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Vilniaus šviesuomenė 
prieš įsisteigiant universitetui
Universitetas Vilniui nebuvo 

neužtarnautas, iš šalies pridėtas 
dalykas. Taip kartais gali atrody
ti dėl to, kad pirmieji universite
to profesoriai buvo atvykę iš ki
tur. Tačiau ir pačiame Vilniuje 
buvo šviesuomenės kuri savo dė
mesiu kultūriniams dalykams ir 
savo išsilavinimu buvo akade
minės kultūros žmonės. Tai man 
paaiškėjo, besiruošiant būsimam 
Vilniaus universiteto įsteigimo 
400 metų sukakties minėjimui.

Ta proga teko užkliūti už stu
dijos apie Karaliaučiaus univer
siteto įsteigimą. Kaip žinome, Ka
raliaučiaus universitetas buvo 
įsteigtas 1544 m., taigi 35 metais 
anksčiau negu Vilniaus univer
sitetas. Tačiau iš Karaliaučiaus 
universiteto įsteigimo istorijds, 
parašytos žymaus Prūsijos istori
ko M. P. Toeppen, kuris buvo se
rijos “Scriptores rerum prussica- 
rum” redaktorius, aiškėja, kad 
bent, du žmonės, prisidėję prie 
šio universiteto steigimo, buvo iš 
Vilniaus, ar turėjo ryšį su Vilniu
mi. Šie žmonės yra mums žinomi, 
tačiau Toeppen studija suteikia 
apie Juos kiek kitų žinių. Tie 
žmonės yra: Abraomas Kulvietis, 
Stanislovas Rapagelanus (vėles
nėse lietuviškose studijose įpras
tas vadinti Rapolionio pavardę) 
ir Stanislovas Hosius, vilnietis vys
kupas, vėliau kardinolas ir Popie
žiaus atstovas Tridento visuoti
niame Bažnyčios susirinkime, bu
vo tuo laiku Prūsijoje.

Apie Kulvietį Toeppen sako, 
kad jis buvo lietuvis, atvykęs iš 
Vilniaus ir labai turtingas. Ta
čiau kaip pastebi Toeppen, "rekto
rium būti netiko”. Sis trūkumas 
negalėjo būti dėl jo mokslingu
mo. Jis universitete skaitė graikų 
kalbos kursą.

Stanislovas Rapolionis taip 
pat yra pristatomas lietuviu. Jis 
buvo teologas ir labai geras teo
logas. Jo paskaitų klausyti rink

davosi daug kas, net pats herco
gas.

Stanislovas Hosius tuo metu 
buvo Ermlando vyskupas ir lai
komas uoliausiu katalikybės gynė
ju. Jis čia buvo atvykęs iš Kroku
vos. Jis buvo Vilniaus pilies ir 
miesto prokuratoriaus sūnus. Ar 
jis buvo gimęs Vilniuje ar Kro
kuvoje, neaišku. Jis su Karaliau
čiaus universitetu turi ryšio tik 
tiek, kad turėjo gerus asmeniš
kus santykius su pirmuoju univer
siteto rektorium Jurgiu Sabinus, 
su kuriuo jis buvo kartu studija
vęs Paduvoje. Sabinus jį laikė la
bai geru kalbėtoju ir, pats būda
mas poetas, žadėjo jo išvykimo iš 
Karaliaučiaus proga, parašyti ei
lėraštį.

Vyskupas ir kardinolas Hosius 
mums mažiau yra įdomus, nes 
jis savo rašytojiška veikla reiškė
si lenkų ir vokiečių visuome
nėje. įdomesnis lietuvišku požiū
riu yra jo brolis Ulrikas, kuris, 
kaip rašo Liet. Encikl., yra Maž
vydo giesmynui išvertęs vieną 
Liuterio giesmę, pasirašydamas 
Henriku Markuciečiu, nes toks 
yra Hosijų šeimos dvaro vardas 
prie Vilniaus. Ulrichas buvo stu
dijavęs Leipzige.

Apie Kulvieti ši istorija rašo, 
kad jis buvo mokinys bent dvie
jų žymiausių to laiko žmonių: 
Erasmo Roterdamiečio ir Melan- 
chtono. Vilniuje jis buvo pagar
sėjęs savo paskaitomis. Atvykęs 
Karaliaučiun, buvo paskirtas vad. 
“particular”, tai toks mokyklos 
tipas, vicedirektorium ir faktiš
kai tai mokyklai vadovavo. Savo 
lėšomis Kulvietis rėmė lietuvius 
studentus. Klausimas, kodėl jis 
nebuvo paskirtas rektorium, nė
ra aiškus. Nepaisant to, jis skai
tė graikų kalbos kursą ir buvo 
kritikuojamas, kad tas kursas yra 
per aukštas klausytojams. I tai jis 
atsakydavęs, kad, kas jo nesu
pranta, tegul eina pas jo žinioje 
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Lenkai jau nuo 19-jo šimtme
čio turėjo apsčiai žymių kalbi
ninkų. Paskutiniaisiais metais 
Lenkijoje įvyko jau keli tarptau
tiniai įvairių mokslų kongresai. 
Todėl ir nenuostabu, kad XUI-sis 
tarptautinis onomastikos kongre
sas buvo suruoštas Krokuvoje 
1978 metais rugpjūčio 20-26 die
nomis. Jis vyko senajame Kroku
vos universitete, kuris ir dabar 
oficialiai vadinamas Jogailos u- 
niversitetu. Šis universitetas į- 
steigtas XIV-me amžiuje dar 
prieš Jogailą, bet Jogaila jį at
gaivino ir sustiprino.

Onomastika yra ta kalbotyros 
dalis, kuri tyrinėja visus tikri
nius vardus, pavadinimus. Lietu
viškai ją galima vadinti vardo- 
tyra. Tarptautiniai onomastikos 
kongresai — bent po 2-jo pasau
linio karo — vyksta kas treti me
tai. Sakysime, X-sis kongresas 
įvyko 1969 metąais Vienoje, XI- 
sis — 1972 meis Sofijoje, XII- 
-sis — 1975 metais Berne, o šis 
paskutinis — kaip jau minėta — 
1978 metais Krokuvoje.

Paprastai toks tarptautinis o- 
nomastikos kongresas turi vieną 
pagrindinę temą, kuriai skiria
mos plenarinių posėdžių paskai
tos. šio kongreso pagrindinė te
ma buvo, formuluojant ją loty
niškai: “Nomina appellativa et 
nomina propria”, atseit: “Pap
rastieji (apeliatyvinial) varda
žodžiai ir tikriniai vardai”. Bet 
atskirose sekcijose buvo praneši
mų, paskaitų įvairiomis onomas
tikos temomis.

Oficialus kongreso atidarymas 
įvyko vieno naujintelaičio kino 
salėje. Čia, kaip paprastai, daly
vavo valdžios, įvairių tarptauti
nių mokslo organizacijų, Lenki
jos mokslinių draugijų, universi
teto bei Krokuvos miesto atsto-
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vai. Toliau paskaitos kasdien 
vykdavo tokia tvarka: 8:30 - 
10:30 — paskaitos keliose sekci
jose; 11:00 - pargrindinė dienos 
paskaita plenariniame posėdyje, 
kuriame paprastai dalyvauja vi
si kongreso dalyviai i bei svečiai; 
12:30 - 3:00 — pietų pertrauka; 
3 <30 - 5:30 —vėl paskaitos atski
rose sekcijose.

Plenarinės paskaitos buvo 
skaitomos puošnioje i didžiojoje 
Krokuvos universiteto senato sa
lėje, o sekcijų paskaitos — įvai
riose universiteto humanitarinių 
mokslų fakulteto auditorijose. 
Šio pastato priekyje Sulia Lenki
jos erelio įmūrytas taip pat ir 
Lietuvos vytis.

Vakarais vyko įvairūs koncer
tai, komitetų posėdžiai, pasitari
mai, priėmimai bei ekskursijos į 
žymesnes Krokuvos j apylinkių 
vietas. Tame pačiame pasta
te, kur vyko paskaitos, veikė nuo
latinė onomastikos leidinių pa
roda. Pietų pertraukos metu čia 
taip pat veikė studentų kavinė, 
kurioje susirinkdavo nemaža da
lis kongreso dalyvių. Kartais šie 
susitikimai bei pašnekesiai yra 
gal dar įdomesni negu forma
lios paskaitos bei po jų vykstan
čios diskusijos. Čia pasikeičiama 
nuomonėmis, adresais, kartais ir 
vienu kitu mokslinių darbų at
spaudu, kurių kai kurie kongre
so dalyviai atsiveža 
rus portfelius.

šiame kongrese dalyvavo apie 
400 kalbininkų iš 
Didžiausia grupė, ka 
buvo iš šeimininkų 
kijos. Lenkų kalbininkų čia da
lyvavo apie 65. Laba) daug buvo 
atvykę, kai kurie sąVo automo
biliais. iš Vakarų Vokietijos — 
43 dalyviai. Iš Sovietų Sąjungos
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Adomas Varnas Nuotrauka Vytauto Maželio

Šimto metų gyvenimas
Dailininkas Adomas Varnas pasakoja

JUOZAS PRUNSKIS

Red. pastaba. Dailininkui Adomui Varnui, 
gyvenančiam Chicagoje, 1979 metų sausio mėn. I 
d. sueina 100 metų. Lietuviškoji išeivija šią sukaktį 
rengiasi Įvairiai paminėti. Sukakties proga “Drau
go” kultūrinis priedas pradeda spausdinti ilgesnę 
paties dailininko prisiminimų pynę. Jie parūpinti 
kun. Juozo Prunskio / keliais atvejais išsamiau 
pasikalbant su jubiliatu, ten pat viską užrašant ir 
pačiam pokalbininkui, Adomui Varnui, po to raštą 
patikrinant Tai ne tik šiltai asmeniška šneka, bet 
ir spalvinga netrumpo laikotarpio lietuviškojo kul
tūrinio gyvenimo medžiaga.

•

Adomas Varnas gimė 1879 m. sausio 1 d. 
Joniškio mieste, Šiaulių apskr. Tėvai: Pran
ciška Pranašaitė ir Juozas Varnas - Varana
vičius. Tėvas buvo baigęs Šiaulių gimnazi
jos keturias klases, turėjo pretenzijų sukti į 
lenkiškumą. Buvo ūkininkas, iš savo tėvo, 
Ad. Varno senelio, buvo paveldėjęs 16 dešim
tinių ūkį. Motina, iš to paties miestelio, iš
tekėdama dar prijungė 10 dešimtinių, tai iš 
viso šeima turėjo 26 dešimtines geros kviečių 
žemės. Ūkis buvo gerai vedamas, šeima gy
veno gana pasiturinčiai.

Tėvai augino keturis vaikus: tris sūnus 
ir dukrą. Pats vyriausias —Adomas. Ant
ras - Bronislavas, kuris užaugęs su kaimy
nu Tikniu išvažiavo į Afriką, į aukso kasyk

las, ten ir mirė. Trečias - Povilas - augo na
mie, buvo atvažiavęs į Ameriką, turėjo Chica
goje restoraną. Nelaimei, išmoko gerti. Ado
mas, atvykęs čia iš Europos, dar rado jį gy
vą, bet po ketvertų metų mirė, turėdamas gal 
apie 69 m. amžiaus.

Sesuo Pranciška ištekėjo už geležinkelie
čio Laukio. Jos vyras buvo iškeltas į Aziją. 
Su juo išvyko ir Pranciška. Azijoję ji ir mi
rė. Ir taip Varnų šeima buvo išblaškyta po 
tris kontinentus: Ameriką, Afriką, Aziją. Vi
si išmirė, ilgiausiai gyventi pasiliko tik pats 
vyriausias — Adomas. •

Tėvas mirė anksti, gavęs kažkokią kepe
nų ligą. Mirė 34 metų amžiaus. Motina išgy
veno iki 93 m. Buvo paskui užkurį pasiėmu
si — Domininką Čepulį. Adomui tas patėvis 
buvo geras, leido į mokslus.

Tėvas brangino tikėjimą. Jauną Adomu- 
ką išmokė tarnauti mišioms, padėdamas iš
kalti dar nesuprantamus ministrantūro žo
džius.

Motina taip pat buvo religinga. Kas rytą 
kiūtindavo į bažnyčią išklausyti mišių.

Mamos tikras brolis buvo vaistininkas, 
Archangelske dirbo vaistinėje.

Su mama Adomukas kalbėjo tik lietuviš-
(Nukelta į 2 psl.)
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kai, bet tėvas stengėsi jį jau mokyti lenkiš
kai. Kai dar buvo mažas, pustrečių metų, tė
vas Adomuką paėmė nešti, žadėdamas paro
dyti mišką. Tai jam buvo labai įdomu, nes iki 
šiol mišką tik iš tolo matydavo. Prisimena, 
kaip nešant draskė rugių varpos basas kojy
tes. Nunešęs tėvas pasakė, kad jau čia miš
kas. Parodė lizdelį, kaip lenkiškai sakė “gniaz 
do”. Adomukui susidarė įdomu, kaip atskirti 
kitą jo atminty užsilikusi žodį “gwiazda” - 
žvaigždė.

Tėvai nuo mažens Adomuką pratino prie 
darbo. Jau turėdamas 5-6 m. amžiaus ganė 
žąsis. Pirmą kartą išvarė žąsis plentu į Sau
lių pusę, lydint mamai. Adomukui plentu 
buvo taip toli matyti, kad rodėsi ten tolumoj 
jau galas pasaulio, bet motina paaiškino, kad 
plentas eina dar toliau.

Dar namuose buvo pradėjęs Adomuką 
mokyti daraktorius, ne rusiškom raidėm. 
Devintus metus eidamas, pradėjo lankyti 
Joniškio liaudies mokyklą. Mokytojas buvo 

rusas. Pamokos buvo tik rusiškai. Labai sunku 
buvo viską suprasti. Vaikai sėdėjo ilguose 
suoluose.

Pasimokęs dvi žiemas, stojo į Mintaujos 
gimnazijos pirmą klasę. Taip nusprendė patė
vis. Jis vis nuveždavo Adomuką į Mintaują. 
Apgyvendino pensione pas Varnienę, nuo Ku
piškio, negiminę. Už metų perkėlė Adomuką 
į didesnį pensioną — Referauskienės. Ten bu
vo Kalpokas, Skripkus ir kiti lietuviai. Čia 
jau buvo geresnė tvarka.

Gimnazijoje mokslas sekėsi neblogai, bet 
buvo daug sunkumų su rašto darbais. Tu
rėjo net korepetitorių Kvedarą. Jo dėka ga
lėjo pereiti iš klasės į klasę, bet penktoj kla
sėj paliko antriems metams. Mintaujos gim
nazijoje nebepasiliko, o nuažiavo į Kauno 
kunigų seminariją.

Adomo svajonė buvo, kad seminarijoje 
ras daug ramybės, jokių intrigų. Iš patėvio 
pusės nebuvo jokio spaudimo eiti į kunigus. 
Priešingai, jis ragino baigti gimnaziją. Mo
tina irgi spaudimo nedarė.

— Pirmus metus seminarijoje buvau 
šventas, — pasakojo A. Varnas. —Labai 
uoliai lankiau visas pamaldas, bet į galą me
tų patyriau, kad ta mano išsvajota ramybė 
čia neegzistuoja. Ir čia netrūko intrigų.

Atvažiavęs antriems metams, jau nebe
turėjo tokio uolumo, bet mokėsi reikiamai. 
Buvo seminarijos mokytojų tarpe ir rusas, 
dėstęs rusų kalbą, Rusijos istoriją. Klieri
kams jis nepatiko, bet jokių prieš jį protestų 
niekas nekėlė. Lietuvių kalbą dėstė prof. kun. 
Jaunius. Jis buvo labai simpatingas. Kaž
kaip jis buvo lyg neoficialus asmuo, lyg ne
įjungtas į mokytojų eilę. Matyt, rusai oficia
liai jo nepripažino, ir seminarija gal neturė
jo teisės jo visiškai oficialu! įjungti.

Iš katedros ateidavo kunigas pamokyt 
giedot. Atrodė, lyg čia irgi neoficialios pa
mokos.

Būnant trečiame kurse, į jį įstojo vie
nas tiesiog iš universiteto, jau baigęs tenai 
matematikos ar gal net technologijos fakul
tetus. Kada buvo jo įvilkimas į kunigiškus 
drabužius, kurso draugai padovanojo jam 
stambią knygą su savo parašais.

Kada atėjo mokslo metų pabaiga, Adomas 
Varnas išpjovė iš tos knygos dovanojusių 
pavardes, nes anas vyras, tada jau buvęs se
niūnas, viską pranešinėjo seminarijos vado
vybei, draugus išduodamas.

Būdamas ketvirtame kurse, Varnas sun
kiai susirgo. Liga ir ano išdavinėjančio drau
go blogas pavyzdys, pagaliau neradimas se
minarijoje tokio idealo, apie kurį svajojo, Var
ną paveikė taip, kad jis palinko iš seminari
jos išstoti. Jau nuo pirmų seminarijos moks
lo metų, nevisai sutapdamas su ten rastomis 
nuotaikomis, Varnas pradėjo naktimis piešti. 
Kartą nakčia, užsidegęs šviesą piešti, ėjo 
prie dūmtraukio slapta surūkyt papirosą. 
Tuo metu jį užtiko inspektorius kun. Žon- 
galovičius ir tarė:

— Kunige, tame dūmtrauky ir taip jau 
perdaug juoda...

Varnas pradėdavo dienos metu užsirašyti 
sergančiu ir, pasilikęs kambary, piešdavo. 
Daugiausia kopijuodavo Andriolli iliustraci
jas iš Lietuvos istorijos knygos. Piešinius 
dovanodavo draugams.

— Tas piešimas ir “pagadino” mano — 
klieriko dvasią, — pasakojo Varnas.

Iš ketvirto kurso išstojo. Pardavė savo 
drabužius, apsiaustus, surinko apie 400 rub
lių ir išvažiavo į Petrapilį. Jam buvo tekę išsi
kalbėti su studentu, kuris mokėsi Stieglico 
piešimo mokykloje. Panorėjo ir pats ten įsto
ti.

Petrapily sužinojo, kad ten yra tapybos 
lavinimosi mokykla, kur pradėdavo nuo pat 
pradžios, nuo geometrinių figūrų piešimo. 
Stojo pirma į ją. Tie pagrindai padėjo orien
tuotis perspektyvoje. Čia išbuvęs vįeną ru

denį, perėjo į Stieglico mokyklą, kur mokėsi 
apie pustrečių metų. Šioje mokykloje dau
giau piešė gipso figūras.

Petrapily buvo Lietuvių labdaros draugi
ja. Jai talkino ir inž. P. Vileišis, pagarsėjęs 
tiltų statytojas. Važiuodavo net į Kaukazą jų 
statyt Rusų plačiai gerbiamas, P. Vileišis la
bai padėdavo lietuviams. Ir Varnui buvo 
įglaudęs dešimtį rublių.

Petrapily Varnas į Kuraičių namus nu
eidavo po du, tris kartus savaitėje. Kurai
čiai turėjo tris dukteris 14-20 m., tai jauni
mą pritraukdavo. Dažnai būdavo repeticijos, 
vaidinimai, ir tai vien lietuviškų veikalų. Ten 
susipažino ir su Marija Kuraityte, savo būsi
ma žmona. Iš pradžių buvo daugiau linkęs 
prie vyresnės — Stasės, kuri buvo ypač rami, 
graži. Bet ji ištekėjo už Miko Petrausko.

Atsiminimai apie Būgą

Dar būdamas Petrapilyje 1900 - 1902 m., 
ištisus dvejus metus dail. Varnas gyveno vie
name kambaryje su Kaziu Būga ir Augustinu 
Voldemaru. Varnas tada studijavo meną, 
pamokas lankydamas vakarais, o rytais bib
liotekoje studijavo literatūrą, kad praplėstų 
savo meniškus horizontus. Būga tuomet bu
vo tarnautojas metereologijos stotyje. Turė
jo žinias iš visos Rusijos ir ne kartą duoda
vo rašinių Prūsuose leidžiamiems laikraš
čiams apie Lietuvos orą. Visą atliekamą lai
ką Būga pašvęsdavo lietuvių kalbos tyrinėji
mui. Prof. Volteris beveik kas šeštadienį nu
pirkdavo stambią žuvį, pasikviesdavo Būgą, 
Varną ir Voldemarą. Varnas buvo prisidėjęs 
prie prof. Volterio leidžiamos knygos apie 
lietuvių tarmes, papasakojo keletą pasakų iš 
Joniškio apylinkės. Jas prof. Volteris užrašė 
tarmiškai ir vieną išspausdino chrestomati
joje.

Suėję pas prof. Volterį, aptardavo lietu
vių kalbinius reikalus. Pokalbiuose dalyvau
davo ir Ant. Smetona, berods ir kiti. Būda
vo kokie 5-6. Volteris, nors būdamas latvis, 
mėgdavo pagloboti lietuvius studentus. Po
nia Volterienė kepdavo ir mielai vaišindavo, 
o lydeką mėgdavo nupirkti ir, pakabinęs ant 
vašio, atnešdavo pats prof. Volteris. Nevoje 
žuvies buvo daug.

Apie tą laiką Lietuvių labdarių dr-ja ga
vo leidimą ruošti Petrapily lietuviškus vaka
rus su vaidinimais. Tuose vakaruose ėmė 
plisti pažintys. Ad. Varnas viename tokiame 
vakare padeklamavo visą “Anykščių Šilelį”, 
be jokios knygos ir be suflerio. Pasibaigus 
vaidinimui (buvo kažkokia komedija), prie 
A Varno priėjo prof. Jaunius ir, pasigėrėjęs 
deklamavimu, taisė kai kurių žodžių kirčia
vimą. Pvz. A. Varnas žodyje “kalnai” kirčia
vo “1”, o Jaunius sakė kirčiuoti pirmąją “a”. 
Jaunius atrodė toks ramus, giliai susimąstęs, 
kalbėjo iš lėto, darė įspūdį kitokio žmogaus 
negu daugelis sutiktųjų.

Jaunius visuomet buvo lietuviškuose va
karuose. Juos ruošė lietuvių labdarių, maž- 
turčių ir kitos draugijos.

Tuose vakaruose visą laiką buvo sufle- 
riumi K. Būga, o A. Voldemaras, Varnas ir 
kt. — vaidintojais. Atrodo, kad tuose vaka
ruose ir Būga susipažino su Jauniumi. Susi
pažinęs, kas savaitę bent kartą Būga eidavo 
pas prof. Jaunių, kuris jam buvo pavedęs 
kažkokį darbą.

K. Būga studijų metu

K. Būga įstojo į universitetą humanita
rinėms studijoms. Pragyveno iš savo tarny
bos meterologijos srity, o paskiau gavo kaž
kokią stipendiją, berods iš Amerikos.

Būga buvo toks labai ramus žmogus. Jo 
neišmuši iš pasirinktos linkmės. Jokių im
pulsinių išsišokimų nebuvo. Daug skaityda
vo, daug parsinešdavo knygų iš miesto bib
liotekos, kurios vyr. direktoriumi buvo lie
tuvis Baltramaitis, per kurį lietuviai gauda
vo daug privilegijų gauti knygų.

šeštadieniais ir sekmadieniais buvo ei
nama į lietuvių parengimus, susirinkimus, o 
jau šiokiadenių vakarais Būga laba uoliai 
studijuodavo, skaitydavo.

Lietuvių kalbos pamėgimu Būga užkrėtė 
ir A. Varną. Jau tada Būga kalbėdavo apie 
aisčius.

Mūsų jaunimo dienos Petrapilyje buvo 
nelengvos. Kartą visa trijulė buvo būstinėje, 
kur mažturčių draugija rengė naują vaidini
mą ir darė repeticiją. Kažkas pavaišino. Iš
ėjus laukan — didelis šaltis, o paltukai stu
dentų kuklūs. Varnas eina susirietęs. Staiga 
pamato, kad iš aplinkinių gatvių, plakdami 
arklius, paspruko vežikai. Paspruko, kad ne
reikėtų vežti tų jauniklių, kurie jiems atrodė, 
pavežus, gali nesumokėti.

Būga buvo ne tik uolus sufleris, bet iš
taisydavo ir veikalo kalbą, o taip pat ir jau
nų vaidintojų tarimą išlygindavo.

Kadangi Būga turėjo tarnybą, tai pragy
vendavo visai pakenčiamai.

Terminologijos komisijoj

Vėliau Ad. Varnas su Būga susitikdavo

Onomastikos 
kongrese, 
Krokuvoje

I
(Atkelta iš 1 psl.)

šį kartą buvo lyg ir mažiau: apie 
37. Didokos grupės kalbininkų 
buvo taip pat atvykusios iš Če
koslovakijos (apie 22), iš Suomi
jos (13), iš Švedijos 17), Jugos
lavijos (19). Iš JAV čia buvo, 
palyginti, labai maža grupelė: tik 
apie 15. Iš kitų kraštų dalyvavo 
po mažesnę grupę. Net iš toli
mosios Japonijos buvo atvykę du 
kalbininkai. Iš Lietuvos buvo at
vykę du kalbininkai: Aleksand

ras Vanagas (iš Vilniaus Mokslų a- 
kademijos) ir Juozas Jurkėnas (iš 
Šiaulių Pedagoginio instituto).

Kongreso oficialios kalbos bu
vo anglų, prancūzų, vokiečių ir 
rusų. Pažymėtina, kad šiuo atve
ju lenkai pasielgė labai manda
giai: savosios kalbos net neįrašė 
į oficialiųjų kongreso kalbų tarpą, 
kas paprastai yra daroma, lyg ir 
pagerbiant kongreso šeiminin
kus. Patys lenkų kalbininkai savo 
paskaitas skaitė daugiausia pran
cūzų, anglų, vokiečių ir rusų kal
bomis.

Ar šis kongresas išsprendė sa
vo pagrindinę temą, būtent, kaip 
kalboje, ar kalbose, iš tikrųjų 
santykiauja tikriniai vardai ir 
paprastieji vardažodžiai, sunku 
pasakyti. Visos pagrindinės pa
skaitos, o taip pat ir keliolika pa
skaitų sekcijose nagrinėjo šį klau
simą. Po to vyko įvairios diskusi
jos. Žinoma, vienam žmogui į- 
manoma išklausyti tik nedidelę 
dalį sekcijose vykstančių paskai
tų. Gal bus galima susidaryti ge
resnį vaizdą, kai bus išspausdin
ti kongreso darbai. (Prieš kong
resą buvo išspausdintos tik trum
pos paskaitų santraukos).

Apskritai kalbant, susidarė 
maždaug toks vaizdas. Visi kal
bininkai, atrodo, sutaria dviem 
punktais:

1. Visi tikriniai vardai yra kilę 
— vienaip ar kitaip — iš papras
tųjų vardažodžių.

2. Kai paprastieji vardažodžiai 
tampa tikriniais vardais, tada jie 
paprastai turi jau savo sistemą, 
kuri vienu kitu bruožu pradeda 
skirtis nuo paprastųjų vardažo
džių sistemos.

Sunkumai prasideda, kai ban
doma tiksliau nusakyti tie skir
tumai. Vienose kalbose jie yra 
gana žymūs, kitose — vos paste
bimi. Imkime kad ir tokį labai

Kaune 1921-1924 metais. Kartu dirbo Termi
nologijos pilnaties komisijoje, o Būga, Vire- 
liūnas ir Varnas dar sudarė tokią specialią 
komisiją, kuri peržiūrėdavo iš ministerijos 
atsiųstus projektus, klausimus. Juos per- 
svarstydavo ir savo pasiūlytmą perduodavo 
pilnaties komisijai.

Posėdžiaudavo dažniausiai Vireliūno 
bute, Žaliajame kalne. Dažniausiai — su
stoję ar vaikščiodami — buvo neramūs “gai
valai”. Projektą skaitydavo Vireliūnas ir bu
vo skubus jį priimti. Būga būdavo atsargus, 
pasiūlydavo dar vispusiškai pagalvoti.

Varną kalbos klausimams spręsti buvo re
komendavęs Jablonskis, suminėdamas, kad 
jis turįs kalbos uoslę.

Su K. Būga Kaune
Varnas Kaune kartkartėmis užeidavo pas 

Būgą. Jis gyveno universiteto kieme buvu
siame namelyje; kuris ar tik ne sargui buvo 
skirtas. Butas — paprasčiausi du kambarė
liai, kuriuose buvo prisiglaudęs Būga su 
žmona ir dukterim. Žmona irgi buvo kukli, 
sakydavo, kurgi gausi ką geresnio.

Būga buvo susikoncentravęs vien į kal
bos reikalus. Tik tuo ir gyvendavo. Ir gatvė
je sutiktas, daugiausia apie tai tekalbėjo. At
rodo, kad tas nuolatinis įsitempimas, viena
šališkas susikoncentravimas ir prisidėjo prie 
to, kad Būgą ištiko kraujo išsiliejimas sme
genyse.

Terminologijos komisijos pilnaties posė
džiams vadovaudavo Jablonskis. Jei tada Jab
lonskis pastebėdavo, kad kurie tarptautiniai

Centrine Istorinės Krokuvos aikštė — Didžioji rinka. Matyti Sv. Marijos 
bažnyčia (XH-XIV Smt.). Aikštes centre — Adonio Mickevičiaus paminklas.

paprastą pavyzdį. Sakysime, jei
gu žodis “vilkas” tampa pavarde 
Vilkas, tai šiek tiek pasikeičia 
šio pastarojo linksniavimo siste
ma. Paprastojo vardažodžio (čia: 
daiktavardžio) “vilkas” šauks
mininkas yra vilke, o jau pavar
dės Vilkas šauksmininkas yra 
(pone) Vilkai. Taip pat keičiasi 
ir žodžių darybos sitema: (pono) 
Vilko žmona yra jau nebe “vil
kė”, o Vilkienė, o jo duktė yra 
jau nebe “vilkiuke”, bet (pane
lė) Vilkaitė. Kartais keičiasi ir 
kirčiavimo sistemos, bent tose 
kalbose, kur kirtis yra laisvas, 
kaip, sakysime, yra lietuvių kal
boje.

Išbuvus Lenkijoje tik keliolika 
dienų, sunku ką nors tikslesnio 
pasakyti apie patį gyvenimą 
Lenkijoje. Tokie įspūdžiai visuo
met būna netikslūs, paviršuti
niški ir gal net nerealūs. Tačiau 
kelis tokius grynai asmeniškus į- 
spūdžius čia paminėsiu, nesiim- 
damas spręsti, kiek jie galėtų būti 
apibendrinti visai Lenkijai.

Bevaikščiojant Krokuvos gat
vėmis, besilankant muziejuose 
ir kitose vietose, o vėliau pralei

dus kelias dienas Varšuvoje, su
sidarė įspūdis, kad lenkai yra 
draugiški, paslaugūs žmonės. Ir 
Krokuvoje ir Varšuvoje teko ma
tyti būrius turistų: iš Skandina
vijos, Vak. ir Rytų Vokietijos, 
Prancūzijos, ir, žinoma, daug 
amžinų keliauninkų japonų. Prie 
didesnių Varšuvos viešbučių te
ko matyti nemažai svečių ir ara
bų kraštų. Taip pat vienur kitur 
matyti ekskursiniai autobusai iš 
Sovietų Sąjungos. Ir turistai, ir 
vietiniai pačioje Lenkijoje, atro
do, keliauja laisvai, jokių leidi
mų nereikia. Žmonės gatvėse ap
sirengę neblogai, moderniškai. 
Kai kurios moterys atrodo tikrai 
elegantiškai. Jaunimas nešioja 
"džinsus” ir kitus Vakaruose po
puliarius drabužius.

Restoranuose valgiai neblogi. 
Patarnavimas visur, kur man te
ko valgyti, buvo gana mandagus 
ir paslaugus, nors visi restoranai 
yra valstybės žinioje. Yra daug 
kavinių, kuriose galima pasėdėti, 
išgerti gana skanios kavos ir la
bai skanių pyragų paragauti arba 
ir sočiai prisivalgyti... Teko maty
ti vieną kitą įsilinksminusį pilie

žodžiai buvo surusinti ar sulenkinti, tai būti
nai stengdavosi juos sulietuvinti, surasti 
naują lietuvišką pakaitalą, kaip tai buvo su
radę lenkai ir rusai. Ir Būga tai buvo paste
bėjęs. Buvo didelis skirtumas tarp Jablosn- 
kio patriotinės tendencijos ir Būgos moksli
nio bešališkumo.

Matydamas Būgos įtampą, Varnas jį 
traukdavo į kokias nors pramogas, kad jis 
atsipalaiduotų nuo darbo įtampos. Būga jam 
tada atsakydavo, kad tie visi kiti rei
kalai jam neįdomūs. Bet jei kur gatvėje susi
tiks Būgą kokį literatą, beregint pradės jam 
dėstyti kalbinius dalykus. Būga niekam ne
gailėjo savo patarimo.

Apie Voldemarą

Ad. Varnui teko Voldemarą ruošti iš 4 
klasių lotynų kalbos kurso. Pasakoja, kad 
Voldemaras turėjo fenomenalią atmintį — 
vieną kartą perskaitė ir žino. Turėjo labai 
gerą regimąją ir klausos atmintį. Perskaity
tos knygos puBlapiuB gerai atsimindavo ir 
viską, kur kas parašyta.

Voldemaras buvo draugiškas, mėgdavo 
draugystę, bet tos draugystės ne visada 
sklandžios išlikdavo ilgesnį laiką. Jis mėg
davo iš kitų pasijuokti. Juokai dažnai nebu
vo nei sąmojingi, nei perdaug taurūs. Daž
nai užgaulūs. Čia buvo nelaimingoji pusė tų 
jo didelių talentų.

Gabumų buvo nepaprastų. Per vienerius 
metus išėjo keturių klasių lotynų kalbos 
programą ir eksternu išlaikė į penktą klasę, 
taip daug, taip sklandžiai pasakojo, kad eg

tį, bet miestai yra saugūs: gali 
vakščioti saugiai kur nori.

Krautuvėse prekių matyti, bet 
tuo metu, kai man ten teko lan
kytis, mėsinėse trūko šviežios 
mėsos. Iš kitos pusės, mėsos pa
tiekalų, atrodo, netrūko restora
nuose. Man buvo paaiškinta, kad 
Lenkija turi labai daug mėsos 
eksportuoti — į abi “puses”, ty. 
į Rytus ir į Vakarus. Nedaug teko 
matyti baldų krautuvių. Girdė
jau, kad esą sunkumų gauti bu
tus bei baldus, nors visur stato
ma daugiaaukščiai daugiabučiai 
namai. įsigyti atskirą namuką 
miestuose beveik neįmanoma, 
nebent padėtis gal yra kitokia 
kaimuose, kuriuos man teko ma
tyti tik pro traukinio langą, va
žiuojant iš Varšuvos į Krokuvą 
ir atgal (apie 378 km.). Vasara 
šiais metais buvo labai šalta, 
nuolat lijo. Turėta sunkumų nu
imant derlių. Panašus oras bu
vęs taip pat ir Lietuvoje bei Lat
vijoje.

Automobilių miestuose matyti, 
nors kaimų keliais daugiau juda 
vienas kitas sunkvežimis, kiek te
ko pastebėti. Lenkai patys gami
na kelis mažus automobilius, 
daugiausia Fiat firmos leidimais.

Visi vieši užrašai Krokuvoje 
bei Varšuvoje, kiek man teko ma
tyti, yra tik lenkiškai. Didesniuo
se viešbučiuose pagrindiniai in
formaciniai užrašai yra taip pat 
angliškai, prancūziškai, vokiš
kai ir rusiškai. Jokių senų laikų 
raudonųjų “stabų” bei “balvo- 
nų” niekur neteko matyti. Prie 
įstaigų — lenkų erelis ir užrašai 
tik lenkiškai. Vienur kitur, ypač 
kai kurių fabrikų sienose paste
bėjau vieną kitą šūkį, bet jie 
kažkaip nerėžia akies. Jų ir pats 
turinys yra kitoks, negu kaip tie, 
kuriuos kai kurie iš mūsų atsi
mena iš 1940-1941 metų. Sakysi
me, vieno Varšuvos fabriko sie
noje gana gražiai parašyta toks 
šūkis: “Jeigu norime geriau gy
venti, turime smarkiau dirbti!”

Man buvo labai įdomu sutikti 
Lenkijoje kelias iš Lietuvos atsi
kėlusių karaimų šeimas. Dauge
lis iš jų anksčiau yra gyvenę Tra
kuose. Visi vyresnieji dar visiš
kai laisvai ir gražiai kalba ir lie
tuviškai. 'tai labai vaišingi, 
draugiški žmonės. Jie palaiko gi
minystės ryšius su savo vien
genčiais, pasilikusiais Lietuvoje.

Vienas karaimų poetas, kuris 
ir dabar tebegyvena Trakuose, y- 
ra išvertęs keliolika lietuvių po
etų eilėraščių į karaimų kalbą. 
Apie tai gal teks atskirai kita 
proga parašyti.

zaminatoriai pastatė gerą pažymį, o jis ten 
tiesiog vieton istorinių detalių buvo apsčiai 
pridėjęs savo kūrybos.

Taip dail. Varnui bepasakojant, prisi
jungė ir M. Varnienė. Ji prisiminė, kaip kar
tą lietuviai studentai, susirinkę pobūvio ir 
besiruošdami studentiškoms vaišėms, paste
bėjo, kad per mažai teturima kiaušinių — 
vienam trūksta. Jie susimokė pagudravoti. 
Sugalvojo kažkokį neva žaidimą, užrišo Vol
demarui akis ir, jam nematant, kiekvienas 
pasivaišino, suvalgydami po kiaušinį, palik
dami Voldemarą be to skanėsto...

Studentaudami Varnas su Būga pamal
doms Petrapily dažnai nueidavo į Sv. Kot
rynos bažnyčią. Ir Voldemaras nueidavo, 
kiek rečiau, bet prieš religiją niekada nekal
bėjo.

— Aš mėgdavau daugiau gilintis į religi
jos esmę, — kalbėjo A Varnas. — Būga irgi 
buvo tos pačios krypties. Anais laikais stu
dentuose buvo stipri nuomonė, kad žmogus 
žmogui turi būti brolis ir krikščionių religi
jų nesutarimai buvo sunkiau pakeliami.

Daugiau su Voldemaru Ad. Varnas susidū
rė 1922 m. Tada Varnas, gavęs paramą iš 
Užsienio reikalų ministerijos, buvo pasikė
sinęs iliustruoti Vilniaus bylą šaržais. Tuo 
reikalu išvyko į Genevą, kur vyko Tautų 
Sąjungos posėdžiai. Ten susipažino su ke
liais užsienio žurnalistais (ypač vienu švei
caru), kurie sekė Tautų Sąjungos posėdžius. 
Vienas jų, šveicaras, labai teigiamai atsilie-

(Nukelta į 3 pusi.)
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Pusė šimtmečio atiduota lietuvių muzikai
PR. VISVYDAS

Gruodžio mėn. 10 d. losange- 
liečiai lietuviai pagerbs Broniaus 
Budriūno muzikinės veiklos 50- 
metį. Taip pat 25-rių metų vado- 

. vavimą Los Angeles Sv. Kazi
miero parapijos chorui.

Kuo ypatinga Br. Budriūno 
muzika? Tai klausimas, į kurį 
pats kompozitorius yra visuomet 
pasiruošęs atsakyti savo gausiai 
sukaupta medžiaga: laikraščių 
iškarpomis, įklijuotomis į eilę al
bumų: įvairiais komplimenti- 
niais laiškais bei raštais; storais 
enciklopediniais leidiniais, spaus
dintais Amerikoje ir Europoje; 
trumpai tariant, viskuo, kur tik 
yra užsimenamas įnašas. Kom
pozitorius žino savo vertę, o šiais 
laikais skvarbi savitaiga yra būti
na. Antraip visa kūryba, kuriai 
reikėjo atiduoti tiek daug darbo, 
nueis užmarštin.

Br. Budriūno muzikos vertę 
turbūt geriausiai nusako ištrau
kos iš jam rašytų laiškų. Kom
pozitorius su pagrindu jomis di
džiuojasi, nes laiškus jam rašė ir. 
rašo muzikos žinovai: VI. Jakubė
nas, J. Žilevičius ir kiti. Štai bū
dinga pastraipėlė iš Žilevičiaus 
laiško: “Buvau Sidabrinės die
nos repeticijoje, girdėjau Tamstos 
kūryba, kuria pasidžiaugiau, ir 
malonu pasidarė širdžiai, kad 
Tamsta turi neišsemiamą energi
ją, kuri naujas melodijas, kurios 
kutena klausytojų širdis. Už tai 
aš Tamstą sveikinu ir laukiu at
vykstant. Mes turime laurų vai
nikais papuošti Tamstos kūrybi
nę galvą, kuri seniai to užsitar
navo”.

Paskutinis sakinys pabrauktas 
dviem brūkšniais. Ir kaip nesi- 
didžiuoti, skaitant šitokius pa
skatinimo žodžius.

Savo stiliumi Budriūnas yra 
tautinės dvasios reiškėjas. Jo mu
zika dainuoja ne tiek aplinkos 
įtakomis ir didžiųjų kompozito
rių sekimu, kiek Lietuvos šak
nų balsu. Čia darniai susijungia 
ir liaudies melodijos, ir Lietuvos 
gamtovaizdžio patosas, ir tautos 
gyvybinis šauksmas. Visa tai daž
nai girdėjome Budriūno dainose, 
giesmėse, kantatose koncertų, 
minėjimų, dainų švenčių me
tu. Pianistų rečitaliuose ne kar
tą skambėjo Budriūno sonatos ga
balas “Audringi debesys”. Vie

nur kitur buvo pastatyta operetė 
“Sidabrinė diena” (A. Kairio lib
retas). Bažnyčioje giedamos Bud
riūno sukurtos Mišios.

Nepasakyčiau, kad sukaktuvi
ninkas būtų itin produktyvus. 
Jis rašo lėtai, kruopščiai grum
damasis su kiekviena fraze, steng
damasis, kad melodija nepažeis
tų kalbos grožio ar kirčiavimo 
dėsnių. Todėl jo dalykai išeina 
išbaigti, pakaustyti geros formos 
variu. Tai jau kokybė. O drauge 
ir savitas muzikinis veidas. Klau
sytojas visuomet žino, jog skam
ba Budriūno balsas.

•

Vakare aplankiau kompozito
rių. Sustojęs Griffith bulvare, 
truputį palipu šlaito laiptais. Prie 
tako pasitinka storakamienė pal
mė ir budrūs Rojaus paukščių 
žiedai. Studija erdvi, bohemiškai 
apkrauta įvairiausių gaidų, 
spaudinių, raštų stirtomis. Cen
tre karaliauja Wurlitzer fortepi
jonas. Ant sienų mirga dailūs 
impresionistinės gamybos peiza
žai. Juos nustelbia spalvingas jau
nuoliško Budriūno portretas.

Atsisėdame prie tų spaudi
nių ir albumų. Bijau pasinerti 
kompozitoriaus turiningoje pra
eityje. Praeitį vertėtų palikti mo
nografijų rašėjams, kurių mū
suose pasiutiškai stinga.

Vis tiek mirksniu nukeliau
jame į nuostabią jaunystę.

— Muziką pradėjau studijuo
ti 1924 metais, įstodamas į Kau
no konservatoriją. Dar studijuo
damas, ėmiau vargoninkauti Kau
no karo ligoninėje. Sudariau dak
tarų chorą, kuriame dainavo ir 
generolas Nagevičius.

O kaip su pirmuoju kūriniu?
— 1928 m. “Aušros” gimnazi

jos mokiniai ruošėsi vaidinti pje
sę “Kruvinais keliais”. Tai pro
gai jiems ir parašiau savo pir- 
ją dainą.

— Vadinasi, komponavimo ke
lias prasidėjo su aušrokais, o 
chorvedyba — su karo ligoninės 
daktarais.

Budriūno chorvediški gabu
mai buvo pastebėti jau anksti. 
Kompozitorius pasakoja:

—Kaišiadorių gimnazijos di
rektorius Kalvelis, jieškodamas

Kompozitorius Bronius Budriūnas

muzikos mokytojo — chorvedžio, 
kreipėsi į konservatorijos direkto
rių Gruodį: “Norėčiau gauti pa
tį geriausią konservatorijos moki
nį”. Gruodis jam atsakė: “Bud
riūnas yra vienas iš geriausių. 
Deja, dabar jis kariuomenėje”. 
Reikėjo jiems mano išleidimo rei
kalu kreiptis paeiliui į gusarų 
pulko vadovybę, švietimo ir ap
saugos ministerijas.

Budriūno, kaip chorvedžio, 
žvaigždė itin sužibo, kai jis su 
Kauno IV gimnazijos choru dve
jus metus iš eilės laimėjo meti
nes chorų varžybas. Sekė darbas 
su Dotnuvos Žemės ūkio akade
mijos choru, sudarytu iš 130 
choristų, su šaulių dūdų orkes
tru. O 1940 m. Budriūnui buvo 
pavestas Lietuvos Filharmonijos 
koncertinio choro vadovavimas.

Sunku iš žėrinčios praeities 
pasukti į niūresnę nūdieną. Bet 
Budriūnas yra optimistas:

— Chorų veikla nusmuko, tai 

tiesa. Tačiau padažnėjo solistų 
ir pianistų koncertai. Teigiamas 
reiškinys. Džiugu, kad mūsuose 
dar skamba muzika ir jos klauso
si. Bet koncertai turėtų labiau 
kreipti dėmesį į lietuvišką reper
tuarą. Atlikti jį ne šiaip sau, pa
viršutiniškai, greitomis išmoktu 
būdu, bet su įsigilinimu bei inter
pretaciniu polėkiu. Ypač tauti
niuose minėjimuose lietuvių 
muzikai turi būti skiriama pirma 
vieta. O darome priešingai. Pa
vyzdžiui, neseniai Los Angeles 
Lietuvių bendruomenės sureng
tame Tautos šventės koncerte lie
tuvių vokalinei kultūrai atstova
vo: Carmen ir Čigonų barono 
ištraukos.

Antra vertus, tuo parodome 
savo meilę visai Europai.

Čia kompozitorius nurodo, 
kaip pastariasiais metais padidė
jo susidomėjimas lietuvių instru
mentine muzika kitataučių tar
pe, ypač kolegijose. I programas 
“American contemporary Com- 

posers” buvo įtraukta Budriūno 
sonata. Kitur su violončele atlik
ta jo “Rauda”, sukurta dar Lie
tuvoje.

—O kaip su mūsų publika? 
Ar nestebina jos koncertinis pa
gyvėjimas?

— Ir dar kaip stebina. Išeivi
joje žmonės noriai lanko .savus 
koncertus. Priaugo muzika besi
dominčių jaunų klausytojų. So
listai apie tai turėtų pagalvoti ir 
praturtinti programas lietuvių 
muzika. Jos Amerikos viešumoje 
dažnai neišgirsi. Todėl savuose 
koncertuose duokime kuo daugiau 
savų dalykų.

— Lietuvių liaudies dainas?

— Jos gražios. Vis dėlto, mano 
manymu, per dažnai solistai ir 
chorai pasitenkina tik paprastu
tėmis liaudies dainomis. Nepasis
tengia parodyti lietuvių kompo
zitorių kūrinių platesnį, sudė
tingesnį mastą. O tokių kūrinių 
yra.

— Na, o kaip su spauda? Ar 
galėtų laikraštininkai geriau pri
sidėti prie mūsų muzikos kėli
mo?

— Aišku, kad galėtų. Bet 
dažniausiai prisideda prie skurdi
nimo. Labai nedaug turime žur
nalistų, nusimanančių ar besi
dominčių muzika. Štai parašo 
korespondentas: choras padaina
vo gražių liaudies dainelių. Tuo 
tarpu, kad tos dainos buvo su
kurtos kompozitorių, neužsime
na. Kitur rašoma, kad chorui di
rigavo Kačinskas, o kokias dainas 
jo choras dainavo, iš recenzijos 
taip ir nepatyriau.

— Be abejo, šalia skubių pa
viršutiniškų korespondencijų, 
yra ir išsamesnių rašinių apie 
muziką.

— Yra, bet ir čia kai kada nu
kenčia tikslumas. Pavyzdžiui, ap- 
rašanr praėjusią dainų šventę, 
buvo kategoriškai teigiama, jog 
dainų šventėse anksčiau jokia 
daina nebuvo kartojama. Rašė- 
jas priekaištavo, kad Toronte, 
laužant tradiciją, buvo pakarto
ta mano “Protėvių žemė”. Čia, 
va, turiu po ranka ar ne aštuo
nis ankstyvesnius tokio pakarto
jimo atvejus. Dainos buvo karto
jamos Amerikoje I-je, Il-je, IV- 
je dainų šventėse: Kačinsko, Ži
levičiaus, Budriūno, Gaidelio kū
riniai, diriguojant įvairiems kom
pozitoriams. Atrodo, kad tas, ku
ris rašė kitaip, nepasitikrino, kas 
vyko praeities šventėse.

♦

Klausimų ir įdomių atsaky
mų yra daug, bet laikraštis turi

Iš moderniosios anglų 
poezijos
FRANCES CORNFORD

LAIKRODĖLIS

Pabudau savo karštoje, kietoje lovoje; 
ant pagalvės — mano galva.
Po pagalve girdėjau tiksintį

savo mažą laikrodėli.
Ir pagalvojau sau, kad jo tvinkčiojimas 
buvo kaip kad mano nuolatinis nepasitenkinimas; 
man atrodė, kad su kiekvienu tiksėjimu 

jis sako:
Aš sergu, sergu, sergu, sergu.
O mirtie, ateik greitai, greitai, greitai, greitai.

STEPHEN SPENDER

ŽIEMOS GAMTOVAIZDIS

Sugrįžk namo, kartu su baltomis žuvėdromis, 
banguojančiomis pilkuose laukuose.

Vakaras. Daffodil geltonumo dangus vakaruose.
Kur nors, uolų plyšiuose, paukščiai susislapsto —

arti vienas kito.
Aš apšylu prie besikūrenančio židinio.
Užuolaidos slepia mirštančią dieną.
Vienas. Prie žėrinčių žarijų, 
neįsileidžiu į vidų niūrų lapkričio vakarą.
Ir tos gulbės, krūtinė prie krūtinės. Avys, 
susimetę į krūvą, glaudžiai šalia viena kitos.
O, ar nėra žmonėms, kaip gyvuliams kaimenės, kurioje ir aš

■ galėčiau prisiglausti!
Sugrįžk namo, pagaliau; ateik ir pašalink vienišumą.
Jūra. Vakaras. Dafffodil geltonumo dangus vakaruose — 
Ir mūsų mirštančios plonos sielos, prisiplojusios

prie amžinybės.
Vertė D. S.

ribas. Matau ant fortepijono at
verstą gaidų rakraštį. Pasiteirau
ju?

— O ką dabar komponuojate?

— Meilės dainą “Aš nežinau”. 
Žodžiai Ados Karvelytės. Pagro
siu.

Budriūnas groja laisvai, pla
čiai, šlamančiu balsu paryškin
damas jautriąsias vietas. Melodi
ja banguoja svajingai, gal šiek 
tiek holivudiškai. Vis dėlto švel
nus budriūniškas atspalvis girdi
mas per visą kūrinį. Sakau:

—Ji tikriausiai patiks žmo
nėms.

— Bus padainuota gruodžio 
10 d. pagerbtuvėse.

Lydėdamas mane prie automo
bilio, kompozitorius kukliai pri
mena?

— O gal rašinyje užsimintu- 
mei apie mano propaguojamą 
pasveikinimą “Valio, valiol il
giausių metų jums valiol”

— Būtinai neužmiršiu.
Ir kaip nepaminėti šios nedi

delės muzikinės revoliucijos. Da
bar Los Angeles lietuviai savo po
būviuose žmones pagerbia kaip 
tik tuo Budriūno sukurtu ir jo 
primygtinai skiepijamu "Valio, 
valio!” Skamba lietuviškai I Seno
ji caristinė Rusijos melodija “Il
giausių metų, ilgiausių”, su kok
čia priegaide paskutiniame skie
menyje "iūūū”, tiesiog prarado 
egzistencijos pagrindą.

Tad — valio, valiol chorve
džiui — kompozitoriui, kuris sa
vo amžiaus pusšimtį atidavė lie
tuvių muzikai.

pė apie Voldemaro kalbas Tautų Sąjungoje: 
jo nuostabią atmintį, jo sugebėjimą logiškai 
dalyką išdėstyti. Voldemaras kartą į Tautų 
S-gos posėdį atsinešė Btambų veikalą, kurio 
puslapius turėjo atminty, neužsižymėjęs jo
kiu popierėliu atitinkamų vietų, bet jis ir taip 
greit atrasdavo reikiamą tekstą.

Ad. Varnas buvo pradėjęs kurti Tautų 
Sąjungos dalyvių šaržus, bet jie taip ir liko 
neužbaigti. Ypač sutrukdė Ad. Sruogos ir 
dar kitų pašto ženklų byla, kur Ad. Varnas 
buvo priverstas eiti eksperto pareigas ir prie 
tų bylų sugaišo trejetą metų. Apie porą šim
tų piešinių — medžiagos iš Tautų Sąjungos 
— liko Varno namuose, išvykstant į Vaka
rus.

Slaptas vaidinimas

Petrapily Varnas buvo 1901 - 1903 m. 
Dar 1902 metų vasaros pabaigoje Ziniūnų 
kaime, apie 3 km. nuo Joniškio (Šiaulių 
apskr.), daržinėje stud. Ad. Varnas, parvykęs 
iš Petrapilio, suorganizavo J. Vilkutaičio — 
Keturakio komedijos “Amerika pirty” vaidi
nimą. Vaidino kaimo siuvėjas, batsiuvys, 
vargonininkas Diržys, ūkininkė Juzefą Sla- 
bokaitė. Prieš vaidinimą buvo paskaita, ku
rioje buvo suminėta, kaip tuo metu žanda
rai viską sekdavo, lietuvių veiklą drausdavo. 
Po paskaitos vyko vaidinimas. Buvo susirin
kę gal apie 600 žmonių, o vaidinimas buvo 
slaptas, be valdžios leidimo.

Apie tai patyrė rusų žandarai ir po va
karėlio sekantį rytą klojime surado grimą: 
barzdas, ūsus. Pakaltino, kad čia buvo slaptas 

vaidinimas, sustatė protokolą. Ad. Varnas tei
sinosi, kad klojime tebuvo šokiai ir toks 
maskaradas, bet žandarai to neėmė dėme
sin, ir jau grėsė pavojinga byla.

Čia išgelbėjo Joniškio par. klebonas šiau- 
čiūnaB, kyšiais žandarus sušvelnindamas.

Nuo Petrapilio vandens Varnas susirgo 
ir gydytojų patariamas ryžosi keltis į Mask
vą. Pirma dar parvažiavo atostogų namo. 
Už poros savaičių gavo kvietimą stoti į rusų 
kariuomenę. To tai jau nenorėjo. Gavęs iš 
patėvio apie 80 rublių, pasiryžęs bėgti į Vo
kietiją, išvažiavo į Tauragę.

Bėgimas į Vokietiją

Iki sienos atvežė ūkininkas, o paskiau 
pats vienas dienos metu laimingai perėjo Vo
kietijon ir pasiekė Mažosios Lietuvos Lauk- 
sargę, pavėžintas ūkininko, turinčio leidimą 
sienai pereiti.

Lauksargėje Varnas užėjo į restoraną. 
Beužkandžiaujant prie Varno prisėdo du vy
rukai ir ėmė jį lenkiškai kalbinti. Varnas bu
vo įsitikinęs, kad dabar esąs jau visai laisvas 
ir viską atvirai pasipasakojo, kad neturi pa
so, kad pabėgęs iš anapus sienos, kad 
važiuojąs į Krokuvą. Tuo metu anie vyru
kai nieko jam nedarė, bet Varnui pasiekus 
Tomą ir išlipus iš traukinio, matyt anų vy
rukų painformuota, vokiečių policija Varną 
areštavo ir uždarė kalėjiman. Buvo anksty
vas rytas, ir Varnas buvo paliktas kalėjimo 
koridoriuje,

Vokiečių kalėjime
Čia bebūdamas, išgirdo beldžiantis kame

roje. Atidaręs sekimo langelį, Varnas pamatė 
akį, apšašėjusią, lyg kirmijančią. Kalinys pa
sisakė, kad kalėjime esąs jau 17 metų, čia pa
tekęs iš Rusijos. Kai vėliau sargas atidarė to 
kalinio duris, jis greitomis prabėgo pro kitas Bet vokiečiai, palaikę dieną, sulaukė trau-

Adomas Varnas Nemunas ties Veliuona pavakarėje (aliejui)

kameras, rinkdamas iš kalinių silkių galvas 
ir kitas nuograužas. Grįžo jas čiulpdamas.

—Mane tai baisiai sukrėtė, —pasakojo 
Varnas. — Neįsivaizdavau, kad tokių dalykų 
būtų vokiečių kalėjimuose. Net pasibaisėjau, 
kad ir su manimi taip neįvyktų...

kinio, einančio į Rusiją, uždarė į vagoną, nu
gabeno prie sienos ir perdavė Varną rusų pa
sienio policijai, kuri, kyšio sušvelninta, su 
palydovu jį pasiuntė traukiniu į tėviškę. Pa
keliui Varnas kalbino, vaišino palydovą, ne
leido snūduriuoti, o kai naktį palydovas už
migo, Žeimių stotyje, prieš Kėdainius, Var
nas pabėgo iš traukinio su mažu ryšuliuku, 
palikęs kitus daiktus.

Nukeliavo laukais Šėtos link. Ėjo visą 
dieną pas savo kurso draugą, kun. Br. 
Zelionką, Šėtos vikarą. Jį pasiekė vakare.

—Teko eiti per balas, buvau apsitaškęs, 
o ir ūsiukus buvau užsiauginęs, tai pamanė, 
kad esu koks žulikėlis, nenorėjo iš karto 
tamsoje įsileisti, — pasakojo Varnas. — Kai 
prakalbėjau, pažino iš balso.

Varnas tada paprašė kun. Zelionką pinigų 
ir kunigo drabužių. Gavo sutaną, apsiaustą 
su pelerina ir dar 25 rublius. Truputį numi
gęs, nusiBkutęs ūsus, paryčiu, jau kunigu 
persirengęs, su vežiku išvyko į Panevėžį. Iš 
ten — tiesiai į Rusijos gilumą, neva vykda
mas į Kaukazą gydytis.

Bėgimas
Nuvyko į Livny miestą, netoli Maskvos, 

pas savo mokslo draugą iš studijų laikų 
Stieglico mokykloje, Petrapily. Draugas iš 
karto pažino sutanoj pasislėpusį Varną. Rei
kėjo bent 25 rublių tolimesnei Varno kelionei 
Bet pinigų nebuvo. Belūkuriuojant, policija 
šį tą, matyt, patyrė. Ėmė žandaras pašalėje 
šio bei to teirautis. (Bus daugiau)
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Paparčio žiedo bejieškant
Spalio pabaigoje Los Angeles ir 

apylinkių lietuviai suvaidino 
muzikinę legendą "Gilandą”. 
Premjera įvyko šeštadieni, o sek
madieni spektaklis pakartotas. 
Abukart 600 vietų salė buvo per
pildyta.

Kadangi šis Įvykis savo kultū
riniu polėkiu bei įdėtu triūsu yra 
imponuojantis! norėtųsi pasi
džiaugti šiose laikraščio skiltyse.

Stebina Kalifornijos lietuvių 
opertetės ansamblio ilgametis gy
vastingumas. Jau ne kartą buvo 
pasirodyta su stambiais sceniniais 
renginiais. Paminėtini sėkmingi: 
montažas “Gintaro pakrantė”, 
“Jono Strauso gyvenimas”, "Či
gonų baronas”... O dabar vėl, po 
dvejų metų, kruopštaus pasiruo
šimo, trijų veiksmu “Gilanda”, 
kuriai muziką sukūrė Ona Metri
kienė pagal Nijolės Jankutės lib
retą "Kūlgrinda”. Tema lietuviš
ka. Kompozitorė lietuvė. Pianis
tė lietuvė. Ir atlikėjai, išskyrus or
kestrantus, lietuviai. Tereikia tik 
pakartoti sekmadienio spektakli 
stebėjusios veteranės solistės Vin
cės Jonuškaitės Zaunienės žo
džius: “Gera pradžia. Geras dar
bas. Tegu tik jie nenuleidžia ran
kų”.

Ilgesniame straipsnyje tikriau
siai vertėtų išvardinti daugelį 
žmonių, kurių dėka muzikinė 
legenda tapo tikrove. Vieni prisi
dėjo savo pinigine parama. So
listai ir choristai važinėjo i repe
ticijas iš atokiausių Pietų Kali
fornijos vietovių, čia dalyvavo ir 
kelios balerinos ir keliolika Los 
Angeles “Spindulio” šokėjų, va
dovaujamų Onos Razutienės. Pa
sirodė keturi vaikai. Čia savo me
niškas gabumus išreiškė dekora
torius Paulius Jasiukonis ir suma
ni drabužių projektuotoja Stasė 
Koronkevičienė. Buvo paruošta 
didelio formato programa su da
linai išsamia informacija ir itin 
skoningu grafikės Marijos Žyman
tienės ' viršeliu. Spektaklis buvo 
gerai reklamuojamas. Žodžiu, su
dėtingas, įtemptas, bet lietuvių 
dvasiai mielas muzikinis — sce
ninis darbas sujungė daugelį šir
džių ir protų į gražų vienetą.

Operetės ansamblis neišven- 
giamai turėjo samdyti kitataučius 
profesionalus orkestrantus ir jiems 
mokėti algas iš savo beveik ne
egzistuojančio iždo. Suprantama, 
dėl to reikėjo kiek galint mažin
ti kiekį repeticijų su orkestru. 
Nuo to nukentėjo ir susigrojimas, 
ir paties spektaklio sklandumas. 
Daug kas įsitikino, kad sekmadie
nį viskas praėjo žymiai tobuliau.

Be abejo, Ona Metrikienė yra 
šio sambūrio palaiminga deivė. 
Ne tik veikalo kompozitorė, ne tik 
vadovė, bet ir ištvermės bei savi
tvardos neprarandanti asmeny
bė. Retas skaitytojas gali įsivaiz
duoti visus sunkumus, su kuriais 
teko susidurti Onai Metrikienei, 
realizuojant “Gilandos” pastaty
mą. Parašyti muziką didelis daly
kas, bet reikia ją suorkestruoti, 
paruošti dainininkams, surasti di
rigentą, pasamdyti orkestrantus, 
juos įtikinti, įkvėpti. Tuos kalnus 
nuvertė Metrikienė, padedama 
scvp vyro Antano.

Chicagoje gimusi ir ten lan
kiusi įvairias muzikos mokyklas, 
Ona Metrikienė savo kompozici
jose linksta į Europos operetinį 
švelnų melodingumą, kuris yra 
artimas ir lietuvių dvasiai. Tamp
rių saitų su lietuvių liaudies 
dainomis ji neturi, vis dėlto para-

Lietuvės dailininkės 
amerikiečių parodoj

Women in the Arta ruošia 
parodą žymioje Cork galerijoje 
Lincoln Center plazoje, New 
Yorke. Į parodą pakviesta da
lyvauti 19 rinktinių dailininkių. 
Įš jų 3 lietuvės: Aldona Saba
lis, Elena Urbaitytė ir Laimutė 
Druskis.

Paroda galerijoje vyksta nuo 
lapkričio mėn. 27 d. iki gruo
džio mėn. 12 d.

šo tikrai jaudinančias melodijas. 
“Gilandoje” Antano Polikaičio 
Birutės Dabšienės ir Janinos Če- 
kanauskienės lūpose jos skambėjo 
žavingai.

Kalifornijos lietuvių operetės 
1 didžiuoju vairu laikytinas ir Algi
mantas Žemaitaitis —režisierius, 
apipavidalinęs visus ankstyves
nius spektaklius. Žemaitaitis turi 
gerą išsilavinimą dramaturgijo
je, moka scenoje rikiuoti gausius 
vaidintojus, išlaiko spalvų, ju
desių, įspūdžių pusiausvyrą. "Gi
landoje” Žemaitaičio darbas at
siskleidė visu pločiu. Gal ir nepa
vyko reikiamai suminkštinti pa
grindinių vaidintojų — solistų 
vaidybinį molį, bet, aplamai sve
riant, sceninis efektas žiūrovų 
neapvylė. Čia gražiai talkino, 
ypač baleto choreografijoje, Da
nutė Barauskaitė.

Kaip įprasta, po spektaklių pa
sigirdo vienas kitas žinoviškai 
skeptiškas priekaištas: “Ir kam vi
sas tas vargas, jei tik tiek pasiek
ta”. Vadinasi, jų nuomone, atli
kėjai nepakilo iki profesionalaus 
lygio. Į tai reikia atsakyti, jog Ka
lifornijos lietuvių operetės an
samblis savitu būdu siekė sceni
nio grožio ir muzikos meno. Sim
boliškai šnekant, jieškojo užbur
to paparčio žiedo. Nesvarbu, su
rado ar nesurado, bet dalyvavo 
pačiame jieškojime, pergyveno di
delį įvykį, pradžiugino daugelį 
klausytojų.

Paparčio jieškojimas yra mū
sų kultūrinių siekimų pagrin
das. Tegu tik jieškotojai nenulei
džia rankų.

Pr. V.

Solistų prieauglis grumstuotame kelyje
Vienas aktualiausių uždavinių 

mūsų muzikos kultūriniame sek
toriuje yra talentingų interpre
tatorių — instrumentalistų bei 
vokalistų — prieauglio išugdy
mas. DėkuKpievui, gražaus solis
tų atžalyno mes jau turime net 
visai nemažą būrį. Ir jame mote
rys bent keleriopai gausesnės ne
gu vyrai. Kiekviena talentinga so- 
lištinė pajėga savo jau išvystytais 
ar dar išvystysimais meniniais su
gebėjimais yra mums neįkainoja
mai brangi kultūrinė vertybė. Su
prantama, darant tikrųjų brang
akmenių atranką, muzikos kriti
ko rolė darosi čia itin svarbi ir at
sakingas. Jis turi tarti tiesų ir tvir
tą žodį, nurodydamas vertinama
jam priklausančią vietą talentų 
klasifikacijoje, objektyviai pasver
damas jj tikruoju svoriu meni
nio potencialo svarstyklėse. To
kius nuosprendžius darant, kriti
kui reikia didelio įžvalgumo kaip 
ir dainininkų balsinės medžiagos, 
taip ir talentą sudarančių esmi
nių dvasinių komponentų ko
kybinėms problemoms suprasti. 
Tos problemos gi kiekvienu indi
vidualiu atveju labai įvairuo
ja.

Bene geriausiai dainininkiško- 
sios karjeros sunkenybes, o taipgi 
atkaklų veržlumą dainuoti mum 
iliustruoja ligšiolinis Violetos Bal
čiūnienės gyvenimo kelias. Ji, be
rods, jau keliolika metų, pakeitu
si net kelis mokytojus, studijuoja 
dainavimą. Ir jau senokai ją vis 
išgirstame tai Bostone, tai kur ki

TelesfOras Valius Autoportretas (tipograflja)
S. m. gruodžio mfin. 1 d. nuo grafika Telesforo Valiaus mirties suėjo 

vieneri metai Buvo gimęs 1914 metais. Išeivijoje gyveno ir mirė Toronte. 
Viktoras Petravičius, Paulius Augius, Vaclovas Ratas ir Telesforas Valius 
buvo ir yra mūsų grafikos Didžioji ketveriukė, išauginta nepriklausomos Lie
tuvos laikmečio. Tai stiprusis lietuviškosios grafikos pamatas, ant kurio ir 
šiandien statomas lietuviškųjų formų rūmas. Gaila tik, kad Didžiąją ketveriu
kę mirtis per anksti praretino; gyvas ir kūrybingas telikęs vienas Viktoras 
Petravičius.

tur dainuojant, o paskutiniu me
tu jos išvykos siekė net Los An
gelės bei Chicagą.

Lapkr. 19 d. įvykęs Bostono 
vidurmiesčio First and Second 
Church salėje V. Balčiūnienės 
dainų ir arijų rečitalis, akompa
nuojant jos dainavimo mokyto
jai Lorraine Di Gregorio, buvo 
gal lig šiol pats drąsiausias solis
tės viešas išplaukimas į koncer
tinius vandenis.

Koncerto lietuviškos programos 
dalyje buvo J. Gaižausko Ein ber
nelis, J. Kelpšos Ne margi sakalė
liai ir Mano sieloj, G. Gudauskie
nės Viešpaties pasaulis ir B. Bud- 
riūno Šauksmas, Tykiai, tykiai bei 
Mano protėvių žemė. Operai at
stovavo Kleopatros arija iš Hande- 
lio Juliaus Cezario, Violetos I v. 
baigminė scena iš G. Verdžio 
Traviatos ir Un bei di iš G. Puc- 
cini Madame Butterfly. Be to, ji 
dar padainavo dvi V. Bellinio 
dainas, G. Rossinio La Danza ir 
po tris S. Barberio bei F. P. Tosti 
dainas.

Šią didelę ir įvairią programą 
solistė išdainavo neabejotinu mu
zikalumu ir girtinu ištvermingu
mu. V. Balčiūnienė, rodos, turi į 
dramatinę pusę linkstantį sopra
ną su apytamsiu, išdaigingos vib
racijos apsprendžiamu tembru, 
silpnokom apačiom ir keliom pa
kenčiamom viršūnėm. Deja jos 
dainavimą žudyte žudo visuose 
registruose išlendą tonų vibraci
nio reguliarumo sutrikimai, paver
čią, ypač forte vietose,lygią kan-
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dieninę liniją tremolų grumsty- 
ne. Tokių tonų kokybė žiauriai 
sudarko jos dainavimo estetini 
įspūdį. Dėl to ir jos pasiektoji vo
kalinė tchnika estetinį vaizdą jau 
nedaug teatitaiso. Pakeitus mo
kytoją ir ilgesnį laiką su rimtu ži
novu padirbėjus, visais intensy
vios kvėpavimo technikos bei įsi
sąmonintos muskulinės kontrolės 
ginklais gal dar ir galima būtų 
jos šią negerovę bent kiek sušvel
ninti.

Solistės gabumų sąraše ryš
kus jos muzikalumas užima pir
mąją vietą. Išskyrus jį, kitokių gi
luminių talento versmių ( inter
pretaciniu, vaidybiniu) jau ma
žiau tesimato. Jos interpretacinės 
įžvalgos dovana retai tepakyla 
virš dinaminiai visai korektiško 
išdainavimo lygio. Sceninėje lai
kysenoje irgi per daug statišku
mo.

Mokytojos L Di Gregorio for
tepijono palyda rodė ir gerą an- 
samblinį pasiruošimą ir techniki
nį jos įgudimą.

Mūsų visuomenėje judri, po
puliari ir miela solistė sutraukė 
gražų būrį savo1 bičiulių ir sim- 
patikų, kurie, remdami visas jos 
pastangas, dar išprašė ir Mimi 
bei Toskos arijų priedą.

Įėjimas į šį koncertą buvo lais
vas. Po jo dar buvo ir vaišės.

Ilgas net 20 kūrinių rečitalis 
man paliko prieštaringų jausmų 
maišatį. Joje įkyriausiai zyzė min
tis, jog tik meilė dainai ir muzi
kalumas be tikresnės balsinės Die
vo dovanos bus rizikingai išstūmę 
mūsų veržliąją solistę į labai 
grumstuotą dainininkiškos kar-

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

esančius žemesnius mokytojus. 
Visa tai turint galvoje, nesupran
tamas atrodo Toeppen sakinys, 
kad “Kulviečio talento ir veiklos 
nepakako būti rektorium”.

Kokia bebuvo šio nepaskyrimo 
priežastis, tačiau galima spėti, 
kad, jam pasidarius rektorium, 
Karaliaučiaus universitetas būtų 
išlikęs labiau lietuviškas. To, ma
tyt, nenorėta, nes universiteto 
rektorium buvo paskirtas berly
nietis Sabinus. Taipgi ir apie Kul
viečio mirtį čia rašoma kiek , ki
taip negu pas mus. Jis, atsisakęs 
savo kurso, išvyko Lietuvon ir 
bevykdamas mirė. Tačiau palai

Nauji leidiniai
• V. Stardey Vardys, THE 

CATHOLIC CHURCH, DIS- 
SENT AND NATIONALITY 
IN SOVIET LITHUANIA. East 
European Quarterly, Boulder. 
E. European Monographs, No. 
XLLU. Distributed by Colum- 
bia University Press, New 
York. Printed in the United 
Statės of America, 1978.

Tai 336 puslapių įžvalgiai 
parašytas ir stipriai dokumen
tuotas veikalas, atskleidžiąs 
nagrinėjamos temos visumą ir 
jos detales. Knyga suskirstoma 
į 14 skyrių. Jie yra tokie:
1. Catholicism and Nationality: 
The Lithuanian Perspective;
2. The Church and the Natio
nal Statė: Independent Lithua
nia 1918-1940: 3. The Collapse 
of the Lithuanian Statė; 4. 
The Catholics and the Com- 
misars: The First Experiences; 
5- The Iron Curtain Descends: 
The Years of Stalin; 6 Dpstali- 
nazation and Church: Liberali- 
zation vrithout Religion; 7. 
The The Constitution, the Law 
and the Church; 8- Atheism: 
Apparatus and Methods of 
Promotion; 9. Emergence of 
Religious Protest Mjovement: 
The Struggle for Liberal Socie- 
ty; 10. Confrontation with the

jeros areną. Į dainos dausas ji 
vargšė dabar skrieja, kaip tas 
paukštis, palaužtu sparnu.

Stasys Liepas

dotas jis Karaliaučiuje, o ne tė
viškės dvare, Kulvoje.

Stanislovas Rapolionis jautėsi 
Karaliaučiuje geriau. Tai buvo 
ir dėl to, kad jis atvyko čia paties 
Liuterio ir Melanchtono reko
menduojamas. Šalia to, jis buvo 
gilus teologas ir labai geras kal
bėtojas.

Rapolionis buvo menkos iš
vaizdos, bet švelnaus būdo ir 
vengė religinių kovų bei perse
kiojimų. Tais laikais tarpe liu
teronų ir reformatų iškilo dide
li ginčai. Juos sužadino Jono La- 
sy išleista knyga, kuri stengėsi 
suderinti liuteronus ir reforma
tus. Nepaisant savo taikios lai
kysenos, Rapolionis neišvengė Ka
raliaučiuje priešų. Tai apkartino 
jo gyvenimo pabaigą. Pasak her
cogo, tie priešiškumai pagreitino

> Henrikas Nagys Kanados poezijos 
antologijoje

Kanadietis rašytojas John Ro- 
bert Colombo, gyvenąs Toronte, 
šiais metais sudarė antologiją, pa
vadintą KANADOS POETAI 
(THE POETS OF CANADA), 
kurion įdėjo po vieną eilėraštį 
200 kanadiečių poetų, prade
dant pačiais pirmaisiais, prancū
zų ir anglų kalba rašiusiais, iki 
šiandieninių autorių.

Antalogja skiriasi nuo visų ki
tų tuo, kad rinktinių, reprezen
tatyviųjų poėtų tarpan pirmą 
kartą įtraukti ir 12 poetų, rašan
čių kitomis kąlbomis.

Iš lietuviui poetų jon pakvies
tas Henrikas !Nagys. Įdėtas jo ei
lėraštis LATERNA OBSCURA 
ir trumpa biografinė apybraiža.

Govemment and Mobilization 
of Public Opinion; 11. “The 
Chronicle of the Cath. Church 
of Lithuania”: The Voice of 
The Movement; 12. Catholicism. 
and Nationalism in the 1970s; 
13. The Kremlin vs the “Chro
nicle”: Personalities of the Pro- 
test Movement; 14. Effects of 
Soviet Religious Policy on the 
Church: An Institutional Ba- 
lance Sheet; 15. Communism 
and Catholicism in the Soviet 
Ųnion: Is Co-existence Pos- 
sible?
• PASAULIO LIETUVIŲ 

KATALIKŲ ŽINYNAS (VVorid 
Lithuanian Catholic Directory) 
1979 metams. Išleido Lithua
nian Roman Catholic Priests’ 
League of America. Redagavo 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
Leidinys 80 psl., spausdino 
Pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne. Mecenatas kun. Pijus čės- 
na. Lietuvių vyskupų, kunigų, 
parapijų (laisvame pasaulyjei), 
vienuolijų, katalikiškų laikraš
čių bei žurnalų, svarbesnių in
stitucijų bei centrinių organi
zacijų sąrašas su adresais bei 
telefonų numeriais, žinynas lie
tuviškai - angliškai atspausdin
tas, kad būtų ir kitataučiams 
naudingas. Kaina $5.00. Galima 
įsigyti Kunigų Vipnybėje, 351
Highland Blvd.,
Y. 11207. j
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jo mirtį. Tačiau jo mirtis Kara
liaučiuje buvo išgyventa kaip di
delis nuostolis universitetui. Pats 
hercogas palydėjo jo kūną į baž
nyčią. Jo laidotuvėse dalyvavo vi
sas universitetas ir minios žmo
nių.

Karaliaučiaus universiteto pra
džia buvo nedrąsi. Buvo ilgai tar
tasi, jieŠkota žmonių ir iš leng
vo pereita J universitetą iš vidu
rinės mokyklos. Jis buvo įsteig
tas hercogo Albrechto aktu. Stei
gėjai žinojo, kad nei popiežiaus, 
nei karaliaus patvirtinimo jie ne
galėjo tikėtis. Šiuo atžvilgiu lai
mingesnis buvo Vilniaus univer
sitetas.

Kai sudedame kartu Šiuos du 
universitetus. įsisteigusius tame 
pačiame šimtmetyje ir, galima sa
kyti, toje pačioje -tautoje, mes ne-

Apie šią antalogiją Montrealio 
dienraščio THE GAZETTE kul
tūriniame priede atspausdintoje 
recenzijoje (lapkričio 18 d. nu
meryje) štai kaip pasisakoma, mi
nint tuos dvylika neoficialiom 
Kanados kalbom rašančius poe
tus: “šie trumpi žvilgtelėjimai į 
mažai težinomus poetus yra per 
skubūs, o ir atranka kartais ne
labai sėkminga, kad galėtume 
prie jų priartėti. Tačiau “Latema 
Obscura” montrealiečio lietuvio 
poeto Henriko Nagio yra žavėti
na išimtis ( is a spellbinding 
exception)”.

Knygą išleido HURTIG PUB- 
LISHERS, Edmontone, jos kaina 
12.95 dol.

Ruošiamasi paskirti 
1978 metų LRD 

literatūros premijų
Lietuvių rašytojų draugijos 

valdyba 1978 metų LRD litera
tūrinei premijai paskirti komi
siją Budarė iš Los Angeles 
mieste ir jo apylinkėse gyve
nančių rašytojų. Komisijos są
statas yra toks: Bernardas 
Brazdžionis, Bronys Raila, Alė 
Rūta, dr. Elena Tumienė ir 
Pranas Visvydas.

LRD valdyba prašo leidyklų 
jų šiais metais išleistas knygas 
(po penkis egzempliorius kiek
vienos) iki šių metų gruodžio 
mėn. 31 d- prisiųsti šiuo adre
su: Lithuanian Writers’ Asbo- 
ciation, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. Iki 
minėtos datos neišėjusios kny
gos, nors su 1978 m. data,bus 
vertinamos 1980 m.

Komisija 1978 metų Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją, ku
rios mecenatas yra Lietuvių 
fondas, turi paskirti iki 1979 
metų kovo mėn. 10 d.

J. Brodskio 
lietuviškasis ciklas 

anglų kalba
Pokario metų disidentinis rūsy 

poetas Joseph Brodski, šiuo metu 
jau gyvenąs Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, neretais atvejais yra 
turėjęs artimesnių kontaktų su 
lietuvių literatūra ir lietuviais ra
šytojais. Net ir lietuviškoji tema 
kartais Brodskio eilėraščiuose pa
naudojama. 1976 m. “Metmenų” 
32-tame numeryje buvo atspaus
dintas Brodskio eilėraščių ciklas, 
pavadintas “Lietuviškasis divertis
mentas”. Ciklą lietuvių kalbon 
ten buvo išvertęs Jurgis Šlekaitis. 
Dabar tas ciklas “Lithuanian Di- 
vertissment” atmuštas spalio 12 
d. “New York Review of Books”/ 
puslapiuose. Anglų kalbon išvertė 
Alan Myers. Ciklas dedikuotas 
Tomui Venclovai. Tai poetiški 
Vilniaus ir aplamai Lietuvos įspū
džiai, kai kuriuos eilėraščius tie
siog pavadinant “Cafė Neringa”, 
“Palanga”, "The Dominicans”. .

galime tarti, kad tuo metu lietu
vių tauta nebuvo moksli. Nors 
politiškai padalyta, tačiau ištikta 
didžiųjų Vakarų Europos reli
ginių ginčų, ji atsakyme? {ieško
jo mokslinio metodo pagalba.

Čia nenorime leistis j tolimes
ne abiejų universitetų raidą. Ji 
yra skirtinga. Tačiau tiek vienas, 
tiek kitas universitetas yra davęs 
tarptautinio masto mokslininkų. 
Karaliaučiaus vaidmuo tarptauti
niu atžvilgiu yra labiau išpopu
liarintas. Atidžiau pastudijavus, 
ir Vilniaus vaidmuo turi savyje 
duomenų būti labiau vertina
mu. V. Bgd.
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