją.
T a i p pagarsėjo k o l u m b i e t i s
Gabriel Garcia Marąuez savo pro
za. Jorge Luis Borges, argentinic'-iui, buvo galvota suteikti
tokią garbę. Jausminga Pietų
Amerika turi ir kitų originalių
kūrė;
Mari., Vargas Llosa sako, kad
La Revue Francaise žurnalas
1957 metais buvo paskyręs vieną
numerį senovės inkų žemei. Peru,
ir surengė novelių konkursą, kurį
Vargas Llosa iš kelių šimtų pre
tendentų laimėjo ir tuomi pagar
sėjo. Premija — apmokėta kelionė
ir dvi savaitės Paryžiuje, kur
Vargas Llosa praplėtė savo
akiratį ir susitiko su prancūzų
rašytojais.
Toj jo premijuotoj novelėj
„Iššaukimas" Gimps iššaukia į
dvikovą Justą, kunigas mėgina
juos sutaikyti, bet gandas
pasklinda miestelyje ir Justo
draugai spėlioja bare, k a s laimės.
Julian (novelės „aš") prisimena,
koks narsus buvo Justas savo
gyvenime, vakare su kitais ir
seniu Leonidu lydėdamas savo
draugą dvikovon į sutartą vietą
prie upės, paplūdimy. Ten randa
bravūrišką Gimpso grupę, piktai
pašneka, ir senis Leonidas Justui
duoda paskutinius patarimus:
laikytis atokiai, pasilenkus.
Uždegus laužą, k a d būtų
šviesos patamsyje, prasideda
dvikova peiliais, kairę ranką ap
vyniojus pončo skuduru. Justas
sužeidžiamas, krenta, ir Gimpsas
tuo nori baigti, bet Justas tęsia
toliau. Hemingvėjišku stiliumi,
detaliai, dvikova tęsiasi per daug
puslapiu, baigiasi Justo mirtimi,
ir draugai jį neša į senio Leonide
namus. Atrodo, kažkas komisijai

nelaimėjo. Arkivyskupo Reinio
parengtą ganytojišką iaišką
sugrąžino su pastaba, kad laiškas
esąs antitarybinis, net provoka
cinis, ir įsakė vyskupams išsis
kirstyti.
Savo straipsnyje Žeimantas ne
mini šių aplinkybių, bet, nesi
gailėdamas pastangų, siekia
sukurti kuo r.eigiamesnį vyskupo
Borisevičiaus vaizdą. Griebiasi ir
nesąžiningų priemonių Pirmame
straipsnyje Žeimantas plačiai
rašo apie sovietinių aktyvistu ir
žydų žudymą Vokietijos ir
Sovietų Sąjungos karo pradžioje,
pamini, kad kai kurie valdžios
pareigūnai, kaltinami prisidėję
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patiko šioje žiaurumu persunkto
je novelėje.

Vargas Llosa sako, kad jam
patinka
Faulkneris,
bet
jaunystėje rašė Hemingway sti
liumi. Buvo net kalbėjęs su pačiu
Hemingvvay, kai tas atvažiavo į
Peru gaudyti jūroje didžiųjų žuvų.
Gimęs 1936 metais Areąuipa,
Peru, studijavęs Limoje ir gavęs
daktaratą Madride, Vargas Llosa
gan jaunas pagarsėjo. Parašė:
Herojaus laikas '1962), Žalias
namas (1968),
Pasikalbėjimas
katedroje (1975), Kapitonas Pantoja ir speciali tarnyba (1978).
Buvo PEN pirmininku iki 1979
metų ir tais metais išėjo jo
Šuniukai
ir kitos
novelės
angliškai.
Šiose novelėse matyti jo jau
nystėje siekiamas stilius ir ke
lias, jo entuziazmas novelės in
trigai ir savotiškas h i m n a s
nepažabotai jaunystės drąsai,
draugystei, merginų grožiui,
sportui, plaukimui siaučiančioje
jūroje, gėrimui, automobiliams ir
užuojauta tiems, kurie, kaip no
velėje „Suniukai", jaunystėj tuo
visu negali pilnai džiaugtis. Jam
džiaugsmas ir mens sana turi
būti in corpore sano.
Novelė „Sekmadienį" panaši į
„Iššaukimą". Joje Miguel, lydė
damas Florą iš bažnyčios į
namus, staiga prisipažįsta jai,
kad ją myli, paima jos ranką, bet
siją atitraukia. J i s be jos negalįs
gyventi, prašo pasimatymo vaka
re, bet ji atsisakinėja. Po pietų
Miguel is su draugais pasigeria, ir
čia išryškėja, kad Flora taps plau
kiko Ruben sužadėtine. Girtas
Rubenas i š š a u k i a
Miguelį
plaukimo r u n g t y n ė m s šaltoj,
putojančioj jūroj žiemą. Jei
Miguelis laimės, jis užleisiąs jam
Florą.

prie žudymų, buvo vyskupų Bori
sevičiaus, Staugaičio ar Rama
nausko (Žeimantas juos visus
suplaka į viena) pažįstami, ar
kartais su jais susitikdavo, kad
kai k u r i e k u n i g a i i š k l a u s ė
myriop nuteistųjų išpažinčių, ir
teigia, kad ,.masiniai Telšių
gyventojų šaudymai vyko tyliai
pritariant vyskupijai". Bet kiek
vienas žmogus, p e r s k a i t ę s
Žeimanto straipsnį, matys, jog
nėra įrodymų, kad Borisevičius
pritarė žudynėms. Pats Žeiman
tas tai irgi nujaučia, tad rašo apie
tylų pritarimą ir ne kurio nors
konkretaus vyskupo, bet vyskupi
jos aplamai. T a i g i , jei ne
vyskupas Borisevičius, tai gal
vyskupas S t a u g a i t i s
arba
būsimas vyskupas Ramanauskas,
ir jei jie to viešai nedarė, tai
Žeimantas mėgina įtikinėti, kad
jis juos, net karo metu mirusį
vyskupą Staugaitį, taip gerai
pažįsta, kad žino jų slaptas min
tis.
Žeimantas plačiai vartoja kai
kurių kunigų ir partizanų paro
dymus apie vyskupą Borisevičių,
lyg jie būtų nesuklastotos tiesos
šaltiniais. Bet prisiminkime, kas
išgavo šiuos parodymus ir ko
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Ir čia eina daug puslapių apie laimi novelėje „Vadovai", kurio
tai, kas pirmas pasieks ,.didžiąją je keturi vaikinai suruošia de
banga" ir pirmas grįš atgal i monstracijas katalikiškoj gim
krantą. Rūke jiedu pasimeta. nazijoj prieš direktorių, kuris
Miguelis nori plaukti atgal, bet metų gale nenori pranešti datų,
Rubenas, gavęs mėšlungį, šau kada bus duodami egzaminai. Jie
kiasi jo pagalbos. Miguelis dvejo įtraukia net pradžios mokyklą.
ja (teskęsta!), bet pasigaili, Bet k a r š č i a u s i a s iš keturių
draugą šiaip taip ištempia į vadovų, Lou, primuša vieną gim
k r a n t ą , Rubenui jo p r a š a n t nazistą, nenorintį vadovams pa
kitiems draugams to nesakyti. klusti, pats yra sumušamas ir de
Taip berojus Miguelis sau laimi monstracija nepasiseka. Vadovai
Florą, išgelbėdamas nuc mirties tarp savęs susimuša, tačiau gale
jos būsimą sužadėtinį. Ši novelė susitaiko.
gal net stipresne už „Iššaukimą",
Viena novelė, „Svečias", turi
heroizmas ir drąsa čia nusileidžia žiaurią, n e t i k ė t ą pabaigą.
žmoniškumui, pasigailėjimui, iš- Dykumoje prie miško vyras iš
gelbstint savo varžovą.
J a m a i k o s s u r i š a pabėgusio
Panašiai žmoniškumas gale kalinio žmoną ir liepia jai sėdėti

kiomis aplinkybėmis. Tai Stalino
ir Berijos s ė b r a i , S a u g u m o
rūmuose tardydami ir kartais
kankindami išvargusius, išalku
sius žmones, kuriems grėsė mir
tis. Ne visi kankinimus išlaikė,
kaip jų neišlaikė ir į saugumo
nagus patekę Lenino bendražy
giai. Prisimintina ir tai, kad
tardytojas parašydavo parodymo
protokolą ir jį suredaguodavo
taip, kaip jam patikdavo, ir
drįski, būdamas kalinys, pro
testuoti, kad jis tavo žodžius
iškreipė.
Stalino
laikais
parodymai ir kaltės prisipa
žinimai įgijo ypatingą reikšmę.
Jie sudarė kaltinamojo akto
šerdį, nes dažnai kitų konkrečių
įkalčiu nebūdavo. Todėl tardyto
jai žūt būt mėgindavo juos išgau
ti. Kalinio padėtis buvo nepaken
čiama, ir Lietuvoje, kaip ir So
vietų Sąjungoje, paplito supran
tamas polinkis kaltę už būtus ir
nebūtus įvykius suversti miru
siam. J u k tuo jam nepakenksi, ir
bent laikinai nuraminsi tardy
toją. Nemaža dalis Žeimanto
cituotu parodymų duoti sau
gumui po to, kai žmonės žinojo,
jog vyskupas Borisevičius jau nu
žudytas. Pavyzdžiui, kanauninko

Juodaičio ir kunigo Kielos paro
dymai duoti 1950 metais, kunigo
Šapokos ir Šarūno Jazdausko taip
pat po vyskupo mirties. O ką šie
parodymai liudija? Kad vyskupas
parašė kelis „antitarybinius" ga
nytojiškus laiškus, kelis kartus
susitiko su keliais besislaps
tančiais partizanais, kurių vie
nas, buvęs Plungės burmistras
Misevičius, buvo senas bičiulis
^ar turėjo jį išduoti?1, suteikė
jiems šiek tiek paramos. Pirmą
kartą sutikęs partizanų vadą Ku
bilių, vyskupas patarė atsargiai
veikti, antrą kartą paragino nesireikšti ginkluotais veiksmais, nes
tai atnešią daug žalos. Kitaip ta
riant, kaltinimai labai menki, bet
jie buvo keliami Berijos laikais,
kada nekalti žmonės buvo nutei
siami dėl visokių išgalvotųų prie
žasčių. Kiekvienas sąžininga?
žmogus turėtų labai skeptiškai
vertinti visus tų laikų parody
mus, bet Žeimantas ne tik jais
pasikliauja, bet iš to daro išvadą,
kad vyskupas Borisevičius buvo
masiniu žmonių žudynių talki
ninkas, nors tam nėra jokio
pagrindo ir tai yra, ko net Stalino
saugumas savo metu neteigė.
KG.

ant slenksčio trobelėje, k a d
suviliotų jos vyrą ir jo sėbrus į
penkių už kalvelės pasislėpusių
milicininkų rankas. Kai kalinį
suvilioja ir pagauna, milicininkai
vyrą iš J a m a i k o s p a l i e k a .
Palieka miške besislapstantiems
pabėgusio kalinio sėbrams, kaip
auką, patys dykuma nujodami ir
juokaudami. Jiems negaila užsie
niečio iš Jamaikos.
Nesusipratimu grindžiama rasiškumo tema novelė „Jaunes
nysis brolis". Joje du broliai
pradžioje užmuša į kalnus pabė
gusį indėną, jų ūkio darbininką.
Jaunesnysis tuo pasipiktina, bet
vėliau sužino, kad vyresnysis
brolis indėnui buvo pavedęs sekti
ir prižiūrėti jų seserį, kad jai kas
nors blogo tarp indėnų darbinin
kų neatsitiktų. O t a , norėdama
visam laikui ją sekančio indėno
atsikratyti, jį įskundė, pame
luodama, kad ją išprievartavęs. Ji
graužiasi ir verkia, indėną taip
įskundusi, ir prašo jo neužmušti,
bet nežino, kad jo jau nebėra
gyvo. Jaunesnysis brolis piktas
atidaro duris likusiems užrakin
tiems indėnams.
Ilgiausią r i n k i n i o n o v e l ę
,.Šuniukai"
nežinia,
kaip
droviam katalikiško laikraščio
skaitytojui apsakyti. Autorius
Vargas Llosa, sako, kad panašų
faktą yra skaitęs laikraštyje. Jo
novelėje pradžios mokyklos du
trečiokus po futbolo rungtynių,
prausiantis po d u š u , užpuola
įlindęs piktas danų veislės šuo ir
vieną jų, Cuelar, apkandžioja, jį
iškastruodamas. Gėda ir žaizda
„užgyja", bet plečiasi vėliau kita,
psichologinė, jam užaugus į dailų,
stiprų jaunuolį, jo visiems
draugams einant į pasimatymus
ir vėliau vedant. Cuelar juos
vežioja savo fordu, vėliau nash ir
volvo, į pasilinksminimus, įsimy
li pats į Terry, bet ją praranda
kitam, nedrįsdamas jai pasipirš
ti. Kartą iš triukšmingo baro
išeina ir verkia prie vairo. K a s at
sitiko? Draugams atsako, koks
tuščias, kasdien pasikartojantis
ne tik jų, turtingų, bet ir vargšų
ar luošų žmonių gyvenimas, jei
gale jie turi visi mirti.
Cuelar kartais baisiai šėlsta,
atitolsta nuo draugų, kurie girdi,
kad jis kalnuose mėgina ūkinin
kauti, kartą laimi trečią vietą
autolenktynėse, bet gale kalnų
suktuose keliuose miršta au
tomobilio katastrofoje. Ši no
velė kiek panaši į Hemingway O
saule irgi teka romaną. Aišku,
krikščionišku požiūriu tokia tra
gedija gal nepateisinama, galima
gyventi ir nėra reikalo šėlti, kaip
vaizduoja l i t e r a t ū r a . V a r g a s
Llosa kūrinyje psichologiškai ją
išstudijuoja, parodo Cuelar drau
gų norą jį kaip nors pralinksmin
ti per meistriškus, n e t komiškus
dialogus, patarimus susižieduoti
su Terry ir po kiek laiko su ja
susipešti ir ją palikti. Bet Cuelat
per daug ją myli, k a d apgaudi
nėtų.
Rinkinyje yra ir viena novelf.
„Senelis", parašyta Edgar Allan
Poe įtakoje, kurį Vargas Llosa
mėgęs. Joje senis, radęs vaiko
kaukole laukuose, ją pastato
sode, uždega jon įdėtą žvakę,
norėdamas savo vedusius vaikus
išgąsdinti, lyg tuo sakytų: „ir jūs
mirsit!" Šelmis p a t e n k i n t a s , kai
tai įvyksta, surengęs tikra Hallovvecn savo v a i k a m s . Edgar
Allan Poe autorius nėra daugiau
sekės
(Nukelta i 2 psl.)
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Kukučio vaikai
Australijoje

(Atkelta iš 1 psl.)
Knygos įžangoje Mario Vargas
Llosa sako, kad tai visos jo
novelės, daug jų nėra parašęs, kai
ką suplėšęs. Iš jų jau pakankamai
g a l i m a susipažinti su P e r u
vidurinio luomo jaunuolių gy
v e n i m u , Miraflores, L i m o s
m i e s t a i s , jų j ū r a , v i s u o m e t
šėlstančia novelėse, katalikiškom
mergaičių ir berniukų atskirom
gimnazijom, gatvėm, bažnyčiom,
barais, klubais. Kraštas, skai
tant, lyg atsiveria su visom
detalėm, dominuojant stipriai
novelės intrigai. Rinkinys vertas
ir labai įdomus skaityti, išleistas
Harper & Ro\v 1979 metais.

EGLĖ JUODVALKĖ

Lietuvoje lengvai nesišvais
toma žodžiais „nepriklausomybė"
ir „laisvė", lėtai tarė Skuodytė,
ilgai pamąsčiusi, kaip išreikšti
skirtumą tarp Lietuvos ir išei
vijos jaunimo. Skirtumai jai, nau
jai emigrantei j Vakarus, turėjo
būti ypač ryškūs VI Pasaulio
lietuvių jaunimo kongrese Aus
tralijoje. Gal žodžiai „laisvė",
„nepriklausomybė", ,,kova"
dažniau skamba tarp išeivijos
lietuvių, kurie įpratę viešai
kalbėti apie prarastą Lietuvos
valstybingumą. Gal tiems žo
džiams ne visada suteikiama
gilioji jų prasmė. Gal pats žodis
„laisvė" ne toks šventas, kaip
Lietuvoje, b e t
Australijoje
susirinkusiems kongreso atsto
v a m s jis buvo ne m a ž i a u
prasmingas.
Jaunuolės
ir
jaunuoliai iš 11 pasaulio šalių
kongrese stiprino supratimą, kad
išeivija yra tautos balsas, kol jai
varžoma teisė viešai reikšti savo
norus, kad jaunimas, gerai mokas
savo gyvenamojo krašto kalbą,
įpareigojamas garsinti Lietuvai
ir jos gyventojams daromas
skriaudas, kad išeivijos jaunimui
ir Lietuvos gyventojams naudingi
visokie visuomeniniai ir kultū
riniai tarpusavio ryšiai. Daugelis
atstovų atvažiavo žali. neprityrę,
pasiryžę kaip nors reikšti savo
lietuviškumą, kuo nors įprasmin
ti žodžius „padėti Lietuvai", bet
dar nežinodami kaip ir kuo.
Lietuvos j a u n i m a s
sveikino Kongresą
Kongreso atstovus ypač sujau
dino ir paskatino Lietuvos jauni
mo sveikinimas, kurį per
atidarymo iškilmes Sidnyje pa
skaitė Studijų dienų rengėjų
komisijos pirmininkas Antanas
Stepanas. Sveikinime pažymima:
„Stenkitės įveikti kliūtis, kuo
dažniau lankykitės tėvynėje įsi
savinti visas didžiąsias tautos
dvasinės kultūros vertybes. Jas
kurti ir perduoti savo įpėdiniams
— jūsų ir mūsų pagrindinis užda
vinys. Savo visuomenine, reli
gine, nelegalia ir legalia politine
veikla jūs ir mes giname ne tik
žemės lopinėlį prie Baltijos —
giname ir skelbiame amžinąją
tiesą, primename laisvajam pa
sauliui žmogaus teisių ir laisvės
kainą". Studijų dienose kong
reso atstovai atsakė Lietuvos
jaunimui, reikšdami padėką „ryž
tingiesiems Lietuvos jaunuo
liams, kurie savo pavyzdžiu
įkvepia mus ir teikia mums
naudingu žinių apie dabartinę
Lietuvos padėtį. Mes didžiuoja
mės tokiais, kaip Vytautas Bo

gušis. Petras Gražulis. Robertas
Grigas, Marytė Gudaitytė, kun.
Vytautas Prajara, kun. Rokas
Puzonas. J u l i u s Sasnauskas,
Romas Žemaitis ir daugelis kitų,
kurie savo drąsa, tikėjimu ir
tėvynės meile aktyviai išlaiko tą
brangią lietuvišką dvasią oku
pacijos sąlygomis. Kai Lietuvoje
naikinamos religinės ir dorovinės
tradicijos, slopinamos kultūrinės
vertybės, vyksta rusinimas, lie
tuvių istorija klastojama, pro
paganda ir dezinformacija bru
kamos, tarybinimas stiprinamas
ir nužmogėjimas plinta, šie
ryžtingieji Lietuvos jaunuoliai
skatina mus aktyviau dirbti".
Kongreso atstovų sveikinime
minima ir demonstracija, kuriai
tuo metu dar buvo tik ruošiama
si. Kongresantai pareiškė soli
darumą tiems, kurie persekio
jami už dalyvavimą rugpjūčio 23
dienos demonstracijose Rygoje,
Taline ir Vilniuje. Demonstraci
jai Canberroje ruoštasi labai
kruopščiai. Iš vakaro dalyviai ją
kelis kartus repetavo, kad kitą
dieną būtų galima išvengti
nesklandumų. Ir tikrai demons
tracija buvo drausminga, kaip
niekad, ir sėkminga — tiek laiko
lietuviškiems reikalams Austra
lijos televizijos stotys skyrė tik
Romo Kalantos susideginimo die
nomis. Nereikia pamiršti, kad
Kalėdų atostogos Australijoje
tęsiasi kelias savaites, kurių
metu miestai būna išmirę. Tiek
televizija, tiek ir kitos masinės in
formacijos priemonės ieško įdo
mesnių žiriių savo programoms.
Kongresantų
demonstracija
pataikė tiesiai į tą spragą. Viskas
sutapo — vieta, laikas, aplin
kybės. Įspūdinga — jaunimas
žygiuoja, iškėlęs plevėsuojančias
Lietuvos trispalves, Australijos ir
dar dešimties valstybių vėliavas,
transparantus, reikalaujančius
laisvės Pabaltijo kraštams; jis
skanduoja šūkius „Nyet, nyet,
Soviet!" ir „Da, Da, Lietuva!",
dainuoja lietuviškas dainas,
paleidžia juodus balionus — 47
okupacijos metų simbolius,
atneša ir prie Sovietų Sąjungos
ambasados vartų padeda didžiulį,
sunkų spygliuotų vielų vainiką,
perjuostą Lietuvos vėliava; am
basadorius, kaip vėliau parodo
viena televizijos stotis, pro kitus
vartus išmauna limuzinu; per
skaitoma peticija, kurioje jau
nimas reikalauja Lietuvai apsis
p r e n d i m o teisės ir reiškia
solidarumą žmogaus ir tautos tei
sių gynėjams Lietuvoje. Žodžiu,
šis konkretus paties jaunimo
pasirinktas uždavinys sėkmingai
atliktas.

Kalėdų rytas pri*1 bažnvčios Sidnyje: prieky]
Tamulis (C'hampaign-Urbana, III.), Darius

Annnus
Sužiedėlis

Vaizdai iš VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 1987-1988 metų sąvartoje
Australijoje. Nuo virkaus, aplinkui: demonstracijoje plakatą n e š a Tauras
Radvenis (Los Angeles), Vija Bublytė:(. hicaga) ir Gailė Radvenytė (Los Angeles*;
JAV jaunimo delegacija JAV ambasadoje Australijoje — Aušra Jasaitytė,

proga surengtų demonstracijų
prieš Sovietų Sąjungą ruošą.
Grušas savo pranešime nurodė,
Bet tai — paskutinio Studijų kad jaunimui reikia blaiviai ver
dienų ryto d a r b a s . Kaip ir tinti esamą padėtį ir nepajėgumą
ankstesniuose kongresuose, pir veiklai pritraukti didesnės jau
masis jaunimo atstovų uždavi nimo dalies, kad reikia rengti
nys, prasidėjus Studijų dienoms platesnio masto tarpkongresinius
Naamaroo konferencijų centre s u v a ž i a v i m u s , r y ž t i s , h a m o
Sidnyje, buvo įsisavinti parla grįžus. įgyvendinti savo planus.
mentinę sesijų tvarką. Tam,
trumpai tariant, paaukota
A r g e n t i n o s ir U r u g v a j a u s
nemažai laiko. J o gerokai atstovai skundėsi, kad lietuvių
pareikalavo ir įvairūs veiklos kalbos mokėjimas j ų šalyse
pranešimai, kuriuos skaitė Pa silpnėja ir tai k e l i a d a u g
saulio Lietuviu Bendruomenės sunkumų. Jie neabejoja kalbos
pirmininkas Vytautas Kaman- svarba, ypač kai reikia palaikyti
tas. Pasaulio lietuvių jaunimo ryšius su Lietuva ir kitų kraštų
sąjungos pirmininkas Gintaras lietuviais. Atstovai džiaugėsi,
Grušas ir įvairių kraštu atstovai. kad jaunimas, praleidęs metus
Jaunimo sąjunga padėjo latviams Vasario 16-tosios gimnazijoje
įgyvendinti Taikos ir laisvės žygį Vakarų Vokietijoje, grįžta pilnas
Baltijos jūra. Žygis plačiai nu žinių ir entuziazmo. Per visą
skambėjo pasaulio spaudoj. Jį ir kongresą dalyvius j a u d i n o Pietų
Pabaltijo šalių laisvės reikalą Amerikos jaunimo atstovų noras
nuostabiai veiksmingai garsino kalbėti lietuviškai ir jų stipri
Sovietų Sąjungos spauda. Reikia lietuviška dvasia. Nors jie lie
pridurti, kad dėl kažkokių Vliko
tuviškai labai įvairiai kalbėjo —
ir Bendruomenės tarpusavio rie
kartais ne g r a m a t i k a , o kalbos
tenų žygis nebuvo pakankamai
melodija buvo neįprasta klausy
garsinamas tarp lietuvių. Sklido
tojo ausiai — bet visi Argentinos.
gandai, kad jis pavojingas,
Brazilijos. L'rugvajaus ir Kolum
stengtasi jaunimą atkalbėti nuo
bijos atstovai, su viena išimtimi,
prisijungimo. Nuostabi ironija —
pranešimams ir s v a r s t y m a m s
Maskva garsina žygi dėl Lietu
vartojo lietuvių kalbą. Savo tarpe
vos, Latvijos ir Estijos laisvės, o
jie
naudodavo e g z o t i š k e s n e s
išeivijos lietuviai menkina, va
portugalų
ir ispanu kalbas, bet
dina nereikšmingu... Jaunimo
panašiai
elgėsi
ir k i t ų šalių
sąjunga taip pat įsijungė į 1984
metais Los Angeles olimpiados atstovai. Susidarė įspūdis, kad
Pietų Amerikoje prasideda
savotiškas t a u t i n i o atgimimo
l a i k o t a r p i s . Tai s t e b i n o ii
džiugino tuos, k u r i e išeivijos
nutautimą laiko l i ū d n u , bet
neišvengiamu
reiškiniu.
Jaunimo atstovai įvertino Pietų
amerikiečių pastangas, parem
dami jų norą pas save 1991-92
metais surengti VII P L J kongre
są. Kanados atstovai pranešė
apie 1984 metais pabaltiečiu ir
ukrainiečiu surengtą „laisvąja
olimpiada", kurioje dalyvavo apie
700 sportininkų, pasidalijusiu ir
savo kultūrinėmis tradicijomis.
Didžiosios Britanijos L J S atstovai
išsiskyrė iš kitų kongresantų ke
liais požiūriais. P i r m a , jie j
kongresą atsivežė kone profe
sionaliai paruoštus pranešimus,
video filmus ir k i t a s vaizdines
priemonei, k u r i o m i s įvairino
savo pas' .tkymus. Antra, jie pra
nešimus skaitė angliškai. Kiti
atstovai juos vertė į lietuvių
kalbą. Anglai taip pat išsiskyrė
tuo, kad įie viešumon kėlė ir savo
veiklos iv sėkmes. Pavyzdžiui,
I)BLJ-ų p kelbė narių rinkimo
vajų,
- :rinko
lietuviškas
(wa*hington, D.C
Klarisė Bacevičiūtė (Brazilija).
pavardes
iš
parapijų
sąrašų,
Nuotrauka Ilonos I-aucienės
Pasaulio lietuvių j a u n i m o
veiklos p r a n e š i m a i

'

skatina priešintis neteisybei,
kelionės į Lietuvą ir kaltės
jausmas.
Popietė buvo skiriama Eglės
Juodvalkės paskaitai apie lietu
vių kalbos svarbą ir simpoziumui
apie lietuvišką švietimą įvairiose
šalyse. Atskirai kalbėta apie
Pedagoginį lituanistikos institu
tą Chicagoje, į kurio dėstytojus
dabar jungiasi daugiau jaunesnių
žmonių, įvedančių pakeitimų
kursų programoje ir dėstymo
metodikoje. Apie Lituanistikos
katedrą Illinois universitete
Chicagoje kalbėjo viena jos aspi
rantė. Vasario 16-tosios gimnazi
Lietuvos vyčių atstovė Rii* Zakarkaitė, dr. A r as Žlioba, L. Sai ./tė, Jonas L.
jos
Vakarų Vokietijoje abitu
Račkauskas, JAV ambasadoriaus atstovas W. D. Stewart; Kalėdų dieną prie
rientai iš Argentinos, Australijos,
jūros (nuotraukos J o n o L. Račkausko''; vėliavų aikštė Roseworthy kolegijoje,
kur v y k o jaunimo kongreso stovykla (nuotrauka Natalijos Mackevičiūtės).
Kanados ir Vakarų Vokietijos
entuziastingai pasakojo apie ten
įsisavinamas lietuvių kalbos,
parengė ir išsiuntinėjo 2000 infor- bėtojas turėjo pats laikyti
istorijos, literatūros žinias bei
macijos siuntinėlių, įvairiuose mikrofoną ir pan.
apie išeivijos sąlygomis retai
miestuose suruošė informacinius
Taikos ir laisvės žygis Baltijos
pasitaikančią progą bendrauti su
renginius ir surinko ant pirštų jūra sulaukė platesnio įvertinil i e t u v i a i s ir kalbą v a r t o t i
suskaičiuojamą naujų narių mo. Pranešimus darė jame dalydaugiau negu kelias valandas per
skaičių. Kodėl? Apsvarstę vavę a t s t o v a i . Vėliau buvo
savaitę. Lietuvių gimnazijos, Li
reikalą, britai priėjo išvada - rodomas britų televizijos tinklo
tuanistikos katedros. Pedagogi
pagal l i e t u v i š k ą p a t a r l ę , į BBG videofilmas apie žygį ir jame
nio instituto ir Jungtinėse Vals
bažnyčią vai ų varomas, poierių dalyvavusį Britanijos lietuvį Algį
tybėse rengiamo vasaros litua
nekalbės:. Taip ir ,čia. Tie, Kuliuką. Filme aiškiai sakoma,
nistikos seminaro nauda buvo
kur,ieras rūpi lietuviškumas, ko siekia išeivijos lietuvių jau
ypač pabrėžta. Simpoziumo daly
patys randa kelią į jį. Tik tada nimas savo tėvų žemei Lietuvai,
viai ragino atstovus kalbinti
r e i k a l i n g a informacija apie rodoma pabaltiečiu jaunimo Hel
draugus ir pažįstamus naudotis
g a l i m y b e s tą lietuviškumą sinkyje surengta demonstracija
šiomis kalbos tobulinimo gali
reikšti ar daugiau apie jį patir prieš sovietinę okupaciją.
mybėmis.
ti. Anglijos atstovai pranešė apie
T a u t i n ė a t s a k o m y b ė ir
Studijų dienų darbas buvo
įkurtą pabaltiečiu organizaciją,
lietuvių k a l b o s s v a r b a
nutrauktas Kūčioms ir Kalė
kuri sėkmingai veikia, bet silp
doms, kurias atstovai šventė kar
nina DBLJS veiklą. Brazilija
Gruodžio 23 dieną paskaitą
pranešė, kad 1987 metais Sao „Tautinė atsakomybė — tautos iš tu su ekskursantais ir vietos lie
tuviais Sidnio Lietuvių klube.
P a u l o s u r e n g t o j e imigrantu likimo būtina sąlyga" skaitė
Dalyvavo 500 žmonių, kurie dali
k u l t ū r o s ir meno parodoje Lietuvių informacijos centro
josi iš Lietuvos gautais paplo
lietuviai laimėjo premiją. JAV VVashingtone vedėjas Viktoras
tėliais ir linkėjo pažįstamiems bei
a t s t o v a s D a r i u s Sužiedėlis Nakas. J i s priminė jaunimo
nepažįstamiems tyro Kalėdų
kalbėjo apie rugpjūčio 23 — atstovams, kad jei dr. Jonas
džiaugsmo. Per visą kongresą,
Juodojo k a s p i n o dienos — Basanavičius ir kiti to meto vei
nuo pirmųjų dienų Sidnyje iki
minėjimus įvairiuose miestuose, kėjai nebūtų jutę atsakomybės
uždarymo Melbourne. Australijos
nurodydamas, kad daugiau kaip tautai, išeivijos jaunimas ir jo
lietuviai svečiams iš užsienio
50 Jungtinių Amerikos Valsty- tėvai šiandien kalbėtų rusiškai ar
rodė nepaprastą vaišingumą, juos
bių laikraščių ta proga paskelbė lenkiškai. Nakas nurodė, kad
kone ant rankų nešiojo, nepaisė
vedamuosius ar straipsnius apie tautinės atsakomybės jausmas
vargo, nė išlaidų, visur apgyven
Pabaltijo šalių okupaciją ir da grindžiamas meile tautai, ir
dino savo namuose ir kiek spėjo,
bartinę padėtį. Gaila, kad tech išvardijo keturias sąlygas, kurios
tiek rodė jiems Australijos gam
niškos ^alyeos abiejose Studijų ugdo lietuvišką sąmoningumą —
tos ir miestų grožį.
dienų vietovėse buvo gana l i e t u v i š k a a p l i n k a , t a u t o s
primityvios: kiekvienas kal- p a v e r g i m o s a m p r a t a , kuri
(Tęsinys ateinantį šeštadienį)

**>«***

Kairėje: išvyka i Ayers Rock, Australijos šiaurinėje
teritorijoje (nuotrauka Ilonos Laučienės). Dešinoje:
Natalija Mackevičiūtė zoologijos sode susitinka
kengūrą (nuotrauka Andrejos Mackevičiūtės).

DRAUGAS-MOKSLAS,

Šeštadienis, 1988 m. kovo mėn. 5 d.
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Rusų poetas apie skulptorių
Gediminą Jokūbonį
IŽAS IR

ADOLFAS MARKELIS
Rusų poetas, literatūrologas ir
žinomas lietuviškos poezijos
vertėjas j rusų kalbą Levas
Ozerovas 1986 m. Pergalės Nr.
3 cituoja iš Vinco MykolaičioP u t i n o eilėraščio , , K ū r y b a "
fraze „Čia nebėr valandų — nei
nakties, nei dienos", kaip įvadą
j Gedimino Jokūbonio skulptūrą.
Jis, plačiai susipažinęs su Jokū
bonio darbais skulptoriaus dirb
tuvėje ir parodose, taip apibū
dina skulptorių: „G. Jokūbonis
yra lėtas, susikaupęs, moka klau
sytis, išvadų neperša. Jis kalba
galvodamas. Jūs tai jaučiate. Žo
džius natūraliai ir svariai sunkia,
ne, žinoma, nesunkia. Jis deda
žodžius — tvirtai, j jiems skirtą
vietą. Kaip valstietis deda ant
stalo duoną. Kaip kalvis — kūjį
ant priekalo. Rimtai, nuoširdžiai,
šventai". Apskritai. Jokūbonis
yra tylus, nelengvai įsitraukiąs i
pokalbi, tačiau kalbėdamas ir
protaudamas apie mena. atgyja,
panašiai kaip Pasternakas ir jo
aprašytas Chopina.Poetas apsilankymą pas Jokūbonius aprašo daugiau ar mažiau
šeimos kontekste, kaip jis pats
vadina, tai ..Monologą- apie
skulptorių": jis kalbasi su tylin
čiu skulptorium, sutinka ju tris
vaikus,
aplanko
Bronės
Valantinaitės-Jokūbonienės
dirbtuve, kur iš grafikos eskizų
auga milžiniško dydžio gobelenai.
Mozarto muzikai skambant iš
magnetofono; muzikoje ieškoma
įkvėpimo. Gediminas, kalbė
damas apie pirmykštį apčiuopia
mą elementą skulptūroje, sakėsi
mėgstąs Ukrainoje randama gra
nitą: ,.Jis be įtrūkiu, galima jį
riekti lyg duoną. Akmuo —
duona... Tasai puikusis granito
monolitas". Maironis iškaltas iš
akmens, kuris buvo iškastas
Klesove. palei Rovną. Paminklas
stovi Kaune, Rotušės aikštėje, ir
sveria 20 tonų 'tona — 1000 kg.,
arba 2204 svarų). Nušlifavimas
tokios milžiniškos masės reika
lauja rizikos, bet Jokūbonis
rizikavo. Marmuro skulptorius
nemėgstąs, nes kaip medžiaga jis
netinkąs šiauriniam klimatui,
įtrūksta. sugeria drėgmę, bijo
šalčio.
Levas Ozerovas kiek ilgiau
stabteli
prie
Pirčiupiu
..Motinos", taip išgarsinusios
Lietuvos vardą užjos ribų, giliai
įaugusios į Lietuvos kultūrą tie
siogine prasme, ne tik į albumus,
brošiūras, apybraižas, dailiąją
literatūrą, poeziją. Apie ją taip at
siliepia poetas: ..Tai skulptūrinis
epas. jei pripažinsime, kad gali
b ū t i s k u l p t ū r i n ė lyrika ir
drama... Pirčiupiu .Motina' buvo
kuriama trejus metus. Apie ją
prirašyta tomai literatūros. Ši
tema neišsemiama. Motina — tra
giško silueto vertikalė. Pa
minklas prie kelio. Pakelės
rūpintojėlio įvaizdis. Prisimi
n i m a s . Liūdesio obeliskas.
Dominuojanti vertikalė. Žodį
.vertikalė' pasakė ir dar pakarto
jo Jokūbonis. Suprantu: motinos
figūra — vertikali. Stulpas. Ar
reikia ant jo postamento trage
dijos scenų? Ne! Nes jos bus
užmirštos. O simbolis yra stip
resnis už tiesmuką tragedijos pa
vaizdavimą. Jis yra apibendrinta
tragedijos atmintis".
Gediminas Jokūbonis norėjo,
kad ..Motina" būtų vieniša, be
namų ansamblio, k-iris dabar ją
supa. gadindamas įspūdį, nes,
skulptoriaus žodžiais,
Gy
venvietė stovylą daro nebevienišą". Jos modelis keitėsi kelis
kartus. Anksčiau dešinioji ranka,
rėmusi galvą, dabar spaudžia
skarą, o kairioji, p i r m a m e
modelyje nuleista, dabar laiko
nosine
Akys sausos nuo
raudų. Jos kupinos liūdesio,
kuriam nereikia ašarų. Ant akių
šešėlis krenta taip išradingai, jog
liūdesys atrodo bedugnis. Lako-

SAULĖ

Kertu eketę
Skausmui
skandinti
Sieloj liūdesio ledas
Ledėja —
Sukapoju i šipulius

SAPNAI APIE AMŽINA ŽOLĘ

Vilti

VIENATVĖS

SPYGLIŲ

BALADĖ

Ji žvalgos vieniša
Ir niekieno nelankoma —
Puęis pajūrio pamiršta.
Namo
skubėdami
Tik vėjai šerkšno rankomis
Paploja per pečius,
(Lyg draugiški jūreiviai
Iš jūros neramios
Grįžta

Prigludusi prie mano langu.
Kuždėdama su pilnatim.
Ji skabu vynuoges Žvaigždžiu
Bet mėnuo mirtinai
nublanko
Ir krinta upėn tarp skardžių —

-)

Ir tamsų sielvartą girdžiu: —
Naktis pravirksta /»> medžiu

Žvejų trobelėse
Lempelėj baigiasi aliejus,
Ir migdama
Jau merkiasi dagtis —
Sidabro vandenį paliejus.
Kaip gulbė
Nardo pilnatis —

SkuJptorius Gediminas Jokūbonis

nišką vaizdinį sprendimą čia
padiktavo pati istorijos realybė"
— taip ,.Motiną" apibūdina poe
tas.
Levu- Ozerovas apra.šo. kaip
kuriant „Motiną" su patarimais
skubėjo tie, k u r i e nieko nenusi
manė apie meną. Buvo siūlyta fi
gūros rankas iškelti į dangų,
apačioje iškalti partizanų barelje
fus. Vieni skundėsi, kad figūroje
maža protesto, kitiems nepatiko
iš viso ta „kaimo boba". Tačiau
Jokūbonis laimėjo kantrybe, užsi
spyrimu ir Antano Sniečkaus
parama: projektas išliko toks,
koks jis yra dabar.
Pastačius „Motinos" paminklą,
ieškota jos prototipo. Nors. Jokū
bonio žodžiais, tokio nebuvę,
tačiau reikia manyti, k a d „Moti
n o s " bruožai b u s i š l i k ę jo
sąmonėje gal prosenelės įvaiz
džiu, gal įsibrėžę iš liaudies toli
mos praeities versmių — tragiš
kas lietuvės kaimietės veidas. Sa
vaime suprantama, begalės turis
tų ieškojo k o n k r e t a u s atsakymo,
ekskursijų vadovai bandė ir ban
do jį rasti, ieškodami prototipo.
Apie „Motinos" genezę šiuo

Nuotrauka Valerijos Dichavičienės

laiku ne viskas pasakyta. Dabar
ji pripažinta, o buvo laikas, kai
kiekvienas autoritetingas žodis
buvojai reikalingas. Pačiu laiku
juos ištarė tokie meno autoritetai,
kaip P. Korinas, B. Palevojus. J.
Mikėnas, K. Simonovas ir kiti.
K a l b ė d a m a s apie medinę
liaudies skulptūrą, Jokūbonis
nepatenkintas, kad ji aklai kopi
juojama, tačiau ja žavisi, kaip
pasižyminčia „kilniais jausmais,
gamtos daina". Skundžiasi, kad
ne tiek karai sunaikino liaudies
meistrų skulptūrų, kiek kolekcio
n i e r i a i . Be abejo, Jokūbonis
nesekė ir nekopijavo liaudies
skulptūros, bet rūpintojėliai dar
iš vaikystės laikų bus palikę jo
sieloje gilių pėdsakų. Ozerovo
žodžiais, ...„ .Motiną' būtų galima
suvokti kaip milžinišką rūpin
tojėlį. Salia kelio — neįprastas pa
minklas. Paminklas, kuris iš
reiškia visa, kas būdinga per
šimtmečius susiklosčiusiam Lie
tuvos charakteriui".
Grįždamas prie tautinio skulp
tūros kolorito, Jokūbonis jo nenei
gia, bet teigia, kad „nesu linkęs
amžinai kapstytis, ieškodamas

Juodai nudažius suodžiais dangų
Saulės anglėjančia
dagtim.
Naktis į liepą įsirango
Aistringai degančiom akini —

SAPNAS

APIE AMŽINA

ŽOLĘ

Paguldys mane i karstą
Amžmu sapnu užklos,
0 sniegai, žvaigždėm
užbarstę
Saitą patalą tylos —
Žiemkenčiu nokins per žiemą
Grūdą: — gyvastį aušros —

Miega tinklai,
Žvejų užsnūdę pėdos,
Tik vėjas dvelkia
Burėm ir druska —
O ji — pavargusi pušis —
Pakrančių kopose įsėdus,
Sapne kasnakti vis prašys.
Kad ją kaip seserį apglėbtų
Krantu atbėganti banga,

Išeinu anglim į rūką
Su si ajonių žarna —
Nors voratinklis nutrūko —
Rankoj liko jo gija —
Kopsiu ja į amžinybę
Ir paimsiu:

Kad ją svajonių laivas vežtų.
Kur saulėj maudos pašiliai —
Paliks vienaties skausmą aštrų,
Spygliu įstrigusį giliai —

šaknų. Jos yra — ir gerai, jos
atlieka savo darbą: maitina ka
mieną. O tu - laja (šakos —
A M . i, tu turi stiebtis aukštyn ir
platyn..."
Levas Ozerovas kiek stabteli
ties Kipro Petrausko statula
Vilniuje prie Operos ir baleto
teatro rūmų. Vietos parinkimas
nesąs idealus, nes statula turėtų
būti pastato viduje, ne lauke
Jokūbonis paaiškina, kad. pa
renkant vietą, dažnai nulemia
architektas ir kitokios aplinky
bės, ne vien skulptorius.
G e d i m i n a s Jokūbonis savo
skulptūrose esąs dar ir portretiškas. ką juntame Antano Vie
nažindžio, Antano Sniečkaus,
Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio, Kosto Kubilinsko skulptū
rose, o Vytauto Putnos statula
tuo neįprasta, kad vietoje įpras
tos raitelio pozos Jokūbonis pa
rodė raitelį, stovintį priešais savo
arklį, be kardo.
Apie Maironio sėdinčią skulp
tūrą Kaune Ozerovas sako. kad
sėdėjimo poza nemenkina Mairo
nio, „,... jo poetiškumo, pakilumo.
jo skrydžio paskui pavasario
vėją". Panašiai jis atsiliepia ir
apie Čiurlionio gipsinę figūrą
Č i u r l i o n i o dailės muziejuje.
„Reikia didelio meistriškumo,
kad sėdinti figūra turėtų tokių
savybių, kokios būdingos sto
vinčiai ar einančiai Manau, kad
tatai pasiekiama, mokant per
teikti vidinę vaizdo įtampą...
įsižiūrėkite į Jokūbonio .Motina",
Maironį, Putną. Mickevičių.
Ranka arba remia galvą, arba
yra netoli jos. Veidas ir ranka tar
si šnekasi, bent jau — papildo
vienas kitą. Minties ir veiksmo
ryšys. Tai Jokūbonis"... Apie
Maironį poetas taip išsireiškia:
Skulptoriau*. Gedimino Jokūbonio paminklas Adomui Mickevičiui, pastatyta*
,jo figūra išreiškia kovą tarp
aikštėje prie Šv. Onos ir Bernardinu bažnyčių, Vilniuje.

Į vėją

žuvėdrom
-

Kai ka nčioj aš kuriu —
Srūva žodžiai rasoti,
Lyg sula iš beržų
Sidabrines širdies —
Išsilieja daina
Į saulėta žemės ctsotį,
Ir viltis
Lyg žuvėdra
Man sparną įšiū s —

SUŽYDĖSIME
-

AMŽINI

Mėnuo atsuka
Blizganti si;rr/<
Į suspindusia
Tavo i ienatve —
Mūsų

pnjos

Kaip anglys pajuosta,
Kai klajojom
Vidunakčio gatvėm —

Vėl skambėsiu paukščio rimuos
Su šiltu liūčių lašais —
Ir prikelsiu aš pasauli.
Kaip aušra tamsoj užgimus.
Nudažysiu žemės gaublį
Amžinos žolės dažais —

Liūdnaakė
Naktis dykumą —
Ir sra/oniu.
Ir ilgesio godose
Sužydėsime
Amžinu":u -

dva- i.u ir IK,
,.Į t^k
.du
tarp poeto romantiko ir pareigos
žmogaus: joje įžvelgia meile gyve
nimui, poeto polėki, romantišką
.Pavasario balsų" dainiaus dva
singumą. Maironio apsiaustas
plazda — lyg skrydžiui pasiruošė
sparnai..."
Jokūbonio vaizduojama- Ado
mas Mickevičius prie Šv. Onos
bažnyčios palei Vilnele, kur
poetas praleido savo jaunyste, yra
jaunas. Lenkams - jis filosofas ir
pranašas, lietuviai jį prisimena
kaip jauną dainių. Kurdamas
Maironio statula. Jokūbonis tuo
pačiu metu galvojo ir apie Mic
kevičių. Iš kelių variantu skulp
torius pasirinko pirmąjį: poetą,
stovintį iškelta galva, atsirėmusi
kolonos. ..Kolona — pirmiausia
konstrukcijos elementas. Statant
vertikalią figūra, juo labiau iš
granito, būtinai reikia sublokuo
ti kojas, kad būtu tvirtas pa
grindas, kitaip jos neiškalsi.
Tačiau kolona turi ir prasmės
krūvį. Figūra remiasi į ją. visai
ne ilsėdamasi, ne šiaip sau. Be to.
kolonos lūžis ne tik suardo man
nereikalinga kompozicijos verti
kalumą, bet kuria ir nesta
bilumo, nerimo, dramatiškumo
pojūtį. Mickevičiaus likimui
būdingą dvilypumo įspūdį. Gali
mas dalykas, jog tai yra netgi
savotiškas dviejų kultūrų įvaiz
dis..."
„Niekada nesu kūrės poeto, ro
dančio tik vieną kokį personažo
gyvenimo etapą. Stengiuosi
atspindėti būdingiausiu žmogaus
viso gyvenimo bruožų suma Štai
ir Mickevičiaus figūra —
jaunatviška, Vilniaus laiko
tarpio, o veide - liūdesys ir tra
gizmas, kurių buvo kupinas toles
nis jo gyvenimas..." — komen
tuoja Jokūbonis.

W

Nedrebėk
Prieš artėjantį vakarą,
Nebijok
Ir nakties tamsumos —
Tau šilkine
Galaktikos skarą
Dovanosiu
Sietynu namuos -

Žemės žiupsni i ledinę saują,
Vairu iš nuskendusių
laivų
Ir aguonų karšta krauju.
(Kad žydėčiau vėl iš naujo
Su saulėtekiu gyvu) —

NOKTIURNAS
Ant tuščio horizonto stalo
Žiba raudonas žiburys —
Prinokę purpuru apsalo
Debesys (kaip obuoliai,
Kurie žolėn nukris —) —

Ir paleidžiu

Juodus
Nuskins

Mickevičius buvo nulipdytas iš
plastelsno 197^ metais Pa landoje
1958 metais buvo nulipdyta ir
..Motina", pašto vežimu parsiųs
ta namo. Tokiu pat vežimu buvo
jinai nuvežta į savo nuolatine
apsistojimo vieta Ozxrm > žo
džiais, „kiekvienas paminklas,
kaip ir kiekvienas žmogus, turi
savo istoriją".

kriaušes
erdi < N

soduose

Savo istorija turi ir meni
ninkas, šiuo atveju. — skulptorius
(K n nnas Jokūbonis. Tikiu, kad
šis r- IIKI fragmentiškas rašinys
įneš nors spinduli šviesos i mūsų
žymaus skulptoriaus gyvenimą,
jo kūryba, gyvenama laikotarpi,
kaip juos įžvelgė ir jautė poetas
LevasOzeroi is Gal ir šiuo atve(Nukelta i 4 psl.)

Skulptoriaus Gedimino Jokūbonio paminklas Maironiui Kaune.
Nuotrauka Mečislovo Sakalausko
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Naujos knygos
• Skomai, S u s a n Nacev a n d
Edgar C. Polome. eds. PROTO-INDO-EUROPEAN: T H E
ARCHAEOLOGY OF A LINGUISTIC PROBLEM. S t u d i e s
in H o n o r of Marija G i m b u t a s .
400 psl. K a i n a — 6 5 dol.
Gaunama pas leidėjus: The Jour
nal of Indo-European Studies,
1133 13th Street, X.W.. C-2,
Washington, D.C. 20005. Už 28
dol. knygą galima ušsakyti per
dr. Mariją Gimbutiene. 21434 Entrada Road. Topanga. CA 90290.

Marija Gimbutienė
Marija; Gimbutienei, pasauli
nio garso Europos archeologijos,
tautotyros ir religijų istorijos
mokslininkei, pagerbti neseniai
buvo išleista knyga :.,festšriftas"). kurią redagavo Susan
Nacev Skomai ir Edgar C.
Poiome. knygai p a r a š ę ir
įvadinius straipsnius. Knygoje
spausdinama 17 studijų: A.
Richard Diebold, Jr. ..Linguistic
Ways to Prehistory'". Winfred P.
Lehmann „Linguistic and Archeological Data for Handbooks of
Proto-Languages". Janos N'eraeske'ri ir Laszio Szathma'ry „Anthropological and Deinographic
IE Transition of the Danube
Basi n", Nikolai Ja. Merpert
„Ethnocultural Change in the
Balkans' Eneolithic snd the Early Bronze Age"'. Sandor Bokonyi
„Horses and Sheep ir East
Europe in the Copper ar;ri Bronze
Ages", Homer L. Thomas „The
Indo-Europeans — Some Hi stori cal and Theoretical Considerations*". Jano.- Makkay ,,The
Linear Pottery and the Early
Indo-Europeans*'. Eric P. Hamp
„The Pig in Ancient Northern
Europe", Ralph M. Rowlett
„Grave VVealrn in the Ho/odenka
Group of Sub-Carpathian Corded
Ware". Christopher Hawkes ..Ar
chaeologists and Indo-Europeanists: Can they Mate?". Edgar
C. Polome .,Who are the Germa
nio Peopie?", Gregory Nagy „The
IndoEuropear. Heritageof Tribal
Organization: The Greek polis".
Bruce Lincoln „On the Scythian
Royal Būriais*'. Caivert VVatkins
„Linguistic and Archaeological
Light on Some Homeric Formuias"', T. L. Markey „Morning.
Evening and the Twilight Between". Wolfgang P. Schmid
„ Jndo-European* — .Old European": The Reexamination of Two
Linguistic Terms"'. Colin Renfrew ..Old Europe or Ancient
Near East? The Clay Cylinders of
Sitagroi*. Pabaigoje pateikiama
Marijos Gimbutienės biografija,
jos „curriculum vitae" ir jos iki
šiol išspausdintų darbu biblio
grafija.

• Rainer Maria Rilke. SAK
MĖ APIE KORNETO KRIS
TUPO R I L K Ė S MEILE IR
MIRTĮ. Vertė Henrikas Nagys.
Iliustravo Telesforas Valius.
Chicaga: Algimanto Mackaus
knygų leidimo fondas. 1987.
Knygos apipavidalinimas —
Vytauto O. Virkau. 54 psl. Kaina
— 12 dol. Gaunama „Drauge".
Beveik penkiasdešimt metų
trukusią šios knygos geneze ge
riausiai nušviečia čia ištisai

titulines raides, nutarėva vis
dėlto Kornetą išleisti. Deja. 1977
metų gruodžio mėnesio pirmą
dieną Telesforas Valius mirė. Ir
mudviejų bičiulystės knygos
Telesforas nematys.
Surinkus visa, kas liko. nors
daugelis iliustracijų tėra pieši
niai neišbaigtų apmatų stadijoj,
dar kartą patikslinus vertimą,
jau gal dešimtą kartą, štai, tasai
svajotasai, ilgai ruoštasai ir taip
v a r g i n g ą odisėją iškentėjęs
kūrinys pasiekia jus.
Ir skiriu jį Telesforo Valiaus
šviesiam atminimui".
Sakmė apie Korneto Kristupo
Rilkės meilę ir mirti yra didžiojo
mūsų amžiaus poeto Rainer
Maria Rilke (1875-1926) vienas iš
ankstyvesnių kūrinių, kada dar
nebuvo pilnai subrendusi jo poe
tinė vizija, vėliau perkeista į
universalius simbolius. Sakmė
dabartinėm akim gal kiek sen
timentaliai dramatiška, tačiau iš
jos trykštančią energiją, stipriau
sių žmogiškų jausmų kalbą per
teikia ir lietuvišku pavidalu
perkuria tiek vertėjas Henrikas
Nagys, tiek dailininkas Telesfo
ras Valius. Paėmęs knygą į
rankas, skaitytojas negalės nesi
džiaugti ir nebūti dėkingas, kad
šitas kūrinys — dviejų menininkų
bičiulystės ir ištvermės bei vieno
iš jų ištikimybės dėka dabar yra
visuotinis poezijos ir dailės tur
tas.

cituojamas Rilkės vertėjo, poeto
Henriko Nagio užsklandinis
prierašas;
„Pirmą kartą Kornetą bandžiau
versti 1939 metų ankstyvą pa
vasarį Šilutėje ir Pagėgiuose,
Klaipėdos krašte. Po kelių savai
čių Hitlerio tankai riedėjo pro
mūsų namus, ir mes, susikrovę j
geležinkelio vagoną visą savo
turtą, patraukėme Žemaitijos
link. Kretingos stotyje, sausakim
šoj pabėgėlių ir savųjų karių,
nusipirkau „Naujosios Romuvos"
numerį ir jame r a d a u savo
pirmąjį Rainer Maria Rilkės
vertimą — eilėraštį „Apie vieną
kūdikystę". 1943 metais pavasarį
išverčiau visą Kornetą.
Tą
vertimą išvežė sesuo, kartu su
tėvais ir senele p a l i k d a m a
Lietuvą. 1944 metų rudenį.
O 1945 metų vasarą ėjova su
Telesforu Valium pėsčiom iš
Lustenau pabėgėlių stovyklos
Vorarlberge. Austrijoje, į Breganzą, žydinčiom obelim apsodintu
vieškeliu, pagal Bodeno ežerą, ir
kalbėjomės apie Kornetą. Papa
sakojau jam apie tą sakmę. Tą
pačią vasarą Telesforas Valius
pasiūlė man ją išleisti, iliustruo
tą jo medžio raižiniais. Sumany
mui pritarė su Telesforu susi
pažinęs ir jo raižinių leidiniui
įžangą parašęs austrų skulp
torius Albrecht Bechtold, kuris
• L I E T U V O S KATALIKU
apie tai parašė Rilkės dukrai BAŽNYČIOS KRONIKA. Aš
Ruth Sieber-Rilke ir gavo jos šir t u n t a s tomas. Chicaga: Lietuvos
dingą sutikimą.
Kronikos sąjunga, 1987. 530 psl.
Emigracija, įsikūrimas Kana Aplankas sesers M. Mercedes.
doje, visų išgyventa neįprastų K a i n a — 10 dol. Gaunama
darbų rutina pertraukė kuriam „Drauge".
Šiame Lietuvos Katalikų Bažny
laikui knygos paruošimą. Tačiau,
nuo poilsio nuvogdamas kiek čios Kronikos tome sudėti aštuo
laiko, Telesforas vis ir vis ni Kronikos numeriai, nuo 60-to
grįždavo prie savųjų pamėgtų iki 67-to, ir vadinamasis Kro
Korneto raižinių. 1970 metų pra nikos „Priedas" — slaptų valdžios
džioje visos medžio plokštės buvo instrukcijų dėl „kultų įstatymų
išraižytos, vertimas paruoštas, ir laikymosi" tekstai. Lietuvos Ka
visa tai buvo atiduota lietuviškon talikų Bažnyčios Kronikos 15
Čikagos s p a u s t u v ė n . Tačiau metų sukaktis sutapo su Lietuvos
krikščionybės 600 šimtų metų
jubiliejumi, todėl ir leidėjai LKB
Kronikos aštuntąjį tomą skiria
krikščionybės sukakčiai pa
minėti. Ta proga įžangoje spaus
dinamas istoriko prof. Pauliaus
R a b i k a u s k o , S.J., straipsnis
„Krikščionybės kelias į Lietuvą".
Knygos gale įdėta spausdinamų
Kronikos numerių tekstuose
minimų asmenų ir vietovių var
dynas, terminų ir santrumpų pa
aiškinimai. Kronikos leidimą pa
r ė m u s i ų s ą r a š a s ir detalus
apimamų LKB Kronikos nume
rių turinys.
Daugiau kaip penkiolika metų
knyga nepasirodė. Nežinia kaip veikia ir Lietuvos Kronikos
visos Telesforo raižinių plokštės sąjunga (anksčiau Religinės
dingo spaustuvėje. Telesforą toji šalpos rėmėjai) išeivijoje, įsistei
nelemta žinia giliai užgavo ir gusi 1972 m. balandžio mėn. 8 d.,
sukrėtė. Kur} laiką jis nenorėjo tuoj po to, kai pirmasis LKB Kro
apie leidinį net kalbėti. Vėliau nikos numeris pasirodė Lietuvoje
betgi, apie metus prieš mirtį, tų metų kovo 19 dieną. Nuo tada
pasiryžo visą Korneto tekstą sąjunga jau yra išleidusi dešimt
parašyti ranka. Pridėjus likusius LKB Kronikos knygų, kurios su
atspaudus ir nupiešus naujas daro 5,024 puslapius, o jų tiražas
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Chicagos

teatruose

Linksmas farsas
„The N e r d "
Per visą dešimtmetį pirmą
kartą Chicagoje pastatytas nau
jas teatro rūmas, netoli miesto
centro, amerikiečių vadinamoj
„off-Loop" vietoj ir kategorijoj.
Tai Royal-George, 1641 North
Halsted. Jame 450 vietų, kėdėms
s k i r t a s erdvus p l o t a s , eilės
kylančios a u k š t y n , taigi —
visiems patogu matyti, o scenos
įrengimas nuostabiai turtingas ir
tikroviškas.

Šiame teatre dabar statomas
linksmas farsas „The Nerd",
kurį yra sukūręs Larry Shue.
Vaizduojamas architekto butas
Terre Haute, Indiana. Architek
tą pradeda užgulti rūpesčiai:
mergina, kurią jis nori vesti,
Dvi iš pabahirėių moterų poezijos vakaro „Echoes from the Baltic" New Yorke ryžtasi keltis į kitą miestą. Atva
rengėjų — Judita Sedaitytė ir Aušrinė Bylaitė.
žiuoja svečias, kuris Vietname
išgelbėjo jo gyvybę, bet kurio
viešėjimas darosi s u n k o k a s .
Scenoje pinasi romantiškos, drau
giškumo temos. Visas pastaty
mas tokio pramoginio, linksmos
Arts Club Theater, Inc. New naitė — rašančios Lietuvoje: Eglė atgaivos pobūdžio, neišryškinant
Yorko lietuviams pažįstamas iš Juodvaikė, šiuo metu dirbanti kokių ypatingų idėjų, bet žiūro
ankstesnio Antano Škėmos „Pa Vakarų Vokietijoje, ir Austė <Pe- vuose sukeliantis gausaus juoko.
budimo" pastatymo, kurį teatras čiūraitėt, gyvenanti ir kurianti Ir tai didelis nuopelnas reži
žada vėl pastatyti, Lietuvių
sieriaus Charles Neison Reilly. Iš
Ne\v Yorke.
Bendruomenės finansiškai pare
Šio didelio spektaklio ruošoje karto matyt, kad tai didelių su
miami. Energingų vadovų Linda
dalyvauja keletas Nevv Yorko lie gebėjimų žmogus. J i s yra re
Pakri ir Arūno Čiuberkio teatre tuvaičių: minėta Austė, Aušrinė žisavęs pastatymus Londone,
sudaryta galimybė pasirodyti Bylaitė ir Judita Sedaitytė. Eilė Nevv Yorke Broadvvay, Houstone,
pabaltiečių kilmės režisieriams ir
raščiai skambės angliškai, o po Chicagos operos teatre Dabar jis
aktoriams. Teatro scenoje vaidino vieną bus deklamuojama latvių, devintus metus dėsto Burt Rey
pats - Arūnas Ciuberkis, Julija estų, ir lietuvių kalba, tuo paro nolds teatro mokslų institute.
Nasvytytė ir Paulius Rajeckas.
dant jų grožį ir skambesį. Žodžius
Į šį pastatymą jis įjungęs daug
Kovo mėnesį išeinama su didele
lydės muzika su išraiškos kom juokingų situacijų, tai išves
teatralizuota programa, sudaryta
pozicijomis, kaip šokis, vaidyba, damas žmogų į sceną, apsirengusį
iš pabaltiečių moterų poezijos, skaidrės.
pabaisa, tai pravesdamas žaidi
pavadinta „Echoes From t h e
Spektakliai vyks Aušros Vartų mus su maišais ant galvų. Daug
Baltic". Vaidinime bus perteiktos parapijos salėje Manhattane. 570
tiek Pabaltijy, tiek išeivijoje Broome Street, kovo 4, 5.10 ir 11 tokių farso pobūdžio linksmumų.
Kas interesuotųsi režisūra,
sukurtos eiles. Lietuvos poezijai
dieną. Pradžia — 8:30 v.v. Kovo reikėtų šį pastatymą pamatyti,
atstovaus: Lietuvos kontro
14 dieną spektaklis bus rodomas
versine poetė Salomėja Neris; garsiame La Mama teatre, 6 East įsitikinant, kaip iš niekų galima
pinti humorą.
žymi išeivijos poetė L i ū n e
l s t Street. Pradžia — irgi 8:30 v.v.
Sutema; O n ė B a i i u k o n y t ė ,
,,The Nerd" pirmą kartą buvo
Rezervacijos ir informacija
J a n i n a Degutytė,
Violeta
pastatytas
1981 metais Miltel/212) 673-5636.
Palčinskaitė ir Judita Vaičiū
vvaukėje. Jo autorius Larry Shue
R i m v y d a s Glinskis
baigęs
Illinois
"VVesleyan
universitetą, sukūręs tokių vei
kalų, kaip „The Foreigner",
— 53,000. Pastaruoju metu, greta
Apie
skulptorių
kurio net 700 spektaklių įvyko
šio naujojo tomo lietuvių kalba,
New
Yorko Astor teatre. Deja,
Gediminą J o k ū b o n į
leidžiama: anglų kalba — šeštasis
L
a
r
r
y
Shue žuvo lėktuvo
tomas, ispanų kalba — šeštasis ir
(Atkelta
iš
3
psl.)
nelaimėje 1985 metais.
septintasis tomas, prancūzų
ju
kartojasi
sena
taisyklė
mū
kalba — pirmasis ir šeštasis. Šiais
Aktorių kolektyvas sudarytas
metais taip pat ruošiamasi išleis suose, kad tik tada mes matome ypačiai stiprus, jie su gausiu
ti lietuvių kalba devintąjį tomą. aukso žėrėjimą, kai jį mums pa patyrimu. Jiems pavyko sukurti
anglų ir prancūzų kalba — rodo kiti. ne mes patys.
labai ryškius, įvairaus pobūdžio
Pernai Gediminas Jokūbonis charakterius. Lawrence Arancio
septintą;: ir ispanų kalba —
atšventė savo 60-tąjj gimtadienį, laimėjęs Jefferson
aštuntąjį.
žymenį,
p
lačiau paminėtą
L i e t u v o s Bradley Mott dalyvavęs radijo
LKB Kronikos knygos angių,
ispanų ir prancūzų kalbomis spaudoje. Gerai, kad prisimenami vaidyboje, Elizabeth Gelman
siunčiamos: universitetų ir kole mūsų kultūrai atsidėję žmonės ne d a l y v a v u s i Chicagos operos
gijų bibliotekoms, spaudai, radi tik per jų laidotuves a r jau po jų teatre.
jo ir televizijos stotims, katalikų mirties.
Juoz. Pr.
ir kitų krikščionišku konfesijų
vyskupams, vyrų ir moterų
vienuolijoms, įvairioms organiza
cijoms, kunigų seminarijoms,
žinių agentūroms, informacijų
centrams, aukštiesiems valdžios
pareigūnams ir parlamentarams,
kai kuriems užsienio diploma
tams ir visoms tarptautinėms or
ganizacijoms. Išversdama LKB
Kroniką į pasaulio kalbas, išleis
dama tobuia spaudos technika ir
siųsdama šias knygas į 138 vals
tybes. Lietuvos Kronikos sąjunga
skleidžia po pasaulį autentiškas
žinias apie tikėjimo persekiojimą
ir žmogaus teisių laužymą
okupuotoje Lietuvoje. Tokiu būdu
ji įvykdo LKB Kronikos autorių
ir leidėjų Lietuvoje siekį ir aki
vaizdžiai paliudija, kodėl tautai
reikalinga ir išeivija.

Pabaltietės ruošia poezijos vakarą

• Kostas B u r b u l y s . ŠVEN
TASIS RAŠTAS: KOMENTA
RAI - AIŠKINIMAI. Antras
tomas - Antroji-Ketvirtoji Mozės
knyga. Chicaga. 1986. 264 psl.
Trečias tomas — Ketvirtoji Mozės
— Antroji Samuelio knyga.
Chicaga. 1986. 328 psl. Penktas
tomas - Nehemijo - Psalmių
knyga. Chicaga. 1988. 360 psl.
?
Spausdino ViVi Printing, 4346
^S*V^
South VVestem Avenue, Chicago.
Dail. Bronė Valantinaite-Jokūbonienė savo kūrybinėje studijoje 1976 metais. IL 60609. Leidėjas ir kaina Skulptorius Gediminas Jokūbonis prie* dešimt metų su savo šeima: (is kaires)
Gediminas Jokūbonis. sūnus Julius, dukra Eglė. Brone Jokūbonienė ir sūnus
Nuotrauka Rimanto Dichavičiaus nepažymėti.
Tomas.

i

Bernardas Brazdžionis
Nuotrauka Vytauto Maželio
B e r n a r d a s Brazdžionis
— LRD garbės narys
Lietuvių rašytojų draugijos na
riai korespondenciniu balsavimu
labai didele balsų dauguma
p r i t a r ė siūlymui Bernardą
Brazdžionį pakeiti LRD garbės
nariu. Pagal Draugijos statutą,
g a r b ė s n a r i a i s keliami už
ypatingą įnašą i lietuvių
literatūrą ir nusipelnę Draugijos
veiklai. Bernardas Brazdžionis il
gus metus vadovavo Draugijai: jo
poezija okupuotoje Lietuvoje
nespausdinama, tačiau perraši
nėjama ir deklamuojama.
Kiti, anksčiau pakelti, LRD
garbės nariai: Vytautas Alantas,
Povilas Gaučys, profesorius
Georgės
Matore,
prelatas
daktaras Juozas Prunskis, Stasys
Santvaras ir Jonas Žmuidzinas.
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• MUZIKOS ŽINIOS Nr 238
(19?" >. Leidžia Amerikos lietuvių
muzikos sąjunga. Redaktoriai —
Kazys Skaisgirys ir Stasys Sližys.
Administratorių? — Antanas
Giedraitis. 7310 South Califorma
Avenue. Chicago. IL 60Č29.
Naujasis Muzikos žinią numeris
pradedamai rir. Leonardo Simučio
atsisveikinimo ž<xižiu. palydint a.a
Juozą Kreivėną. Daug išeivijos
muzikinei kuliūrai pasidarbavęs pe
dagogas, žurnalistas, muzikologas ir
archyvininkas -Juozas Kreivėnas
mirė 1987 ra. gegužės 24 d. Taip pat
prisimenamas muzikos mokytojas,
cho; vefivs Petras Vacbergas, miręs
1987 m. spalio 6 d
Aštuoniasdešimt metų sulaukę,
sveikinami muzikai: dirigentas,
violončelistas Petras Armonas.
kompozitorius, dirigentas Jeronimas
Kačinskas, dirigentas, vargonininkas
Vincas Mamaitis. vargonų solistas,
dirigentas Vaclovas Romanas,
vargonų solistas, muzikos dėstytojas
Jonas Žukas.
Supažindinama su nauju Jeronimo
Kačinsko kūriniu ..Ateities giesmė*'.
Stasy a Sližys savo straipsnyje aptaria
melodiją, kaip skambančią mintį.
Spausdinami duomenys, kokių
kompozitorių kokios dainos buvo
atliktos per JAV ir Kanadoje rengtas
Dainų šventes nuo 1956 iki 1983
metu. norint palengvinti diskusijas ir
repertuaro parinkimą ateinančiai
šventei. Kazys Skaisgirys rašo apie
kompozitorių Kazimierą Viktorą Ba
naitį ir jo kūrybą. Stasio Sližio reda
guojamas skyrius .Muzikinė kro
nika" pateikia tikrai plačią apžval
gą įvairios pastarųjų metų lietuvių
muzikinės veiklos. Pabaigoje —
nuotaikingas humoro skyrius.
Žurnalo priedas — Stasio Šimkaus
harmonizuotų keturių liaudies dainų
gaidos.

