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Dr. Vinco Kudirkos raštų išleidimas 
1909-1910 m. ir JAVlietuviai 

• 
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Be to. 

jis siūle sušaukti TMD kuopų 
suvažiavimą kartu su SLA sei
mu. Matyt, pradžiai jis ti
kėjosi SLA visokeriopos, ypač 
finansinės, paramos. Ši auto-
retetinga JAV lietuvių orga
nizacija buvo reikalinga ir 
greitesniam TMD atsiriboji
mui nuo aktyvių kairiųjų veik
los. Pirmininkas pirmiausia 
siekė apvalyti draugiją iš vi
daus nuo socialistų, parodant 
jų priešlietuvišką žalingą 
veiklą, skaldant tautiečius. 

Praktiškai Broniaus veiklos 
draugijos laikotarpis — tai ak
tyvios politinės kovos su JAV 
lietuvių socialistų kraštuti
niais veikėjais pradžia. Pirma
sis juos triuškinantis B. K. 
Balučio straipsnis „Tai tau ir 
progresas!" pasirodęs JAV lie
tuvių liberaliosios krypties sa
vaitraštyje Lietuva. tuojau pat 
po minėto programinio straips
nio, atskleidė socialistų prie
šišką nusiteikimą. Pasiremda
mas akivaizdžiais faktais ir 
prisimindamas ne per seniau
siai Čikagoje vykusius M. Pe
trausko koncertus, Bronius 
piktinasi, jog kraštutiniams 
socialistams nepatiko, kad 
maestro „drįso dainuoti vi
siems ir dargi bažnyčioje, o ne 
kokiame puskarčiamyje. kaip 
paprastai". Labiausiai visus 
nustebino socialistų elgesys 
operetės „Kaminkrėtys ir ma
lūnininkas" metu, kai spek
taklio pradžioje, nuskambėjus 
tautos himno žodžiams, visai 
publikai ^r net svečiams kita
taučiams atsistojus, liko sė
dėti socialistai. Paprašius jų 
pagerbti himną, jie demon
stratyviai ir piktai šypsojosi. 
Toks jų elgesys padarė slogų 
įspūdį visiems. 

Teko Broniui susiremti ir su 
socialistų spauda. Ji>> nuolati
niai užsipuldinėjimai, dau-

Dr. Juozas Skirius 
giausia anoniminiais straip
sniais, prieš visus, kurie ne
buvo jų pusėje, tapo pakanka
mai įkyrūs, t rukdantys net 
kultūrinio pobūdžio organiza
cijoms. Neats i t ikt inai B. K. 
Balutis minėtame straipsnyje 
atvirai paklausė: „Ko norite? 
Ko geidžiate ir ko ieškote?.. 
Atvirai. — akis į akį iš
reikškite savo nuomonę..!" 
Tuo pačiu pažymėjo, kad ano
nimiškumas neprit inka jo
kiam, save gerbiančiam, žmo
gui, juo labiau socialistams, 
pripažjstantiems teisybės ir 
viešumo principus. 

Toks jo pas i sakymas iš kar
to susilaukė socialistų kritikos 
lavinos per visą pirmininkavi
mo laikotarpį ir vėliau. Bet tai 
davė Broniui apvalyti, kai 
kada elgiantis autoritariškai . 
nuo socialistų TMD. Už tai ne 
kartą taip pat buvo kritikuoja
mas. Jau 1908 m. rudenį iš 
TMD Literatūros komiteto 
pasi traukė draugijos vetera
nas, kairiosios pa ' raipos at
stovas J . Bal t rušai t is . Pasi
traukimo priežast is , anot jo, 
tame. kad g e l t o n a s i s tauti
ninkas Balevičia", leidžiant 
raStuį, . pasiklausia Litera
tūros komiteto, o viską padaro 
pats su savo pat ikimais ben
dradarbiais. Čia įdomus B. K. 
Balučio ap ibūdin imas — „gel
tonasis tau t in inkas" . Reikia 
suprasti , jog Bronius tuo metu 
socialistų j au buvo priskiria
mas išeivijos vidurinei srovei. 

J. Baltrušaičio pasitrauki
mas siejamas su B. K. Balučio 
ryžtingumu TMD lėšomis be 
eiles išleisti dr. V. Kudirkos 
raštus, kurie turėjo tapti svar 
biausia draugijos atgaivinimo 
priemone. Tuo metu. pagal 
numatytą išankstinį leidiniu 
planą, turėjo būti leidžiamas 
jau mirusio poeto Jono Macio-
Kėkšto socialistiniais ir revo

liuciniais motyvais paremtas 
eilėraščių rinkinukas. Tačiau 
naujoji TMD centro valdybą jo 
išleidimą atidėjo vėlesniam 
laikui. Tai iššaukė socialistų 
pasipiktinimą ir kritiką spau
doje. B. K. Balučiui prisiėjo vi
suomenei aiškinti, kodėl taip 
atsitiko. Jo pagrindinis moty
vas — V. Kudirkos raštai — 
tai ideologinis pagrindas at
gimstančiai lietuvių tautai, 
puikiausia savęs suvokimo me
džiaga. 

Matydamas, kad kairesni 
draugijos nariai, pasinaudoda
mi visuotine balsavimo teise, 
gali stabdyti numatytus dar
bus, įtraukti visus į bereika
lingas diskusijas. Broniaus 
iniciatyva TMD pirmasis sei
mas 1908 m. gegužės 27 d. 
Scrantone panaikino visuotinį 
balsavimą. Seimo delegatai 
nutarė , kad draugijos leidy
binius klausimus galės daug 
kompetentingiau spręsti Lite
ra tūros komitetas ir pats sei
mas nei visi draugijos nariai. 
Tai nepatiko socialistams ir jų 
šalininkams. 1909 m. jie 
pamėgino draugijoje įvykdyti 
„perversmą". 

Aktyvumą parodė negausi 
TMD 3-ji kuopa Brooklyne. Ji 
sudarė trijų žmonių komisiją 
ir Lietuvoje paskelbė atsi
šaukimą į visas kuopas. 
Atsišaukime ragino skubiai 
šaukti kuopų susirinkimus ir 
iš naujo nutar t i , ar reikalin
gas draugijai visuotinis bal
savimas. Visus priimtus nu
tar imus prašė atsiųsti minėtai 
komisijai. Tikrasis viso to 
tikslas buvo aiškus — sukelti 
draugijoje suirutę ir sutrukdy
ti V. Kudirkos raštų leidimą. 
TMD pirmininkas, pasitaręs 
su centro valdybos nariais ir 
Literatūros komisija, sustabdė 
3-sins kuopos veikimą iki bu
simo TMD seimo. „Maišti
ninku" komisijos narius iš
braukė i.- TMD narių sąrašų 
ir sugrąžino jiems už 1909 m. 
įmokėtus mokesčius Vėliau 

Vinco Kudirkos muziejus Šakiuose. 

„maišto" iniciatoriai atskilo ne 
tik nuo SLA, bet irvnuo LSDP 
prisidėdami prie lietuvių-bol-
ševikų. 

Norėdamas užkirsti kelią 
galimiems panašaus pobūdžio 
incidentams ateityje, TMD va
dovas kartu su centro valdyba 
spaudoje paskelbė, kad niekas 
nėra vertSamas priklausyti 
TMD ir į ją priimami tik tokie 
nariai, kurie vykdo TMD 
įstatus. Be to, pirmininkas 
spaudoje nurodė, kad TMD 
yra viena iš tų draugijų, ku
rios savo nariams suteikia 
plačiausias laisves: ji nevaržo 
narių nuomones, telkia visus, 
kurie trokšta.žinių ir mokslo, 
bet kartu draugijoje „turi būti 
tvarka, kitaip būtų gauja, o ne 
organizacija". Tokia Broniaus 
ryžtinga pozicija davė pagrin
do kairiesiems jį apšaukti dik
tatoriumi. 

Reikia pasakyti, kad TMD 
3-čiasis seimas, minėtų .maiš
tininkų" bylą ištyręs ir nuo-* 
dugniai apsvarstęs, pripažino, 
kad „Centro valdyba pasielgė 
teisingai, suspenduodama 3 
kuopos komisiją". Seimas ko
misijos narių atleidimą iš 
draugijos patvirtino. 

B. K. Balučio iniciatyva pa
keičiamas ir TMD spaudos or
ganas. Iki tol juo buvusi Vie
nybė lietuvninkų nebetenkino 
draugijos poreikių, nes laik
raščiui tam tikrą įtaką darė 
socialistai. Broniui imponavo 

Hiustrucija iš „Vaidilos apysaka", Vinco Kudirkos Raštai, t. IV. Iliustracija iš dramos ..K«M*tutis", Vinco Kueln kos Rasini, t. IV. 

aiškios tautybes Čikagos sa
vaitraštis Lietuva, kuri net 
savo pavadinimu atitiko drau
gijos platesnį tikslą — dirbti 
ne tik tautai, bet ir Lietuvai. 
TMD pirmininkas susitaręs 
su Lietuvos leidėjais TMD 
2-ame seime 1909 m. birželio 
4 d. pasiūlė šį savaitraštį 
draugijos spaudos organu. 
Dauguma delegatų jam pri-
tarėdlki 1911 m. Lietuva savo 
puslapiuose atspindėjo TMD 
veiklą. Ir B. K. Balutis tuo 
metu klojo būsimo darbo Lie
tuvos redakcijoje pagrindus. 

TMD tautiniai vakarai ir 
paskaitos 

Nepaisant daromų kliūčių ir 
reiškiamos kritikos spaudoje, 
TMD centro valdyba ir pats 
pirmininkas dėjo didžiules pa
stangas, aktyvindamas draugi
jos veiklą. B. K. Balutis, prisi
mindamas tuos metus, rašė: 
„dirbome", kaip sakoma, nely
ginant rugiapjūtėje — išsivil
kę, nes kai kam išrodė, kad 
mes užsimojome daugtau, ne
gu pajėgsime tesėti". 

Darbas davė rezultatus, nes 
buvo pritaikytos naujos vei
klos formos. 1908 m. Bronius 
pakvietė visas TMD kuopas 
paminėti V. Kudirkos 50-metį, 
rengiant visuomenei vakarus. 
Jis tikėjo, kad tuo pačiu pa
vyks paraginti išeivijos vi
suomenę paremti V. Kudirkos 
raštų išleidimą. Tikėjosi pri
traukti į draugiją ir naujų 
narių, kurių mokesčiais sti
printų TMD knygų leidimo 
galimybes. Be to, vakarai bus 
puikus švietimas tiems, ku
riems buvo neprieinama mo
kykla, nepasiekiamos knygos 
ir laikraščiai. Teisingai tuo 
metu pabrėždavo energingasis 
TMD pirmininkas, kad ne
daug galima tikėtis iš tų, ku
rie nežino savo praeities; tik 
ant praeities pamatų mes sta
tome savo dabartinį gyvenimą 
ir ateitį. Todėl būtina susi
pažinti su Lietuvos praeitimi 
ir su mūsų žymiausių tau
tiečiu darbais. 

Kalbant apie tai, būtina pa
brėžti svarbų dalyką — TMD 
svarų dėmesį kreipė į gausiai 
atvykstančius lietuvius emi
grantus. JAV lietuvių spaudos 
duomenimis, 1899-1909 me
tais atvyko 152,544 žmones. 
Tai daugiausia beraščiai, labai 
neturtingi. Jiems pirmiausia 
reikėjo rasti darbus ir „atsi
stoti ant kojų". Savišvieta 
jiems buvo ne pats svarbiau
sias rūpestis. Čia į talką jiems 
kaip tik ėjo TMD su savo kil
niais tikslais 

Maždaug dvidešimtyje JAV 
mie.-tų ir miestelių įvyko 

TMD kuopų surengti V. Ku
dirkos vakarai vietiniams lie
tuviams. Didžiausi vakarai 
buvo pravesti Čikagoje ir 
Brooklyne, kur salėse net vie
tų pritrūko. Renginiai jiems 
visur sparčiai vyko. Pavyz
džiui, 1908 m. lapkričio 21 d. 
dr. J. Zimonto bute susirinko 
Čikagos TMD 22, 27 ir 28 
kuopų, Šv. Roko, Lietuvių 
ūkininkų ir Apšvietos brolių 
draugijų įgalioti atstovai bei 
TMD pirmininkas su keliais 
pašaliniais, bet prijaučiančiais 
V. Kudirkos vakarui, žmonė
mis. B. K. Balutis pasiūlė į 
vakarą programos pravedimui 
pakviesti Čikagos lietuvių 
„geriausias jėgas". Kad kuo 
daugiau lietuvių ateitų į va
karą buvo nuspręsta įėjimo 
kainą nustatyti minimaliausią 
— 15 centų asmeniui. O kiek
vienam atėjusiam jubiliejinio 
vakaro atminčiai įteikti V. Ku
dirkos portretėlį su tam tikru 
įrašu. Surinktas pelnas numa
tytas skirti V. Kudirkos raštų 
išleidimui. Pasitarimo metu 
sudarė programos renginio, 
salės papuošimo ir vakaro pa
garsinimo per spaudą komite
tus. Nusprendė kviesti visas 
Čikagos lietuvių draugijas pri
sidėti prie renginio. V. Kudir
kos vakarai visur praėjo su 
pakilimu, susirinkusi publika 
liko labai patenkinta nepai
sant, kad nebuvo įprastų 
šokių ir gėrimų. Tai buvo JAV 
lietuvių tarpe naujiena. Vie
name apžvalginiame straip
snyje B.K. Balutis rašė. jog tuo 
„galime tik pasidžiaugti: pu
blika aiškiai parodė savo prie
lankumą naudingam darbui ir 
patraukimą prie rimtesnio ir 
mandagesnio pasilinksmini
mo". Vadinasi vakaruose buvo 
propaguojama ir blaivybės 
idėja, kuriai daugelis pritarė. 
Pasisekę V. Kudirkos vakarai 
davė mintį kasmet rengti 
panašius vakarus su paskaito
mis ir kultūrine programa. V. 
Kudirkos vakarai pakėlė TMD 
autoritetą lietuvių visuome
nėje, ne.- ne vienas vakaro da
lyvis sa^e. kad toks vakaras 
vertas dr.šerio ir žmogus būtų 
mokėjęs. <ai tuo tarpu organi
zatoriai > ..rengė vakarą tik už 
15 centu 

Kitais ir.etais TMD kuopos 
pravedė vakarus, skirtus ne
seniai mirusio žymaus lietu
vių kalbos •yrinėtojo kunigo 
prof. K. da in iaus atminimui 
pažymėti. Centai valdyba pa
sistengė paruošti visą reika
lingą medžiagą šiems lite
ratūriniams vakarams ir iš
siuntinėti v i som kuopoms. 

TMD pradėjo rengti specia
lius vakarus lietuvių jauni

mui. Pavyzdį, vel parode Čika
gos TMD kuopos. 1909 m. 
gegužės mėnesį 33-ji kuopa, 
vadovaujama Juozo Trijono. 
pakvietė jaunimą kultūringai, 
švietėjiškoje aplinkoje praleis
ti laiką. Si kuopa, kuri prieš 
metus laiko buvo visai maža. 
per metus tiek išaugo, kad su
gebėjo suorganizuoti pavyz
dinį renginį. Taigi kuopų na
rių skaičius sparčiai "augo. I 
renginio programą įėjo Lietu
vių dailės draugijos Vilniuje 
pirmininko dailininko A. 
Žmuidzinavičiaus paskaita 
apie Lietuvos daile, dailės pa
rodas: vietinių lietuvaičių de
klamuojami lietuvių poetų 
eilėraščiai, smuiku atliekami 
muzikiniai kūriniai. Tarp ei
lėraščių buvo V. Kud'-kos 
„Labora" ir sąmoningai pa
rinktas jautrus eilėraštukas 
„Prasčiokėlis, nemokantis ra
šyti", kurį deklamavusi mergi
na atliko artistiškai, vaizduo
dama vargdienę lietuvaitę, tu
rinčią karščiausią troškimą 
įgyti moksio. Vakaro pabai
goje kalbėjo B. K. Balutis, ku
ris pasidžiaugė, kad jau vieti
nių lietuvių tarpe aiškiai ma
tyti tautiško susipratimo au
gimas; visus ragino labiau 
šviestis, kvietė prisidėti prie 
bendro darbo Lietuvos labui. 
Pats TMD pirmininkas sten
gėsi dalyvauti visuose dides
niuose renginiuose. Klausyto
jai jo oratoriškas kalbas malo
niai priimdavo. Broniaus akty
vumas kai kada net iššauk
davo draugiškos kritikos, už 
tai savo kalbose pagal vakaro 
numatytą temą visuomet dar 
papildydavo agitacija TMD 
adresu. Aišku, tokios jo agita
cinio pobūdžio kalbos nebuvo 
blogas reiškinys, bet kai kam 
norėjosi, kad vakarai vyktų 
išimtinai kultūrinės-švietė
jiškos programos rėmuose jau 
nebesiveliant į gilesnę propa
gandą. Tačiau Broniaus užsi
degimą veiklai ir pasišven
timą idėjai pastebėdavo pa
prasti žmonės, kuriems šis au
toritetingas veikėjas buvo vi
suomet priimtinas toks. kokį 
jie matė ir girdėjo. 

Dar vienas bendras lietu
vių renginys, kuriame aktyvi
ai dalyvavo TMD. buvo 
Žalgirio mūšio 500 metų jubi
liejaus pažymėjimas. Mintį 
apie šį renginį iškėlė TMD pir
mininkas. Tuo klausimu jis 
balandžio mėnesio pabaigoje 
paraše į laikraštį Lietuva 
platų straipsni, pavadintą 
„Arba visi iš vieno, arba nei 
vienas". Straipsnio pasirody
mas siejosi su bręstančiu JAV 
lietuvių visuomenėje skilimu, 
kuris atsirado, nesutarus tarp 
tautiečių ir katalikų, kaip pa
naudoti surinktus per Žalgirio 
jubiliejų aukų pinigus. JAV 
lietuviai tautiečiai, kaip ir 
Prūsijos bei Lietuvos lietuviai, 
siūle už surinktus pinigus 
išleisti knygą apie Žalgirio 
mūšį> Katalikų nuomone, už 
tuos pinigus reikia pastatyti 
našlaičiu prieglaudą prie mo
terų vienuolyno Čikagoje. 
Straipsnis rodo. kad Bronius 
labai entuziastingai palaike 
jubiliejaus paminėjimo idėją 
vieningai, neatsižvelgiant Į 
partinius skirtumus. J u o la
biau, kad Čikagos lietuviai tai 
nusprendė padaryti atskirai 
nuo lenkų. Tai lyg. anot jo,To-
dytu tam tikrą tautos bran
dumą, kuris yra tam t ikras 
šviesesnes ateities lietuviam 
garantas. 

Bus daugiau 
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Pas iba igus spek tak l iu i . Scenoje iš kaires: E. Juodvalke, V. Jaš inskas , V. Drupai tė , G. Gillespie. K. 
Žukauska i tė . -J. Yariakojis, rež. A. Budryte . I. Kazačerr-kaitė, P. Ivinskis. 

Apie mėgėjų teatrą 
Ar mėgsta lietuviai teatrą? 

Ar reikalingas Čikagoje mė
gėjų teatras? J šiuos klausi
mus tiksliausiai atsake pasku
tinių dviejų mėnesių teatriniai 
renginiai. Pirmoji kregžde" Vil
niaus teatras „Lėlė", apsukęs 
didelį, ratą. užsuko į Čikagą. 

Čia pat po kelių savaičių 
t atro mylėtojai j au juokėsi 
Šiaulių miesto dramos teatro 
humoro vakare, žiūrėjo iš 
Hamiltono atvykusio dramos 
teatro ..Aukuras" pastiprinto 
šiauliečių pajėgomis spektak
lį. Bet aukščiausią įtampos 
tašką pavyko pasiekti tik ką 
susikūrusiam Čikagos mėgėjų 
teatrui paslaptingu pavadini
mu „Žaltvykslė". 

„Tuščios pastangos" — taip 
vadinasi spektaklis, kurio 
premjera įvyko rugsėjo 19 d. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. 

Spektaklis pasibaigė ir į tą 
šviesų apšviestą sceną, aidint 
plojimams kilo artimieji, vai
kučiai, draugai ir bičiuliai, 
vienu žodžiu, visi tik ką bu
vę žiūrovai, didelėmis gėlių 
puokštėmis nešini. Scenoje 
stovėjo pavargę, besišypsantys 
aktoriai, režisiere Audrė Bu
drytė. 

Marija Rernienė. tikroji tea
tro atgaivinimo iniciatorė ir 
nuoširdi spektaklio bei grupes 
rėmėja, padėkojusi visiems. 

pakvietė Lietuvo.- kultūros 
viceministre Iną Marčiulio
nytę prie mikrofonu. 

...Megejų teatre, — vėliau be
sikalbant sakė viceministre, 
— profesionalumą dažnai at
sveria nuoširdumas. Sis spek
taklis, suvienijęs abi išeivių 
bangas, ne tik scenoje, bet ir 
salėje, teikia vilčių, kad senoji 
išeivių banga gali gauti gerą 
pastiprinimą. Taip ir turėtų 
būti. nes. nepatvirtintais duo
menimis. JAV jau >ra apie 
20.000 naujųjų išeiviu. Įdomu, 
kad tas gana archaiškas tek
stas, kuris skambėjo scenoje, 
buvo įkandamas net ir tiems, 
kuriems lietuvių kalba aiškiai 
matyti nebuvo lengva ir ne
tikėtai P. Vaičiūnas kai kurio
mis tezėmis nuskambėjo labai 
šiuolaikiškai. Tai yra pirmas 
spektaklis ir daug atlikėjų 
buvo pirmą kartą scenoje. Aš 
manau, kad iš šito kolektyvo 
gali būti visai neblogas tea
tras". Viceministre informavo, 
kad ateinančiais metais pla
nuoja Lietuvoje surengti Pa

to net nepagalvojau apie ko
mediją, man nebuvo ji reika
linga, bet. kai pradėjau skaity
ti P. Vaičiūno Tuščias pastan
gas", pradėjau juoktis. Pjesėje 
buvo daug vaidmenų, nebuvo 
vieno vedančio. O to aš ir no
rėjau. Be to. pjesė man pasi
rodė aktuali dabar — kaip 
tada kai kurie lietuviai garbi
no lenkų Kultūrą, taip dabarti
niai išeiviai susižavi amerikie
tiškų gyvenimo būdu. 

P. Vaičiūno dramaturgija 
yra didžiausias kūrybinis lobis 
jaunajai kartai, atitekęs iš 
praeities. J au tik iš retų pri
siminimų, o dažniau iš raštų ir 
straipsnių žinome, kad šio 
šimtmečio pradžioje P. Vaičiū
nas buvo svarbiausiu lietuviš
kojo teatrinio repertuaro for
muotoju, laiko dvasios reiš
kėju. P. Vaičiūno pavaizduo
tieji teigiami ir neigiami per
sonažai, nepaisant skirtingo 
jų ryškumo laipsnio, beveik 
niekur neatsiskleidžia kaip 
dramatiški individai ar cha
rakteriai. Jo dramų žmogus 
yra pastatytas prieš tau
tiškumo ir doroves veidrodį ir 

baltijo šalių mėgėjų teatrų fes- jo pjesių gyvybė laikosi tauriu 
tivaiį, taip, kad pradedančiam jaudinančiu nerimu del pavo-
savo kūrybinį kelią. Čikagos 
mėgėju teatrui gali atsiverti ir 
platesni horizontai. 

Po spektaklio Audrė Bud
rytė pasakojo, kad, pakviesta 

jaus. iškilusio tautiniam idea
lizmui ar žmonių dorovei. 
Pjesėje jaudina teatrališkai 
patraukli, emocinga, sudra
matinta autoriaus idėja ar 

statyti spektaklį, mielai suti- moralinė tezė, kuri glaudžiai 
ko. Pradėjo ieškoti pjesės. .Aš siejasi su gyvenimo aktualijo-
skaičiau daug pjesių ir iš kar-

Premjera, tai lyg paju
dėjimas iš pracz;os taško: jau 
sulipdyti griaučiai, išmoktas 
tekstas ir aktorius pasiruošęs 
gyventi scenoje Pakilus už
dangai, prasideda visai kitoks 
procesas — spektaklis gyvena 
žiūrovui, gyvtra su publika-
sales reakcija ;.:-.deda spekta
klio eigai. Komedija yra kome
dija ir. nors siužetas paremtas 
visai konkrečiu istoriniu fak
tu, vadinam- ju Hymanso 
projektu, kuriu norėta po Pir
mojo pasaulin; ka ro pajungti 
Lietuvą Lenkijai, bet trilypė, 
sąmojingai plėtojama, veiks
mo intriga išeina iš politinės 
ar paprastos buitinės, lyrinės 
komedijos rėmu — 12 veikėjų 
scenoje kuria -ąlyginį žaidi
mą, stengdamasi duoti meni
ne tikrovės reikmių sintezę. 

Veiksmas p; -įdeda ūkinin
kų Daubų seklyčioje. Jau pir
mieji Daubier.es (Irena Ka-
začenskaitė) žodžiai priverčia 
suklusti, pasirodžiusi Barbo
ra, Daubų augintinė (Rima 
Žukauskaitė) pakelia nuotai
ką. Parvykęs, ūkininkas Dau
ba (Pranciškų- Ivinskis) su 
„nelauktu" svečiu ūkininku 
Tamošiumi Ja-kūnu (Viktoras 
Jašinskas) įlieja į veiksmą aly
vos ir per sale nuvilnyja pir
mos juoko bangos. Vyksta lie
tuviškos piršlybos. Žiūriu į 
keturis atlikėjus ir džiau
giuosi, gerai vaidina, nuošir
džiai. 

Spektaklis prasideda kaip 
buitine komedija. Viskas čia 
kaip gyvenime: ir turi tiesiogi
nę motyvuotą prasmę, ir net 
nevykėlis Tamošius, lyg atėjęs 
iš mūsų senosios lietuviškos 
klasikos, toks artimas lietu
viškas tipažas, tik neapsigau
kite. Kai į sceną įeina Birutė, 
Daubų kaimyno duktė, baigu
si gimnazija Justė Jankaus
kaitė) ir Romas Giedrius, 
dailininkas Žilvinas Usonis), 
veiksmas įgauna pagreitį, ži
nia sujudina jausmus ir Dau-
bienei leidžia kurti naujus 
planus. „Birute, Birutėle... 
Barbora. Barborėle. Nagi mes 
dabar galėsime pakelti dvejas 
vestuves... nagi Barborėlės su 
Tamošium ir Birutėlės su 
mūsų vaiku... Kaipgi, taip jau 
ją tas mūsų vaikas pasidabo-
jo". 

Motinėle planuoja, motinėlė 
svajoja, tik ar išsipildys jos 
svajonės? 

Atrodo kac dailininkas Gie
drius nori ilgai, gal ir visą 
gyvenimą, tapyti Birutės por
tretą. Tik keli štrichai — kos
t iumas, ramus judesys, ramiai 
aiškiai tariami žodžiai, šveln 
šypsena, ir dailininkas įkuni 
ja tautos mylėtojo, idealisto 
moralės skelbėjo paveikslą 
Svečiu da;;. ja. Atvyko dvari
ninke (i 

Scena iš pirmojo veiksmo. Iš kairės: Gintautiem — G. Gillespie 
Daubienė — L Ka/ačenskaitė. Vanda — V. Drup::: <\ Daaba — P 
Ivinskis. 

G n š k e i . a f 
ra Vanda 
Kokiom r»-

uitiene (Giedre 
iillespie' su duk-
i:)leta Drupaitė). 
-; kokie reikalai 

Dr. -Jonas Dauba 
Žukauskai te i i. Birute '-) J ankauska i t e i ir dr. J u n a s Dauba I,,na« Variakojisl. 

jas čia atvijo? O, jos ieško 
Daubų sūnaus Jono. „Jis da
bar Šveicarijoje, poniutėle, 
svetimoje šalelėje, nuoširdžiai 
aiškina motina, — ir laišką 
šiandien gavome iš savo vai
ko". „Ach, laišką, — ap
sidžiaugia ponia, mums labai 
rūpėjo sužinoti, kur jis taip 
gaišta? Matote, koks jūsų 
sūnus laimingas. Veda mano 
dukterį" ...Bet čia paaiškėja 
dar daug įdomių dalykų; kad 
ponia sugrįžo į Lietuvą savo 
dvarelio gelbėti, kad Birutė 
irgi gavusi meilės laiškelį iš 
Jono. „Tai kaip čia dabar 
bus?" — nuliūsta Giedrius. O 
salėje nerimsta juokas išgir
dus Daubos žodžius: „Toks 
dvaras. Bažnyčia pašonėj. 
Kaip jis gali vesti Gintautai-
tę... Juk jis Birutei yra 
pasižadėjęs". Vis tik komedija 
yra komedija, — atsiradusi 
meilės intriga, neramūs šei
myniniai santykiai, aštrūs, 
aiškiai tariami, judesiu pa
lydėti, dialogai, prikausto sa
lės dėmesį. 

Su Jonu, Daubų sūnumi, 
save vadinančiu filosofijos 
daktaru (Jonas Variakojis) į 
sceną atkeliauja cilindras, bal
tos pirštinės ir gera nuotaika. 
Sėkmės kūdikis, visus klausi
mus pasiryžęs išspręsti gra
žiuoju, „...žinai ką, mama? Jei 
Barbora taip veržiasi miestan, 
leiskite ją man už šeiminin
kę..." o Barborai...„pažadėjau 
tai ir padarysiu iš tavęs po
nią", ir, kalbėdamas apie Hy
manso projektą, aiškindamas 
savo tėvams apie Vilnių ir su
duodamas per cilindrą ar jį 
užsidėdamas, visada išlieka 
žavingas... „taip reikia. Kultū
ra mano mielieji". 

Dabar labai madinga laisvai 
elgtis su pjese, statytojai 
mėgsta kaitalioti scenas, ak
centus, todėl, paėmusi į ran
kas pjesę, labai apsidžiaugiau. 
Spektaklio kūrėjos — režisierė 
Audrė Budrytė ir scenografe 
Rasa Sutkutė nuoširdžiai 
draugavo su visais perso
nažais. Personažai negimsta, 
jie yra sukuriami — iš detalių, 
sluoksnių, problemų, kurios 
juos jaudina, iš klausimų į ku
riuos kartais galima atsakyti 
tik intuityviai, iš tų atskirų 
momentų, kai atsiranda ben
dri sąlyčio taškai. Veiksmas' 
vyksta scenoje ir dekoracijos 
tampa tikru veikėjų pagalbi
ninku. Pjesės dekoracijos su
kuria gerą ir tikslų veiksmo 
aplinkos įspūdį, scenoje vei
kėjas gali laisvai judėti; jos 
lengvos, saikingos, jas lengva 
pakeisti. 

Po pertraukos, jau šiek tiek 
atslūgus pirmajai įtampai, 
veiksmas pagreitėja. Kaukių 
balius suteikia galimybę at
siskleisti visiems pjesės vei
kėjams. Komedija — tai emo
cijų ir veiksmo jungtis Jeigu 
pirmieji žingsniai apšviestoje 
scenoje dar būna nedrąsūs, tai 
judėjimas yra geriausias vei
kėjo pagalbininkas: laimi ju
desys, plastika ir gal todėl mo
terų vaidmenys visuomet bū
na organiškesni, išraiškin-
gesni. Štai, skambant mu
zikai, pasirodo Kipše (Eglė 
Juodvalke), pasipuošusi ryš
kiais, blizgančiais drabužiais. 
„Gerbiamosios ir gerbiamieji . 
Fokstrotas", taip ir girdžiu jos 
balsą, o ji, pasišaipydama, 
lengvai judėdama scenoje, įne
ša gyvybės ir šventes nuojautą 
ir savo pasirodymais, ir sma
giais pnšposavimais nukreipia 
žiūrovo žvilgsni prie naujų ir 
naujų kaukių, palydi jas. Štai 
Barbora, poniško gyvenimo 
įsigeidus jauna mergina, pui
kiai kuria linksmos, valiūkiš
kos, savanaudiškos charakterį 
— kūno, galvos judesys, šokis 
pačiai sau pritariant, gyvas 
juokas ir vaidmuo supulsuoja 
tikroviškumu. Rimtų, susi
kaupusių vyrų aplinkoje mote

riški vaidmenys tik dar labiau 
išryškėja. Neveltui ir P . 
Vaičiūnas dailininkui Giedriui 
paskyrė tokius žodžius: Šiaip 
ar taip kalbėsime, pone dak
tare, o moterys vis dėlto nuo
stabūs sutvėrimai". Pjesėje 
moterys visos skirtingos, ori
ginalios. Kaip panelei Birutei 
paskirta vaizduoti visą dar 
nesužydusį jaunos mergaitės 
grožį, tautiškumo idėją, taip 
gražioji Vanda yra kaip prie
kaištaujanti sąžinė. 

Labai išradingai, nenorėda
ma nutraukti veiksmo, reži
sierė ūkininkus Daubas išve
da į avansceną. Čia vyksta 
veiksmas, o pasirodžiusi Kipše 
žodžiais: „Gerbiamosios ir ger
biamieji. Geriau baikime mas
karadą, o tai, gero, užgrius čia 
jus visus tikri tėvai ir moti
nos... "— užbaigia. 

Gintautienės bute jaukioje 
aplinkoje, kur, pasipuošusi 
nuotakos suknele, gražuolė 
Vanda nerimsta, sužinojusi, 
kad yra apgauta, blaškosi, po
nia Gintautienė jaučiasi kaip 
scenos šeimininkė. Gerai j aus 
dama savo vaidmenį, dar la
biau sustiprina spalvas: kiek 
daug gali pasakyti aktoriaus 
plastika, rankos, veido mimi
ka. Puiku. Renkasi svečiai ir 
vėl pasirodo Nutukęs ponas 
(Arūnas Zentikas) ir Kažkoks 
ponas (Viktoras Jaš inskas) 
atvyksta Vandos dėdė Gintau
tas (Arūnas Zentikas), nega
lintis pamiršti senų laikų — 
„Lietuva tai — Lietuva. Juk j i 
buvo, moscipanie, kokia ji ku

nigaikščių, etmonų, vaivadų 
laikais buvo". Vėl vienu metu 
visi veikėjai susirenka sce
noje, kad nuo žodžių: „Ak, 
Barbe, Barbe... Būtum pasili
kusi kaime... Tamošius jau 
sūnų turi"... „Ir Jonelis turės. 
Juk mums tik šliūbą bereikia 
paimti", visiems pasidarytų 
aišku ir ramu. Štai tuščių pas
tangų komedija ir baigta. Be
lieka Jonui Daubai užsimauti 
baltas pirštines, užsidėti ci
lindrą, paduoti atsineštas 
gėles Barborai, paimti ją už 
parankės ir išeiti. Pabaiga. 

Atrodo, kad Šių metų žiemą 
Jaunimo centre buvo sukurta 
neįtikėtina kūrybos oazė. Ge
ra, kad aktorė savarankiškai 
įgyvendino savo teatrines vizi
jas, juk tą galėjo padaryti tik 
su bendraminčiais. Tikiu, kad 
šį darbą galime pavadinti 
sėkmingu, nes tai stilinga ir 
vientisa klasikinio lietuviško 
siužeto interpretacija, sukėlu
si salėje gerą juoką. Reikia 
džiaugtis, kad aktoriai pa
tikėjo siūlomomis aplinkybė
mis, kad nuoširdžiai stengėsi 
pjesės veiksmą paversti sce
nine tiesa. Jiems užtenka 
darbštumo, noro ir užsispy
rimo, mėgėjų teatre niekas ne
reikalauja diplomo, čia reikia 
artistinės prigimties, reikia 
talento ir ištvermės. 

Džiaugiamės ir ge
to vėjo: kelkite sparnus, kur
kite, vaidinkite, o žiūrovų vi
sada sulauksite. 

Laima Kriv ick ienė 

100 metų be „Valsų karaliaus" 
ron"), „Naktis Venecijoje" 
(JEine Nacht ir Venedig") ir 
kitos. 

Koncertai po visą Europą, 
neišskiriant ir Rusijos, "paja
mos už jo spausdinamus 
kūrinius, jo apsukriai žmonai 
Harietta / „Jetty" sumaniai 
piniginius reikalus tvarkant, 
Johann Strauss'ą buvo padare 
turtingu žmogumi. 

Vienintelį kartą, 1872 m., 
buvo atvykęs į JAV. Pirmasis 
koncertas įvyko Bostone. Ten 
jis dirigavo orkestrui ir chorui 
iš 1,000 muzikantų. Tuo kon
certu Johann Strauss labai 
džiaugėsi ir sakė, jog jis to 
koncerto nepamirš iki būsiąs 
gyvas, nes tai buvęs pats 
didžiausias, didžiausioje salė
je, su didžiausiu orkestru ir 
choru koncertas. Šalia Bosto
no, koncertavo New Yorke bei 
kituose miestuose. 

Johann Strauss I gimė 1825 
m. spalio 25 d. Vienoje, Aus
trijoje. Miręs 1899 m. birželio 
3 d., buvo palaidotas Vienos 
centrinėse kapinėse, kuriose 
ilsisi Beethoven, Schubert ir 
Brahms. 

Name, kuriame Johann 
Strauss gyveno su savo pir
mąja žmona Harietta (buvo 
vedęs tris kartus), Vienoje, 
Praterstrasse 54, dabar yra 
įkurtas jo vardo muziejus. 
Erdviuose muziejaus kamba
riuose yra brangus „Amati" 
smuikas, pultas, jo kūrinių 
gaidos, „BoesendorT firmos 
fortepijonas, stalas, ant kurio 
jis parašė garsųjį „Mėlynąjį 
Dunojų", daugybė paveikslų, 
portretų ir fotografijų iš „Val
sų Karaliaus" gyvenimo. 

Vienos miesto parke pasta
tytas itin meniškas pamink
las; ant aukšto pjedestalo, 
įvairių simbolių ir švelniai 
banguojančių lingu apsuptas, 
stovi elegantiškas, smuikuo
jantis Johann Strause II. 

Bet bene pats didžiausias 
Johann Strauss II paminklas, 
tai jo palikta muzika, kuri te
beskamba viso pasaulio salo
nuose, operų rūmuose, kon
certų salėse ir žmonių širdyse! 

P . Pa lys 

Johann Strauss. 

Nelengva surasti žmogų, 
kuris būtų negirdėjęs žavaus, 
melodingai skambančio kūri
nio — valso „Mėlynasis Duno
jus" („An der schoenen blauen 
Donau" Tą, visame pasaulyje 
išgarsėjusį ir pamiltą, valsą 
sukūrė austras, „Valsų ka
raliaus" vardą užsitarnavęs, 
smuikininkas, dirigentas, kom
pozitorius Johann Strauss II. 
„Mėlynąjį Dunojų" Austrijos 
gyventojai yra taip įsimylėję, 
jog neoficialiai jį vadina an
truoju Austrijos himnu. 

Šiais metais ne tik „Mė
lynąjį Dunojų", bet ir kitus J. 
Strauss sukurtus kurinius 
dažniau, kaip visuomet, gir
dime radio bangose, šokių sa
lonuose bei koncertų salėse. 

Johann Strauss sukūrė per 
500 kūrinių. B jų net 400-
valsai! 

Šalia „Mėlynojo Dunojus", 
didelio populiarumo susilaukė 
„Vienos miško pasakos" („Ge-
schichten aus dem Wiener 
VVald"). „Vynas, moterys ir 
dainos" („Wein, Weib, Ge-
sang"), „Rožės iš pietų" (Rosen 
aus dem Sueden"), „Pavasario 
balsai" (Fruelingsstimmen") ir 
kiti. 

Johann Strauss neapsiribo
jo, kurdamas tik valsus bei 
kitą šokių muziką. Sukūrė ir 
nemažai operečių. Daugiausia 
yra išpopuliarėjusios ir pla
čiai žinomas: „Šikšnosparnis" 
(„Die Fledermaus"), „Čigonų 
baronas" („Der Zigeuner ba-

- • . 
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Pamilęs Lietuvą ir 
lietuvišką duoną 

Profesoriui VV'illiamui 
R. Schmals t i egu i 70 

Š.. m. spalio 3 d. sukanka 
septyniasdešimt metų, kai 
Sayre, Bradford apskrityje, 
Pennsylvania, gimė šiuo metu 
žymiausias amerikiečių baltis
tas, labai daug Lietuvai nusi
pelnęs žmogus, Pennsylvania 
valstijos universitc r .Unver-
sity Park) profe t.!oS Wil-
liamas Schmals* is (Wil-
liam Riegel Schm }g). 

Profesorius — vienturtis an
glikonų dvasininko sunūs, o jo 
protėviai j au daugiau kaip 
prieš porą šimtmečių į Penn
sylvania atkeliavo iš Vokieti
jos. Jo namuose ant sienos įre-
minti-kabo dar ir su vokiška 
giesmele bei angeliukais pa-
gračii||i^senelio gimimo metri
kai. Autoironiją mėgstantis 
profesorius juokauja, kad jis 
kilo iš tų Pennsylvania vo
kiečių, kurie buvo labai geri 
žemdirbiai, bet, menki kalbi
ninkai. ; anoj yjeoo Amerikos 
prezidento, jie buvę tokie 
žiopli, kad per daugybe metų 
padoriai neišmoko anglų kal
bos (užtat sukūrė specialų vo
kiečių dialektą Pennsylvanian 
Dutch!). 

Gyventi ir dirbti profesoriui 
teko daugybėje Jungtinių 
Amerikos Valstijų vietų. Dalis 
jo vaikystės prabėgo Pietų 
Dakotoje. 1950 m. jis su pagy
rimu baigė Minesotos univer
sitetą. Įvairius kalbotyros kur
sus klausė Columbia, George 
Washington universitetuose. 
Tačiau kaip būsimajam baltis
tui., jam. ypač didelės įtakos 
turėjo studijos Pennsylvania 
universitete, Philadelphia. 
Mat jo studijų metu šis uni
versitetas buvo svarbus baltis
tikos centras, kokio niekada 
nebuvo ir tikriausiai niekada 
nebus Amerikoje. Universiteto 
Baltų ir slavų filologijos sky
riui tada vadovavo labai daug 
lietuvių kalbos mokslui nusi
pelnęs šveicaras Alfredas Sen-
nas. (Alfred Senn). 

Š. m. balandžio 29 d. Kaune, 
Vytauto Didžiojo universitete, 
šimtųjų gimimo metinių proga 
įvyko speciali šiam mokslinin
kui skirta konferencija, jo 
sūnui — JAV Wisconsin uni
versiteto profesoriui. žymiam 
naujųjų laikų Lietuvos istori
jos tyrinėtojui Alfredui Eri-
ch.ui Sennui buvo suteiktas 
garbes daktaro vardas. 

Jo iniciatyva pakviesti čia 
darbavosi Vincas Krėvė-
Mickevičius, Antanas Salys, 
Vincas Maciūnas. Ą. Sennas 
vadovavo W. Schmalstiego 
daktaro disertacijai apie slavų 
kalbų įtaką lietuvių kalbai. 
Savo globotiniui jis parū
pindavo geras stipendijas. 
Profesorius V. Krėvė-Micke
vičius W. Schmalstiegui dėstė 
rusų kalbą ir kartais pykdavo 
ant savo studento, kam šis 
rašydavo tokius ilgus rašo
muosius darbus, nes įveldavo 
daugiau klaidų, o profesorius 

gaišdavo daugiau laiko jas 
taisydamas. Kaip puikų peda
gogą ir labai šviesią asmenybę 
W. Schmalstiegas prisimena 
profesorių Antaną Salį. Šio 
profesoriaus lietuvių kalbos 
paskaitas vienu metu lankė 
t rys labai stropūs studentai — 
vienas žydas, vienas lietuvis 
(Kostas Ostrauskas) ir vienas 
j a u „grynas" amerikietis \V. 
Schmalstiegas. Kolegos stu
dentai šią trijulę buvo prami
nę „Lietuvos patriotų klubu" 
ir šaipėsi, jog šio klubo šūkis: 
„Chicago today, the vvorld to-
morrovv". Draugystė su lietu
viais lėmė, kad profesorius jau 
studijų metais kalbėjo lietu
viškai. Ypač dažni jo lietu
viškų pokalbių bendrininkai 
buvo Kostas Ostrauskas ir An
tanas Klimas. Profesorius at
silygindavo savo biči liams 
lietuviams taisydamas jų ra
šomus angliškus tekstus. Jis 
juokauja, kad pirmasis lietu
vių rašytojas, su kurio gyveni
m u ir kūryba neblogai susi
pažino, buvo Jonas Biliūnas, 
mat apie šį rašytoja K. Os
t rauskas rašė disertaciją. 

W. Schmalstiego kebas į 
mokslą nebuvo visai lengvas. 
Vasaros atostogų metu jam 
teko išbandyti įvairių su kal
botyra toli gražu nesusijusių 
darbų. Mažutyje restoranėlyje 
j is pardavinėjo kiaušinius su 
lašiniais ir ledų patiekalus. 
Biologijos. profesoriaus ūkyje 
kaupė tulpes ir kukurūzus. 
Dirbo matininko padėjėju — 
kalė kuoliukus, pagal kuriuos 
buldozeriai vertė žemes nau
j iems Amerikos keliams. Jau 
turėdamas magistro laipsnį. 
dfldfrHįįiu-fordu vežiojo ekskur-
saftta0>*iew ifranpsbire į gra
žųjį George ^asfungton kal
ną. 

1956 m. Pennsylvania uni
versitete gavęs filosofijos dak
taro laipsnį, W. Schmalstiegas 
išvyko darbuotis į Kentucky 
univerąįtetą. 1959-1962 m. 
kalbotyrą, rusų ir prancūzų 
kalbas jis dėstė Lafayette 
kolegiją Eastone. 1963 m. jis 
persikėlė į savo buvusį Alma 
mater Minnesota universitetą. 
Įdomu, kad Lafayette kolegi
joje W. Schmalstiego vietą 
užėmė geras jo bičiulis, būsi
masis Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius Bronius 
Vaškelis. Br. Vaškelis su šyp
sena prisimena, jog kai kolegi
jos vadovybė svarstė jo įdar
binimo klausimą. W. Schmal
stiegas lietuviškai jam pata
rinėjo, kaip jis turi derėtis del 
savo darbo sąlygų. 

Nuo 1965 m. iki šiol W. 
Schmalstiegas labai sėkmin
gai profesoriauja Pennsylvani-
jos valstijos universitete. Čia 
j a m tenka ar teko dėstyti 
rusų. senąją slavų kalbą, san
skritą, hetitų, lietuvių kalbas, 
istorinę kalbotyrą ir kitus fi
lologijos dalykus. 

Profesorius W. Schmalstie
gas savo ilgametį pedagoginį 
darbą visą laiką gražiai derino 
su moksline tiriamąja veikla. 
Gal keliolikos šalių leidiniuose 
j is paskelbė daugybę straips
nių įvairiais indoeuropeisti-
kos. baltistikos, slavistikos, ben
drosios kalbotyros klausimais. 
Ypač didele šių straipsnių da
lis tenka Vilniuje leidžiamai 
Baltisticai. 

Dauguma profesoriaus iš
leistų knygų taip pat yra skir
ta baltistikai. Ypač jis pamėgo 
XVII amžiuje išnykusią prūsų 
kalbą. 1965 m. W Schmalstie
gas išleido studentams skirtą 
šios kalbos vadovėlį Senovės 
prūsų kalbos skaitymai (Rea-
dings in Old Prussian). Dau
gelio metų tyrinėjimus jis api
bendrino puikiose knygose. 

DAINŲ SPARNAIS 

Prof. J. Pikūno vakaro svečiai. Iš kairės: A. Palujauskienė, prof. J. Pikūnas, V. Kochanskyte, A. Va
siliauskienė, A. Goštautas. 

Senovės prūsų kalbos gramati
ka (An Old Prussian Gram-
mar, 1974) ir Senovės prūsų 
kalbos studijos (Studies ir Old 
Prussian. 1976). W. Schmal
stiegas yra vienas iš autorių 
turbūt pačio sensancingiausio 
mūsų dešimtmečių prūsistikos 
straipsnio: jis kartu su nese
niai mirusiu JAV latvių kalbi
ninku Valdžių J. Zepu ir jau
nu amerikiečių mokslininku 
Stephen C. McCluskey aprašė 
pastarojo Baselyje surastą 
prūsiško tekstelio nuotrupą, 
kuri šiuo metu laikoma pačiu 
seniausiu išlikusiu baltų kal
bų tekstu. 

Iš apibendrinamojo pobūdžio 
lietuvių kalbos tyrinėjimų di
džiausio dėmesio, be abejo, 
nusipelno \V. Schmalstiego 
veikalas Lietuvių kalbos isto
rinė sintaksė <A. Lithuanian 
Historical Syntax, 1988?. Mi
nėtina čia ir Lituanus žurnale 
paskelbta studija „Lietuvių 
kalba — praeitis ir dabartis" 
<The Lithuanian language — 
Past and Present, 1982). Pro
fesorius yra bendraautoris ir 
turbūt pačio populiariausio 
užsienyje išleisto lietuvių kal
bos vadovėlio. Tai jo kartu su 
Leonardu Dambriūnu ir Anta
nu Klimu parašytas Dabar
tines lietuvių kalbos įvado" 
Tntroduction to Modern Lith
uanian. 1966;. 1993 m. pasi
rodė jau penktasis šios knygos 
leidimas! Beje. šią tokią popu
liarią lituanistikos knygą pre
lato Juozapo Antano Kara
liaus lėšomis išleido tėvai 
pranciškono! 'Brooklyn. New 
York'. 

Pasaulio baltistams profe
sorius W. Schmalstiegas pa
darė iabai didelę paslaugą į 
anglų kalbą išversdamas žy
miojo latvių kalbininko Ja
nio Endzelyno veikalą Baltų 
kalbų garsai ir formos 'Com-
parative Phonology and Mor-
phology of the Baltic Langua-
ges, 1971;. Verte profesorius 
šią knygą iš lietuviško verti
mo, o su latviškuoju originalu 
ją sutikslino JAV latvių kalbi
ninkas Benjaminis Jėgeris. 
Lietuviai gali džiaugtis, jog 
angliškai skaitantieji kalbi
ninkai ir šiaip Lietuva besido
mintys žmonės turi gerą lietu
vių kalbos istorijos apybraižą 
— tai profesoriaus Zigme Zin
kevičiaus knyga Lietuvių kal
bos istorija (The History of the 
Lithuanian Language. 1996' 
Ir čia neapsieita be W. 
Schmalstiego pagalbos: jis re
dagavo Ramutės Plioplytes 
vertimą, parašė jam įžangą. 
Akademinės Lietuvių kalbos 
gramatikos angliško leidimo 
i Lithuanian Grammar. 1997 
autoriai taip pat dėkingi kal
bininkui: jis kruopščiai per
žiurėjo anglišką knygos teks
tą. 

W. Schmalstiegas daugelj 
metų aktyviai bendrauja su 
JAV lietuvių mokslinėmis or
ganizacijomis. J is vienas pa
čių aktyviausių žurnalo Litua-

J. PIKUNO KŪRYBOS VAKARAS KALNE 

buvo pristatytos šio centro 
išleistos dvi knygos: Pikūno 
grafoskopinės skalės fPGS> 
vadovas ir Meilės psichologi
ja. Taip pat buvo pranešta ir 
apie dar vieną Pasaulio lie
tuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centro ruošiamą lei
dybai knygą Asmenybės vysty
masis papildytą leidimą. 

Renginį vedė Pasaulio lietu
vių kultūros, mokslo ir švie
timo centro vadovas V. Kubi
lius. Dr. A. Vasiliauskiene 
renginio svečiams pristatė 
profesoriaus biografiją ir vi
sus nuopelnus Lietuvai. Gra
žių žodžių apie profesorių iš
girdome ir iš dabartinio VDL" 
psichologijos katedros vedėjo 
A. Goštauto lūpų. Jis kvietė 
dar ne kartą profesorių su
grįžti pas studentus. Docentė 
A.Palujanskienė pristatė greit 
pasirodysiančią knygą Asme-
nybės vystymasis. Be galo ma
lonu buvo klausytis aktorės V. 
Kochanskytės skaitomų iš
traukų iš J. Pikūno Meilės psi
chologijos. Žodžiai ..kaip šir
dies ritmui sutrikus negali ti
kėtis sveiko gyvenimo, taip ir 
be meilės negali rasti laimės 
šaltinio ir sulaukti prasmin
gos ateities" tarsi apvainikavo 
visą vakarą. Po šių žodžių 
padėkoti susirinkusiai publi
kai atsistojo pats prof. J. Pi
kūnas. Jis. kaip visada, nesto
kojo humoro, bet ir jaudinosi, 
matydamas susirinkusį gausų 
kolegų, studentų, pažįstamų 
ir kitų gerbėjų būrį. 

S. Nosova i t ė 

Jau daugelį metų iš eilės 
prof. Just inas Pikūnas vieši 
Lietuvoje. dėstytojaudamas 
Vytauto Didžiojo universitete 
'.VDU). Ne vienus metus pro
fesorius pirmininkauja socia
linių mokslų fakulteto psi
chologijos katedros bakalau
rų ir magistrantų diplominių 
darbų gynimo komisijoje. Šis 
žmogus savo garbingame am
žiuje duoda didžiuli įnašą Lie
tuvos psichologijos mokslui. 

Prof. J . Pikūnas sukauptas 
žinias skleidžia ne tik savo 
s tudentų srautui. Jis yra pa
siekiamas daugeliui Lietuvos 
žmonių. Profesorius išleido ne 
vieną knyga lietuvių kalba ir 
greitu metu ruošiama išleisti 
da r vieną leidinį. 

Šių metų birželio 17 d. Pa
saulio lietuviu kultūros mok
slo ir švietimo centro dėka 
buvo suorgan;zuotas -Justino 
Pikūno kury b/ s vakaras, kur 

Virginijos Bruožytes-Mu-
liolienės rečitalis Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
rugsėjo 18 d. buvo vienas 
širdingiausių muzikinių įvy
kių šių metinėje L. Bendruo
menes veikloje. 

Solistė, gimusi Melbourne. 
Australijoje, ir dabar glaudžiai 
susijusi su muzikiniu gyveni
mu Cleveland. Ohio. įrodė, ką 
reiškia įgimtas ta lentas , gera 
mokykla ir noras pradžiuginti 
žmones. Esu ją čia girdėjęs 
prieš keliolika metų nepa
mirštamame ..Svajonių" trio 
koncerte. 

Šeštadienio vakaro auditori
ja 'pernelyg retoka dėl greit
kelių „baubo' priėmė jos dai
navimą, kaip Shakespearo 
„Dvyliktojoje naktyje" kuni
gaikštis Orsino: If music be 
the f(x>d of luve. play on, Igive 
me the exce<< ofit. Šiuo atveju, 
prieš pabaigą pasigirdus pu
blikos šūksniams „dar, dar, 
dar...". V. Bruožytės reper tua
ro excess pasidarė ne per
viršis, bet t rokštamo grožio 
pratesima.-. Džiugesys viešpa
tavo salėje Furor divinus. 

To įkvėpta, ji su kiekviena 
daina vis naujai atsiskleisda
vo, skirtingai interpretuoda
ma dainos turinio charakterį . 
Kartais paaiškindama klausy
tojams dainų prasme. Kai 
kam tai atrodė be reikalo. 
Mano išmone, pravar tu maž
daug žinoti dainuojamą teks
tą. 

Margai įvairus jos repertua
ras — 26 dalykai. geVai žinomi 
vokalo mėgėjų tarpe. Neabejo
tinas šedevrų lobis, plius dvi 
lietuvių estrados dainos, taip 
atliktos su broliu Arūnu, paly
dinčiu duetą gitara. J aud inan 
tis momentas. 

Pirmo; daly B. Budriūno 
„Tėviškėlė", A. Bražinsko „Kai 
ateis pavasaris" ir ta pakili V. 
Klovos harm. liaudies daina 
„Rūta žalioji". Tada dvi nuos
tabios G. Puccini arijos (italų 
kalba). J . Gruodžio „Aguo
nėlės" „Rugiagėlės", ir roman-
•tiškoji F. Mendelssohno „Dai
nos sparnais". Po to keli vo
kiečių „Lieder" vokiškai. Prieš 
tai jos subtilus akompanuoto-
jas , pianistas iš Clevelando. 
Michael Borovvitz paskambino 
nostalgišką Naujalio „Noktur-
ną". Tada solistė padainavo A. 
Bražinsko „Esi gyva. esi 
gyva." 

nus bendradar: ių. 1982 m. jis 
po Marijos Gimbutienės buvo 
išrinktas Baltu studijų plėtros 
sąjungos (Ass- ciation for the 
Advancement of Baltic Stu
dies ' pirmininku. 1991 m. W. 
Schmalstiegas rinko Amerikos 
moksiininku parašus peticijai 
JAV prezidentui, kad būtų 
pripažinta Lietuvos nepriklau
somybė. Daugiausia šio mo
kslininko iniciityva Pennsyl
vania valstijos universitete 
1997 m. įvyko simpoziumas 
„Pirmoji spausdinta lietuviška 
knyga" 'The FiraU Lithuanian 
Printed Book Be kita ko, čia 
W. Schmalsti' _ui buvo įteik
tas Pirmosios i.etuviškos kny
gos sukakčiai -<irtas sidabri
nis medalis ';;itorius Petras 
Repšys). Gabnie prisiminti 
taip pat, kad 1990 m. Balti-
mores vyčiai VV Schmalstiegą 
apdovanojo žymeniu „Friend 
of Lithuania" uetuvių drau
gas). 

Ne vienas lietuvių moksli
ninkas prisimena malonias 
dienas, pralėktas ir profeso
riaus W. Schmalstiego na
muose. Jie juokauja, kad 
jiems čia teko miegoti toje gar
siojo lovoje, kurioje ilsėjosi W. 
Schmalstiego mokytojas gar
susis prancūz: kalbininką.^ 

Virginija Bruožytė-Muliolienc 

Vokalo perlų vėrinys pažiro 
ir antroje dalyje. Vis kiekvie
nas kitoks — su artistišku 
įvaldymu įtaigiai atliekamas 
C.F. Gounod „Serenada" ir K. 
Kavecko „Na. tai kas9" M. 
Ravelio „Vokalise". F. Obra-
dors „EI Vito". Pastarąjį atliko 
su aitriu ispanišku tempera
mentu. Vėl kelis įspūdingus 
numerius prancūziškai ir Cole 
Porter'io „Gest Magnifiąue!" 
Įsijausdama į slaviškos dai
nos sielą, M. Dvorak „Rusal-
ką". Puikiai nuskambėjo V. 
Herbert „Art is calling for 
me". Pabaigai kelis G. Gersh-
win ir Lerner bei Loevve legen
dinius „hits", kaip „I Got 
Rhythm" ar „I could have 
danced all night". Čia itin tiko 
jos žavingas rūbas! Žodžiu. 
visapusiška menininkė, su 
maloniu soprano tembru, pa
kankamu diapazonu, grakš
čiais judesiais. Pianistas Boro
vvitz įterpė lyrišką J. Masse-
net „Meditaciją". 

Jei apie V. Bruožytė per visa 
puslapį rašoma programos 
lankstinuke, tai apie Michae! 
Borovvitz — nė sakinio. Matyt, 
nesuspėta. Koncertą rengė 
Lietuvių dienų komitetas, be
veik ekspromtu. Daug kas ne
buvo tikras dėl tikslios datos. 
Kurie klausosi lietuvių radiją, 
sužinojo, kad bus šeštadienį, o 
ne sekmadienį, kaip įprasta. 
Apskritai, lietuvių apylinkėje 
informacija šlubuoja. Taip ir 
liko žmonės tūnoti šeštadienio 
vakarą namuose, neparagave 
to reto „muzikos maisto", apie 
kurį taip gražiai eiliavo didy
sis Shadespear. Neparagavo ir 
skanių, geravalių ponių pa
ruoštų patiekalų. 

P r . Visvydas 

Andre Martine, žymūs ameri
kiečių, japonu mokslininką:, 
bet lietuviai ir čia ko gero su
darytu daugumą. 

Tikriausiai sunku būtų su
skaičiuoti, kiek kartų profe
sorius lankėsi Lietuvoje ir 
kiek jis čia turi draugų. Pirmą 
kartą su žmona Emilija jis čia 
atvyko 1968 metais. Tačiau 
ypač maloni kelionė i Lietuvą 
buvo jiems 1994 metų rudeni, 
kai senasis Vilniaus universi
tetas, švęsdamas savo įkūrimo 
415-sias metines. W. Schmal
stiegui kartu su neseniai mi
rusiu istoriku jėzuitu Pauliu
mi Rabikausku, įžymiuoju 
rusų baltistu Vladimiru Topo
rovu ir JAV politologu Tomu 
Remeikiu suteikė garbės dak
taro vardą. 

Gausus būrys Profesoriaus 
bičiulių Lietuvoje nuošir
džiausiai jį sveikina gražaus 
jubiliejaus proga, linki geros 
sveikatos ir sėkmes darbuose, 
už daug ką jam dėkoja ir kar
tu gailisi, kad del „technišku 
kliūčių" jie negali įteikti jam 
taip jo pamėgtos juodos lietu
viškos duonos kepalo. 

Alg i rdas S a b a l i a u s k a s 
Lietuvių kalbos instituto 

direktorius 

Daivos Karu/aites personaline paroda ruošiama Čiurlionio gale
rijoje. 5620 S. ( laremont. Chicago, 111. Atidarymas — spalio 8 d., 
penktadienį. 7:4o vai. vak. Atidarymo programoje akt. Audre Bu
drytė skaitys dailininkes poezija. Lina Bulovaitė šoks išraiškos 
šoką. Taip pat bus eksponuojamas vaiku menas. 
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Leidiniai 
KAIP IŠLIKO MŪSŲ MAŽA ŠALIS 

Japonijos Chubu universite
to profesorė Sachiko Hatana-
ka, iš kultūrinės antropologi
jos pozicijų tyrinėjusi Austra
luos lietuvių išeivių bendruo
menę, atvyko ir j jos etninę 
tėvynę — Lietuvą. Ją sudomi
no, kaip grėsmingų istorinių 
įvykių ir okupacijų verpetuose 
išliko ši maža šalis, vėl ir vėl 
atkūrusi savo nepriklausomy
bę. Nuo pirmojo atsilankymo 
1992 m. Sachiko Hatanaka į 
Lietuvą atvykdavo kasmet, 
gilinosi i jos istoriją, ypač i lai
kotarpį 20 amžiaus pradžios. 
Ji parašė ir japonų kalba iš
leido knygą Lietuva. Kaip iš
liko maža šalis. Si knyga Ja
ponijoje jau susilaukė dviejų 
laidų, o neseniai leidykla 
„Tvermė" ją išleido lietuvių 
kalba. Iš japonų kalbos ją 
vertė Arvydas Ališauskas. Lie
tuviškai išleistos knygos vir
šelio aplanke išspausdintas 
fragmentas iš Drauge paskelb
to Pilypo Naručio rašinio apie 
šios knygos japonišką laidą. 
Be kita ko, P. Narutis Drauge 

. rašė: „Tai bene pirmoji knyga 
japonų kalba apie daug kentė
jusią Lietuvą. Japoniškai pa
rašytos knygos pirmame pus
lapyje lietuviškai įrašyta: Re-
ąuiem sovietų aukoms Lietu
voje. 

Remiantis laisvės kovų daly
vių, buvusių partizanų, Sibiro 
tremtinių, tarp jų inteligenti
jos atstovų, likimais ir pasako
jimais, knygoje atkurtas sun
kus Lietuvos kelias į nepri
klausomybę, vaizduojama, 
kaip dabar vyksta sovietinės 
sistemos suniokoto žmonišku
mo reabilitacija (atstatymas). 
Atskiras skyrius skirtas Lie-

. tuvos diasporai, išeivijai. Nu
šviečiamos emigracijos, pasi
traukimo iš tėvynės priežas
tys, Amerikos lietuvių kelta 
Lietuvos laisvės byla. 

Dalyvaujant į Lietuvą vėl at
vykusiai autorei Sachiko Ha
tanaka, Seime buvo surengtos 
knygos Lietuva. Kaip Miko 
mota šalis sutiktuvės. Dalyva
vo tuo metu vykusios tarptau
tinės konferencijos „Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos 1939 m. 
slaptieji susitarimai ir jų pa
dariniai Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybėm", o taip pat poli
tinių kalinių, tremtinių ats
tovai, tarp kurių buvo ir grupė 
S. Hatanaka knygos herojų. 

Gyventojų Genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro darbuo
toja Nijolė Gaškaitė-Žemai
tienė pasakė, kad kartu su ja 
knygos autorė lankėsi buvu
sioje KGB irštvoje, su skaus
mu apžiūrėjo kankinimų ka
meras, žvelgė į nukankintų, 
myriop pasmerktų partizanų 
nuotraukas. Ji daug metų 

važinėjo po Lietuvos mieste
lius ir kaimus, iš laisvės kovo
tojų gyvų pasakojimų ir atsi
minimų atkūrė, knygoje sura
šė lietuvių tautos pasiprie
šinimo okupantams istoriją, 
nagrinėjo tautino savimonę. 
Norėdama kuo giliau, auten
tiškiau pažinti mūsų kraštą. 
jo žmones ir likimus, Sachiko 
Hatanaka buvo net apsigyve
nusi pas nuošalaus Plungės 
rajono Babrunger.ų kaimo 
senukus, dalyvavusius parti
zaninėse kovose, patyrusius 
Sibiro tremtinių dalią. Vertėju 
pasitelkusi angliškai kalbantį 
vilnietį studentą, iš šių senu
kų pasakojimų, pergyvenimų 
autorė įdomiai, originaliai ap
rašo okupacijų žiaurumus, 
partizaninės kovos pobūdį. 

Knygos sutiktuvėse kalbėjęs 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos pirmininkas Povilas 
Jakučionis pabrėžė, kad kny
gos privalumas yra tas, kad 
šiurpūs Lietuvos istorijos 
tarpsniai nušviečiami, re
miantis okupacijos žiaurumus 
ir kovas pergyvenusiais žmo
nėmis, jų autentiškais pasa-

Knygos Lietuva. Kaip išliko maja šalis auton •Sachiko Hatanaka (viduryje) su šios knygos he-
rojėmis — tremtinėmis, sovietiniu kalėjimų kalinėmis. Nuotr. Auksuolės Čepaitienės 

listams, kiek plačiajai visuo
menei (p. 71. Užtat čia nėra, 
kaip įprasta moksliniuose vei
kaluose, nuorodų į panaudo
tus šaltinius, nors prireikus, 
tokia informacija įterpiama 
tekste. Knygos pabaigoje pa
teikiamas specifinių architek
tūros terminų žodynėlis bei 
panaudotos literatūros sąra
šas. Taigi norintiems suteikia
ma galimybė bet kokiu, vei
kale nagrinėjamu, klausimu 
pasižiūrėti į kitų autorių dar
bus. 

Autorius nesiekia atkurti ir 
proistoriniais laikais buvusios 
Lietuvoje trobesių puošybos, 

DEFICITINE PAVASARIO KNYGA 

kojimais. Autorę mažiau dom 
no priešų parašyti sovietiniai sakydamas, kad „Lietuvos kai-
dokumentai. iš jų sudarytos m o trobesių puošyboje 'mūsų 
archyvinės bylos. Ji ieškojo 
ne tiek abejotinos vertes KGB 
archyvų, kiek gyvų liudininkų 
— buvusių partizanų tremti
nių, nepriklausomoje Lietu
voje ugdytų inteligentų. P. 
Jakučionis pasakė, kad, pasi
rinkusi tokią knygą rašymo 
metodiką, S. Hatanaka — 
viešnia iš tolimos šalies, visai 
kitokios kultūros, geriau su
prato mūsų problemas ir lū
kesčius, negu kai kurie mūsų 
istorikai, sociologai ar politi
kai, kurie tiesa pripažįsta tik 
tai, ką suranda parašyta KGB 
tardytojų ir budelių. 

P. Jakučionis taip pat pa
žymėjo autorės dėmesį po 
tremčių, kalėjimų, persekio
jimų išlikusiai nepriklausmos 
Lietuvos inteligentijai. Sachi
ko Hatanaka su užsispyrimu 
Lietuvoje ieškojo ir surado ke
letą iš tremties grįžusių seno
sios kartos inteligentų, jos 
žodžiais „išlaikiusių socialinio 
elito pavidalą". Remdamasi jų 
žodžiais, samprotavimais, au
torė padarė nemažai apiben
drinimų, savitai, originaliai ir 
geranoriškai pavaizdavo, kaip 
istorinių kataklizmų pavojuo
se išliko mūsų maža šalis. 

Knygos pristatyme kalbėju
si Sachiko Hatanaka pasakė, 
kad savo darbuose ir raštuose 
ji dar norėtų grįžti prie Lietu
vos temos. 

Algimantas A 
Naujokaitis 

VERTINGAS LEIDINYS LIETUVIŲ 
KULTŪRAI PAŽINTI 

ta išimtinai senojo Lietuvos 
kaimo medinių trobesių puo
šybai. Tai tarsi albumas su 
111 fotonuotraukų. 132 pie
šinių lentelėmis, kuriose yra 
1.282 kruopščiai metrikuoti 
įvairių architektūrinių ele
mentų piešiniai. Be pratarmės 
ir įvado, veikalo dešimtyje 
skyrių nuodugniai aptariama 
gyvenamųjų namų ir ūkinių 
trobesių įvairios puošiamos 
dalys bei elementai: stogo galo 
skliautas 'autorius jį vadina 
skydu), vėjalentės ir karnizai, 
lėkiai, kolonos, tvorelės, sienų, 
langų, durų, vartų ir šulinių 
pagražinimo būdai bei prie
monės. 

Veikale teigiama, jog „ši 
knyga skiriama ne tiek specia-

Jurgis Gimbutas. Lietuvos 
kaimo trobesių puošmenos. 
Vilnius, 1999. Išl. Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institu
tas. 

Tarp žymiausių Lietuvos 
kaimo architektūros tyrinė
tojų ypač ryški JAV gyve
nančio tautiečio architekto dr. 
Jurgio Gimbuto pavardė. Var
gu kas nėra skaitęs, o juo la
biau suskaičiavęs, kiek jo 
straipsnių yra paskelbta bos-
toniškėje Lietuvių enciklopedi
joje. O kur dar daugybe kitų ty
rinėjimų, knygų. Neseniai 
Lietuvos skaitytojus nudžiu
gino naujas, išvaizdus, didelio 
formato, nemažos apimties ir 
tikrai turiningas šio autoriaus 
darbas Lietuvos kaimo trobe
sių puošmenos. Ši knyga skir-

laikai' apima ne daugiau, kaip 
du ar tris dešimtmečius po 
Antrojo pasaulinio karo", nes 
„tradicinis kaimas buvo su
žlugdytas sovietinės okupaci
jos" (p. 10). Iš tikrųjų gaila, 
kad nepriklausomojoje Lietu
voje iki 1940 m. nebuvo visą 
kraštą apėmusio kraštotyrinio 
judėjimo, todėl nebuvo visapu
siškai suinventorinti, apra
šyti, nufotografuoti visų etno
grafinių sričių gražiausi kai
mai, viensėdžiai, pastatai bei 
jų puošmenys. Tik nedaugelis 
tokios medžiagos liudija, kokio 
nuostabiai gražaus būta Lietu
vos kaimo. Apie tai galima 
spręsti iš dabar knygoje pa
teiktų trobesių, kitų sodybos 
elementų puošybos pavyzdžių. 

Puošmenų įvairovė neabejo
tinai priklausė nuo kaimo 
meistrų nagingumo, išradin
gumo, estetinio skonio, taip 
pat nuo trobesio paskirties, jo 
stogo formos ir kt. Jau vien 
nuotraukose bei piešinių len
telėse pateiktieji pavyzdžiai 
liudija buvus nepaprastai di
delių stogo galus užbaigiančių 
lentinių skydų, nuolaidžius 
stogo pakraščius sutvirti
nančių lentų — vėjalenčių ar 
prie kraigo stogą puošiančių 
lėkių įvairovę. Čia ir „ar
kliukai", „gaidžiai", kitokie 
paukšteliai, „ragai", kartais 
netgi žmogaus siluetai. O kur 
įvairiausi išpjaustymai dantu
kais, žiedlapiais, pagaliau net
gi tapyba. Būdinga ir tai, kai 
puošta ne tik gyvenamieji na
mai, bet ir klėtys, daržinės, 
jaujos. O kur dar prieangių, 
prieklėčių įvairiai profiliuotos 
kolonėlės, tvorelės trobesio 
sienų kertes, sijų, gegnių ga
lus nuo lietaus ir drėgmės 
saugančių lentinių apmušalų, 
langų ir langelių puošimas 
įvairiausiais geometriniais or
namentais, rombų, eglučių 
kombinacijomis, kiaurapjūviu, 
netgi skobtiniais puošmeni
mis. Įspūdingos namų. klėčių, 
netgi ūkinių trobesių durys, jų 
apkaustai. 

Tad neperdedant galima 
pasakyti, jog ši Jurgio Gimbu
to dovana skaitytojui yra tikra 
priešsovietinio Lietuvos kai
mo, įskaitant ir miestelius bei 
dvarelius, medinių pastatų 
papuošimo būdų ir pačių puoš
menų enciklopedija. Skaitai šį 
veikalą ir džiaugiesi mūsų 
protėvių dvasingumu, meile 

Šiemet ryžausi žūtbūt gauti 
metinį, visad mielai skaitomą 
Poezijos Pavasarį '99, kurį 
Literatūrot ir meno recenzen
tas Juozas Smeglas pavadino 
„Plyta saturnalijoms" — taigi 
pavasario šventėms. Bet ar jos 
tiražo pakak, norintiems nu
sipirkti? Kur tau pakaks! Iš
leista tik 1,000 egzempliorių. 
Knyga tapo deficitine preke. 

Birželio pradžioje užaliar-
mavau giminaites Kaune. 
Kaunas yrą Kaunas. To mies
to moteryaVjei ko nors degant 
reikia, pasistengia parūpinti. 
Žinoma, ju/ entuziazmui su
tvirtinti, pravartu nusiųsti de
ramą čekį. Jei toks su laišku 
dingsta erdvėje (taip ir atsiti
ko), tai siųsk kitą. Kantriai 
laukiau. Po kelių savaičių, 
žiūrėk, atskrido trokštamas 
Pavasaris, drauge su Sigito 
Parulskio ir Aido Marčėno ori
ginaliai sudaryta bendra rink
tine 50 eilėraščių. 

Ar verta šitaip atkakliai 
ieškoti Pavasario knygos, ne
gailint nei laiko, nei išlaidų? 
Nedvejodamas atsakau: verta. 
Šalia pakilaus patriotinio šū
kio „veidu i Lietuvą", prisipa
žinsiu, man visad labiau rū
pėjo lietuvių kalbos ir kul
tūros gyvybė. O lietuviškiausi 
žodžiai gyvena poezijos tek
stuose. Ir dabartiniame alma
nache, nepaisant, kad jame 
nedalyvauja dalis pačių žy
miausių poetų, kad nėra 
įprastų naujos grafikos ilius
tracijų, vis dėlto pakanka to, 
kas yra XX amžiaus pabaigos 
lietuvių poezijos būklei paro
dyti. Maždaug 100 lietuvių au
torių ir maždaug 20 verstųjų 
kitataučių. 

Randu čia ir rimuotas, eufo
rijos grožio sklidinas, eiles, su 
mums artima romantika, iš
mintimi, su keliančiais vaiz
diniais. Randu ir postmoder
nizmo vėju įpūstą įvairią ver-
librinę eile rašą. Ir vieną kitą 
vulgarų žodį. Ir eksperimenti
nę prozodiją. kad ir Alvydo 
Šlepiko vertikalinėm raidžių 
virvėm sumontuotą „Sveti
mas" ar Luanos Stebulės „Ta
vo". Knyga pabaigoje yra 

Manto Gimžausko raštvedy-
biniai ..Čekių eilėraščiai", taip 
pat kompiuteriu sukurpti To
mo S. Butkaus ir Marlett Fon-
to „atgimimai" (generuotos 
kalbos mutacija 7 miestų aikš
tėms). Savotiški rebusai. Žo
džiu, modernioji Europa. 

Su malonumu skaitau Judi
tos Vaičiūnaitės grakščius 
„Gatvės artistas" ir „Keturios 
karalienės". Jautri lyrika srū
va iš Jono Strielkūno ciklo 
„Viduržiemio meilė". Bet ir 
negirdėtų poetų įnašuose daž
nai atrandu staigmenų. Štai 
Jūratės Sučylaitės eilėraščio 
pradžia: „Šlapiomis gatvėmis 
klaidžioju/ į parankę lietaus 
įsikibusi," Toliau: „o staklės 
širdies/ nepailstamai dunksi". 
Liudvikas Giedraitis savo ne
ilgą verlibrą „Beviltiškas lie
tus", deja, murkdo beviltiškoj 
sintaksėj. 

Keturvėjišku palyginimu ei
les „Iš nemigos naktų" prade
da Aušrinė Zulumskytė: „lyg 
ne naktis ne mėnesiena — / 
tamsa lyg boba vienanaakė/ 
kažką man būrė — ką — vis 
viena — /ji būrė tyliai — man 
nesakė". Linksmais įvaiz
džiais, turiningu žodynu ki
birkščiuoja Darius Šimonis. 
Karnavališkai satyriškas, iš
radingas poetas. Štai eilėraš
čio pradžia: „Senyvas garso-
nas akim liliputo / šį rytą šalia 
Nefertitės nubudo". Pabaigoje: 
„Pelėda pro orlaidę ūbavo 
gūdžiai: /taip buvo per amžius 
— labanakt vaikučiai". 

Eleginis išgyvenimas, be 
abejo, kur kas dažnesnis lietu
vių lyrikoje. Viena tokių rim
tojo tembro poečių yra Gra
žina Cieškaitė. Gal jos eksta-
tiškas kalbėjimas ir per ilgas, 
bet muzikos jame nestinga. 
Neretai išnyra įtaigūs posa
kiai. Būtent: „kai krenta žolėn 
sidabriniai tylėjimo vaisiai — 
/širdis nelauktai kitą širdį 
kaip giesmę išgirsta". Arba: 
..aš vėl pagijau nuo daiktų vi
zualinio rūko". Nesu religin
gas, bet Cieškaitės ritmo var
gonai ne sykį mane pakylėjo 
dangopi. Ji — J. S. Bachas. 

Tikėjimo tonais skamba ir 
Aldonos Puišytės poezija. Ji, 

matyt, giliai įsiskaičiusi į ank
styvąjį R. M. Rilkę. Tai gera 
įtaka. Cituojant vokiškai, pa
tariu būti atidesnei. Eilėraš
tyje „Neturto šviesa" poetė 
įpina eilutę iš Rilkės knygos 
„Von de Armut und vom 
Tode" klaidingai: „Armuth is 
ein grosser Glanz vor innen". 
Turi būti: „Denn Armut ist 
ein grosser Glanz aus Innen". 

Ta pačia dingstimi verta pri
minti ir kitiems poetams būti 
atsargesniems su kitų kalbų 
žodžiais ar vietovardžiais. 
Juos, pavyzdžiui, mėgsta įpin
ti keliautojas Liudas Giraitis. 
Eilėraštyje „Meksikoje" te
nykštį miestą San Vicente rei
kėtų rašyti tik ispaniškai, o ne 
angliškai Saint Vincente. 

Šį sykį Pavasario vertimų 
kupeta yra kur kas kuplesnė 
nei bet kada. Jų visų pa
minėjimui reikėtų papildomo 
rašinio. Kai kurie vertėjai pa
rodo savo įgūdį ir vertai su
pažindina su įdomiais poetais. 
Kau ir Eugenijus Ališanka su 
anglais Dennie Abse ir Kėrry 
Shawn Keys; Rasa Ruseckienė 
su kasdienybės vaizduotoja is
lande Ingibjork Heraldsdo-
ttir. Suprantama, verlibrą ver
sti yra taip, kaip pasinaudo
jant brastą, pereiti į kitą upės 
krantą. Rimuotai melodingai 
klasikai tokių brastų nėra. 
Todėl stebiuosi, kaip gražiai 
Peterburgo lyriką Aleksandrą 
Kušnerį verčia J. Strielkūnas . 
Štai „Sapno" pradžia: „Gulė
jau aš karinėj palapinėj, /Ir 
trojos mūšis dar aidėjo man 
širdy/. Bet jūros gaudesys, 
toks mielas po kautynių/ Per
dien man tvirtino: be reikalo 
gedi". 

Almanacho sudarytojas Be
nediktas Januševičius įjungė 
keletą išeivijos poetų: Balį Au
giną, Juozą Almį Jūragį, Lidi
ją Šimkutę, Aldoną Veščiū-
naitę, Editą Nazaraitę. Ar Pa
tricija Šmit gyvena užsienyje? 
To nežinau. Jos trumpu mįs
lingu verlibru „kada grįžta 
strėlė" pradedama ši knyga. 
Amerikoje angliškai poeziją 
rašančių Jono Zdanio ir Vyt 
Bakaičio įnašus čia yra išvertę 
Kornelijus Platelis ir Tautvy
da Marcinkevičiūtė. 

Gražinai Tulauskaitei šie
met būtų devyniasdešimt. 
Apie jos vietą mūsų litera
tūroj rašo Viktorija Daujotytė 
puikiame straipsnyje „Ro
manso poetė". Jausmingai 
įsiskaičiusi į S. Nėrį, Tulaus-
kaitė įsirašė „ į tradiciją, jau 
esančią, aiškiai jaučiamą". To
kiam romansui nereikia „tai
kyti simfonijos kriterijaus". 
Moksliškai svariu stiliumi 
apie Justiną Marcinkevičių 
rašo Rima Pociūtė „Moderny-
bės archaizacija ir istorinis 
praeities gedėjimas". Gera 
analizė, nors ir nelengvai 
skaitoma. Be vargo pervariau 
Valdo Kukulo apstų rašinį 
„Vietoj ir apsukui". Jis gvilde
na 'ieta- ių poezijos „amžiaus 
pradžios ir pabaigos debiu
tantų -; sinės savijautos są
šauka. Poetų maištingumo 
būta ir tada, ir dabar. Tačiau, 
anot Marcelijaus Martinaičio, 
„tokie tarpiniai reiškiniai su
purto meną, jo kalbą, bet ne
sukuria savo kultūros, jos il
galaikių orientacijų". Ir tie pa
tys maištininkai ilgainiui įsi
jungia į bendrą vagą. 

Pranas Visvydas 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Journal of Baltic Stu-

dies, 1999 m. Nr. 3 (ruduo). 
Leidžiamas nuo 1976 m. ketu
ris kartus per metus; vyr. re
daktorė Sandra Milevska. Ad
resas: 44 Locust Lane, Prince-
ton, NJ, 08540. 

Žurnalo redakcinei kolegijai 
priklauso ir keli lietuviai. Sau
lius Sužiedėlis, Millersville u-
tas; Algis Krupavičius, Kauno 
(turbūt Vytauto Didžiojo?) u-
tas; Tomas Venclova, Yale u-
tas. Žurnalą leidžia „Asso-
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies, Inc.". kurios 
valdybos sudėtyje taip pat yra 
lietuvių: Edvvard B. Jakubaus
kas, Vėjas Liulevičius, Violeta 
Kelertienė, Elona Vaišnienė. 

savo gyvenamajai aplinkai, 
natūralia grožio jausena. Už
tat ir kaimas seniau buvo 
glaudi bendruomenė, jautri 
kits kito rūpesčiams, paslaugi 
nelaimėje, skubanti nesava
naudiškai patalkinti darbuo
se. Buvo tai, ko šiandien 
skaudžiai pasigendame: sovie
tinės okupacijos penkiasde
šimtmetis, trėmimai į Sibirą, 
prievartinė kolektyvizacija, 
ateizacija paliko nepaprastai 
daug. dar negreit užgysiančių. 
žaizdų 

Gaila, kad veikale netolygiai 
reprezentuojamos etnogra
finės sritys: ypač silpnai at
spindėta Suvalkijos senojo 
kaimo trobesių puošyba. Ma
tyt, autoriui suvalkietiškos 
medžiagos tikrai pristigo. 

Greičiausiai todėl ir knygos 
įvade (p.8), pažymėjęs, kad 
trobesių puošmenis aptaria 
pagal Lietuvos etnografines 
sritis, nurodo tarp jų tik 
Aukštaitiją, Dzūkiją, Žemai
tiją ir Mažąją Lietuvą. Nors 
veikalas orientuojamas į „pla
tųjį skaitytoją", yra jame ir 
žodynėlyje nepaaiškintų speci
finių terminų, kaip „anta-
blementas". „triglifai" (p.108), 
„rustas" (p.139)), „antstatas" 
(p.161) ir kt. 

Tokie maži „kabliukai" nė 
kiek nesumenkina didžiulio 
darbo, kuri dr. J. Gimbutas 
yra atlikęs, parodydamas pa
tiems lietuviams ir pasauliui 
Lietuvos kaimo architektūros 
grožį P r o f ^ Angele 

Vyšniauskaitė 

Šiame numeryje pagrindi
nius straipsnius pateikia: Vai
rą Vikis-Freibergs (dabartinė 
Latvijos prezidentė), nagrinė
janti latvių liaudies dainų 
struktūros principus; Bernard 
Grofman, Evald Mikkel, Rein 
Taagepera rašo apie pasikeiti
mus Estijos rinkiminėje siste
moje tarp 1989 ir 1993 m.; 
Peeter Vihalemm — apie pasi
keitimus Baltijos valstybių 
erdvėje, į juos žvelgiant iš Es
tijos taško. 

Taip pat yra kelių knygų re
cenzijos, supažindinama su šio 
numerio straipsnių autoriais 
ir kt. Žurnalas knygos forma
to, primena Čikagoje leidžia
mą Lituauus. 280 psl. Jis 
vertas platesnio dėmesio. 

Varpas. 1999 m., Nr. 33. 
„Žurnalas tautos bėi žmogaus 
laisvei, tautinei kultūrai ir 
lietuvybei". Įsteigtas 1889 m., 
tad Varpas savo pradžią kildi
na iš dr. Vinco Kudirkos 
laikų, kai antrasis po dr. Jono 
Basanavičiaus leistos Aušros 
lietuviškas laikraštis žadino 
tautos^ąmonę, ruošė lietuvių 
tautą laisvam, nepriklauso
mam gyvenimui. 

Varpą leidžia Varpininkų fi
listerių draugija, redaguoja 
Antanas Kučys, administra
torius Grožvydas Lazauskas, 
208 W. Natoma Avę, Addison, 
IL 60101. (Atskiro numerio 
kaina 7 dol.). Žurnalas knygos 
formato , 208 psl., iliustruo
tas nuotraukomis. Spaudos 
darbas atliktas švariai, tad 
leidinys daro malonų įspūdį. 
Medžiaga jame taip pat svari. 
Šio numerio pagrindiniai au
toriai yra: Valdas Adamkus, 
Jonas Daugėla, dr. Kazys 
Karvelis, Antanas Kučys. Vy
tautas Landsbergis, Povilas 
Mileris, Primas Noreika, Ro
mualdas Ozolas, doc. Vytau
tas Salinka, Arvydas Stan
kus, Angelė Šiaurienė, Alek
sandras Šidlauskas, A. Var-
nagirvtė, prof. Aleksandras 
Vasiliauskas, Juozas Žygas. 

Yra ir poezijos, ir gana pla
tus naujų leidinių skyrius, ir 
kudirkiečių veiklos aprašymas, 
o taip pat mirusiųjų pami
nėjimas bei kitos temos. 




