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POKALBIS ANT NEATVĖSUSIU AKMENŲ 
Kai '"Draugo" romanų kon- Į mums lemtingiausias, fimiau 

kurse premijuotasis Juozo Kra- Į skaudžiai jausti savo ryšį su 
likausko veikalas "Įkaitę Vti-Įanuo kankinystės šimtmečiu. 
niaus akmenys" spaustuvėj jau j Štai Eiliuotinė kronika, paties 
surinktas, kai pats autorius jau | vokiečio lūpomis sako: "Dzinte-
skaito atspaudų korektūras,! rės pilį paėmę, kryžiuočiai ją 

ii'!:-:::: 

Riebieji knygų metai 
Kaip ir aplamai gamtoje, ta ip | mirtinį istoriko Zenono Ivins-

*ir mūsų kultūriniame gyveni
me būna gero derliaus ir tušto
kos sausros metai Bibliškai 

kio veikalą — Lietuvos istoriją 
iki Vytauto Didžiojo mirties. 
Tai kapitalinis ano laikotarpio 

ant tu. galima sakyti, dar neat
vėsusių Vilniaus ir kūrybinio 
darbo nuolaužų susėdę, čia grei
tosiomis mezgame pokalbį su 
autoriumi. 

— "Įkaitę Vilniaus akmenys", 
kiek teko nugirsti, vėl yra nau
jas Jūsų istorinis romanas, iŠ 
septynioliktojo šimtmečio pra
džios kultūrinio Vilniaus gyve
nimo. Pirmais savo romanais 
prieš gerus trisdešimt metų, 
buvote ano laiko išeivijos gy
venimo vaizduotojas. Įdomu, 
kokie nusiteikimai, kokios prie
žastys ir kokios aplinkybes lė
mė, kad pasukote istorinių ro
manų kryptimi ir jau tapote 
mūsų literatūroje turbūt pats 
produktingiausias istorinių ro
manų autorius? 

— "Nes kaipgi aš galėčiau 
pakęsti išžudymą ir mirt] savo 
tautos?" (Es t 8,6) 

Netekęs savo žemes, gimto
sios atramos, svetur ėmiau dus-

uždegė; ir išžudė vyresnius 
kaip vienuolika metų įgulos vy
rus, o sužeistuosius sumetė į 
ugnį". Kryžiuočiai nuolat ir sis
temingai degino baltų kaimus, 
mantą, priešpilius (ten grūdai 
—duonelė ir sėkla). Dėl to daž
nai užeidavo badas, o iš paskos 
ir maras. 

Šitaip siaubingai per vieną 
nepilną šimtmetį Livonijos ka
lavijuočiai išžudė ir išdegino 
sėlius bei kuršius ir pavergė 
latgalius bei žemaičių Klaipėdą. 
O kryžiuočių ordinas žiauriau-! 
siu būdu galabijo prūsus, visai 
išnaikino nadruvius, visa Na
druvos žemė virto dykra. Pas
kutiniame XTTT a. ketvirtadaly
je buvo galutinai iškapoti ir iš
deginti jotvingiai. 

Iš tolybės įsižiūrėjęs, su šiur
puliu supratau: lietuvių egzis
tencinės problemos tebėra ir 
šiandien tos pačios... Juk esu 
dalyvis didžios aisčių tragedi-
ioft !YTji.Tif> ^i t ė v i š k e tpyiiti — 

ti ir skęsti. Gelbėdamasis stvė-i ' ,. Trs i . . _ . , _, 
___, _ * _ , _ , «_»_ _____ į netoli Vilniaus ir Trakų. Trem-

jbei meninės priemonės. Būsi
masis privalo būti pakankamai 

i išnešiotas dvasios įsčiose. Ne-
| valia gimdymo prievartos būdu 
į paankstinti, juo labiau negali-
i ma tik dar vos vaisiui užsimez

gus. Nei laumė praneš, nei kau
kas pašnabždės, kada ši išvidi
nė būtinybė prinoks: dar geru 
laiku prieš jubiliejų, ar jau po 
laiko? Mano rūpestis buvo pa
rašyti kuo geresnį romaną, pra
nokti savo jau parašytuosius, 
užkopti aukščiau Sunkesnė te
ma, didesnės kliūtys, begu tau 
pasiseks? Velniop abejonės, juk 
tu privalai! Jaugi tau nevalia 
sustoti ir apsigręžti! I r arba 
tu užmigsi amžino poilsėlio prie 
savo rašomojo stalo, arba dar 
kartą ištversi. Trečio kelio, ži
nok, t a u nėra jokio... 

Ne, da r ir tokio tikslo nebu
vau pramatęs. Tačiau jeigu 
skaitytojas ar vertintojas tar
tų šį romaną esant jubiliejiniu 
paminklu, autorius tik džiaug
tųsi. Nūdie ir man regis — tam 
Į bene būtų ir pagrindo. Romanui 
i tai būtų aktualumo padažas, su
teiktų daugiau šiuolaikiškumo. 

• tad gal daugiau ir kultūrinio 
I poveikio. 

_ tariant, riebieji ir liesieji me- j Lietuvos istorijos veikalas viso-
tair-išleistųjų knygų atžvilgiu j je mūsų 

* praėjusieji 1978 metai išeivijoje 
. tikrai stovi tų riebiųjų metų 
., rikiuotėje, šitai ypač tinka pri-

doje. 
Ta pati 

riausi gyvybinių šaknų: mūsų 
, istorijos ir kalbos bei kultūros, 

istorijos mokslo nu- Uettlvių ^nto6 y ^ ^ y m ^ 
j ji atrama, kuri gali (bent laiki-

katalikų '• n ai ) pavaduoti net ir žemę. Mū-Lietuvių 
, mokslo akademija išleido tur- i gų istorijoje tvyro pagrindinės 

siminti Vasario 16-tosios pro- Į j ^ t vieną reikšmingiausių prof. j mūsų problemos tiesos, teisės 
ga. Prisimintina ir tai. kad ne-! Antano Maceinos knygų "Filo- j h- idėjos. 
priklausomybės metais didžioji J ̂ f ^ k i l m ė į. p r a S mė" . Tai! Juk ne tik nepaprastai įdo-
valstybinė literatūros premija 
kaip tik būdavo įteikiama Va-
sario 16-tosios išvakarėse iškil-

! didžiulės apimties darbas, kurio m u , bet ir ypač svarbu žinoti: 
išleista dar tik pirmoji dalis. kas gi apgynė tautos gyvastį 

mingame literatūros vakare 
Valstybiniame teatre. Tuo bū
davo pabrėžiamas kultūros, 
;ypač literatūros, vaidmuo mū-
;sų tautos laisvės kelyje. Speci
finėse, knygų leidybos sąlygo
se ©ei vi joje vargu ar galima 
būtų suspėti mūsuose reikšmin-

• 
gijos premiją įteikti Vasario 
l*-to» proga. Tačiau šioje mū-
musią laisvės šventėje visą dė
mesį ir visus kreditus skirti 
vien tik politiniam aspektui yra 
labai vienašališka ir prieš da
bartį ir prieš istoriją. 

Todėl Vasario 16-tos proga 
bent laikraščio puslapiuose 
džiaugiamės išskirtinai geru 
praėjusių metų išeivijoje išleis
tų knygų derliumi. 

Juk pernai buvo baigtas tie
siog paminklinis darbas — iš
leista šešių tomų lituanistikosi Human 
enciklopedija anglų kalba "En-Įcupied 

tyje su metais tvinko manyje 
skausmas, gėla. Tiek XHI, tiek 
XVLXVTJ a. lietuvių tauta bu
vo sunkiose apsigynimo pozici
jose (juo sunkesnėse XX a. vi
duryje). Tos pačios egzistenci
nės, moralinės, psichologinės 
bei kultūrinės problemos. 

Girdėjome, kad premijuo
tasis romanas "Įkaitę Vilniaus \ 
akmenys" sukasi apie septynio-; Aplamai istorijos mokslo vei-> šimtmetinėje istorijos slinkty 

kalų 1978 metais nepagailėta,:^? per ilgus šimtmečius prieš į liktame šimtmetyje jau egzista-1 

jau tik prisimenant A. Rūgytės! t r is dideles karalystes? Kas lė-' vusį Vilniaus universitetą, to į 
redaguotą "Zanavykijos" pir- Į m£_ lemia ir lems mūsų tautos \ universiteto profesorių, mūsų 
mąjį tomą, A Šešplaukio "Lin-1 titanišką kovą dėl savo egzis- raštijos pradininką Konstantir 
kuvą", J. Kregždės "Lietuvos: tencijos? ną Sirvydą ir ano meto univer-
reformatų raštiją", J. Narbuto i Baltų istorijoje visų krūvi- siteto studentą Joną Jaknavir 
dvitomį "Sportas nepriklauso- į niausiąs buvo XIII a. J is per-' čių. Turint mintyje, kad šiemet 

t moję Lietuvoje" ir k t O kur Į tekęs pasibaisėtinu mūsų gen-\ švenčiame Vilniaus universite-' 
Igjausią metinę Rašytojų drau-1 d ^ išleistieji šių dienų Lietu-'aių naikinimu pilnas nuolatinių! to IfOO metų sukaktį ir paties' 

vos pogrindžio spaudos "LKB j i r masinių žudynių. Dėl to man K. Sirvydo IfOO metų gimimo! 

Kronikos" ir "Aušros" komp- ėmė atrodyti, kad XIII a. buvo sukaktį, sakykit, ar, rašant ro-; 

—Išeivijoje tiesiogiai nepriei-
Sv. Jono bažnyčios fasadas ir varpinž prie Vilniaus universiteto. Šioje Sv. damas prie ano meto istorinių 
Jono bažnyaoje lietuviškuosius pamokslus sakė ir Juozo Kralikausko P™~ šaltinių, kaip išsprendėte epo-
mijuotojo romano "Įkai* Vilniaus akmenys" storiniai J ^ ^ J 1 * * * chos pažinimo, charakterių ir 
literatūros pradininkai — Jonas Jaknavičius «r jo dėdė Konstantinas Sir-; f _ . > . , . 

^ įvykių kūrimo bei vaizdavimo 
problemą? 

maną, ir šios sukaktys turėtos' gali iš anksto žinoti, kada bus \ — Istorinio romano rašytojui 
galvoje? Tada romanas būtų šitai prinokę? Istorinis (ypač Į nėra būtino reikalo prie pačių 
lyg ir paminklas abiems jubi- biografinis) romanas pirmiau istorinių šaltinių originalų pri-
liejams. turi tapti autoriaus širdies ir eiti. Yra labai sąžiningų ir 

dvasios dalimi, o begu tam nu- kruopščių studijų tų autoritetų. 
~ ^ f P r af e d a m a s rašyt1- S p r ę s i datą? Rašyti pradėsi ta- kurie savo akimis skaitė origi-

tokio tikslo nebuvau p r a m a t ę s . , ^ ^ ^ ^ v e r ž t e n a lus , pageltusius pergamentus 
Martynas Mažvydas, Mikalojus P Į ^ i š r a i š k o n K o I š i t o nė_ ^ o ^ laikydami. Skaityda-
Dauksa ir Konstantinas širvy-1 w ^ ^ ^ ^ n e a t ė j o p r a ^ k o š i u p r o 8 a v o s t u d i j ų i r 
das.jau seniai.manestebino ir ^ ^ ^ ^ rašyt{ y n ^ ė įsijautimo koštuvąj čia - ne-

klaida ir nelaimė. Darbas nesi- abejotina tiesa, čia — hmm. 
seks, klius kojos už visų slenks- galbūt (reikės dar kitur pasi-

lektai ir Amerikos Lietuvių 
bibliotekos Chicagoje leidžia
mos daugiaklodės knygos. 

Ir skaitytojas anglų kalba 
nebuvo užmirštas, šalia jau su-

ratūros teorija). . du ir poeto Jurgio Blekaičio pa-
Tačiau bene didžiausią ir la-, baigos žodžiu. Stasys Santva-

bai pagrįstą džiaugsmą kelia ras atėjo su stambiu rinkiniu 
minėtos šešiatomės "Encyclo- j p r aėjusių metų grožinės litera- "Rubajatei". Iš jaunųjų minė-
pedia Lituanica', pateikta taip- tūros derlius lietuvių kalba. Ir t inas Australijoje gyvenančios 
gi Vytauto Vardžio stambus j ^ j ^ j ^ ^ išeivijoje nėra jau Šimkutės debiutas, Chicagoje 

traukė. Romanus rašydamas, 
neturėjau rūpesčio pataikyti į 
atitinkamą sukaktį ar jubiliejų. Į J ^ t a l a ^ ^ į s ^ n ^ ^ m e t e s j tikrint^ ogi čia - - tai kad nu 
Tai tik likimo lemtas sutepi- ( m e n i n i u požiūriu tas smauglys šnekėta. Ir taip gilmies į epo-
mas. Kas bus romane parašy- gjjį yjgą kūrinį pasmaugti), chą, i r nėra galo, vis įdomiau ir 
ta. turi būti pažinta, išmąstyta. Neišgelbės nei romanisto įgu- regi, dar negana... 
pergyventa, pribrendę, o bene dimas, nei beletristo technika Dvejus metus esu dirbęs auk

so kasyklose; tenai buvau pri-
. ^ — — — j glušintas regėjimo, kaip giliai 

slypi auksas kietame kvarce, 
kaip gilu prie jo prieiti, ir kaip 
sunku iš didžios gilybės iškelti 
į saulės šviesą Betgi nūnai ge-

cyclopedia Lituanica". Dabar 
viso" pasaulio ir visų mokslo 
institucijų bei universitetų bib
liotekose bus lengvai angių kal
ba prieinama plati įvairiausio
ji lituanistika kiekvienam Lie
tuva ir lietuviais besidomin
čiam, 
našiai 

veikalas "The Catholic Church, 
Dissent and Nationality in So-
viet Lithuania", taipgi Tomo 
Remeikio 'The Violations of 

Rights in Soviet Oc-
Lithuania" (A Report 

for 1977). anglų kalba leidžia
mi "LKB Kronikos" atskiri są
siuviniai, Jono Zdanio parengta 
ir Stepo Zobarsko Manyland 
Books leidyklos parūpinta 
stambi dvikalbė mūsų poezijos 

taip dažni. išleistas rinkinys. Puošnios 
Štai poezija. "Ateities" l e i - - k n v « o s pavidalu pasirodė A. 

dykla išleido naują Londone Kairio kudirkinė poema "Lais-
gyvenančio poeto Vlado Šlaito v e s sonata . 
poezijos knygą "Nesu vėjo ma-! Prozos derlius irgi svarus, 
lonėje". Algimanto Mackaus "Ateities" leidykla išleido roū-
knygų leidimo fondas pateikė s u o e e S**13- naujo sukirpimo 
Montrealyje gyvenančio Henri-! Jurgio Jankaus romaną 

antologija "Selected Post-war 
Pasaulyje tik žydai pa- Lithuanian Poetry", tos pačios 
yra padarę ir išleidę į leidyklos išleista Alg. Lands-

anglų kalba savo "Encyclope- bergio komedija "The Lašt Pic-
dia Judaica" O kur dar ir kiti nic" ir k t 
lituanistinio ir kitokio pobūdžio j§ vadovėlių minėtinas V. Au-

. veikalai! Igulytės ir Juozo Masilionio 
Lietuvių katalikų mokslo Į "Lietuvių literatūra" 5 klasei 

akademija Romoje išleido po-, (tautosaka, sen lipt. lit. ir lite-

ko Nagio naujos poezijos rin
kinį "Prisijaukinsiu sakalą". 
Cikagietis Vytautas Saulius, 
ankstesnių Henriko Radausko 
knygų leidėjas, išleido pomirti-

Ana-
pus rytojaus", o Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas 
Kazimiero Barėno novelių rin
kinį "Kilogramas cukraus". 
Lietuviškos knygos klubas Chi-

nę poeto Henriko Radausko cagojė užbaigė Albino Bara-
knygą "Eilėraščiai". Knygon nausko, gyvenančio Waterbury-
sutelkta po Radausko mirties * • t r ' : tnr"1 ' a< ifi " ! ' 
1970 meteis paliktas naujau- romaną "Pavasariai ir rudenys, 

arba Užplynių Pultinevičius na
šios kūrybos lobis, rinkinyje mie i r g v e tur" . Išleidus romano 
dar plačiau pakomentuotas poe- trečiąjį tomą. yra mūsuose da-
to Alfonso Nykos-Niliūno įva-1 bar tokia knyga, kurioje įsiam

žina Suvalkijos buitis, peizažas i knyga, pakankamai verte pre-
ir žmogus gimtinėje ir sveti- mijos. 
muose pasviečiuose. Tas pats Dieve duok kad taip būtų ir 
Lietuviškos knygos klubas išlei-'toliau. Tačiau, stebint bendrą- r _ 
do ir Jurgio Gliaudos ameriki- šias mūsų kultūrinio gyvenimo d g d u s a k v d a m a 8 . i s t o r i n i a m ro-
nės ir išeiviškos dabarties ro- slinktis bei nuotaikas, neap- m a n u i ^ . ^ reikia ^ ^ ^ 
maną "Narsa gyventi". Minėti- lenktmas ir tam tikras rupes- ^ ^ d&rho l a i k o i r k a n t r y . 
nas taipgi "Draugo" konkursą tis, kai išskirtinį pabrėžimą ^ a u k g < > ^ p a g &_ 
laimėjęs A. Kairio romanas "Po vienur ar kitur lemia ne turi- ^ ^ fr n u o g t a b u : 'čxtbo p r o . 
Damoklo kardu". Tai vis kny- mas po ranka konkretaus dar- c e s a g ^ metodBS b e m a ž t o k s 
gos, kurių didžiąja dalimi 1978 bo rezultatas, o labai platus ir R o n e a ^ ^ 
metai gali didžiuotis. bendri dalykai: jaunatve, se- ^ ^ a u k s a k a s y a tiek i r ra. 

Iš pačiam jaunajam skaityto- n a t v ė ' j
y i s o . , a m ž i a u s u ? i ė m i - šytojas už savo darbo valandą 

jui skirtos grožinės l i t e ra tū ros ; m a s f d a r t l k F«™apradi8 jau- ^ ^ k a g m a ž i a u n ^ u 
pabrėžtina Mirgos Gimiuvienės natviskas spragtelėjimas. Ne- valytoja.. 
"Senojo bokšto paslaptis". s a k o m e > kad už tei žmogų ne- ^ ^ ] ų ž e m v j e _ 

šiuo metu visą tą pasigėrė- ™ k ^ Pagerbti, neišskiriant ir s a k ^ k i m e čffVyniohk^me a u k š . 
tina derlių seikėja Lietuvių ra- h tera t<> * rašytojo. Visuomene ^ „ k . į ^ o j . a t n u o paviršiaus 
šytojų draugijos premijai skir- ^ ė t ų tam rasti^ a t i t inkamų ; _ m a ž d a u g k a i p m ū s ų i s t o r i j o s 
ti komisija Tai sunkus, bet ir formų ir progų. Tačiau metines 

X m amžiuje: tyliausia tyla, 
malonus darbas, kai gerų kny- premijos atveju uz geriausią tų t a m s i a u s i a ^ „ ^ _ i r ^ 
gų ne viena, ir ne dvi. Bent ligi ^ ^ ^ sprendimą turėtų nuskendusi didinga 
_. , , .. . . , . . . lemti tik patį rankose turima šiol kasmetiniai komisijų spren- , L.. , , • , . praeitis... knyga, jos vertė, o ne kokie k i - n . « , . , . . , - — 
dimai dėl tos ar kitos knygos tokie b e n d r i 

nuopelnai ar pa- ,, . . . . ., ___. 
premijavimo didesnių audrų ne- UeA a u toriaus norai. a l k a n i m d e n ų ^ ^ t l 6 8 d a V O 

sukėlė, vis būdavo atrenkama k. brd. (Nukelta į 2 psl.) 
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Pokalbis ant 
neatvėsusių 
akmenų 
(Atkelta iš 1 psl . ) . 

rudas rankeles į mane: j buvusį 
gimnazijos direktorių. į tėvą, 
kurio sūnus tokio pat amžiaus 
likęs tenai visiškas našlaitis... 
"Sam-šy, sam-šy" — šaukdavo, 
maldaudavo tie indėnų vaikai, 
ištiesę liesutes rudas , kaip šo
koladas, rankeles. Tai būdavo 
man taip sopulinga, kad net ir 
po trisdešimties metų dar kar
ta i s susapnuoju ir išbundu vi
sas šlapias... Tie indėnų vaikai 
man atrodė — mano gi sūnūs. 
I r tie indėnai savo protėvių 
kraš te — indėnų šalyje — man 
neapsakomai skaudžiai primin
davo sėlius, kurš ius , prūsus, 
jotvingius ir... lietuvius... 

— Suprantama, jog visi Jūsų 
sukurti istoriniai romanai pa-' 
čiam autoriui yra be galo arti
mu tikri jo dvasios vaikai. Bet 
vis dėlto sakykite: sunkiau ar 
lengviau, su geresne nuotaika < 
smailesne phmksna, su didesniu 
ar mažesniu pasitenkinimu at- j 
kūrėte anuos tolimesyiius. min-
dauginius mūsų tautos d ir kar-
zyginius metus, ar siu ^y-
vesniuosius, jau labiau kultū
rinius Mažvydo ir Sirvydo am
žius? 

— Mane seniai domino iri 
traukė abudu epochų pradinin
kai : karal ius su kalaviju ir 
šventikas su žąsies plunksnf. 
Abiejų vardai prasideda — M: 
tai tuo p a t ka ip ir pats pirma
sis mūsų žodis — MAMA. O 
katros epochos romanus buvo 
lengviau ir maloniau rašyti? 
Negalėčiau a t saky t i : visus šešis 

. i s tor inius romanus buvo sunku 
" rašy t i . Kiekvienam reikėjo ilgos 

parengties, intensyvaus darbo 
ir išgyvenimo. Anuomet "Švie
są lange" rašydamas, aš tartum 
ir nepamačiau, kaip romaną už
baigiau. O tai dėl to, kad "švie
sa lange" nė ra istorinis roma
nas. Lengva, spartu, tiesiai "iš 
galvos" — mažai tikrinti, tai
syti, perrašinėt i . Istoriniam ro
manui reikia paaukoti kur kas 
daugiau sveikatos, darbo ir lai
ko, ypač laiko: bene dvigubai, o 

Senasis Vilniaus gatvių grindinys. Ant šitų "įkaitusių Vilniaus akmenų" 
prieš pusketvirto šimto metų tikriausiai vaikščiojo ir Juozo Kraiikausko pre
mijuotame romane aprašytieji veikėjai. Nuotr. Algimanto Kunčlaus 

begu ir t r igubi . negu nuotykių, 
erotinių scenų ar supintos intri
gos kriminaliniam romanui. 

7 r.išai, tuo juk turi ir gy-
vei . o lengviau įsijausti ir įsi
gyventi artimesnėn praeitin 
negu trim šimtmečiais senes-
nėn. Skurdeivos vyrai su žą
sies plunksnomis autoriui 
(kilusiam iš varganų valstie
čių) yra nepalyginamai arti
mesni, kaip karalius ir kuni
gaikščiai su plieno kalavijais. 
Martyno Mažvydo. Konstantino 
Sirvydo ar Jono Jaknavičiaus 
emocialinis idėjų bei problemų 
pajautimas, intelektualinis ir 
voliuntarinis gyvenimo suvoki
mas autoriui buvo artimesni, 
lengviau atpažįstami. Intuicijai 
bei vaizduotei lengviau pagaut' 

• kasdienybę, nuotaikas ir vaiz
dus, tonus ir spalvas, buitį bei 
aplinką. Bet XIII a. epocha per
sveria kitu atžvilgiu: karalius 
Mindaugas, Vaišvilkas, Trenio
ta, Daumantas, Tautvilą. Trai
denis — dinamiškos, gaivališ
kos, karžygiškos asmenybės. 

, patogesnės siužetui, jau iš anks
to skaitytojui įdomesnės. Jų 
gyvenimas kupinas kovų- nuo
tykių ir tragikos. I r itin para
doksalu: apie šiuos personažus 

(iš XIII a.) žymiai daugiau is
torinių šaltinių, dokumentini . ; i 
liudijimų. 

— Ar pastarajame savo ro
mane griežtai laikotės istorinės 
bei dokumentinės tikrovės, ar 
kuriuo nors procentu naudoja
tės ir grynai rašytojo kūrybirr 
laisve praeitį savaip interpre
tuoti? Kas tada Jūsų romnnc 
yr tikroviška ir kas, jei taip 
galima sakyti, kūrybinė iiitui-
ei ja ? 

— Šį romaną rašydaman 
griežtai laikiausi istorinės bei 
dokumentinės tikrovės, kiek tik 
jos bežinau. 

Romane viskas tur i būti tie
sa (Skaitytojas tur i įtikėti, kad 
viskas iš tikrųjų t a ip ) , o isto
riniame romane tur i būti dar 
ir istorinė tiesa. Gerame ps :-
chologiniame romane nebus 
psichologija sudarkaliota, ab
surdiška, kokia nemokšiškai iš
kraipyta pseudopsichologija. 
Jeigu parduodi žiedą su brang
akmeniu ir sakai "auksinis", 
tai jis ir tu r i būti iš aukso, o 
ne iš vario ar ko. Is tor inis ro
manas kaipgi galėtų priešta
rauti istorijos šal t iniams. Ne-

| galima, sakysim, asmenų ir įvy-1 
I kių nukelti j kitą šimtmetį. Ne-
, galėjau juk rašyti , kad kara
lius Mindaugas rūkė pypkę, ar-

1 ba kad vienuolis Vaišvilkas 
pasninko dieną valgė paskru
dintas bulves su marinuota sil-

jke. 
Tegalima rašyti tik tai , ką 

gerai žinai. O kad žinotum, rei
kia sąžiningai atsidėjus išstudi
juoti. Autorius turi gerai pažin-

iti vaizduojamo meto socialines, 
į politines, ekonomines, kultūri
nes sąlygas, papročius, madas 

Įetc. šiuo atveju studijos yra 
Į kur kas patikimesnė atramą. 
•negu nuojauta, vaizduotė ar in-
i tuicija. 
i . . . I 

Deja, istorinė tiesa įs tonnia-
; me romane — labai pavojmga 
: povandeninė uola. Istorinis ro
manas nėra istorijos dailus per-

• rašymas ar persakymas. nėra 
; istorijos subeletristinimas. 

Rašytojo kūryba y ra kone 
kontrastas diplomat'; misijai. 
Rašytojo žodis turi būti visiškai 
atviras, iš dvasios gelmių; o 
diplomato — tik nuduodamo 
(apsimetamo) atvirumo kauke 
Rašytojo žodis tegali būti tik
tai nuoširdus, iš šird 'es plaki
mo; o diplomato — tik manda
gus, su meistr iška nuoširdumo 
kauke. Melas diplomatijoj — 
žirgas, beletristikoj — smaug
lys... 

Visus šešis istorinius roma
nus berašydamas. rėmiausi 
(kiek beišgalėdamas') studiji
niu elementu. Praeities stud'jor; 
gilina mintį ir pergyvenimą 
saugo nuo lengvapėdiškumo ir 
netiesos. Ogi daug lengviau ir 
smagiau klausyt is vieversio a r 
juodojo s t razdo (lietiu lyjant 
_ kanarėlės) , negu studijuot ' 
Ir rašyti daug sparčia/, bei ma
loniau, remiantis jspūdiniai^ 
pergyvenimais, negu studijiniu 
elementu. Daug lengviau ir 
skaitytoją laimėti... 

Nauji eidiniai 

Apsisprendimas ne už vie
versį, o už studijas nulėmė ne 
tik beletristikos rūšį bei koky
bę, o ir gyvenimo kryptį. Tai 
reiškia — eiti prieš oportuniz
mą, prieš praktinį materializ
mą, atsisakant daug ko sal
daus, paaukojant didelę dali 
poilsio. Kiekvienam romanui 
tenka paaukoti geroką dalį sa
vęs. Už viską reikėjo sumokėti 
savimi... 

• Henrikas Nagys, PRISI
JAUKINSIU SAKALĄ. Eilė
raščiai. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų leidimo fondas 
1978 m. Chicagoje. Knygą api
pavidalino Vy tau ta s O. Virkau. 
Tiražas 700 egz. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė, 3001 Wes t 
59th Street, Chicago, IL 60629. 
Library of Congress Catalog 
Card Number 78-64884. Knyga 
kietais viršeliais, 70 psl., kaina 
— 6 dol., gaunama ir "Drauge" . 

Nauja Henriko Nagio poezi
jos knyga "Pris i jaukinsiu saka
lą" jokiais temų skyria is nepa
dalinta, sudaro tamprią vienu
mą, labai išmąstytą konst ruk
cijos visumą, surištą knygai 
nuotaiką ir spalvą teikiančiais 
sakalo ir žiemos bei š iaurės 
įvaizdžiais. 

Rinkinį perskaičius, ta ip ir 
pasilieka nepamirš tamas t a s 
sakalo plasnojimas šiauriet iško 
peizažo ir š iauriet iškos buit ies 
kontekste. Gintarinių akių poe
to sakalas kyla iš senosios liau
dies dainos, skrieja per kny
gos puslapius, juose t apdamas 
didžiuoju Nagio simboliu. Kas 
gi y ra anas saka las? D a u ? 
kas : ir poeto svajonė, ir šian
dieninė jo dalis, ir pagaliau net 
visas žmogaus gyvenimas, i r 
sparnų suglaudimas mirtyje. 

J a u anksčiau Nagio kūryboje 
retkarčiais užsiminti sakalas ir 
šiaurė šioje knygoje įgijo la
bai ryškias ir labai kondensuo
tas formas. Naujiena Nagio kū
ryboje yra taipgi r imuotiej i 
šios knygos eilėraščiai. Kai 
anksčiau pas Nagį tokių kaip ir 
nebuvo, tai čia jų pasi taiko daž
name puslapyje. Net ir t rapiose 
miniatiūroje rimai suskamba 
taip natūral iai ir tokiomis sub
tiliomis asonansų užuomino
mis, kad šie klasikinės formos 
' v a r ž t a i " čia t ampa didžiaisiais 
Nagio poetinio ta lento l iudyto
jais. 

gų skaičiumi galime pasigirti, 
t a i Nag io "Prisijaukinsiu saka
lą" y r a viena iš pačių išskirti-
niausių. 

Nekalbėkim daugiau 
nei vieno žodžio — 
žodžių gana. 
Tegul skardena 
tarp garuojančio 
gruodo ir dangaus 
tiktai vyturėlio daina 

(33 ps l . ' 

Jeigu sakome, kad 1978 me
tais išeivijoje išleistų gerų kny-

• ATEITIS, 1978 m., Nr. 10. 
Atei t ininkų Federacijos leidžia
m a s kata l ik iškos — lietuviškos 
orientaci jos žurnalas. Vyr-. re
dak to r iu s kun. dr. Kęstutis Tri
makas , 850 DesPlaines Ave., 
Apt . 409, Forest Park, IL 60130. I 
Redak to r i a i : Saulius Kuprys, 

jd r . Arūnas Liulevičius, dr. Li-; 
n a s S idrys ir Aldona Zailskai-
tė . Redakcijos nar ia i : Daina; 
Kojelytė, Jonas Kuprys, Roma 
Olšauskai tė ir R ima Sidrienė. 
Šį numerį redagavo Linas ir Ri
m a Sidriai . Administratorius 

• Juozas Polikaitis, 7235 S. 
Sacramento Ave., Chicago, JL< 
60629. Metinė žurnalo prenu-. 
m e r a t a — JAV ir Kanadoje — 
9 dol., garbės prenumerata — 
5 dol., susipažinimui — 7 dol.. 
k i tuose kraštuose — 7 dol., i š 
skyrus Pietų Ameriką (5 dol.).į 

Vėl vienerių metų savo kom-j 
plektą "Atei t i s" užbaigia gaiviu 
ir dinamišku numeriu. Čia ir 
vedamųjų aktuali jos, ir jauno 
Lenki jos kataliko lietuvio pri
s iminimai ir nusiteikimai, ir 
a tei t ininkų misija penkių di
mensijų perspektyvoje, ir ieš
koj imas Dievo karalystės kas
dienybėje, ir rašytojo pasisaky
m a s apie rašymą ir save, i r poe
t a s Henr ikas Nagys pas Cleve-
lando ateit ininkus, ir ateitinin-
kiškojo inteligentiškumo puo
selėjimas, ir s tudentų stovykla, 
ir idealus s tudentas, ir poezija. 
i r proza, ir ateit ininkiškos veik
los spalvingoji kronika, i r žur
nalo puslapių skoningos puoš
menos — nuotraukos ir pieši
niai. 

• MŪSŲ ŽINIOS, 1979 m. 
sausio mėn. 28, Nr. 1. Lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro Chi
cagoje biuletenis. Redaguoja 
A n t a n a s Saulaitis, S.J. Admi
n is t ruoja Pe t r a s Kleinotas, S. 
J. Atsk i ras numeris — 25 cen
tai . Siunčiant paš tu — bent 

. 5 dol. metams. Redakcijos ir 
administraci jos adresas : 5620 
S. Claremont Ave., Chicago. IL 
60636. 

Henrikas Nagys 
i :£!OD-

Spausdinamas Jėzuitų gene-
roZo laiškas lietuviams jėzui
t ams , informuojama apie būsi

mą Jaunimo kongresą ir apie 
viską, kas vyksta Jatmimo 
centre, Chicagoje, ir Ctevelando 
padangėje. Puslapiuose daug 
nuotraukų. 

• KARYS, 1918 m. gruodžio 
mėn., Nr. 10. Pasaulio lietuvių 
karių - veteranų mėnesinis žur
nalas. Redaguoja Zigmas Rauli-
naitis. Administruoja Leonas 
Bileris. Redakcijos ir administ
racijos adresas: Karys,; [^341 
Highland Blvd.. Brookįyn,-,. N. 
Y. 11207. Žurnalo metinė pre
numera ta — 11 dol. 

• EGLUTĖ. 1979 m.' šaūsic 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis 
vaikams išeivijoje. Leidžia ir 
spausdina Nekaltai Pradėtosios 

Marijos seserys. Vyr. redakto
rė —ses. Ona Mikailaitė. Admi
nistruoja Danguolė Sadūnaitė. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: Eglutė. Immaculate 
Conception Oonvent, Putnam, 
Conn. 06260. Metinė prenume
ra ta — 7 dol. 

• 
• VILTIS, Vol. 37. No. 5, Ja-

nuary - February, 1979. Anglų 
kalba leidžiamas folkloristikos 
ir tautinių šokių žurnaias^.Lei-
džia, redaguoja ir administruo
j a Vytautas F. Beliajus, P„ O. 
Box 1226, Denver, CO 80201. 
Metinė prenumerata — 7 ,dol. 

r 

Nakvynė karčemoje 
Iš premijuoto romano „Įkaitę Vilniaus akmenys / / 

uozud uumaS 
Tai buvo jau ir prievakaris, kai Jonas išvydo 

karčemą. Atsisėdo šalia vieškelio ir apsiavė batus. 
Žengė ar tyn jau visas naujame kiaute: poniško 
pas iuvimo žiuponu ir kelnėm, gelumbėtas, sagotas 
guzikotas . gurgždant grikšdant batams. 

Karčema — pagal didumą ir atšlaimą su loviais — 
nepalygint i turtingesnė už „Kunigaikštinę". Ne tik mi 
daus — ir degtinės su alum. Svėrių namai — dom 
gostinyj — šlėktijai pakeliui į medžiokle*. Krokuva 
Varšuvos seimus ir. bala žino kokiom, visokiom pro 
gom per ištisus metus. 

— Ka ip ji vadinasi? — Jonas paklausė pirma 
sutiktąjį. 

— K a s tokia, ponuli? — atklause apvalus veidas su 
nušvi tus iom akim. 

„Ponuli!" slaptai pralinksmėjo Jonas - laknavi ' ius: 
— š i t a karčema. 
— Ar karčema.' Nugi Krampė. 
— Krampė? 
— Krampė. kaipgi ne. Upelė, matai , jogei Krampė. 

tai p a g a l vandenėlį ir karčemos vardas. 

— Šinkorius — Šmuila a r Joškė? 
— Ne žydas totorių- Cirką. 
J au šjkart užeis j šią Krampės karčemą Rūdninkų 

girioje. Trauk ji septyni! Kad a lkanas ir pavargęs — 
užvalgyti, pasirąžyti t a rp žmonių. 

Karčema nežiūrint aiškios išvaizdos, dar 
atžymėta ir jprast imu ženklu: ties durimis pušies šaka. 
Yra ir didžiulė arklidė, tai užvažiuojamieji — ,.d<>m 
vjezny**. Anot to. totorius Cirką čia verda juką. lupa 
odas... 

(»arbė neleidžia bajoru luomo žmogui būti 
karčemininku Ne k i lmingajam pilstyti alų. midų ar 
degtine karčemoje. Kas pilsto, tas suteršia kilnumą. 
Smuklės ir bravorai išnuomojami dažniausiai žydams, 
bet va pasitaiko ir to tor iams. 

Kairėje rankoje — aksominis kelionės krepšys, 
dešinėje — kaduginė lazda. Gurgždėjo dailūs juktiniai 
batai, gurgždonėliai. 

Patraukė prie durų. t ies kuriom pakabinta pušies 
šaka Bet da r nepriėjus, išžengė lauk rudas stiprus 

vyras. 
— Turiu triūbą ir žaleiką. u ž u s m a u g i a u velnio 

vaiką, pagavės lazdyne! Aš Gedeonas , o tu? — šypsojo 
užstojęs duris. 

— Aš J o n a s . 
— J o n a s ir Gedeonas, a r ne pora! Iš tolo? 
— N e iš ar t i . brolyti. 
— Žiūrėk, a h a . „brolyti'"! — Gedeonas p a š a i p i a i . 
— Nesak iau gi „sesyte". 
— A š girdėjau, tu nesakei , ne . — r u d a s G e d e o n a s 

peržvelgė Joną. — Iš tolumėlio. o kurgi ka r i e t a , liepsiu 
priimti arkl idėn. 

— Kad nevažiuoju 
— Nejaugi nei š i rmo žirgelio, nei p in tos karie-

tėlės? 
— Nei širmo, nei pintos . 
— Ir labai gerai. ma t . ne visi nuvaž iuoja , kurie 

važiuoja, ir ne kiekvienas nujoja, kurs joja. C h a - c h a a a ! 
— jis nesitvėrė paša ipa . — Bet žiūrėkis, ir nue ina ne 
visi. 

— A š nueisiu, brolyti. 
— Kaži, sesyte, cha-chaaa! Ir ne visi pabėga , kurie 

šoka bėgti. 
Jonui buvo keista: ką gi jis čia gieda, ko k a b i n a s i , 

kas toks Šitas ugniaplaukis? Kaip tai „ne visi nuva
žiuoja, ne kiekvienas nujoja, ir ne visi pabėga . . . "? Nei 
šis. nei tas . kad tu sukeptum! 

— Aš irgi ta ip m a n a u . Ale, žiūrėk, tu jau išeini 
sotus, o aš tik dar prie durų. 

— Prašom, aha teisybė, p rašom v idun . — š o n a n 
pasitraukė, p ra le i sdamas jeiti. — Vijau vijau velnią 
per lazdyną, sugavęs pakoriau. 

J o n a s J aknav i č iu s įžengė K r a m p ė s ka rčemon . 
Kiek čia dykinėtojų! Klegesys, drėgni ūsa i . apšla-
pusios barzdos, raudoni burokiniai veidai — i ška r t ne 
prie širdies, ačiū Dievui bent, kad dar nesipl iekia. . . 

Pristojo tamsiai blizgančiu veidu storulis,/.su 
medine koja. Šitas šiurkštus tamsiaveidis, ir-^yra 
totorius Čirka. pagalvojo Jonas Jaknavičius-. TW»*Į 

— Eikš č ia . — peržvelgęs ištarė totorius. rrsfH 
Tai ir parodė sėstis kampe prie stalo, netoli-durų. 

vieta viena iš prasčiausiu. Mat. jaunas, nėra pilvotas, 
greičiausiai da r be jokio titulo ir pareigos, smulki 
žuvelė. 

— Bajoraitis'.' — paklausė tamsus veidas. 
— O tai kas . manai? 
— Paėdraut i nori? — tyrė juodos akys. 
— Tikiuosi. 
- K o ? 
— Sviestu pateptos duonos, sūrio gabalioką ir 

ešerj a r lydekėlę. 
— Pipirinės? 
— Gal midučio dulkėms nuplauti. 
Čirka apsisuko ir kulzavo virtuvėn. J i s tik HU vienu 

batu . antroji kojamedinė. Atsiradę Lietuvoje nežinia iš 
kur šitie totoriai. Nei dvarams pajungti, nei--bajoru 
pažaboti , anei jokių duoklių duoti — tik gyvenk, visko 
valgyk, visko gerk,ir niekam nėdėkui. Vietiniam pras
čiokui — nors jau jo senelių proseneliai buvo čiabuviai 
— labai toli iki atklydėlio iš Dievas žino kur. l ' ž toto
r iaus sužeidimą ar užmušimą bausmė lygi kmp ir už 
bajoro... 

Iš lėto apsižiurinėjo. Šis — juodaūsis. t a s— arkl ia 
lūpis. a n a s — išverstaakis. visokių čia... 

Didžiadvaris ar plikbajoris ale vis stornptfvis. 
Dažnai sėdi karčemoje, vis siūrbčioja. tai ir kramtyt i 
noris be paliovos. Kiekvienas nešiojas peilj. v is atsi
p jauna ir dedasi burnon. ta ip pagaliau ir nusipeni 
s t i rniena, jautiena, kiauliena, marinuotais grybais. 
lydžiais, sūriu sviestu, morkom... ,li ,.„ 

Toks vienas buvo bene visų storiausias, turbūt 
karietoje atvažiuodavo, ka ip jis nusėdėtų a n t arklio 
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"Žinai, anais laikais, kai rašė
me ir išleidome lietuvių enciklo
pedijas" — šitaip prisiminsim 
praėjusius dvidešimtpenkerius 
metus Amerikoje. Turbūt 1953 — 
1969 metais Juozo Kapočiaus iš
leistieji 36 Lietuvių Enciklope
dijos tomai lietuviams yra dau
giau žinomi, nei to paties leidėio ' 
1970 — 1978 metų Encyclope-! 
dia Lituanica šeši tomai. EL pa
rašyta anglų kalba, ir jos mažo 
3500 tiražo dalis parduota biblio
tekoms ir angliškiems skaityto- j 
jams. "Draugo" tiražas yra, ma
nau, daug kartų didesnis už E L, 
tad dauguma šio dienraščio skai
tytojų galėjo būti nematę tam
siai mėlynai įrištų tomų su Te
lesforo Valiaus sukurtais paauk
suotais nugarėlių užrašais ir dai
lininko braižui būdingu dekoraty-
višku enciklopedijų aplanku. 

Ši apžvalga pirmiausia skiria
ma tiems skaitytojams, kurie dar 
neturėjo progos patys susipažinti 
su Encyclopedia Lituanica. Tai 
ne recenzija, nes kasgi, parašys 
visų mokslų vertinimą, o EL ap
ima ne tik visus lituanistinius 
mokslus, bet liečia ir gamtos bei 
griežtuosius mokslus ir visas pro
fesijas. Atitinkamų sričių spe
cialistai galės rašyti recenzijas 
apie vienos ar kitos mokslų ša
kos straipsnius, pavyzdžiui, filo
logas įvertins kalbotyros straips
nius enciklopedijoje, kuriuos pa
rašė penki lingvistai. Šiame ap
žvalginiame straipsnyje mėgin
sime panagrinėti visų šešių to
mų sandarą, nemėgindami ver
tinti straipsnių turinio. 

Visi EL tomai yra maždaug 
vienodo dydžio. I-sis 608 pusla
pių, išspausdintas 1970 metais, 
apima A —C žodžius. II 576 p. 
1972. D —J. m 576 p. 1973. K — 
M. IV 572 p. 1975. N — R. V. 

574 p. 1976. S — U. VI540 p. 1978. 
V — Z, Supplement and Index. 
K viso 3446 puslapių su žimtais 
iliustracijų. Library of Congres-
Catalog Card No. 74 — 114275. 

Simo Sužiedėlio suredaguotuo
se EL šešiuose tomuose galima 
rasti turbūt viską, ko gali pri
reikti kitataučiui, kalbant ar ra-

Vyrtausias Encyclopedia Lituanica redaktorius Simas Sužiedėlis 
Nuotr. V. Maželio 

šant Lietuvos ar lietuvių klausi-jčiama, smulkiau išaiškinta straip-
mais. Ir ne tik kitataučiui, o ir snyje Grand Prince, [žangoje pa-
apsiskaičiusiam lietuviui EL gali nagrinėti .Lietuvos administraci-
duoti nemaža naujienų ar staig-jnio suskirstymo vardų vertimai: 
menų. I-jo tomo įžangoje (Pre-j apskritys — county, rajonai — 
face) S. Sužiedėlis paaiškina en-: district, o smulkiau paaiškinta 
ciklopedijos pobūdį ir lituanisti- straipsnyje Administration. Kiek-
nių dalykų specifiką. Ne visi .vieno tomo pradžioje išspausdin-
mūsų isteriniai ar geografiniai j tes ^vif-jų puslapių lietuvių kal-
terminai lengvai verčiami į ang-jhos tarties raktas (Key to the pro-
lų kalbą. Dėl parinktųjų atitik-; noinciation of Lithuanian 
menų gali būti įvairių nuomo-,words), parašytas prof. Antano 
nių. Štai, Lietuvos didieji kuni- Klimo. VI-jo tomo pabaigoje duo-
gaikščiai verčiami dvejopai: j tas išsamus visų tomų indeksas, 
Grand Duke arba Grand Prince, i sugrupuojant straipsnius ir bio-
o to laiko Lietuva vadinama, grafijas pagal mokslų disciplinas 
Grand Duchy. Kodėl taip ver-1 ir profesijas. Indeksą surašė to to- | Architecture 11 p. (Rėklaitis ir 

mo pagalbinis redaktorius Anta
nas Vasaitis ir patikrino visų to
mų redaktorius. Gaila, kad in
dekso korektūra nebuvo gera, nes 
liko klaidingų puslapių nuoro
dų, pvz., Architekture turėtų 
būti I — 148, Chess I — 497, Kė
dainiai III — 97, Radviliškis IV 
—419. Pastebėta daugiau tokių 
klaidų. 

Iš indekso lengva susekti, kiek 
kokių biografijų pateikta šioje 
angliškoje lietuvių enciklopedi
joje. Sugrupavus biografijas į ke
turias kategorijas, joms tenka 
maždaug po lygiai biografijų: L 
Valdžios ir visuomenės veikėjai 
571; II. Kūrėjai (meno, literatū
ros, spaudos) 652; III. Mokslinin
kai 608; IV. Profesionalai (dva
sininkai, ekonomistai, gydytojai, 
inžinieriai, sportininkai) 582. Iš 
viso įdėta 2413 lietuvių ar Lietu
vai svarbių žmonių biografijų, 
nuo seniausių istorinių laikų 
iki mūsų dienų. Tiksliau klasi
fikuojant pagal profesijas, dau
giausia biografijų tenka rašyto
jams kartu su poetais: 239. Po to 
seka dvasininkai (vyskupai, ku
nigai, vienuolynų vyresnieji) 204, 
visuomenininkai (kartu su knyg
nešiais, sukilėliais) 203, litera
tai (kritikai, redaktoriai, vertė
jai, žurnalistai) 183. Visų čia ne-
suskaitysim, bet dar paminėsim, 

[kad inžinierių ir architektų duo
ta 115, gydytojų ir vaistininkų 
101, o istorikų bei memuaristų 
daugiau, 131. Lietuvių mitologi
jos deivių ir dievaičių surašyta 
38. 

Bevartant EL tomus, matyti 
nemaža trumpų straipsnelių, po 
vieną skiltį ar mažiau. Puslapis 
turi dvi skiltis. Daug straipsnių 
yra ilgesnių, o pagrindiniams 
tenka po daugiau puslapių. Su-
minėsim kelis pagrindinius straip
snius su jų autoriais, bet tai ne
reiškia, kad kiti trumpesni straip
sniai būtų mažesnės vertės. Kar
tais būna atvirkščiai, ir labai sun
ku pasverti, kokio ilgio tas ar ki
tas straipsnis turėjo būti. Atrodo, 
kad EL redaktorius panaudojo ge
rą mastą. Štai tas sąrašas: 

Agricultural education, Agri-
culture 17 p. (Povilaitis ir Palta
rokas). Archaeological research, 
Archaeology 24 p. (Puzinas). 

Pranas Visvydas 
POKARIO METŲ SAPNAS 

Skiriu politiniams kaliniams 

Ir vėl šą naktį atėjai, 
tardytojau, įrodyti, 
kad mano sieloj kliedi laisvė. 
Ironiją dėl viso ko 
saldžiuoju šypsniu pridengei 
vaizbūniškai 
ir žvaigždę tartum prekę rodei, 
pridėjęs putlų delną prie širdies. 

Aš pabudau, 
o smilkiniuose kraujas ūžė, 
sudrumstas tavo žodžių amalo. 
Dundėjo nuojautos būgnas, primindamas, 
jog tvinsta būsimo sielvarto upė. 

Ir taip kasnakt... 
Vidurnaktis tave atveda, rytas užlžosto 
tiršta priemiesčių apatijos migla, 
liūliuojančia pasaulio įvykių danga. 
Už jos saugus dairaisi mūsų laisvėj 
ir lauki valandos, kada visi užmiega. 

Tu ateini nakčia, o ten esi nuolat. 
Kliedesys čia. O ten rupi tikrovė. 
Čia tik užuomina. O ten pražiodyta 
burna viduj, lauke ir visuomet. 
Ir lubos ten iš visareginčių akių. 
Lubos jžiūrinčios virpesį laisvės. 
Sienos išgirstančios atodūsių prasmę. 
Visas gyvenimas — skylėtas barakas. 
Po rezonuojančiais skliautais 
raudonos akys ir raudonos ausys 
nuo marių iki marių... Gyvuoja 

ir klesti klasta, gajesnė už ryklį, 
pradėta spygliuotam eksperimentų narve, 
brandinta fanatikų minčių palėpėse, 
aplaistyta kankinių krauju 
ir motinų ašaromis. 
Gyvuoja klasta saugumo šlovei 

Ar nevertėtų pažvelgti atidžiau 
į jos kilmės apokdliptinę verdenę? 
Ar nevertėtų perspėti tiesos vardu 
dar neragavusius vergijos kąsnio f 
Ar nevertėtų jiems patetiškai įrodyti 
nelaimės artėjimo teoremą? 

Teoremą sprogstančiam pumpurui. 
Teoremą gaiviai pavasario dienai. 
Teoremą kūdikiams ir seniams, 
prisiminimams, svajonėms, maldoms. 
Zamkompamordės galingą teoremą, 
siekiančią žmogų paversti į molį. 

Todėl yra klasta, rajesnė už ryklį. 
Mirties eržilus pažabojusi, 
ji lekia per laukus derlingus, 
kanopomis pasėlį kapoja., 
našią dirvą ir dosnų dangų 
apraizgo nebūties karčiais. 
O tyrų šmėklos džiaugsmu netveria, 
išvydusios smurto žudomas varpas. 
Jos krenta spiečiais po kojom 
ir žūsta drauge su artojais. 

Ar nevertėtų visus perspėti 
gyvenimo, taikos ir meilės vardan? 
Ar nevertėtų kančios auka įrodyti 
nelaimės artėjimo teoremą: 
Laisvės engėjams tundrų neužtenka, 
jie trokšta sugulaginti Atlantą. 

Dienojant smilkiniuose kraujas ūžė, 
sudrumstas tavo kėslų amalo. 

I 

Švipas, ir dar atskiri straipsniai 
Baroąue, Gothic, eta). Art 15 p. 
(Jurkus ir Grinius, ir atsk. str. 
Graphic Arts, Sculpture, e ta ) . 
Folk art 7 p. (Tamošaitis, ir atski
rai Crosses, Sash, eta). Folklore, 
Folksong (9 p. Landsbergis). 
Geography 8 p. (Bendorius). 
Historiography 8 p. (be aut). 
Insurrection 10 p. (Jurgėla ir Su
žiedėlis, toliau Suž.).Kaunas 14 p. 
(Rastenis, Rėklaitis, Suž). Lan-
guage 10 p. (Jonikas). Literatuie 
20 p. (Vincas Maciūnas, Juozas 
Brazaitis, Gr. Maziliauskienė). 
Lithuanian Minor 11 p. (Jakštas, 

j ir Klaipėda, Klaipėda Territory, 
j Kuršių Nerija atskirai). Philo-
\sophy 11 p. (Girnius). Roman 
\CathoUcs 12 p. (Suž). Territory 
\oj Lithuania 33 p. (Suž., o 
Į straipsnio Lithuania IlI-me tome 
nėra). Theater 12 p. (ir atskirai 
Ballet, Opera — visi Santvara). 
University of Kaunas and Vil
nius 14 p. (Vasaitis, Suž, Rabi
kauskas). Vilnius 30 p. (Plateris, 

Suž., Rėklaitis, D. Krivickas). Vy-Iriais mokslo laipsniais. Iš viso 
rautas the Gr. 12 p. (Suž). Sup-|199 pavardės. IŠ jų 71 buvo ar 
plement (VI tome): Lithuanians; yra Lituanistikos Instituto na-
in the U. S. 17 p. (Jurgėla). | riai. Visus bendradarbius galima 

Šis gana pripuolamas sąrašas; sugrupuoti į tris kategorijas: hu-
parodo, kad EL nėra tik trumpų į manitarai su menininkais TT1, 
aptarimų leksikonas, bet turi ga-; griežtųjų mokslų ir profesijų 35, 
na išsamių studijų. Daugumaj visuomenininkų kartu su ekono-
surašytųjų temų yra praplėstos į mistais, kunigais, teisininkais 53. 
papildomais straipsniais, kaip kai Iš humanitarų daugiausia yra 
kuriais atvejais buvo nurodyta \ pažymėtų istorikais, net 30. Po-
skliaustuose Sekantis klausimas:' etų, rašytojų ir literatūros kriti
kas atliko šį didžiulį dešimtį me- \ kų bendradarbių sąraše yra 25, 
tų trukusį darbą? Jau minėtajam filosofų 5, kalbininkų 9, archi-
visų tomų redaktoriui talkinin- j tektų tik trys, dailininkų ir me-
kavo: II — III t. R. Sealey, III t Jno istorikų pemu. EL bendradar-
V. Rastenis, IV t J. Jakštas, V L • bių sąrašas, išaugęs per dešimti 
A. Kučas, VI t. A. Vasaitis. Jų; metų, parodo gana būdingą lie-
pavardės surašytos antruosiuose; tuvių išeivijos, kartu su priaugu-
viršelių puslapiuose. Rita Kapo- \ gusia intelektualų karta, skerspiū-
čiūtė buvo Editorial Asistantivį. Verta pasiskaityti tą sąrašą, 
III — VI tomuose. Myk. Drunga kaip kokį straipsnį. Kiekviename 
buvo IV — V tomų red. asisten
tas. 

tome rašė maždaug po 60 — 80 
autorių. Kiekviename tome yra 

VI tomo 489 — 493 p. duotasj kryželiais pažymėtų mirusių 
į abėcėlinis visų tomų autoriųl bendradarbių, nebesulaukusių 
i sąrašas su jų profesija su kai ku- j (Nukelta į 4 pusi.) 

kaip užusėstų? Galbūt ir iš karietos išvirstų, jeigu grįž
tant namolio niekas neprilaikytų. Tasai riebalingas 
storulis buvo turbūt ir visų linksmiausias. Su pavande
niavusiomis akimis viduryje karčemos plyšojo 
dainušką: 

Krankia varna, sūrio nori, 
— verkia mergė, vyro nori. 

Negalėjai neužgimti, 
kaip galėtum nenorėti? 

— O tai ką dar galim? — klausė Gedeonas. 
— Nesiženyt. 
— Bet jeigu jau? — šypsojo auksinis Gedeonas. 
— Laukt. 
- K o ? 
— Pakasynų. 
— Katro? 
— Pačios. 
— O jeigu jai savo vyro ne ikvaliai, tokia sveika? 
— Pasikarti baisu, tai ge-ee-ert! Užpilt, užmiršt bė-

ėė-ėdas! 
Išsyk keli surinka, pritardami ir nušvitę: 
— Užpilt bėdas! — riestanosis. 
— Gert, idant užmirštum! — retadantis. 
— Šviesiai pasakyta! 

. — Prosit! 
— Į sveikatą! 
Karčemos kampan vėl atkulzuoja tamsus! riebus 

veidas. Atneša, kas užsakyta, ir padeda ant skobnio. 
{dėmiai stebi. 

— Tik paėst, ar ir pernakvot? 
— Gal ir pernakvot. Dar nežinau. 
— O iš tėvo gautų kišenpinigių ar užteks? 
Kišenpinigių? Iš tėvo gautų? Ar jj kas ūdija, jeigu 

jis kitus? 
— Kimbi į akis. Visus taip ištard.ii? 
— Aš tave klausiu, — sužimba karčemininko 

Jonui ima degti kraujas. — 

krauju. Šinkorius 

juodos akys. 
— O aš tave klausiu! 

Ko dūsauji pristojęs? 
Totoriaus akys pasrūva 

storžieviškas, atkaklus ir piktas. 
— Nekask man kojos, atšips dantys! — grasmiai 

nusišiepia tamsiaveidis. 
— O tu nedrįsk knisti mano tėvo kapą! 
Totorius lyg dar daugiau pajuosta, ir ima tankiau 

mirksėti. 
— Mokėk. 
— Kiek? 
— Šešis grašius. 
— Šešis grašius? Šešiasdešimt denarų?! 
— Šešis grašius. 
— Tris, ir tai per akis. 
— Už tris tu gautum tik ožio uodegą ir stimburį. 
— Gal tu išprotėja i! J uk štai už dvi riekeles, žuvelę 

ir porą gurkšnelių! Kas tau yra, Čirka? 
— Nu, tebus keturi grašiai. 
— Keturiasdešimt pinigėlių? 
— Keturi grašiai. 
— Gi užkeikta vieta! 
— Ke-tu-ri, paskutinis mano žodis. 
— Sukeptum! — Jonas įkišo dešinę kišenėn ir iš

traukęs atlenkė delną: auksinis dukatas . 
Tyčia, neva apsirikęs, o norėjo pasirodyti, kad turi. 

Įsidėjo aukso monetą atgal kišenėn, ir kairiąja iš 
kairės kišenės išsiėmė sidabrinių. Ant delno dviejų, 
trijų ir keturių grašių sidabrinės monetos. Dešinės 
nykščiu ir rodomuoju pakėlė keturgrašį ir padėjo ant 
skobnio. 

— Še, būta už ką keturiasdešimt denarų. 
Atsainiai pasiėmęs, Čirka kulzavo virtuvėn. Jonas 

sekė j j akimis. Gerai bent. kad neturi uodegos: būtų 
visai kipšas... 

Kramsnodamas pastebi: karčemininkas totorius 
Čirka šnekasi su rudu Gedeonu, padėbčiodami jo 
kampan. Jiedu apie jį... 

Duona daros sprangi. Ima pykti ant savęs, kam 
užsuko šiton Krampėn. Kažkokia įtartina karčema. 
Erzinkis čia dėl kokio totoriaus. Agi ir lupikas — „barz-
dočiuką"! Reikėjo praeiti ir palikti. 

O netrukus, va — Gedeonas ateina ir prisėda. 
Rudabarzdis smailai žiūri rudom akim. Ko jam dabar? 

— Tu Vilniun? 
— Vilniun. 
— Čia nakvosi? 
— Dar nežinau. 
— Anei taip, anei ne. 
— Galiu abejaip. O tai kas? 
— Čia nieko neduoda už ačiū. 
— Man sakai! Už porą riekelių duonos, žuvelę ir 

truputį midučio — visą keturgrašį. Ėgi matai! Dvejaip 
nepasakysi — lupikas. Už pusantro miežio grūdo — 
ketvergėlę! 

— Nesgi kuo arčiau Rūdninkų, tuo viskas bran
giau. Rasi, ne visai žinai, kur sėdi. 

— Regis, žinau. Rūdninkus ir Merkį jau perėjau. 
Čia Krampė. 

— Teisybė į valias. Toliau po kairei Azdra. 
— Azdra. 
— Paskum iš dešinės Rudamina įteka Vokėn. 
— A-a. 
— Po to jau netrukus ir Baltosios Vokės dvaras. Tu 

išsižiosi, ir akis išpūtęs sustosi. 
— O kuo tas dvaras ypatingas? 
— Sakau, išsižiosi, pamatęs palocius. Daugmaž 

pusiaukelėj tarp Krampės ir Vilniaus. Kunigaikščio 
Jonušo Radvilos dvaras. 

— Oo, — Jonas krūpteli... Apuoko galva, agurko 
nosis, pelėdos akys, šeriniai ūsai... 

— Rūdininkų girioj medžioklės paviljonai. Garsūs 
didikai čion atvyksta medžioti. Iš Lietuvos ir Lenkijos. 
Didžioji giria knibžda žvėrimis. Dėl to čion pavieškelės 
karčemose brangu. — jo balse pasididžiavimas. 

— O šinkorius — totorius, ne žydas? 
— Jėėė. 
— Agi karalius katalikas. 
— Karaliaus ranka čionai nesiekia. Krampė kuni

gaikščio Jonušo Radvilos. J is už karalių didesnis 
galiūnas 

— Kalvinistas, o totorius suvis ne krikščionis. 
— Bet sutaria. Jėėė. Kaip du žirniai vienoj ankšty. 
Jonas susimąsto. Vienoj ankšty! Ir kodėl 

Gedeonas suktai nusišiepė? Čia slypi kažkas... 
— Tororius vedęs? 
— Cha-a, vedęs. Aigi turi gražią Čirkienę. 
— Toks gražią? 
— Ir ne tik kad nevysta, o vis gražyn eina. Ale 

matytum, kokia jų duktė Liukrecija. Jėėė. žomčinė 
velniuke! 

— Liukrecija labai daili? 
— Jėėė, kai šukuojasi sau plaukus, kai sėdi kojas 

susikeitusi, tu žiūri ir ima tau darytis, kad, regis, neiš
tversi ir prišokęs čiupsi už papukų ar šlaunies. 

— ... Jonas kramtydamas atsiminė: Ir kai tik 
pragydo gaidys, pasirodė mėlyna liepsnelė tris sykius, 
tai gėlė ir pavirto mergele — tokia jau gražia, tokia 
gražia, jog gražesnės karalaitis niekur nebuvo regėjęs. 
Jinai paėmė jo šukas, stojosi prieš veidrodį ir šukavosi 
plaukus..." Gašlus bernas šitas Gedeonas. Bene nuo
dėmių landynė ši karčema. 

— Kai Čirkienė ar Liukrecija ne namie, Čirka 
siunta piktas, it šernas. 

— Aha. tai šiandie katra nors ne namie. 
— Abidvi ne namie. 

Bus daugiau 
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Encyclopedia Lituanica užbaigta 
(Atkelta ii 3 ps l ) Į ko ir per tamsių, nes ne visiems 

. . . .„ ,. n objektams buvo prieinamos geros 
savo darbo jau išspausdinto. Ben-1 n u o t r a u k o s N rfkl L i e t

&
u v o s 

drasis VI-jo tomo sąrašas yra be ; ̂  & ^ y t o A 
tokiu kryželių, bet galima apy-L. L . . " . , . » . . 
S . . . . • i j - ,«n t i n o is io atsivežtųjų negatyvų 
tikriai suskaityti, kad iš tų 199-"- ' ^)H b ' nių jau apie 40 yra mirę. 

Negalint perrašyti viso EL ben
dradarbių sąrašo, šalia jau su
minėtųjų redaktorių ir autorių 

tino iš jo atsivežtųjų 
Prie nuotraukų nebededamos jų 
autorių pavardės, užtat yra dau
giau architektų pavardžių su 
jų pastatų nuotraukomis. Tai 

pavardžių, reikia pridėti dar šias, C ? a z a nC. ' " f L i e t E™klope-
dažniausiai užtinkamas tomų J S * a r į h l **tų Pavardzm ne-
bendradarbių indeksuose: Anta-! į į ~ T u o 5g ***?**** 
naitis, Audėnas, K. Avižonis, Ce-i skulptorių pavardes visada rraso-
pėnas, Čibiras, Dainauskas, Goš- i m o s P n e ' u k u n n l u « P r ° d ^ -
tautas, Ivinskis, Jankauskas, Ja
tulis, Karys, Kolupaila, Kulbokie-
nė, P. Mažeika, A Musteikis, Pa
žemėms, Prunskis, Saldukienė, 
Salys, Sruogienė, Šilbajoris, Trum
pa, Vaičiulaitis, Vašnora, Vaitie
kūnas, A Vasys, Vizgirda, Žilevi
čius. 

Visuose šešiuose EL tomuose 
rašė trylika autorių: Dambriū-
nas, Gidžiūnas, Jakštas, Klimas, 
Krasauskas, Mažiulis, Naubaras, 
Rabikauskas, Rastenis, Santvaras, 
S. Sužiedėlis, Skardžius ir dar vie
nas. Minėdami EL bendradarbius 

jų. Tačiau ir EL galėjo rūpestin 
giau surašyti architektų pavar
des prie tokių nuotraukų, kaip 
11. 475 p., IV t 328 p., V t. 493 p. 
ir kitų, nes tos pavardės yra žino
mos. Grafų Tiškevičių rūmai 
Palangoje (I tome) pavadinti 
Amber museum. Taip yra dabar, 
bet tie rūmai, kaip architektūros 
kūrinys, buvo pastatyti ne tam 
tikslui ir jų autorius — architek
tas galėjo būti įrašytas. 

Su VI-ju tomu EL prenumerato 
riai gavo Juozo Andriaus supro
jektuotą trijų spalvų Lietuvos 

pasitenkinkime pavardėmis. Var- žemėlapį. Nepažymėta, kas jį 
dus ir titulus galima rasti VI-jo į spausdino. Nubrėžtos nepriklau-
tomo indekse Tenai užtinkame somybes laikų ir 1945 metų sie-
šešias nelietuviškas pavardes, n c ! n o s - Administracinių (rajonų ar 

padėtyje. Palikimą galima bus 
gauti po jo žmonos, Faustinos 
Tulienės, mirties. Su ja palaiko
mas nuoširdus ryšys. Šiaip žy
mesnių aukų LRD veiklai pakel
ti nei iš savo narių, nei iš visuo
menės nesusilaukta. Lietuvių 
fondas, teikiąs kasmet 1,000 
dol. premijai, tebėra stipriau
sias ramstis. Valdyba tikisi, kad 
pasiturintieji nariai, sekdami 
Antano Tūlio pavyzdžiu, savo 
testamentuose nepamirš LRD-
-jos. Be žymesnių išteklių Drau
gijos veikla negali būti naši. Čia 
turima prieš akis Draugijos narių 
pomirtinių raštų suredagavimą 
bei išleidimą, literatūrinių kny
gų vertimus, ilgesnių kelionių iš
laidas, atstovaujant Draugijai ir 
t.t. Šiuo metu verčiamasi iš nario 
mokesčio, kuris 5 dol. metams. 

Nauji nariai. Stoti į LRD na
riais yra pareiškę norą šie asme«-
nys: Juozas Almis Jūragis, Pet
ras Melnikas, Marija Mykolaity
tė • Slavėnienė, Aldona Veš-

Nauji eidiniai 
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, | klausimu; spausdinamas pašne-

1979 TO. vasario mėn., Nr. 2. 
Religines ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia lietuviai jė
zuitai. Redaguoja Juozas Vaiš-
nys, S.J. Administruoja A. Li-
kanderienė. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 2345 W. 
56th St , Chicago, EL 60636. 
Metinė prenumerata — 8 dol. 

Naujame numeryje pabrėžti
na: Paulius Rabikauskas, S. J-

kesys su Gražina ir Julium Sla
vėnais apie Lietuvos istorijos 
veikalus i r vaikų literatūrą; 
kalbamasi taipgi su Tomu 
Venclova jo knygos sutiktuvių 
proga; R šilbajaris recenzuoja 
Juozo Marcinkevičiaus Lietu
voje išleistą pjese "Čičinskas" 
ir pro drenažo vamzdžius žvel
gia j Lietuvą Z. V. Rekašius. 

• VYTIS, 1979 m. vasario 

•\--cyc;op«lia T_?.;iar.ica 8 lomų kompleksas 

tik tiek kitataučių bendradarbių 
tebūta: dr. Edgar Anderson (Lat
vijos istorija), dr. Joseph Ehret, 
dr. W. R. Schmalstieg, dr. K. Re 

buv. apskričių) ribų nėra. Maste
lis maždaug 1:800,000. Kelių tink
las neaiškus: kur plentai, o kur 
vieškeliai. Užrašai labai geri. Že-

gel, R. Sealey, Leonhart Vahter i m ė l a P i o paraštėje duotas miestų, 
(Estijos istorija). Galėjo jų būti Į miestelių ir kelių kaimų indek-
ir daugiau. Pavyzdžiui, apie t au - | s a s s u žemėlapio koordinatėmis. 
tinęs mažumas Lietuvoje galbūt j Vietovardžiai sukirčiuoti taip, 
reikėjo įvairių tautų autorių, ^ i p Jie b u v 0 sukirčiuoti prof. A. 
Baigiant apie EL bendradarbius | S a l i o 1 9 5 4 m e tU Liet Enciklo-
— autorius, verta pastebėti, kad į pedijos žemėlapio vardyne. Šitaip j 
paskutiniuose tomuose atsirado jie sukirčiuoti ir filologp Al. Va-. 
keli jauni autoriai, kurių nebu-Įnago 1976 metais Vilniuje išleis-
vo ir Liet. Enciklopedijoje: R tame "Lietuvos TSR administra-
Kriaučiunas, R Misiūnas, Saulius i cinio — Jeritorinio suskirstymo 
Sužiedėlis, V. Skrupskelytė, A. P. 
Vaitaitis. 

Kadangi dauguma EL straips
nių buvo pradžioje parašyti lie
tuviškai, reikėjo gerų vertėjų ir 
stilistų anglų kalbai. Jų pavar
dės duotos kiekvieno tomo pra-

suminėsim 

žinyne", II dalis. Gaila, kad EL 
žemėlapio vietovardžių indekse 
nesurašyti visi miesteliai, ku- Į 
rių aprašymus galima rasti enci
klopedijoje, pvz., Alovė, Nemu
naitis, Pivašiūnai ir daugiau. Nė
ra jų ir žemėlapyje. Gerai, kad 

"Karaliaus Stepono Batoro pri-j 
vilegijos Vilniaus universite- į i n ė n > Nr- 2- Lietuvos Vyčių me
tui"; Stasys Yla "žmogaus irinesinis žurnalas. Redaguoja 
Dievo valia tautoje"; J. Venc-į1-0 1^1^ Stukas, 1467 Force 
kus "Jonas Miltonas"; P. D a u - i 0 " ^ . Mountainside, N. J. 
gintis, S. J . "Evoliucija ir ka - ! 0 7 0 9 2 - Administracijos adre-
talikų pasaulėžiūra" ir k t lsa&: yyxia> 2 5 2 4 w - 4 5 : s t , Chi' 

cągo, IL 60632. Metųiė prenu-
• LIETUVIŲ DIENOS, 1978 į ^ ^ ^ _ 8 **. 

m. gruodžio mėn., Nr. 10. Lei- Į 
čiūnaitė ir Jonas Zdanys. Valdy- j džia Antanas F. Skirius. Reda-1 Rašoma apie popiežių Joną 
ba maloniai juos rekomenduoja ^ guoja redakcinė kolegija. Meti-; Paulių U, prisimenama Vasario 
ir prašo visus narius iki kovo 20 j nė prenumerata — 15 dol. Re- j 1 6 ^ Lietuvos laisvės kova, duo-
pasakyti savo nuomonę slaptu j dakcijos ir administracijos ad- i dama daug žinių iš Lietuvos 
balsavimu. resas: 4364 Sunset Blvd., Holly-1 Vyčiu, veiklos, žurnalas iliust-

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS, j wood, CA 90029. ruotas. 
gyvenąs Australijoje poetas, eilė-' A^.^ ___ . . . •• ,__,_ 
raščius periodinėje spaudoje 
skelbia nuo 1939 metų. Išleido 
savo eilių rinkinius — "Tolimie
ji miražai" (1964), "Akmens ir 
paukščio metas" (1977). 

PETRAS MELNIKAS, profesi
ja architektas, gyvena Taylor, 
Mich.; beletristika ir poeziją 
spausdina periodikoje, kartais 
Lapo slapyvardžiu. 1977 Lietu-

Apia mūsų laikų mokslo pa
žangą ir intelektualinį horizon
tą rašo vysk. V. Brizgys. Spaus
dinamas pasikalbėjimas su dail. 

Dovydėno noveles 
. . c i - >.• 

Liudo Dovydėno novelių kny-
Miku Šileikiu. Alė Rūta aptaria ga "Vasaros vidudienis" bai-
Jurgio Gliaudos kūrybą. Prisi- [ giama spausdinti M. Morkūno 
menamas "Aidų" žurnalo kon- spaustuvėje, Chicagoje. Rašy-
certas Chicagoje i r k t į tojas, atvykęs į Chicagą ryšium 

• MITTEILUNGEN AUS 
BALTISCHEM LEBEN. Nr. S 

viškos knygos klubas išleido jo I (103), November 1978. Leidi-
romaną "Debesys ir properšos".! nys vokiečių kalba išeina ketu-
Dienraštyje Drauge jau buvo at- | ris kartus metuose. Lei-
spausdintas ir kitas jo romanas 
"Langas į saulėleidį". 

MARIJA MYKOLAITYTĖ -I 
SLAVĖNIENĖ, Australijoje gy
venanti poetė, poeziją skelbusi 
nepriklausomos Lietuvos ir vė

su sūnaus vestuvėmis, peržiū
rėjo korektūrą ir patikrino 
spausdinimo eigą Novelės dau
giausia iš Pennsylvajoijos lietu
vių angliakasių gyvenimo. 

lžia Baltische Gesellschaft in 
Deutscnland. Metinė prenume
ra ta — 15 DM Redakcijos ir 
administracijos adresas: Adam 
Gruenbaum, 8000 Muenchen 2, 
Lessingstrasse 5, W. Germany. Į Stiprus muzikinės dramos teat-

Don Kichotas 
Chicagoje 

Encyclopedia Lituanica leidėjo Seimą. Iš kaires į dešinę: duktė Birutė Pabe-
dinskienė, Juozas Kapočius, sėdi žmona Marija Kapočiene, sūnus Algirdas 
ir duktė Rita 1978 m. gruodžio mėn. Nuotr. K. Daugėlos 

liau tremties periodinėje spaudo
je. 1973 išleido savo eilių rinki-

džioje, tai čia suminėsim tik I Zervynų kaimas dabar jau etno 
tuos, kurie dirbo trims ar daugiau grafinis paminklas, aprašytas en- I k b u s ? het UuQ m e t u tQ% fa—g. tQn6m U ž 12fj dol. gal 
tomams: M Dranga, W. C Jas- j ciklopedijoje ir parodytas zeme-
kievicz, R. Kulikauskienė, S. Ma- j lapyje, bet negerai, kad 400 me-
kaitytė — Kondrotienė, Š. Lazdi-į tų senumo Žvingių miestelio lyg 
nis, K. Pugevičius, Al. Vilčinskas | nebūta. 

Apie abi lietuvių enciklopedi
jas, išleistas Juozo Kapočiaus, 

ima užsi-
i ypač naujoji Encyclopedia Litu-; sakyti visus šešis tomus iš lei-
\ anica yra ne paminklas, o moder- dyklos: ERC. Lituanica, 395 West 

(Anglija). 
Iliustracijų yra vienos ir dvie

jų skilčių pločio, ofseto techni-1 kartais kalbama, kaip apie lietu-
kos, gana geros kokybės. Pasitai- vių kultūros paminklus. Gal taip 

Leidinys teikia informacijas j ras Candlelight Dinner Playhou-
apie lietuvių, latvių, estų ir Bal- se, pietinėje Chicagos daly stato 

nį "Nežinomi keleiviai", 1977 — I tijos kraštų vokiečių kultūrinį "Man of La Mancha", .pagal D. 
knvgą apie brolį "Putinas mano I bei visuomeninį gyvenimą. Sį Wassermano libretą sukurtą mu-
atsiminimuose". Dabar baigia ra- įkartą lietuviškojoj numerio d a - ^ m ę dramą su M. Leigh ir J. 
syti šios knygos antrąją dalį. ! ly minima S t Lozoraičio 80 ; Darion kompozicijomis. Tas hu-

ALDONA VESCrONAITĖ-JA-!metų sukaktis, rašoma apie lie- moristinis veikalas, pagal Servan-
NAV1CIENĖ — taip pat gyve-1 tuvius ir kitus baltus Australi- \tes D o n Kichoto tipą, turi daug 
nanti Australiioje poetė. Savo! joje, neaplenkiami ir lietuviai ^nksmos komedijos nuotaikų, ly-
kūr>-bą spausdina daugiausia spalio mėnesį įvykusioje Baltų | d i m u skambios muzikos. Veikalą 

"" • pagyvina gausūs aktorių baleto niškas informacijų šaltinis, va-i Broadway, P. O. Box 95, South | Metmenyse. 1976^^ Algimanto | konferencijoj, Lueneburge, duo-
dovas, kuriuo gali praktiškai pa-; Boston, MA 02127 
sinaudoti ir angliškai, ir lietuvis- Į negali pasiimti knygų iš leidyk-
kai skaitantieji. Tiražas dar neiš- j los, tai už persiuntimą paštu, ži-
parduotas, bet atsargų ištekliai I noma, reikia užmokėti. 

T . ' . , • • Mackaus knygų leidimo fondas'dama lietu"vių kultūrinės veik-\numeriai. Aktoriai profesionalai, 
Jei pirkėjas . ^ . ^ j o s ^ rinkinį ~2 o d ž i a i į l o B 5 ^ ^ ^ |kai kurie dalyvavusieji filmų pa-

kaip salos" 

iš Lietuvių rašytojų draugijos veiklos 
Uetuvių Rašytojų draugijos [jos mecenatas — Lietuvių fon-

valdyba (Leonardas Andriekus, das. 
pirm., Paulius Jurkus, vicepirm., 1 LRD Lietuvos Nepriklausomy-
Leonardas Žitkevičius, sekr., Jur-bės 60-čiai metų paminėti 1,000 
gis Jankus, ižd., Antanas Vaičių-1 dol. premija, kurios mecenatas 
laitis, Algirdas Landsbergis, vai-1 buvo Klemensas Galiūnas iš 
dybos nariai) naujame biu-ISanta Barbara, Cal., 1978 m. 
letenyje informuoja apie Draugi- sausio 14 teko Bernardui Braz-
jos reikalus ir literatūrinio gyve
nimo bendrąją situaciją. 

Mirtys. 1978 metais netekta 
dviejų narių — Stepo Povilavi-
čiaus - Vykinto ir Juozo Balčiū
no - Švaisto. 

Stepas Vykintas, gimęs 1905, 

džioniui. Vertinimo komisijon įė-

su praėjusių metų data privalo 
būti atsiųstos iki sausio 31. 

LRD reprezentacija. Valdyba 
praėjusiais metais rūpinosi saviš
kių ir kitataučių akyse kelti 
LRD-ją kaip svarų intelektuali
nį sambūrį lietuvių kultūrinia
me gyvenime. Raštu bei gyvu da
lyvavimu atstovauta jai visuose 

JONAS ZDANYS, jauniausios I . AKIRAČIAI, 1979 m. sau-
į statyme, daugelis išėję universi
tetines dramos studijas. Teatras 

lienivių literatų kartos poetas i r ^ * * į ^ r - L A t v i r o žodžio,turi ypač gabų režisierių W. Pul-
lietuvių poezijos vertėjas į anglų į mėnraštis. Leidžia Viewpomt į ljnsi, laimėjusį daugelį premijų. 
kalbą, anglų literatūros mokslus į P r e s s > I n c - . 6 8 2 1 S™1* Maple-j Pagrindinis aktorius Don Kichoto 

. . , . ,., m nc A ,-c i baigė daktaro laipsniu, rašo l i t e - i ^ 0 ^ A v e - Chicago, IL 60629.; vaidmeny yra Lee Pelty, itin pa-
mazųjų tautu literatūras. Mūsų K ^ t e m o ^ i s a m e r i k i e 5 i u į Redaguoja Redakcinė kolegija.' jėgus savo vaidyba ir dainavimu. 
atstovą, ten sumamai įsKe e pa- k n y l Metinė prenumerata _ 8 dol. , Visas veikalas turi labai gyvą 
vergtos Lietuvos ir jos disidentų | ^ < n r _._ ^ C. A C X ; H » ...*1 I K. ŽAimia r*žr> lic*™™ a\m 

jo Leonardas Andriekus, Henri-i žymesniuose lietuvių suvažiavi-
kas Kačinskas, Nelė Mazalaitė-1 muose ir iškilmėse. Ypač rūpin

tasi, kad Draugijai būtų atstovau
jama tarptautinės rašytojų orga
nizacijos PEN Klubo suvažiavi-

Gabienė, Stepas Zobarskas ir Le
onardas Žitkevičius. Premija iš
kilmingai įteikta 1978.V.7 Los 
Angeles, Cal. Laureatui pagerb- Į muose. Valdybos pastangas ri
ti buvo suruoštas koncertas (dai- į nansiškai parėmė Lietuvių 

mirė rugsėjo 3, atvykęs iš Vokie- n a v o ^ i . Violeta Balčiūnienė) ir I Bendruomenė ir VLIKas. 
Algirdas Landsbergis amerikie-

problemas. Be oficialių ir asme- ?os ^ 0 1 c e , o n a n į?**Į a u t o " 
niškų kontaktų PEN Klubo į rius'r g a r i n e s lietuvių poezi-
sluoksniuose, tomis temomis bu-I į s , ***** Lithuaman Poet-
vo tr>*s mūsiškių pasikalbėji
mai Madrido ir Barcelonos didžio
joje spaudoje. Manyland leidyk
la mūsų atstovus aprūpino litera
tūriniais vertimais anglų kalba. 
Paskleista ir Lituanus žurnalo. 
Tačiau labai pasigesta gausesnės 
informacijos, ypač svetimom kal
bom trumpų mūsų literatūros 
antologijų 

K. Žeimis rašo Lietuvos sienų į slinktį. 

yland Book leidnys i savo eilėraščius ir lietuvių kalba, i jei nariai sutiktų. Revizijos komi-
:ėjas bei redaktorius. | Naujos valdybos rinkimai. LR | sija gali būti ir žymiai toliau. Mi-

tijos apsilankyti Amerikoje. Štai- Į literatūrinė popietė. Premijos iš 
gi mirtis ištiko jį Tabor Farmo-, kilmėje gausiai dalyvavo Los An 
je, Sodus, Mich., kur vyko neoli- į g e l e s m i e s t 0 i r apylinkių visuo 

iškyla. Palaidotas Chica-

ry" (Man^ 
1978) vertėjas oei reuaitionus.; i\au]os vaidybos rinkimai. LKI sija gali būti ir žymiai toliau. Mi-
Taip pat jis išvertė ir suredaga- į D valdybos trimetis baigiasi šie-! nėtame rx»sėdyje nutarta naujos 
vo šiuos lietuvių poezijos rinki- j met. Praėjusią vasarą rugpiūčio \ valdybos organizavimą pradėti 
nius anglų kalba: "Selected Po-|19 valdybos posėdyje Kenne-i nuo rytinio Amerikos pakraščio 
ems of Henrikas Radauskas", į bunkporte nutarta rinkimus at-1 — Bostono, New Yorko, New 
Tomo Venclovos "The Sign ofi likti šių metų pirmoje pusė- j Jersey, Pbiladelphijos, Baltimo-
Speech", Sigito Gedos "Song of'je. Apžvelgtos vietovės, kur gau- rės, Washingtono apylinkių, nes 
Autumn" ir Leonardo Andrie-; siau gyvena rašytojų. Sudaryti; Čia gyvena daug Draugijos na-
kaus "Etemal Dream". Jonas | valdybą, kuriai tereikia tik pen-įrių ir jų neskiria dideli nuotoliai. 

_ , ». 1 Zdanys Draugo kultūriniame • kių, arčiau vienas kito gyvenan- Kiti reikalai. Savo archyvo rei-
orru \ax ras j I . -̂  • Metmenyse spausdina čiu asmenų, neturėtų būti sunku,' kalu, archyvo, kuriame būtų lai-

čio visų pomirtinių rastų sureda-1 *lls-v J f -» ' 1 • • j • • 1. • 
H ^ ' komi įdomesni gyvųjų bei miru-

tuanų 
goįe. 

Juozas Švaistas, vyresniosios 
kartos rašytojas, gimęs 1891, mi
rė rugsėjo 21 Los Angeles, Cal. 
Nors sirguliavo ir buvo senatvės 
lenkiamas, bet nesustojo rašyti. 
Jo palikimas — 14 beletristikos 
knygų. 

Premijos. LRD 1,000 dol. me

menę. Į ją buvo nuvykęs ir LRD 
pirmininkas. 

1978 m. literatūrinėms kny
goms vertinti LRD premijos ko
misija sudaryta Kalifornijoje. Į ją 
įeina Bernardas Brazdžionis, 
Bronys Raila, Alė Rūta, dr. Ele
na Tumienė ir Pranas Visvydas. 

LRD premija praėjusiais me- ] lai ir emigrantų rašytojų pastan 

čių egzilų padalinyje gegužės 21 
26 atstovavo LRD-jai PEN Klu
bo pirmojo pusmečio konferenci
joje Stockholme, Švedijoje. Jis 
taip pat dalyvavo Tarptautinės 
Amnestijos posėdžiuose Kopen
hagoje, Danijoje, ir skaitė pa
skaitas Amsterdamo ir Londono 
universitetuose. Visur ten buvo 
keliami Lietuvos tautiniai reika-

gavimas į tris tomus sėkmingai 
eina pirmyn. Prie poetinių raštų 
tomo dirba Alfonsas Nyka-Niliū-
nas, prie beletristinio - publicisti-
.110 dvitomio — prof. dr. Vin
cas Maciūnas. Abiem talkina 
Antanas Vaičiulaitis. 

Vladas Kulbokas, LRD valdy
bos pakviestas, baigė suredaguo
ti Antano Tūlio novelių rinkinį, 
parašydamas ir išsamia įžangą 
apie mirusį autorių bei jo kūry
bą. Pasiūlyta kelioms leidykloms 
tą knyga išleisti. Apsiėmė Nidos 
leidykla Anglijoie. finansuojant 
velionio našlei Faustinai Tulie-
nei. 

Juozo Švaisto pomirtiniais raš
tais rūpintis valdyba įgaliojo Alę 

tais valdybai atnešė nemalonu- gos. 
tinė premija 1978.V.27 paskirta! mų. Kad jie ateityje nepasikarto- Antrojo pusmečio PEN Klubo 
Danguolei Sadūnaitei už poezijos i tų, gegužės 13 valdybos posėdyje konferencijoje spalio 12-13 . B a r V 
knvea "Baltas ievos medis". Ver-i New Yorke nutarta: pradedant į celonoįe, Ispanijoje, LRD-jai ats- j Rūtą 
tinimo komisiją sudarė Živilė Bi- i 1979 metais, premiją skirti tarpjtovavo Tomas Venclova ir dr ; Finansai. Šioje sntyje pracjti 
1 -?«tP Povilas Gaučvs Česlovas I vasario ir kovo 10 d.; vertinimo Goštautas. Si konferencija ypaeisieii niPtai gtaigmenų neatnešė. Pofcnn>k -v^>iu r*>rtro„km m«»tu tarptauth:*;- p*v n„ho korferencij^e 
r 5 Z ~ 2 h a Kęstutis Keblvs ir komisija sudaroma rugsėjo -mė-i svarbi tuo, kad jos pagrindinis! Antano Tūlio 20.000 dol. paliki- Barcrtonoje. » kair* | ^ n , Wmm +m*i•» — t Dum, Yale uni-
C į ^ y r ^ L ? S L i r 1 ? ? r i L ^ komisijarknygosįsiekisbuvo žvelgti į vadinamų į mas Draugijai tebėra toje prfioje' • H • , • • > » • I • • I •• > Ir •• „ • 0 1 i •>•• 

šiųjų LRD narių rankraščiai, pa
žangos nebuvo įmanoma pada
ryti. Iškyla tinkamų patalpų 
klausimas Kai kas abejoja tokio 

I archyvo nauda, kai yra Lietuvir 
į archyvas Chicagoje, kuriame jau 
laikomi pačios Draugijos valdy
bos senų metų protokolai bei 
gaunamieji raštai ir išsiunčia
mųjų kopijos. Kol kas, neturint 
savo specialaus archyvo, Lietu
vių archyvas laikytinas geriausia 
vieta LRD valdybos raštams ir 
narių rankraščiams saugoti. Jam 
vadovauja Draugijos narys Čes
lovas Grincevičius. 

Taip pat LRD-jos istorijos ra
šymas bei išleidimas šiai valdy
bai nebeįmanomas. 

Šiuo metu LRD turi 95 narius. 
Jie atlieka žymų vaidmenf įvai-

1 riuose emigracinio gyvenimo ba-
'ruose. 

1 • * 
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