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Birželio 6 dieną į atstato
mos Tilžės Kristaus Prisi
kėlimo bažnyčioje įruoštą Vy
dūno draugijos biblioteką rin
kosi srities lietuvių organiza
cijų vadovai, lietuvių kalbos 
mokytojai. Šį pasitarimą ini- 
ciavo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis, atvykęs 
į susitikimą kartu su žmona 
Danute. Pasitarime dalyvavo 
Lietuvos Regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departa
mento direktorius dr. R. Motu
zas, šio departamento ryšių su 
užsienio lietuviais skyriaus 
viršininkas S. Kulbauskas ir 
dar vienas labai mums bran
gus svečias — Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijos Čika
goje pirmininkas Vilius Algir
das Trumpjonas.

Tą dieną buvo numatytas 
iškilmingas M. Mažvydo bi
bliotekos atidarymas, į kurį 
buvo kviestas Lietuvos Respu
blikos prezidentas V. Adam
kus, Seimo pirmininkas prof. 
V. Landsbergis, prof. D. Kau
nas, Karaliaučiaus srities ofi
cialūs asmenys, bet dėl baž

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priima Karaliaučiaus krašto lietuvių sveikinimus ir dova
nas. Greta prezidento žmona Alma priėmusi gražią rožių puokštę.

Nuo amžių lietuvių žemė
Paskaita skaityta Mažosios Lie

tuvos Rezistencinio sąjūdžio tarp
tautiniame suvažiavime Toronte, 
Kanadoje 1998-9-26.

II Pasaulio karo metu, 1942- 
1944 m., Maskvos radijo lietu
vių kalba pranešėjai vis kar
tojo, kad Teutonų užgrobta 
Mažosios Lietuvos žemė — 
Rytprūsiai — bus išlaisvinta 
iš Germanų jungo ir sujungta 
su Lietuva. 1944 m. lapkričio 
mėn. gale LTSR Mokslo aka
demija 'Vilniuje buvo gavusi 
parėdymą skubiai parengti 
Rytprūsių etnografinį žemė
lapį. Tada Stalinas buvo kėlęs 
klausimą Rytprūsių šiaurinę 
dalį prijungti prie Lietuvos 
TSR.

1951 m. TSRS Mokslų aka
demija (N.N. Miklucho Makla- 
jaus vardo Etnografijos Insti
tuto darbai, Naujoji serija, 
tom. 15) Maskvoje išleido 
veikalą Etninės teritorijos ir 
etninės sienos, kurios autorius 
prof. P.I. Knyšev, pasiremda
mas istoriniais šaltiniais ir 
šimtais veikalų, įvairių tautų

nyčios atstatymo darbų ne
užbaigtumo vietos valdžios in
stitucijos neleido organizuoti 
numatyto renginio. Bet nėra 
to blogo, kas neišeitų į gera. 
Būtent šį kartą ši patarlė pa
sitvirtino. Mat mes turėjome 
pakankamai laiko apsvarstyti 
aktualias tolimesnio bendra
darbiavimo galimybes.

Pasitarime dalyvavo beveik 
visų krašto lietuvių Bendruo
menės, miestų ir rajonų lietu
vių draugijų pirmininkai, lie
tuvių kalbos mokytojai, dir
bantys su Karaliaučiaus sri
ties vaikais, Įsručio Pedagogi
nio koledžo dėstytojai bei stu
dentai, kultūros draugijos 
„Birutė” atstovės, katalikų ku
nigai A. Gauronskas bei A. Ei
dintas.

Pirmiausia buvo apžiūrėta 
naujoji Vydūno lietuvių kul
tūros draugijos Martyno Maž
vydo biblioteka, kurią už Lie
tuvos biudžeto lėšas sukom
plektavo Vilniaus Micke
vičiaus viešoji biblioteka, pa
dedant M. Mažvydo bibliote
kai bei prof. D. Kaunui. At
statomoje Sovetsko Tilžės ka

JONAS DAINAUSKAS
mokslininkų parašytų, ne
ginčijamai įrodė, kad pietryčių 
Pabaltija nuo amžių esanti 
Lietuvių žemė.

Tos knygos skyrių pavadini
mai tai irgi liudija:

1. Apie istorinius etninių te
ritorijų tyrinėjimo metodus.

2. Archeologiniai šaltiniai 
liečią pietryčių Pabaltijos se
niausių gyventojų istoriją.

3. Seniausios istorijos žinios 
apie pietryčių Pabaltijo tau
tas.

4. Istorinė pietryčių Pabalti
jo toponimika.

5. Apie medinius antkapius 
ir kai kuriuos kitus laidojimo 
paminklus pietryčių Pabaltijo 
teritorijoje.

6. Etninė pietryčių Pabaltijo 
gyventojų sudėtis prieš įsi
braunant vokiečių ritieriams 
ir laike jų įsibrovimo.

7. Lietuvių tautybės susifor
mavimas pietryčių Pabaltijyje 
tarp prūsų — lietuvių gyven
tojų.

8. „Skalviai-Saluviai” ir Ne

talikų bažnyčios antrajame 
aukšte prisiglaudė ne tik kele
tas tūkstančių naujų knygų, 
bet ir kompiuteris, vaikiški 
žaislai, moderni įranga.

Šiltais įžangos žodžiais 
gerą pradžią padarė Gabrie
lius Žemkalnis, vėliau pasi
sakė Remigijus Motuzas, ku
rio pagrindinė mintis buvo — 
lietuviškų pradinių mokyklų 
kūrimas Karaliaučiaus srityje 
— pirmiausia Ragainėje, Til
žėje ir Karaliaučiuje. Šiuo 
klausimu pasisakė ir dalyvau
jantys mokytojai. Pirmiausia, 
jau trečius metus lietuvių kal
bą Ragainės 2-sios vidurinės 
mokyklos vaikų pradinėse 
klasėse dėstantis mokytojas 
Jonas Glinskis, mūsų krašto 
lietuvių vaikus Panemunės 
pagrindinėje mokykloje mo
kanti direktorė Brigita Nor
kienė, šios mokyklos mokyto
jos Evelina bei Virginija, 
„Birutės” draugijos pirmi
ninkė Danutė Norušaitė, kuri, 
beje, šiais metais . vienoje 
Tilžės miesto mokyklų ketina 
suorganizuoti lietuvišką pra
dinę klasę. Šiuo aktualiu klau
simu pasisakė Tilžės Vydūno 
lietuvių kultūros draugijos 
pirmininkas Teodoras Budrys, 
kurio vadovaujama draugija 
prieš kelerius metus j

muno žemupio vakariniai lie
tuviai.

9. -Vokiečių gyventojų sura
šymo duomenys ir kalbiniai 
žemėlapiai, kaip šaltinis Ryt
prūsių gyventojų sudėčiai nu
statyti.

10. Geografinis pasiskirsty
mas ir lietuvių skaičius Ryt
prūsiuose XX-jo a. pradžioje 
pagal bažnytinės statistikos 
duomenis.

11. Rytprūsių Vakarinių lie
tuvių kalbinė riba XX-jo a. 
pradžioje.

12. Geografinis vakarinių 
lietuvių namų, tautiškų rūbų 
ir ornamentų paplitimas XX-jo 
a. pradžioje Rytprūsiuose.

1989 m. gruodžio 21 d. 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio taryba vieną tos 
knygos egzempliorių, su žinių 
santrauka ir lydraščių buvo 
pasiuntusi į Maskvą, Kremlių 
M. Gorbačiovui. Lydraštyje 
sakoma, kad „Ne tik kryžiuočiai, 
septynių šimtų metų bėgyje; 
bet ir Bismarkas bei Hitleris

rinkusi parašus dėl lietuviš
kos mokyklos atidarymo Til
žės mieste, bet iki šiol vy- 
dūniečiams yra pavykę suor
ganizuoti tik lietuvišką grupę 
vaikų darželyje, kur darbuoja
si Regina Kopkova ir Nijolė 
Krasnikova. Apie tai, kaip se
kasi surinkti vaikus į pirmąją
lietuvišką klasę Karaliaučiaus 
mieste, dalyviams sužinoti 
nepavyko, kadangi neatvyko 
mokytojų atstovai iš pačios 
mūsų krašto sostinės. Apie 
pradinių klasių mokytojų su 
lietuvių kalbos mokymo spe
cializacija kalbėjo Įsručio Pe
dagoginio koledžo direktorius 
Aleksas Bartnikas, šio kole- 
džio dėstytojai, pasisakė ir lie
tuvių kalbos mokytojos iš kitų 
vietovių, rąjonų lietuvių drau
gijų pirmininkai.

Kita svarbi susirinkimo po
kalbio tema buvo santarvės 
idėja. Gal dėl bendrų sąlyčio 
taškų ir buvo organizuotas šis 
susitikimas. Jau pernelyg il
gai mūsų veikloje vyravo kal
tinimai ir priešpriešos vieni 
kitiems, kartais netgi pamirš
tant, dėl ko įsisteigė lietu
viškos organizacijos. Blogiau
sia, kai užnugario pradėta 
ieškoti svetimųjų tarpe, suve
dinėjamos asmeninės sąskai- 
tos^ Karštų minučių buvo ir šį 
kartą, bet pokalbis vis labiau 
krypo į klausimus — kaip re
formuoti krašto lietuvių Ben
druomenės struktūrą, kad ji 
būtų priimtina visiems krašte 
gyvenantiems lietuviams, ne
priklausomai nuo to, kokioje 
organizacijoje ar politinėje 
partijoje jie dalyvauja, kaip re
vizuoti buvusius ir esamus bei 
būsimus vadovybių veiksmus, 
kaip toliau dirbti bendrus lie
tuvybės išsaugojimo ir puo
selėjimo darbus. Mūsų tarpu
savio supratimo kibirkštėlę 
įskelti padėjo Gabrielius Žem
kalnis, o dar labiau ją. įpūtė 
iki mažos ugnelės musų sve
čias iš Čikagos Vilius Trump
jonas, kuris atvežė gerą nau
jieną apie garbiųjų Mažlie- 
tuvių šiemetinę paramą kraš
to lietuviškosioms mokyklė-

nepajėgė Pietryčių Baltijos au
tochtonų — Lietuvių visiškai 
suvokietininti”.

Atsakymo iš Kremliaus ne
gauta gal todėl, jog didž. Ta
rybų enciklopedijoje skelbia
ma, kad „Kaliningrado (t.y. 
Karaliaučiaus) srities žemė 
esanti rusų žemė”. Iš esmės 
Stalinas 1945 m. Karaliau
čiaus sritį prie RSFRS pri
skyrė sauvaliai, prieš Vakarų 
sąjungininkų nutarimą.

Maskva šiandien tikina pa
saulį, kad „Kaliningrado sri
ties” klausimas esąs Rusijos 
vidaus reikalas, bet tai tėra 
sena rusų imperialistinė prie
monė įjungti į Rusijos sudėtį 
Užgrobtą svetimą žemę. O Lie
tuvos valstybės ateičiai tai ne
gali būti vis viena! Juk be lie
tuviškos Mažosios Lietuvos 
nebūtų lietuviškos Didžiosios 
Lietuvos. _

Nors Mažoji Lietuva septy
nis šimtmečius buvo vokieti
nama, bet lietuviškumas joje 
reiškėsi ir Hitlerio laikais. 
Keturis šimtus metų Mažojoje 
Lietuvoje formavosi ir gyvavo 
lietuvių raštijos bei kultūros 
lobynas, kuris Didžiajai Lietu
vai padėjo išlaikyti lietuvybę.

Mažosios Lietuvos lietuviai

Tilžės „Panemunėlio” dainininkai šią vasarą vykusioje Dainų šventėje.

Karaliaučiaus lietuviai Pasaulio 
lietuvių šokių šventėje

Liepos 2-7 dienomis Vil
niuje įvyko Pasaulio lietuvių 
Dainų ir šokių šventė, kurioje 
Karaliaučiaus kraštui atstova
vo net septyni kolektyvai. Tai: 
Tilžės Vydūno lietuvių kultū
ros draugijos choras „Birutė” 
(vad. Danutė Saudargienė); 
Stalupėnų lietuvių kultūros 
draugijos folkloro ansamblis 
„Žiedas” (vad. Anatolijus Gal- 
čevskis); Gumbinės lietuvių 
kultūros draugijos folkloro an

iems — 30 kelialapių į 
„Lietuvos vaiko” draugijos sto
vyklą Kačerginėje. Dėl šios 
paramos paskirstymo tarp or
ganizacijų vadovų nesantaikos 
jau nebuvo. Atvirkščiai — prie 
Janinos Budrienės paruošto 
stalo ranka įsikibo į ranką ir 
toli nuvilnijo „Ąžuolai žaliuos 
žemėj Lietuvos”.

Sigitas Šamborskis, 
Karaliaučiaus srities 

lietuvių
bendruomenės pirmininkas

niekad nenustojo dėti pa
stangų susijungti į vieną vie
netą su Didžiąja Lietuva. 
Vokietijai pralaimėjus I Pasau
linį karą ir 1918.XI.11 d. pasi
rašius paliaubas, sukruto ir 
Mažosios Lietuvos lietuviai, 
Tilžėje sudarydami „Lietuvių 
komisiją”, kurį lapkričio 16 d., 
100,000 egz. tiražu, lietuvių ir 
vokiečių kalba, paskelbė atsi
šaukimą: „Lietuviai, ' pabus
tam”. Tas pats atsišaukimas 
buvo paskelbtas Klaipėdos 
laikraštyje Lietuviška Ceitun- 
ga ir Priekulėje leidž. Konser
vatyvų draugystės laiške. Ta
me atsišaukime buvo skelbia
ma: „...Ten, kur Labguva, Vė
luva, Įsrutis, Darkiemis, Gold- 
apė, tai vis lietuviški kraštai... 
Dabar valanda parėjo pasau
liui pasakyti, kad... mes su 
Didžiąja Lietuva esame vienos 
motinėlės vaikai... Balsuokit... 
tiktai už prisiglaudimą prie 
Didžiosios Lietuvos”.

Tą pačią dieną, 1918.XI.16 
d., Tilžėje susirinkę 53, dau
giausia „Birutės” draugijos (ją 
1885.11.15 d. įkūrė M. Jankus, 
J. Mikšas, K. Voska, E. Veje- 
ris ir dar keli) nariai, sudarė 
Mažosios (Prūsų) Lietuvos Ta
rybą, kuri 1918.XI.30 d. pa

samblis „Nadruva” (vad.Elena 
Galdikienė); Gastų lietuvių 
kultūros draugijos folkloro an
samblis „Beržynas” (vad. Lore
ta Makaraitė); Tilžės lietuvių 
vaikų ansamblis „Panemu
nėlis” (vad. Evelina Norkienė 
ir Virginija Bartkienė) ir dalis 
Karaliaučiaus L. Rėzos'lietu
vių kultūros draugijos ansam
blio (vad. Juozas Kiaulakis).

Mūsų folkloristai buvo apgy
vendinti Vilniaus universiteto 
profilaktoriume kartu su Sei
nų — Punsko ansambliečiais. 
Choristai gyveno netoliese 
esančiame Meno akademijos 
bendrabutyje.

Liepos 3 dieną mūsų folklo
ro kolektyvai pasirodė Dainų 
šventės folkloro dienoje „Ulio- 
kim broliukai”. Netoli pamink
lo didžiajam Lietuvos kuni
gaikščiui Gediminui koncerta
vo ne tik mūsų, bet ir Len
kijos, Gudijos, Latvijos, Gruzi
jos folkloro kolektyvai. An
kstesnėje Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje dalyvavusio

skelbė šitokį aktą:
„Mažosios Lietuvos- Tau

tinės Tarybos Aktas. Atsi
žvelgdami į tai, kad viskas, 
kas yra, turi teisę gyvuoti, ir į 
tai, kad mes lietuviai, čionai 
Prūsų Lietuvoj gyvenantieji, 
sudarome šito krašto gyven
tojų dauguomenę, reikalau
jame mes, remdamies ant Vil- 
sono Tautų paties apsispren
dimo teisės, priglaudimą Ma
žosios Lietuvos prie Di
džiosios Lietuvos. Visi savo 
parašu šitą pareiškimą priim
tieji pasižada, visas savo jėgas 
už įvykdinimą minėtojo siekio 
pašvęsti. Tilžėje, lapkričio 30 
d. 1918 m. Prūsų Lietuvos 
Tautinė Taryba”. Tą Tilžės 
aktą pasirašė 24 Mažosios Lie
tuvos veikėjai, kurių tarpe 
buvo: Jonas Vanagaitis, 1905 
m. dalyvavęs Vilniaus Seime; 
Viktoras Gailius (Nepriklau
somos Lietuvos laikais buv. 
Klaipėdos gubernatorius); Jur
gis Lėbartas; Martynas Jan
kus ir kiti.

Kai sąjunginės valstybės 
1919 m. susirinko į Paryžiaus 
(Versalio) Taikos konferenciją 
diktuoti savo valią Pirmajame 
pasauliniame kare (1914-1918 
m.) nugalėtai Vokietijai, Lie

Gumbinės lietuvių kultūros 
draugijos ansamblio „Nadru
va” dalyvės sutiko seniai ma
tytus savo bičiulius. Šventėje 
veikė mugė, kurioje galėjai 
įsigyti ko tik širdis geidžia — 
nuo šaukšto iki verpimo rate
lio.

Šokių dieną mUsų kolekty
vai nedalyvavo, bet. pabuvome 
žiūrovais nepakartojamo regi
nio.

Dainų dieną smaragdo spal
vos skraistėmis ir ilgais sijo
nais bei šviečiančiais' ža'lVario 
papuošalais Tilžės „Bitutės” 
dainininkės kartu su folkloro an
sambliais — viso iš mūsų 
krašto buvo arti 70 žmonių — 
lydimi vilniečių ovacijų žy
giavo per sostinę, vėliau, nors 
ir pylė lietus, penkiolikos 
tūkstančių žmonių choras dai
navo iki pat vidurnakčio.

Tilžės „Birutės” chorą pa
puošė kaunietės tautodaili
ninkės Audronės Sasriovs- 
kienės sukurti drabužiai ir po
nios Stasės papuošalai, o au
dinį su didele nuolaida mums 
pardavė Kauno akcinė ben
drovė „Drobė”. ■

tuvos vyriausybė.į Paryžių pa
siuntė savo delegaciją, kuri 
1919.03.24 d. raštu kreipėsi į 
Taikos konferencijos pirminin
ką G. Clemenceau, Prancū
zijos ministrą pirmininką, pri
pažinti „de jure” Lietuvos val
stybę ir leisti jos delegacijai 

"dalyvauti konferencijoje. Šia
me rašte buvo iškeltas, ir 
Mažosios Lietuvos lietuvįškų 
sričių klausimas. Lietuvos, de
legacija į konferenciją nebuvo 
įleista. Lietuvių delegacija, 
pasilikusi Paryžiuje, kad sek
tų konferencijos eigą, tos kon
ferencijos vadovybei siuntinėjo 
raštus. Tada Mažosios Lietu
vos Tautinė taryba 1919.04.08 
d. raštu konferencijos pirmi
ninkui pateikė reikalavimą, 
kad Rytprūsių lietuviškos sri
tys yra iki Labguvos Įsručio, 
Gumbinės, Darkiemio ir Gold- 
apės — būtų priskirtos prie 
Lietuvos, nes ji jau esanti ne
priklausoma valstybė.

Vakarų valstybės laikėsi 
nuomonės, kad Lietuva „esan
ti dar nepribrendusi savaran
kiškam valstybiniam gyveni
mui”. Šitokią pažiūrą ypač 
puoselėjo Prancūzija, tada vai
dinusi vadovaujantį vaidmenį 
Antantėje. (Nukelta į 2 psl.)
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ALFONSAS TYRUOLIS-
ŠEŠPLAUKIS KATARSIS

Atginus saulė dega, žėri,
Vėl nardo joj skaisti diena.
Dar vakar sopulį ji gėrė,
Našta sunkiąja nešina.

Dabar regi: trumpėja naktys, 
Trumpėja sielvartas skaudus. 
Ir marių bangos ima plaktis 
Lyg liepsnos į šventus krantus.

Dar žingsnį, kitą, duoki ranką 
Ir veikiai būsim ant anos 
Viršūnės', kurioje nesenka 
Šaltinis meilės amžinos.

TĖVIŠKĖS DANGUS

Toks tolimas, 
toks nepasiekiamas 
ir nuoskaudos pirštais 
giliai įsispraudęs 
į kraupią širdį.

Kur eisim,
ką sutiksim, 
kokioj pakrantėj 
atsispindės tavo veidas, 
kaip žydras lino žiedas?

kWk&

Lietuvių Dažytojų Draugijos valdybos sudaryta premijai 

skirti komisija; pirmininkas Leonardas Andriekus, sekretorius 

Paulius Jurkus, narys Vytautas Volertas, savo telefoniniame 

posėdyje 1998 m. rugsėjo mėn. 25 d. visais balsais 1997 metų 

grožinės literatūros premijų 2000 dol. paskyrė rašytojui

Dr. ALFONSUI &EŽPLAUKIUI - TYDUOLIUI

už jo viso amžiaus įvairių kflrybų ir didelį įnašų į lietuvių 

literatūrų; jis nuo 1929 m. skelbė eilėraščius, literatūrinėm 

temom rašė straipsnius, redagavo antologijas, įvairių sukakčių 
literatūrinius leidinius; į lietuvių kalbų vertė kitų tautų pirmaeilę 

kūrybų ir šiaip visur ir visada puoselėjo lietuvių literatūrų.

Premijos mecenatas - Lietuvių Fondas.

Pirmininkas

Aekretor

Narys

Nikolaus von Jeroschin
ANAPUS NEMUNO
(Iš „Prūsų žemės kronikos")

Kai tūkstantį ir du šimtus 
Aštuoniasdešimtis trečius 
Metus žymėjo ir kai jau 
Kryžeiviai baigė pagaliau 
Kovas su prūsų gentimis 
Per penkiasdešimtis ir tris 
Metus, ir Prūsuose visuos 
Neliko dvasios nė gyvos 
Sukelt prieš juos naujiem karam, 
Pakenkt tikėjimui naujam,
Tada vėl ordinas pradėjo 
Tęst tai, kuo jau pasižymėjo: 
Nedelsiant ir staiga 
Pult kariška jėga 
Žemes pačios jau Lietuvos; 
Plačioji upė skyrė juos,
Ją Nemunu tenai vadina.
Iš to pagonis atpažino:
Jie drąsės, stiprūs ir. aukšti, 
Kovoj jie veržlūs ir greiti,
Kaip pasitikti priešą patį,
Nuo mažumės visi įpratę,
Nes to išmoko jau vaikus.
Jų kraštas didelis, platus,
Be skaičiaus turi pajėgų.
Su tuo pagonišku kraštu 
Pakilo ordinas kovon — 
Pirmajam žygiui Lietuvon.

PĖDSAKAI

Greitai praskrenda paukščiai 
Ir dingsta juodam debesy. 
Kaip lengva pranykti:
Čia buvai, čia nesi.

Greitai gėlės nuvysta,
Užgęsta tyliai užmaršty.
Prie kapo supilto 
Veikiai gula kiti.

Duoki, Viešpatie, žemėj, 
Kurioj marų žingsnį dedu, 
Nors kiek atsimušti 
Nemarumo pėdų.

METAMORFOZĖS 
(Iš „Emos amuletų")

Su raudančiais lapais, 
Su dūlančiais lapais 
Tu mirti turėsi,
0 žeme.

Su giedančiais lapais, i 
Su kvepiančiais lapais 
Tu vėl prisikelsi,
O žeme.

■ „Šiapus ir anapus saulės”

Vertė Alfonsas Tyruolis 
„Nemarioji žemė”

ATMINIMO LENTA MARTYNUI 
MAŽVYDUI RAGAINĖJE

Prie bažnyčios, kur prieš 
puspenkto šimto metų darba
vosi pirmosios lietuviškos 
spausdintos knygos autorius 
Martynas Mažvydas, šių metų 
vasario 19 dieną buvo pritvir
tinta atminimo lenta. Atmini
mo, lentą kūrė skulptorius K. 
Venslovas, atidengimo cere
monijoje dalyvavo Pirmosios 
lietuviškos knygos jubiliejaus 
komisijos pirmininko pava
duotojas prof. D. Kaunas, Lie
tuvos Respublikos Seimo švie
timo ir mokslo komiteto pirmi
ninkas dr. Žibartas Jackūnas, 
Kultūros viceministras Naglis 
Puteikis, Ragainės miesto me
ras Aleksandras Nafejevas, 
Karaliaučiaus srities adminis
tracijos kultūros skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Andrejus 
G. Popovas, naujai į mūsų 
kraštą paskirtas dirbti Lietu
vos respublikos konsulas Jo
nas Varanavičius su padė
jėjais, dailininkai iš Lietuvos 
ir Karaliaučiaus srities, Lietu
vos kamerinis orkestras, Ka
raliaučiaus srities „Rusų-lie
tuvių kultūros ir verslo para
mos fondo” vadovai, vietos lie
tuviai. Paminklinės lentos ati
dengimo iškilmėse dainavo 
Ragainės pradinukai, kuriuos 
lietuvių kalbos moko Jonas 
Glinskis ir Laima Žemgulienė.

Klaipėda. Naujai pastatytas paminklas Martynui Mažyydui, minint lietuviškos knygos 450 metų sukaktį.
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Miesto Celiuliozės ir kartono 
kombinato kultūros rūmuose 
buvo atidaryta Lietuvos daili
ninkų paroda. Koncertavo sve
čiai iš Vilniaus.

Šių metų rudenį Vilniaus 
Pilių tyrimo centro darbuoto
jai pradės tiriamuosius darbus 
buvusios Ragainės evangelikų 
liuteronų bažnyčios teritori
joje, siekiant surasti mūsų 
raštijos pradininko Martyno 
Mažvydo kapavietę. Manoma, 
kad jis buvo palaidotas po 
bažnyčios varpine.

KARALIAUČIAUS
UNIVERSITETE

To paties autoriaus lenta ly
giai po keturių mėnesių — 
birželio 19 dieną pasipuošė 
seniausio Europos universite
to skaityklos siena. Kara
liaučiaus Albertinos universi
tetą kūrė Gediminaitis Al
brechtas Brandenburgietis, 
pasikvietęs Lietuvos moksli
ninkus — Stanislovą Rapo- 
lionį ir Abraomą Kulvietį. Čia 
rado prieglobstį ir pirmosios 
prūsiškos (1445 m.) bei lietu
viškos (1447 m.) knygų auto
riai — Abelis Vilis ir Marty
nas Mažvydas. Vėliau šis uni
versitetas davė lietuvių kul

tūrai ir kalbai giesmių kū
rėjus, tautosakos rinkėjus, 
pirmųjų lietuviškų gramatikų 
autorius, grožinės literatūros 
pradininkus bei mokslininkus. 
Tad Lietuvos kultūros mini
sterijos pastangos^ siekiant 
įamžinti garbius Mažosios Lie
tuvos vyrus tikrai sveikintinos 
ir lauktos.

Nors Lietuvių Bendruomenė 
apie šį renginį buvo informuo
ta tik išvakarėse, pavyko su
kviesti vietos lietuvių aktyvą. 
Nors ir negausiai susirinkusį, 
publika turėjo galimybę pasi
klausyti D. Praspalavičiaus 
džiazo kvarteto, kuris grojo 
tiesiog ant universiteto laiptų, 
o Karaliaučiaus filharmonįjoje 
(buvusi katalikų bažnyčia) 
koncertavo Lietuvos Filhar- 
monijos artistai: M. Gece- 
vičius — valtorna, B. Kviklys 
— vargonai ir dainininkė S. 
Trimakaitė.

Ateityje reikia ruoštis įam
žinti ir kitus garbiuosius maž- 
lietuvius.

„Naujojo Varpo” 
informacįja

• Šypsena — yra tikras 
gamtos vaistas nuo visų 
skausmų, bet ji yra nenuper
kamas, nepaskolinamas, nepa
vagiamas daiktas, nes turi 
vertę tik tuo metu, kai labiau
siai reikalinga.

Atkelta iš 1 psl.

Ji siekė Lietuvos 
sąskaita sustiprinti Lenkiją, 
kurios pagalbos tikėjosi even
tualiame žygyje prieš komu
nistinę Rusiją. Planuota, ypač 
lenkų, „atnaujinti” seną Lietu
vos-Lenkijos uniją. Čia net ir 
JAV, per savo „Intelligence 
Section” (JAV Kongreso insti
tucija, sudaryta Europos situ
acijai tirti bei paruošti JAV 
pasiūlymus tai Taikos konfe
rencijai) planavo tą uniją at
kurti, kad Lenkijos valstybė 
būtų stipresnė. Lenkai tik tuo 
džiaugėsi.

Lietuviams lemiamą vaid
menį suvaidino lenkų, o ypač 
„endekų” (to paties R. Dmovs- 
kio vadovaujamų) pastangos 
1919 m. atkurti seną „Žeč
pospolitą”, į jį net prievartą 
įjungiant Lietuvą, ir prancūzų 
„svajonė” Rytuose- tarp nu
galėtos Vokietijos ir naujo pa
vojaus Vakarų Europai — 
bolševikų valstybės — sudary
ti galimai stiprų baijerą. Tai
kos konferencijūje, svarstant 
atkuriamos Lenkijos valstybės 
sienų klausimą, konferencijos 
„Lenkų reikalų komisijoje” 
Lenkijos atstovas, tas pats R. 
Dmovskis, pareikalavo Vokie
tijos Reicho žemes, esančias

Nuo amžių lietuvių žemė
dešinėje Nemuno upės pusėje, 
atskirti nuo Reicho, priskirti 
prie Lietuvos, o Lietuvą su
jungti su Lenkija. Taip atsira
do pasiūlymas suskaldyti Ma
žosios Lietuvos žemes. Roma
nas Dmovskis, kuris 1918 m. į 
b. Rusijos Dūmos atstovo Ki- 
lukovo pareiškimą, kad lietu
viai irgi siekia turėti savo. val
stybę, pareiškęs, jog „sušau
džius* kokį šimtą litvomanų, 
bet koks Lietuvos klausimas 
būsiąs išspręstas”. Versalio 
sutartimi nuo Reicho buvo 
atskirtas tik Klaipėdos kraš
tas, nedidelė Mažosios Lietu
vos dalis.

Antantės valstybėms tada 
ypač rūpėjo Lenkijos išėjimo į 
jūrą klausimas, kurį, esą, gali
ma buvo spręsti dviem būdais:

1. duoti Lenkijai tam tikrą 
koridorių per Rytprūsius (taip 
vėliau ir buvo padaryta — at
sirado vadinamas Dancigo ko
ridorius, 1939 m. formaliai 
privedęs prie Lenkįjos-Vokie- 
tijos karo), arba

2. perduoti Lenkijai Klaipė
dos uostą ir kraštą. 1933 m. 
žurnale Židinys buvo straips
nis „Lietuvos Vokietijos santy
kių klausimu”, kuriame pri
mintas vienas tokių „projek
tų”: „... Štrezemanas (buv. Vo

kietijos užsienio reikalų mini
stras) yra išsitaręs buvusiam 
Tautų Sąjungos skirtam Dan
cigo komisarui olandui Van 
Hameliui, kad lenkų korido
riaus klausimą galima būtų 
išspręsti, suteikiant Lenkijai 
išėjimą į jūrą per Klaipėdą, 
paėmus tam reikalui net lietu- 
vos teritorijos juostą išilgai 
Nemuno. Lietuvos nuomonės, 
ar ji sutiks su tuo, niekas net 
nesiruošė klausti”. Štrezema
nas, paklaustas, ar su Lietuva 
apie tai buvo kalbėta, atsakęs 
kad tai esąs „mažiausias iš 
mažųjų dalykų”!

Versalyje Klaipėdos kraštas 
buvo atskirtas nuo Vokietijos 
Reicho, nes tai „lietuvių gy
venamas kraštas, o ypač jau 
dėl to, kad Klaipėdos uostas 
yra vienintelis Lietuvos išė
jimas į jūrą”, bet tas kraštas 
perduodamas laikinai valdyti 
„susijungusiems ir susitariu- 
sioms valstybėms, nes lietuvių 
teritorijos statusas dar nėra 
nustatytas”. Prasidėjo Lietu
vos šantažavimas, prancū
zams vis siekiant padėti len
kams įsitvirtinti Klaipėdoje, o 
ypač Klaipėdos uoste. Lietu
viai buvo priversti ginklu 
Klaipėdos kraštą prijungti 
prie Lietuvos. Sąjungininkai 
lietuviams to žygio nedovano

jo. Daugiau kaip metus truku
sios derybos dėl Klaipėdos 
krašto suverenumo perdavimo 
Lietuvai užsibaigė 1924 m. 
gegužės 8 d. sąjungininkams 
ir Lietuvai pasirašius „Klai
pėdos Konvenciją”; tarptauti
nę sutartį, labai suvaržusią 
Lietuvos suverenitetą Klaipė
dos krašte. Ta konvencija 
sąjungininkai labiau gynė vo
kietininkus, o ne Lietuvos 
reikalus. Neumano-Sasso by
loje (1934.II.09-1934.XII.14 d. 
-1935.III.26 d.) Konvencijos 
signataras Britanija siuntė į 
Lietuvą savo advokatus, kad 
gintų „lietuvių skriaudžiamus 
vokietininkus”, bet, susipažinę 
su kaltinimų medžiaga, atlyžo 
ir pasitenkino bylos eigos 
stebėjimu. O 1939 m. kovo 
mėnesį, Ribbentropui parei
kalavus Klaipėdos kraštą 
„grąžinti Vokietijai”, nei vie
nas tos konvencijos signataras 
neužstojo Lietuvos ir neprisi
minė savo parašo.

Rusų-vokiečių karo metu 
(1941-1945) visa Mažosios Lie
tuvos žemė buvo valdoma Rei
cho, nors joje daugiausia gyve
no, palikuonys tų Prabaltų, 
kurie tūkstantį ar pusantro 
tūkstančių metų prieš Kristų 
užvaldė visf rytų ir pietų Bal
tuos pajūrį- Kai 1944 m. ru
denį prie tų žemių pradėjo 
artėti frontas, nepaisant nacių

evakuacinių parėdymų, dau
gelis nebėgo, stengėsi likti 
savo gyvenvietėse, tikėdami 
galėsią vietoje pralaukti karo 
audrą, kad tik neapleistų savo 
tėviškės. Niekas nenumatė, 
kokio baisaus likimo susilauks 
tas kraštas.

Sovietų rašytojas I. Eren- 
burgas to karo metu parašė 
propagandinio lapelio, skirto 
sovietą kariams, tekstą, ku
riame šaukė” „... Žudykite! 
Žudykite! Juk nėra tokio tarp 
jūsų, kuriam būtų nekaltų vo
kiečių. Kalti visi — ir gyvieji, 
ir negimę! Sekite draugo Stali
no direktyvą visiems laikams 
sutraiškyti fašistinį žvėrį jo 
paties urve. Išprievartaukite 
vokiečių moteris ir tokiu būdu 
palaužkite jų rasinį išdidumą. 
Paimkite jas sau kaip grobį. 
Žudykite, šlovingieji ir nenu
galimieji raudonarmiečiai!” 
1944 m. spalio 16 d. Trečiojo 
Baltarusijos fronto vadas, ar
mijos generolas Ivanas Čer- 
niachovskis, savo įsakyme ka
riuomenei skelbė: „Dabar mes 
stovime priešais urvą, iš kurio 
fašistiniai grobikai mus už
puolė. Mes liksime patenkinti 
tik ttda, kai visus juos iš
naikinsime. Jokio pasigailė
jimo... Nereikia iš Raudono-
sios armijos kareivių reikalau-- 
ti, kad jie darytų malones. Jie 
dega neapykanta ir keršto

troškimu. Iš fašistų krašto 
turi likti dykuma...”.

1944 m. spalio mėn. vidury 
Raudonosios armįjos tankų da
linys įsiveržė į Rytprūsius, 
Gumbinės kryptimi, bet po po
ros dienų vokiečiai tą įsiver
žimą sustabdė ir rusus at
stūmė atgal. Grįžę vokiečių 
kariai, ypač Nemirkiemy (vok. 
Nemmersdorf, dabar Mąja- 
kovskoje) ir apylinkėje rado 
neišpasakytai žiaurius vaiz
dus. Civilių pabėgėlių vilk
stinės, visi vežimai, arkliai, 
žmonės buvo tankų su
traiškyti. Viename kieme prie 
gardinio vežimo buvo keturios 
nuogos moterys, vinimi prikal
tos. Kitame kieme prie kluono 
durų irgi buvo prikaltos 
moterys. Rasti 72 moterų 
(įskaitant ir mažas mergaites) 
bei vieno vyro lavonai, kurių 
daugumos galvos suskaldytos 
kažkokiu kietu įrankiu — kir
viu ar kastuvu. Tarptautinė 
gydytojų komisija, vokiečių at
gabenta į tą vietovę, nustatė, 
kad visos moterys (net ir 8-12 
metų mergaitės) buvo išprie
vartautos. Kūdikiai artimu 
šūviu į galvą nušauti. Panašių 
nužudymų buvo ir visose ki
tose to įsiveržimo vietovėse. 
Tačiau tai buvo tik mažuma,
palyginus su tomis masinėmis 
žudynėmis, kankinimais, prie
vartavimu, plėšimais, degini

mais, kurie Rytprūsius už
griuvo, pradedant 1945 m. 
sausio mėnesiu.

Tada rusai į Rytprūsius įsi
veržė iš pietvakarių pusės, 
pirmučiausiai užpuolant tas 
žemes, kurias Stalinas atidavė 
lenkams. Štai sausio 29 d. iš 
ryto, Sensburgo apskr. į Runs- 
chendorf stambų ūkį, kai apy
linkėje jau jokių karo veiksmų 
nebuvo, atėjo trys raudonar
miečiai ir nušovė 14 ten buvu
sių žmonių, moteris su vaikais 
(jauniausiu 6 mėnesių) bei du 
senius ligonius, gulėjusius lo
vose, pribaigė pora sužeistų, 
gulėjusių ant grindų. Ungu- 
rapės vakarinėje dalyje rusų 
tankai sulaikė didelę bėglių 
vilkstinę. Sunaikinę jų mantą 
bei vežimus, čia pat pradėjo 
masinį ir sadistinį moterų 
prievartavimą, nepaisant am
žiaus, nepaisant, ar jos vokiš
kai, lenkiškai, rusiškai ar lie
tuviškai šaukėsi pasigailė
jimo. Ten pakelėje liko labai 
daug išprievartautų ir baisiai 
sužalotų moterų lavonų. Jo- 
henniskoeke vietovėje apie 
šimtas raudonarmiečių išprie
vartavo ir nužudė motiną bei 
tris dukteris (kokių 8-12 metų 
amžiaus) Renschendorf e 16 
pabėgėlių iš Goldapės (15 mo
terų ir 1 senas vyras) buvo su
sodinti ratu ant žemės ir su
šaudyti. (Bus daugiau?
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Kas ir kur?
ĮAMŽINTAS PROF. VYTAUTO 
MARIJOŠIAUS ATMINIMAS

Doc. dr. Danutė

Tikriausiai nerasime pasau
lyje profesionalaus muzikolo
go, atlikėjo ar išprususio mu
zikos mėgėjo, kuris galėtų iš
siversti be daugiatomio anglų 
kalba leidžiamo Grove’s žo
dyno — The New Grove Dic- 
tionary of Music and Musi- 
cians, Lietuvoje dažnai vadi
namo Grovo enciklopedija. 
Sovietiniais metais ją buvo 
galima rasti tik vienoje Mask
vos bibliotekoje, todėl daugelis 
iš mūsų neturėjo galimybės tų 
knygų net pavartyti. Kiek 
vėliau mikrofilmą, o po kurio 
laiko ir pačią enciklopediją 
įsigijo M. Mažvydo biblioteka, 
tačiau kitų miestų bibliotekos 
apie ją vien svajojo. Jei kam ir 
pavykdavo gauti, tai tik kelių 
dešimtmečių senumo leidi-

'“■gi'' enciklopedija gali di
džiuotis savo ilga ir garbinga 
istoriją. Pirmą kartą ji, kaip 
A Dictionary of Music and Mu- 
sicians, pąsirodė dar 1879 m. 
sero George’s Grove’s (1820- 
1900) iniciatyva. Šis džentel
menas pagal profesiją buvo 
inžinierius, tačiau turėdamas 
tvirtą muzikinį išsilavinimą, 
labai domėjosi muzika. Jis as
meniškai pažinojo daug žymių 
kompozitorių, pats kūrė, rašė 
muzikinio pobūdžio straips
nius. Jo dėka enciklopedija 
tapo ne vienkartiniu, bet nuo
lat pasipildančių ir atsinauji
nančiu leidiniu, spausdinamu 
kas keleri metai. 1980 m. en
ciklopedija, susidedanti jau iš 
dvidešimties tomų, buvo pava
dinta The New Grove Diction
ary of Music and Musicians. 
Nuo 1970m. jo redaktoriumi 
pradėjo dirbti Stanley Sadie 
(g. 1930), Kembridže įgijęs 
muzikologinį išsilavinimą ir

daktarato laipsnį, ir šias pa
reigas eina iki šiol. Jis, kaip ir 
G. Grove, nuolat kartodamas 
bei papildydamas senuosius 
leidimus, teikia angliškai kal
bančiai muzikinei visuomenei 
galimybę naudotis pačia nau
jausia informacija.

1991 m. Čikagoje vykiuęioje
JAV muzikologų konferenci
joje platinamas reklaminis lei
dinukas pateikė štai tokius 
duomenis apie tų metų encik
lopediją: joje yra 22 milijonai 
žodžių apie muziką, 22,500 
straipsnių, kuriuos parašė 
2,400 autorių iš 70 valstybių, 
per 3,000 muzikinių pavyz
džių, per 4,500 fotografijų, di
agramų, piešinių ir žemėlapių. 
Knygų apžvalgininkas Char
les Rosen žurnale The New 
York Review of ,books rašė:
.... Tai didžiausia bet kada
spausdinta muzikinė enciklo
pedija... Tai didingas darbas”.

Ne vienam gali kilti klausi
mas, kaip tokį vertingą ir di
delės apimties leidinį, pasi
rodžiusį 1995 m. ir kainuo
jantį ne vieną šimtą dolerių,

Petrauskaitė

galėjo įsigyti Klaipėdos uni
versiteto Menų fakultetas. O 
ir neįsigijo, bet gavo dovanų iš 
žinomo Lietuvos dirigento, 
a.a. prof. Vytauto Marijošiaus 
(1911-1996) vaikų, gyvenančių 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose — Elinos, Gražinos (se
selės Ignės) ir Mariaus. Jie tai 
padarė, norėdami pagerbti ir 
įamžinti savo tėvo atminimą. 
Skaitytojas, atsivertęs bet 
kurį tomą, ras jo pradžioje 
įklijuotą šių eilučių autorės 
parašytą V. Marijošiaus bio
grafiją ir tokius dovanotųjų 
žodžius: „Vietoj gėlių prie 
kapo Vytauto Marijošiaus ko
legos, bičiuliai ir pažįstami 
skyrė aukų, kad Vytauto Ma
rijošiaus vardu būtų prisidėta 
prie Lietuvos muzikinio gyve
nimo suklestėjimo Klaipė
doje, kur Stasio Šimkaus va
dovaujamoje muzikos mokyk
loje mūsų brangus tėvas 
pradėjo eiti muziko keliu. Jūs, 
kurie šia enciklopedija nau
dositės, susipažinkite ir su Vy
tautu Marįjošiumi, kad per 
Jus jis būtų gyvas lietuvių at
minty”. Esu užtikrinta, kad, 
jei V. Marijošius dar gyventų 
savo namelyje Putname 
(Con.), kur praleido paskuti
niuosius metus, jis džiaugtųsi 
šia dovana kartu su klaipė
diečiais ir didžiuotųsi savo 
vaikais.

ĮSTEIGTA HENRIKO
BLAŽO ŽURNALISTIKOS 

STIPENDIJA

Alfonsas ir Inga Tumai, 
šventę savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, nutarė pa
gerbti Ingos Tumienės-Blazai- 
tės tėvą Henriką Blazą, per 
Tautos fondą įsteigdami 300 
dol. metinę Henriko Blazo 
žurnalistikos stipendįją.

Henrikas Blazas — žurna
listas, humoristas, politikas, 
Stutthofo koncentracijos ka
linys, gimė 1904 m. sausio 
mėn. 11 d. Rygoje. Aktyvus 
spaudos darbuotojas nuo stu
dentavimo laikų. 1928 - 1930 
m. laikraščio Studentas stei
gėjas ir redaktorius. Redagavo 
Naująjį žodį, savaitraštį Die
ną, humoro žurnalą Vapsvą. 
1933-1938 m. savaitraščio 
Kuntaplis steigėjas ir redak
torius. 1938 - 1940 m. steigė
jas ir redaktorius dienraščio 
Laikas.

Žurnalisto-redaktoriaus dar
bą tęsė ir išeivijoje, pradžioje 
Regensburge, vėliau New Yor- 
ke. Artima jam buvo ir politi
nė veikla. Jis — Valstiečių Liau
dininkų sąjungos centro komi
teto vicepirmininkas ir kartu 
vienas Monthly Bulletin of In
ternational Peasant Union re- 
daktorių. Mirė 1965 m. lap
kričio 1 d. New Yorke.

Tumų šeimos parama Lietu
vai per Tautos fondą nesiribo
ja vien tik tėvų aukomis. Jų 
atžalos Laima ir Jurgis yra 
nuolatiniai TF rėmėjai. Jur
gis, turėdamas aukštas parei
gas Bank of America, remia 
TF pasinaudodamas „Mat- 
ching Grant” programa. Inga 
ir Alfonsas Tumai — TF rėmėjai 
nuo 1975 m. Nuo to laiko visa 
Tumų šeima įvairiomis progo
mis TF parėmė stambia suma.

Džiugu, kad TF gali tarpi
ninkauti Henriko Blazo sti- 
pendįjos įgyvendinimui pradi
niu 2,500 dol. įnašu.

Tautos fondas kviečia visus 
išeivijoje baigusius mokslus 
pasekti A. ir J. Tumų pavyz
džiu.

Adomo Mickevičiaus statula Vilniuje prie Šv. Onos bažnyčios.
Nuotr. Alberto Kerelio

„JO KŪRYBA PILNA 
LIETUVOS”

Lenkijos ir Lietuvos Respub
likų konsulatai, Columbia uni
versitetas ir Hunter kolegija 
spalio 7 d. pakvietė atsilanky
ti į Lenkijos Respublikos kon
sulatą New Yorke, į poeto 
Adomo Mickevičiaus 200 metų 
gimimo sukakties minėjimą.

Minėjimą atidaręs Lenkijos 
generalinis konsulas Ryszard 
Klemm kalbėjo: „Šios gražios 
konsulato patalpos yra Lenki
jos nuosavybė. Todėl jus visus, 
susirinkusius į šį mažą Lenki
jos valstybės lopinėlį, maloniai 
sveikinu”. Trumpai kalbėjęs, 
garsiakalbį perleido Lietuvos 
generaliniam konsului dr. Pet
rui Anusui. Glaustai pakal
bėjęs apie poetą A. Mickevičių, 
išsireiškė: „Lietuva yra pilna 
Adomo Mickevičiaus, o jo kū
ryba — pilna Lietuvos”.

Po to buvo ilgoka, Columbia 
universiteto, slavų kalbų sky
riaus asistento, prof. David 
Golbfarb skaitoma, lengvu hu
moru nuspalvinta, kelių kalbų 
pavyzdžiais paįvairinta, pas
kaita.

Naują anglų kalba išleistą 
A. Mickevičiaus knygą „Trea- 
sury of Love poems” pristatė 
Hunter kolegijos Rytų ir klasi
kinės literatūros bei rusų ir 
slavų kalbų skyriaus prof. 
Krystyna Olszer.

Ištraukas iš A. Mickevičiaus 
kūrybos (Ponas Tadas, Krymo 
Sonetai, Didžiosios improviza
cijos ir kita) skaitė Carl Tra-

Kaip ąžuolėlis tarp liepelių... Tai „Dainavos” ansamblio vadovas muz. Darius Polikaitis su dviem dainavietėm 
(kairėje) — Rita Likanderyte ir Danguole Ilginyte. „Dainavos” ansamblis, grįžęs iš visų kelionių ir atostogų, 
vėl tęsia savo darbą Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
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KELIAS ČIURLIONIO 
LINK — NESIBAIGIANTIS

mon. Galima buvo drąsiai 
spręsti, jog šis jaunas vyras 
priklauso teatralų sluoksniui. 
Jo puikus, scenai paruoštas 
balsas, tartis ir judesiai tai 
paliudijo.

Apie Krymo sonetų vertimus 
kalbėjo poetas Vyt. Bakaitis. 
Jis, pasinaudojęs V. Mykolai
čio-Putino iš lenkų į lietuvių 
kalbą verstu A. Mickevičiaus 

i Akermano stepes knyga, iš
vertė ją į anglų kalbą. Šį 
vertimą ir išgirdome.

Lietuviškai Akermano stepes 
perskaitė Petras Sandanavi- 
čius, o lenkiškai — Zofia 
Koechler.

Nemažais muzikiniais gabu
mais apdovanotas, Juilliard 
muzikos mokykloje studijuo
jantis iš Lietuvos pianistas 
Gabrielius Alekna. Nors pro
gramoje buvo rašoma, kad jis 
skambins M. Čiurlionio „Imp
romptu” in F minor, buvo iš
girdome du S. Rachmaninoff pre
liudus. Nepaisant, kad Rach
maninoff preliudai susirinku
siųjų buvo priimti su pasi
gėrėjimu, bet vis dėlto šiuo at
veju būtų geriau tikęs Čiur
lionis.

Pabaigai Darbininko redak
torius poetas Julius Keleras iš 
tik ką Lietuvoje išleistos savo 
poezijos knygos perskaitė Ado
mui Mickevičiui skirtą eilė
raštį. •

Gen. konsulas Ryszard 
Klemm, padėkojęs atsilanky-

Laimingi tie, kurie spalio 
11 d. atvyko į Lemontą pasi
klausyti Roko Zubovo paskai
tos apie M. K. Čiurlionį. 
„Čiurlionis. Kelias į garso- 
vaizdžius” — taip vadinosi R. 
Zubovo paskaita, kurioje pia
nistas keliavo, rodos, jau taip 
pažįstamais M. K. Čiurlionio 
kūrybos takeliais, vis atrasda
mas naujų, įdomių, paslap
tingų ir ne visada apčiuo
piamų detalių.

„Jau seniai mane domino, — 
sakė R. Zubovas, — M. K. 
Čiurlionio brandžiuosiuose 
darbuose slypintis tapybos ir 
muzikos giminingumas. M. K. 
Čiurlionis, mano manymu, ne 
tik neabejojo muzikos, dailės 
ir kitų menų vidine vienove, 
bet ir labai kryptingai ieškojo 
būdų tuos vidinius giminystės 
ryšius panaudoti savojoje kū
ryboje”. Rodydamas paveikslų 
skaidres ir skambindamas 
kompozitoriaus kūrinius, pia
nistas pasakojo, kaip šio ge
nialaus menininko paveiks
luose muzikiniu ritmu sukasi, 
juda, artėja sniego kepurės, 
žvakės, gėlės ir, kaip muzi
koje liejasi jūros platybės, 
siūbuoja ir ošia miškas, 
„skamba” tas nuostabusis Rai
gardo slėnis. M. K. Čiurlionio 
paveikslai, kaip ir muzikiniai 
kūriniai, turi pradžią, vys
tymą ir atomazgą. Kai kurių 
dailininko paveikslų mono- 
chromatizmą arba vienspal- 
viškumą („Karalaičio kelionė”) 
R. Zubovas lygino su muziki
nių kūrinių vieningos tonaci
jos išlaikymu.

Miškas ir senosios lietuvių 
dainos, sakė pianistas, buvo 
dvi dar vaikystėje gimusios M. 
K. Čiurlionio meilės, žavė
jimosi šaltiniai. Kompozito
rius stengėsi atpažinti lietu
viškų dainų specifiškas sa
vybes ir jas išryškinti, kur
damas savo muzikinę kalbą 
pagal šių dainų vidinius este
tinius dėsnius. Tuo M. K. 
Čiurlionis, pralenkdamas savo 
laiką, yra žymiai giminingeš- 
nis XX a. kūrusiems kompozi
toriams. Miškas M. K. Čiur
lionio kūryboje, R. Zubovo ma
nymu, ne tik grožio objektas, 
tai ir simbolis, į kurį žmogus 
grįžta tarsi į ramybės, vidinės 
pusiausvyros būseną. Simbo
liais menininkas stengėsi su
kurti erdvę, kurią žiūrovas ir 
klausytojas galėtų „prisodrin-

mu pagerbusius A. Mickevi
čių dalyvius pakvietė nesku
bėti namo, pasisvečiuoti ir pa
sivaišinti.

Į minėjimą atsilankė apie 
• 100 svečių. Jų tarpe apie treč
dalis buvo lietuviai.

P. Palys

ti” savo mintimis ir jausmais. 
Pianistas paminėjo net ir siur
realistinę M. K. Čiurlionio pa
veikslo detalę — „Pavasario 
sonatos” pirmojoje dalyje jau 
ne medžiai atsispindi vande
nyje, o vanduo „mirguliuoja” 
medžiuose. „Kartais kalbama, 
— sakė R. Zubovas, — kad M. 
K. Čiurlionis — vizijų, debesų, 
sapnų, nerealių dalykų vaiz
duotojas, bet man^ M. K. 
Čiurlionis — tai labai intensy
viai, intelektualiai dirbantis 
menininkas, kurio kiekviena 
detalė apgalvota ir pąjungta 
bendram psichologiniam ir in
telektualiam vaizdui sukurti”.

M. K. Čiurlionį pianistas va
dino lemiančiuoju veiksniu 
Lietuvos kultūros istorijoje. 
M. K. Čiurlionio sukurtos dva
sinės estetinės erdvės iki šių 
dienų veikia daugelį lietuvių 
menininkų, ir, teigė R. Zubo
vas, taip vaidinamoji lietu
viškoji pasaulėžiūra yra labai 
daug paveldėjusi iš M.. K. 
Čiurlionio kūrybinio ir dvasi
nio palikimo.

Šią puikią paskaitą iš paties 
M. K. Čiurlionio proanūkio 
lūpų dar išgirs Los Angeles, 
San Francisco (lietuviškai), 
Seattlo (angliškai) klausytojai. 
Kitų metų sausio mėnesį R. 
Zubovas savo paskaitą apie M. 
K. Čiurlionį skaitys New 
Yorke, Stainway Hali, kur jį 
pakvietė New Yorko fortepijo
no mokytojų kongresas.

Emilija Andrulytė

Rokas Zubovas.

PLB KATEDROS 
SVEČIAI

Rugsėjo mėnesį PLB Litua
nistikos katedros magistran
tams ir doktorantams paskai
tas skaitė du svečiai: dr. Ilona 
Maziliauskienė iš Montrealio 
ir kultūrologas Almantas Sa- 
malavičius iš Vilniaus. Tiek 
pasirinktos temos, tiek kalbė
jimo būdai buvo visai skirtin
gi, saviti, todėl ir intriguojan
tys. Prof. Maziliauskienė, kuri 
ne pirmą kartą aukoja savo 
laiką Katedros labui, šį sykį 
savo paskaitą skyrė poeto 
Henriko Nagio kūrybai. Ji la
bai žaviai ir subtiliai interpre
tavo poetinius tekstus. Per 
kelių pasikartojančių vaizdi
nių analizę atsiskleidė Nagio 
poezijos visuma. Buvo aptar
tas ir poeto kūrybos konteks
tas — Neromantinės pasau
lėjautos bei 1938 m. literatū
rinės kartos, kuriai priklausė 
Nagys, egzistencinės laikyse
nos atspindžiai eilėraščiuose.

A. Samalavičius visą dėmesį 
skyrė šiandieninei lietuvių li- 

• teratūrai. Jis pasiūlė jos tyri
nėjimui taikyti postkolonijinį 
metodą ir pavyzdžiu pasirinko 
Ričardo Gavelio tekstus. Anot 
Samalavičiaus, dažniausiai šis 
rašytojas interpretuojamas 
neadekvačiai. Bandydami su
vokti, kokią visuomenės galvo
seną jis mėgina parodyti, pa
matytume, kad Gavelis yra 
aktyvus sovietinės, retkarčiais 
ir postsovietinės, visuomenės 
kritikas. Be to, jam rūpi suar
dyti visokius tautinius mitus 
ir kompleksus. Įdomu, jog 
pats Gavelis jau tampa šian
dieninės kultūros „mitiniu 
(anti)herojumi”. Šokiruoda
mas skaitytoją, jis iš tiesų pri
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verčia kitaip pažiūrėti į socia
linę ir politinę situaciją. Todėl 
galima sakyti, kad rašytojas 
atlieka tam tikrą „terapinį” 
vaidmenį mūsų kultūroje.

Gal ir paradoksalu, bet šias 
paskaitas apie skirtingas kul
tūros personas — žodžių magi
jos užburtą poetą bei politinį 
rašytoją — sieja dialogo paieš
ka. Dialogo svarbą ypatingai 
pabrėžė prof. Maziliauskienė. 
Jos nuomone, Nagio poezijoje 
svarbiausias yra santykis tarp 
savęs ir kito. Galbūt ir R. Ga
velio rašymą galėtume suvokti 
kaip negatyvų, kritišką, piktą 
kalbėjimą, kuriam vis dėl to 
rūpi savoji visuomenė, taigi — 
kiti.

Rūta Birštonaitė
PLB Lituanistikos 

katedros magistrante

PASKIRTA ŽURNAUZMO 
PREMIJA

JAV LB Kultūros tarybos 
1998 m. (devintajai) žurna- 

' lizmo premijai skirti komisijos 
posėdis vyko spalio 15 d. Jame 
dalyvavo komisijos pirminin
kas Juozas Žygas, Aldona 
Šmulkštienė, Juozas Baužys 
ir ex officio JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Marija Re
inienė.

Posėdyje buvo peržiūrėti 
pasiūlymai, kurių gauta 12 
(siūlyta 11 kandidatų). Aps
varsčiusi visus pasiūlymus, 
komisija vienbalsiai nutarė 
premiją skirti Antanui Dun- 
dzilai.

Premija bus įteikta šeš
tadienį, lapkričio 28 d., pre
mijų šventėje Cleveland, OH. 
Tūkstančio dolerių premijos 
mecenatas yra Lietuvių fon
das.
LITERATŪROS POPIETĖ 

LOS ANGELES, CA
Lietuvių fronto bičiuliai or

ganizuoja literatūros popietę, 
kuri vyks gruodžio 6 d., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
Los Angeles, CA. Popietės 
metu bus supažindinama su 
naujausiu rašyt. Alės Rūtos 
romanu Skamba tolumoje.

Tradicinis politinių studijų 
savaitgalis numatomas 1999 
m. sausio 30-31 d. Programoje 
kviečiami įžymūs politikai iš 
Lietuvos.

Naująją LFB Los Angeles 
sambūrio valdybą sudaro dr. 
Zigmas Brinkis (pirm.), Juo
zas Pupius ir Salomėja Ša
kienė.

GERIAUSIO MOTERS
VAIDMENS ATŪKĖ JA

Spalio 4-11 d'. Alma Atoje 
(Kazachstanas) vykusiame 
pirmajame tarptautiniame ki
no festivalyje „Eurazija” Lie
tuvos aktorė Dalia Michelevi- 
čiūtė, atlikusi pagrindinį vaid
menį vaidybiniame filme „Mė
nulio Lietuva” (rež. Gytis Luk
šas), pripažinta geriausia ak
tore.

Šiame festivalyje taip pat 
buvo parodytas vienas lietu
viškas dokumentinis filmas 
„Iš avinėlių gyvenimo” (rež. 
Janina Lapinskaitė) bei keturi 
lietuviški animaciniai filmai 
— „Metamorfozės” (rež. Jūra
tė Leikaitė), „Liucija” (rež. Ie
va Bunokaitė), „Batas” (rež.v
Zenonas Šteinys) ir . „Plyta” 
(rež. Saulius Tamokaitis). 
(Elta)

GASTROLĖS ŠVEDIJOJE

Antradienį, spalio 13 dieną, 
baigėsi Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro gastrolės 
Švedijoje. Koncertai vyko Lin
čiopingo, Erebro, Kalmaro ir 
Halmstado miestuose. Be už
sienio klasikos, buvo atlieka
ma ir lietuvių kompozitoriaus 
Algirdo Martinaičio „Nebaig
toji simfonija”. Orkestrui diri
gavo Juozas Domarkas ir Ro
bertas Šervenikas.
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Leidiniai
TRISLUOKSNES PASTABOS

PRANAS VISVYDAS

Jei kas prenumeruoja Lietu
vos savaitraštį Literatūra ir 
menas, tikriausiai perskaitys 
Vito Areškos įžvalgią Alės Rū
tos naujausio romano Skamba 
tolumoj recenziją, antrašte 
„Dvasinės vertybės pralaimi” 
(rugsėjo 26 d.). Šiuo romanu 
autorė užbaigia lietuvių atei
vių gyvenimo Amerikoje tri
logiją, pradėta knyga Pirmieji 
svetur (pirmoji banga) ir tęstą 
Daigyno tomu (antroji banga). 
Paskutiniame tekste Ameri
koje gimusiam jaunimui lietu
viškumas tėra tik iš tolumos 
atskambantis aidas.

V. Areška, ilgamet daug ra
šęs apie literatūrą, gan kruopš
čiai ir tiksliai aptaria Alės Rū
tos prozą. Nurodo jos polinkį 
romano herojų mintimis svar
styti Amerikoje iškylančias 
nutautėjimo ir dvasinių verty
bių žlugimo problemas, vyres
niųjų tarpe išlikusių lietuviš
kų tradicijų bei tarpusavio so
lidarumo sankirtį su jaunimo 
amerikietišku individualizmu. 
Visa tai išryškėja vaizduoja
mų šeimų gyvenime.

Kritikas, kad ir nepriskirda- 
mas Skamba tolumoj prie me
niškai stipriausių serijos ro
manų, vis dėlto iškelia autorės 
teigiamybes: „Alė Rūta turi 
itin išlavintą kalbos jausmą, 
yra tiksliai pagavusi išeivijos 
jaunimo transformuotus lietu
vių kalbos niuansus, supratu
si bendrus pakitimus, sąlygo
tus kitakalbės aplinkos, todėl 
romano kalba sustiprina tikro
viškumo iliuziją, padeda at
skleisti veikėjų charakterius”.

Ar knygnešių laikai jau pra
eityje? Nemanau. Žinoma,

, šiuolaikinio knygnešio atvaiz
das jau ne toks, kokį matyda
vome mokyklos vadovėliuose,
skulptoriaus Juozo Zikaro su
kurto kepurėto vyro, su maišu 
ant nugaros, žvaliai žengian
čio iš Tilžės per pavojingą ru- 
bežių. Vaikystėje nepaprastai 
gerbiau šį didvyrišką žygį. Jis 
reiškė kur kas daugiau negu 
barzdotų kunigaikščių portre
tai.

Dabartiniai knygnešiai yra 
daugiausia moterys, elegantiš
kai apsirengusios, su pato
giais lagaminais keliaujančios 
į Ameriką, arba grįžtančios iš 
Lietuvos. Jos kartais ir gabe
na trokštamas knygas, kurių 
užsimušdamas nepamatysi 
ant parapijinių knygstalių.

Taip — knygnešės! Ne viena 
jų,paprašyta,yra atvežusi man 
kelias Lietuvoje naujai išleis
tas poezijos knygas. Kad ir 
rugpjūčio mėnesio heroje tapo 
gerbiama kaimynė Jane Šišie- 
nė. Perskridusi daug sienų ir 
Atlanto vandenyną, ir visą 
Amerikos žemyną, ji atbogino 
man du svarius tomus kietais 
viršeliais — Poezijos pavasarį, 
98 ir Gintaro Patacko rinktinę

Jazmino žiedas vakarą pra
kalbina.

Nuo pat pavasario ilgėjausi 
Pavasario almanacho ir Patac
ko Jazmino žiedo. O dabar, 
pamanykite, šioji poezija guli 
panosėje. Paminėtina, kad Ja
ne ^šienė pamilo dabarties 
Lietuvą. Daug kur buvo, daug 
ko gražaus pamatė. Liepos 26 
d., sekmadienį, ant Palangos 
tilto išvydo prezidentą Valdą 
Adamkų, su šviesia striuke. 
Susijaudinusi priėjo ir pasakė: 
„Here is our golden presi- 
dent!” Jis pažvelgė į ją ir tylė
damas nusišypsojo. Atokiau 
ėjo prezidentienė Alma, drau
gės palaikoma, nes tuo metu 
dar nebuvo pagijusi koja.

Šio susitikimo paveikta, jau 
Kalifornijoje, Janė Šišienė 
prieš metus mirusio vyro Ed
vardo atminimui pagerbti Al
mos našlaičių fondui paaukojo 
400 dolerių. Kokios taurios są-

Dabar laukiu knygų iš kitos 
knygnešės, vardu Birutės, iš 
Kęstučių šalies žadančios at
skristi, berods, spalio pabaigo
je. Tarp jos gabenamų „kont
rabandinių” tomų gal bus itin 
laukiamas T. Venclovos Regi
nys iš alėjos ir S. Parulskio 
Mortui sepulti sint (reikės pa
simokyti lotyniškai). Gal dar 
Daivos Čapauskaitės Suval
giau vieną spanguolę. Dėl viso 
ko prisipažinsiu, kad Sigito 
Gedos naują Skrynelę dva
sioms pagauti man paskolino 
Bernardas Brazdžionis. Šiuo 
metu tad ir gaudau gėdiškas 
dvasias. Jos neša laimę.

Dar grįžtu prie minėtų dva
sinių vertybių. Šnekos apie jų 
žlugimą yra dažnesnės, negu 
patys žlugimo faktai. Idealis
tiškai galvojant, jei dvasia yra 
kultūrinių vertybių indas, ku
riame, kaip ir kūne, visada tu
ri būti tam tikra sveikata 
žmogaus egzistencijai palaiky
ti, tai dvasia (vadinkime kul- 
tūrvoka, kūryba) visada pasi
sems vertybių,naujų formatų 
iš naujų versmių. Nauji van
denys gaiviai papildo tai, kas 
dar liko minėto indo dugne.. 
Genetiškai dvasia yra užsispy
rėlė. Ji neleidžia pražūti buvu
sioms substancijoms ir vis su
daro progas joms kartais vėl 
pakilti į gyvenimo šviesą ir 
savo tradicine verte nenusi
leisti naujovėms.

Be to, kaip bebūtų, naujoviš
kai sukirptas drabužis visad 
mieliau puošia kūną ir dvasią. 
Taip yra ir su idėjomis. Laik
metis yra tinkamiausias jų 
siuvėjas. Tas amžinas pavida
lų permodeliuotojas.

č iurlionis
piano works

Sonata in F 
Variations x 
The Sea s

■■ piano .
Rokas Zubovas

Jurgio Baltrušaičio kūrybą gegužės 8 d. Vilniuje nagrinėjo (iš kairės): prof. Vytautas Kubilius, literatūros ty
rinėtojai — Liudmila Sprogė (Latvija), Nikolajus Kotlerovas (Rusija), Nikolajus Bogomolovas (Rusija) ir Lietu
vos ambasados Maskvoje patarėjas Juozas Budraitis. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute surengta mok
slinė konferencija „Jurgis Baltrušaitis — poetas, vertėjas, diplomatas”
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ŽAGARĖ

Serija: Lietuvos valsčiai. Ža
garė. Vilnius: Leidykla Vers
mė, 1998; 912 psl., iliustruota. 
Redakcinė komisija: V. Mačie
kus, G. Andrijaitienė, M. Ka
zakevičiūtė, P. Krikščiūnas, A. 
Šenavičius, R. Vaitkienė (pir
mininkė), V. Vaitkus. Išleista 
Joniškio rajono savivaldybės 
užsakymu.

Žagarė — savitos istorijos 
Šiaurės Lietuvos miestas. Mo
nografijoje apibūdinama Žaga
rės apylinkių gamta ir geogra
fija, žiemgalių kovos su kala
vijuočiais, miesto istorija, 
švietimo ir kultūros raida, 
tautinių mažumų .(žydų, vo
kiečių, latvių, rusų) įnašas į 
ekonomiką ir kultūrą, tremtis, 
sovietizacija ir rezistencinė 
kova. Rašoma apie žemdir
bystę, tradicinį maistą, atlai
dus, tradicinį tahtos žinyną 
(pedagogika, medicina, mete- 
reologija), pateikiama žaga- 
riečių tautosakos tekstų.

Daug kam Žagarė žinoma 
savo žirgynu ir dideliu manie
žu, tebenaudojamu iki šiol. Ži
nomos Žagarės apylinkių vyš
nios. Čionai buvo ištremtas 
vysk. J. Steponavičius sovie
tinės okupacijos metais.

Žagarės miestą sudaro dvi 
dalys, perkirstos Švetės upės: 
Senoji ir Naujoji. 1942 m. čia 
gyveno 2,936 žmonės (1938 m. 
— 5,445). Tai vienas seniausių 
Lietuvos miestų: įkurtas 1198 
m., dabar švenčiąs 800 metų 
sukaktį. Miesto istorijos pra
džia tebėra miglota. Iki XV a. 
pabaigos Žagarė buvo privatus 
ūkinis ir administracinis cen
tras. 1523 m. dvarininkės Ma
rijonos Syrevičienės lėšomis 
buvo pastatyta medinė kata
likų bažnyčia. Dabartinė baž
nyčia mūrinė. Antroji, taip pat

mūrinė, buvo uždaryta prieš 
1960 metus. Raktuvės kalne
lio kapinėse stovi nemaža me
dinė koplyčia. Urbanistas Al
gimantas Miškinis yra paren
gęs abiejų Žagariu retrospek
tyvinį XVII amžiaus vidurio 
planą.

Knyga yra susmulkinta į 51 
straipsnį, kuriuos parašė bene 
28 autoriai. Vien tik Romual
dos Vaitkienės plunksnai 
priklauso 14 straipsnių. Domi
nuoja istorija, etnografijos ma
žoka. Glaudžiau suredaguoti 
tekstai būtų palengvinę kny
gos skaitymą. Tai storiausia iš 
visų kraštotyrinių monogra
fijų-

Jurgis Gimbutas

PIRMOJI R. ZUBOVO 
KOMPAKTINĖ 
PLOKŠTELĖ

Birželio mėnesį Čikagoje Ro
kas Zubovas išleido savo pir
mąją kompaktinę plokštelę 
Čiurlionis piano works („Čiur
lionis. Fortepijoniniai kūri
niai”). Kūrinius, kuriuos įra
šiau šioje plokštelėje, pasirin
kau labai kryptingai, — sakė 
R. Zubovas, — kituose M. K. 
Čiurlionio kompaktinėse 
plokštelėse dažniausia sutin
kamos M. K. Čiurlionio forte
pijoninės miniatiūros. Aš sten
giausi pasirinkti stambesnius 
kompozitoriaus kūrinius-cik- 
lus, kuriuos vienaip ar kitaip 
būtų galima gretinti su pa
veikslų ciklais”.

Kompaktinė plokštelė pra
dedama labai M. K. Čiurlionio 
pamėgtos dainos „Oi giria, gi
ria” variacijomis. Ši daina 
kompozitoriaus buvo skirtin
gai „apdailinta” net penkis 
kartus. Pirmojoje lietuviškoje 
Sonatoje fortepijonui F-dur 
kompozitorius džiaugiasi for
tepijono virtuozinėmis gali
mybėmis. Šiame romantiška
me kūrinyje jau girdimos busi
mojo brandaus M. K. Čiurlio
nio stiliaus užuomazgos. „Se- 
faa Esec” ir „Besacas” variaci
jos — jau visai „čiurlioniškos”. 
Neįprastos, spalvingos harmo
ninės sekos liejasi viena.pas
kui kitą, kompozitorius nau
doja novatoriškas dermes ir 
tonacijas. „Trys preliudai vie
na tema” — labiau tradiciški, 
o štai mažų peizažų ciklas 
„Jūra” — vienas brandžiausių 
M. K. Čiurlionio kūrinių forte
pijonui, kupinas įvairiausių 
spalvų ir harmoninių derinių.

Visą šį didingą, mistišką ir 
kartu taip artimą čiurlioniš
kąjį vaizdų pasaulį pianistas 
R. Zubovas atkuria labai eks
presyviai ir meistriškai, vis 
dar ir dar kartą linkėdamas 
klausytojams mūsų didįjį 
Čiurlionį pamilti.

Roko Zubovo kompaktinę

Nuotr. Eltos

plokštelę galite įsigyti „Drau
go” knygynėlyje. Ten taip pat 
rasite ilgo grojimo kasetę, ku
rioje R. Zubovas atlieka S, 
Rachmaninovo, o S. Deveiky- 
tė-Zubovienė — R. Schuman- 
no kūrinius.

E. Andrulytė

MES ESAM ŠIAURĖS 
KRAŠTO

Pasvalio istorija 
pratęsia almana-

Pažintį su 
ir nūdiena 
cho Mes esam Šiaurės krašto 
antroji knyga. Antradienį, 
spalio 13 dieną, ji buvo prista
tyta Vilniuje, Rašytojų klube.

Almanachas Mes esam, 
■ Šiaurės krašto, kaip pasakė 
antrosios knygos sudarytojas, 
Pasvalyje gimęs poetas Vladas 
Braziūnas, tai — savotiška 
Pasvalio krašto žmonių kūry
bos antologija, etnokultūrinio 
pobūdžio tęstinis leidihys. Pir
masis jo numeris, išėjęs per
nai su knygute „Užaugau 
Pasvaly” ir kitais leidiniais, 
buvo skirtas Pasvalio 500 me
tų jubiliejui ir turėjo istorinį 
pobūdį. Antrasis almanacho 
numeris labai įvairiažanris. 
Šešių dalių leidinyje, pasak V. 
Braziūno, skiriama vietos Są
jūdžio 10-mečiui, Lietuvos 
šiaurės krašto žmonių prisi
minimams, tautosakai, groži
nei kūrybai, žymių literatū
rologų ir rašytojų, kilusių iš 
Pasvalio krašto, darbams, 
moksleivių kūrybai, švietimo 
tematikai. Knyga gausiai 
iliustruota istorinėmis, taip 
pat pasvaliečio Vido Dulkio 
nuotraukomis, yra dokumentų 
ir įrašų faksimilių. Almana
chą 1,000 egzempliorių tiražu 
išleido „Danieliaus” leidykla.

Rašytojų klube kartu prista
tyta ir nauja paties Vlado Bra
ziūno eilėraščių knyga Užka
linėti . Šią — septintąją poeto 
eilėraščių knygą išleido „Va
gos” leidykla, daugiausia, pa
sak jos vadovų, besirūpinanti 
poezijos leidyba. Knygą Užka
linėti sudaro trys skyriai:

„Karvelių paštas”, „Lauko paš
tas” ir „Neatsakytas paštas”. 
Anot autoriaus, knygos pava
dinimo ir turinio idėja — žmo
gus eilėraštį sukala tarsi kubą 
ar siuntinio dėžutę. Kiekvie
nas skyrius baigiasi tam tikru 
grafiniu sprendimu, irgi pri
menančiu kubo formas. 500 

! egzempliorių tiražu išleistą ei
lėraščių knygą iliustravo poe
to dukra Saulė Braziūnaitė. 
(Elta)

SKELBIAMAS
KONKURSAS

Konkursą skelbia „Lietuvių 
balsas”, (leidžiamas Čikagoje). 
Tema: bet kurio literatūrinio 
žanro kūrinys apie Lietuvos 
partizanų kovas dž tėvynę ir 
tremtinių kančias skaudžiau
siu mūsų tautos istorijos me
tu.

Skiriamos dvi premijos: I — 
5,000 dol.; mecenatas viena 
lietuvių organizacija. II — 
3,000 dol.; mecenatas dr. Jo
nas Adomavičius.

Konkurse kviečiami daly
vauti lietuviai rašytojai ne tik 
iš Lietuvos, JAV, bet ir iš ki
tų kraštų.

Paskutinė kūrinio vertinimo 
komisijai išsiuntimo data yra 
1999 m. birželio 15 d. (pašto 
data).

Rankraščius siųsti: „Lietu
vių balso” konkursas, 2624 
West 71st Street, Chicago, Il
linois 60629-2004, USA.

Teksto paruošimo taisyklės: 
konkursui siunčiamas kūri
nys turi būti niekur nespaus
dintas, parašytas mašinėle 
arba kompiuteriu ir 'pasi
rašytas* slapyvardžiu. Tas 
pats slapyvardis užrašomas 
ant atskiro užlipinto voko, ku
riame turi būti įdėtas kūrėjo 
vardas, pavardė, adresas, tele
fono numeris (jei turima, ir 
fakso numeris). Tik laimė
jusių konkursą vokai bus ati
daromi. Nepremijuoti rank
raščiai gražinami, tik auto
riams prašant.

„Lietuvių balsas” pasilieka 
teisę nepremijuotus kūrinius 
išleisti atskira knyga. Premijų 
įteikimas bus Čikagoje, lite
ratūros šventėje.

Vertinimo komisiją sudaro: 
Danutė Bindokienė, Stasė Pe
tersonienė, Vytautas Volęrtas, 
Valentinas Sventickas ir dr. 
Vilius Užtupas.

SPAUSDINAMA K. 
INČIŪROS POEZIJA

•Pirmą kartą dienos šviesą 
išvys poeto, dramaturgo, ak
toriaus ir Nepriklausomos Lie
tuvos radijo direktoriaus Ka
zio Inčiūros tremties metų 
poezijos rinkinys Nelaisvės 
psalmės.T e,i bus pirmasis au
toriaus ranka rašytas leidinys 
lietuviškos spaudos istorijoje.

Nelaisvės psalmes K. Inčiūra 
parašė 1952-1955 metais, bū
damas tremtyje. 1956 metais 
grįžęs į Lietuvą, poezijos rin
kinį slėpė namuose ir tik prieš 
mirtį parodė savo draugui 
kun. Kastyčiui Matulioniui. 
Kunigas paprašė poeto perra
šyti rinkinį taip, kad sąsiu
vinis atrodytų kaip tikra kny
ga- »

Parengtą knygą sudaro dvi 
dalys. Pirmoje dalyje apie 
knygos atsiradimą,, tremties 
kūrybą pasakoja knygos lei
dėjai kunigas K. Matulionis ir 
poetas Aleksas Dabulskis.

Antroje dalyje — faksimili
nis K. Inčiūros ranka perra
šytas knygos tekstas.

Kauno „Spindulio” spaus
tuvėje spausdinama knyga nu
matoma išleisti 1,000 egzem
pliorių tiražu.
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