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Gelbėkimės iš primityvėjimo

ŽMOGAUS IR PAUKŠČIO DRAUGYSTE
Henriko Nagio naujos poezijos knygos "Prisijaukinsiu sakalą" proga

Jautresnis skaitytojas čia tur
būt krūptelės iš nustebimo ir pa
klaus: argi mes galime primity- 
vėti, kai turime jau daugiau kaip 
700 metų subrendusį valstybin
gumą, kai minime Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktį, kai 
čia išeivijoje turime netoli šimto 
Rašytojų draugijai priklausan
čių rašytojų, nesuskaičiuojamą 
gausą dailininkų, mokslininkų, 
koncertuojame, statomo net ope
ras, kai tiek įvairių renginių su 
kultūrinėmis etiketėmis.

Turint minty, kad net savo že
mėje gyvenančiose laisvose tau
tose, amžiams slenkant, būdavo 
tai kūrybinio pakilimo, tai nuos
mukio laikotarpiai, tai juo labiau 
išeivijoje nuosmūkinis ir tuo pa
čiu visų sričių primityvėjimo pa
vojus yra šiuo metu labai aki
vaizdus. Sakysim, visuomeninio 
darbo šiandieniniam nesusikalbė
jime, kenkime kitam, tiesiog su
irutėje, nuosmukio terminas -bū
tų net per daug švelnus.

Kad ir kultūrinėje išeivijos 
veikloje nėra viskas taip, kaip tu
rėtų būti, liudija ir situacijos at
skirose kolonijose, ir blaiviau gal
vojančios spaudos užuominos. 
Iliustracijai čia norime pacituo
ti š. m. balandžio 5 d. “Tėviškės 
žiburių” vedamojo kai kurias 
mintis: “Net ir gausiose lietuvių 
gyvenvietėse kultūriniai rengi
niai darosi retesni ir mažiau 
lankomi. Pradeda įsigalėti vaka
rienės, baliai, kuriuose vyrauja 
kąsnis, gurkšnis, šokis, o kultūri
nė programa tampa tik priedu, ir 
tai tik pramoginio pobūdžio. Tai 
ženklas, kad kultūrinis domesys 
mažėja, o pramoginis didėja. Aiš
ku, pramoginiai renginiai taip 
pat reikalingi, ypač vienetų lė
šoms telkti, bet jie neturėtų už
imti viso veiklos ploto ir išstum
ti kultūrinius renginius. Tikrasis 
tautos veidas pasirodo ypač kul
tūriniais renginiais, kuriuose iš
ryškėja kūrybinės jėgos, kelian
čios savąją visuomenę į aukštes
nę gyvenimo pakopą. Be kultūri
nių renginių mūsų visuomenė 
liktų skurdi, primityvi, atsiliku

si gyventojų grupė.
Kad kultūriniai mūsų rengi

niai neišnyktų, visų pirma turi
me sudaryti pastovias sąlygas kul
tūrininkams reikštis. Juk negali
me tikėtis, kad išaugtų poetai, 
muzikai, dailininkai, daininin
kai, aktoriai, šokėjai... ant plikos 
uolos. Jiems visų pirma reikia vi
suomenės dėmesio. Jei seniau 
svarbiausias dalykas buvo doleris, 
tai dabar — doleringa visuome
nė. Jeigu ji nesidomi savo teatru, 
kaip šis gali gyvuoti! Jeigu tau
tiečiai nesidomi daile, kaip gali 
dailininkas rengti parodas! Jeigu 
žmonės neina į koncertus, kaip 
gali dainininkas išeiti į sceną! 
Tik tada, kai menininkas jaučia, 
kad lietuviškoji visuomenė yra jo 
atrama, laukianti kaip sūnaus ar 
dukters savo namuose, ryžtasi 
kurti bei dirbti savajai tautai. 
Dėl to visuomenės nusiteikimas 
saviesiems menininkams yra le
miantis. Tie mūsų tautiečiai, ku
rie moja ranka į kultūrinius ren
ginius ir pasilieka prie televizijos, 
skriaudžia ir savo menininkus, ir 
rengėjus, ir savąją tautą. Jie neug
do savųjų kultūrinių pajėgų ir 
tuo būdu skurdina lietuviškąją 
visuomenę. Jeigu taip visi darytų, 
mes turėtume daug televizijos 
žiūrovų, bet neturėtume jokio 
kultūrinio gyvenimo, iškeliančio 
mus iš skurdaus primityvumo”.

Iš savo pusės galėtume pridėti, 
jog neužtenka vien kultūrinio 
renginio etiketės. Svarbiau yra to 
renginio turinys ir jo kūrybinė 
vertė. Kultūrinių iškabų pasta 
raišiais metais ypač netrūksta, 
įvairios popietės, vakaronės, susi
rinkimai, susibūrimai, jubiliejai 
labai mėgsta prisisegti kultūrinę 
etiketę. Tuo tarpu sukviestieji 
būna tik valgydinami, o jeigu 
dar kas ir pridedama kultūros 
vardan, tai priedas neretai būna 
tokio lygio, kaip 19-tame šimt
metyje mūsų kluoniniuose vaka
rėliuose. Tuo nenorime sumažin
ti reikšmės anų, prieš šimtą me
tų vykusių, lietuvių kluoninių 
vaidinimų bei vakaronių. Kai 
anksčiau ir tokių nebuvo, jų at-
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Rašyti šiandien man apie Hen
riką Nagi labai sunku, kai kuriais 
atžvilgiais gal ir nepatogu, kaip 
kartais būtų sunku kalbėti viešai 
apie savo brolį. Ar tokiais bro
liais esame? Mano akimis žiūrint
— TAIP. Tegu ir ne kraujo gi
minystės prasme, tegu tik meta
forine prasme. Bet kalbant apie 
poeziją, ta metafora gali būti kur 
kas daugiau negu kraujo gimi
nystė. Bent aš taip jaučiu, jog a- 
budu turime bendrąją motiną 
Poeziją ir bendrąjį tėvą egzilinį 
Likimą. Todėl ir nelengva rašy
ti ar kalbėti broliui apie brolį.

Ypač varžausi dar ir todėl, kad 
brolio įvaizdis Nagio poezijoje 
nėra tik šiap sau atsitiktinis. Tai 
žodis, kuris jo poezijos vizitinėje 
kortelėje yra jei ne visa pavardė, 
tai bent tos pavardės, morfolo
giškai kalbant, šaknis. Iš tikrų
jų visose šešiose Nagio knygose 
brolio sąvokai poetiškai ryškinti 
paskirti bene gražiausieji posmai. 
Be šio, kone apeiginio žodžio ne
apsieina ne tik eilėraščių antraš
tės, bet ir knygų pavadinimai, 
kaip, sakysim, “Broliai balti ait
varai”.

Bet broliautis su lietuviškuoju 
aitvaru, tai kaip graikui Home
rui giminiuotis su dievais. Tačiau 
tai dar nereiškia atsisakyti dva
sinės giminystės su žmonėmis. 
Nagys jos ir neatsisako. Ne vie
nu atveju visos jo knygos tiesiog 
kūpa broliška meile kiekvienam 
žmogui, ypač lietuviui, o dar la
biau žemaičiui. Tad visi galime 
jaustis poeto Henriko Nagio b- 
liai, o tada/ir man bus drąsiau 
čia kalbėti kaip vienam iš visų 
tokių pat.

Proga apie Nagį kalbėti yra 
naujausioji poeto Henriko knyga 
“Prisijaukinsiu sakalą”, išleista 

siradimas reiškė pažangą. Bet kai 
šiandien lipama žemyn į anų 
vakarėlių lygį, tai jau yra ne pa
vojus, bet tikras primityvėjimas. 
Žinoma, žmonių ir primityviems 
renginiams gali netrūkti. Jų gali 
būti net daugiau negu pirmaeilio 
smuikininko ar pianisto koncerte, 
negu pirmaeilio rašytojo rečita
lyje ar jo knygos pristatyme bei 
akademijos ar instituto suvažia
vimų auditorijose. Bet tai ir liu
dija mūsų visuomenės nemažos 
dalies liūdną primityvėjimą, tie
siog dvasinį tingumą, kultūrinio 
intereso atrofiją, neįstengimą kop
telėti aukštyn, o lengvai slysti 
žemyn.

Kultūrinių renginių ir kultū
rinių poreikių menkėjimas nuo 
lietuviškųjų pastogių atbaido ir 
bent kiek šviesesnį mūsų jauni
mą. O toks reiškinys yra lemtingas 
ateičiai, kuri gali likti be jokio 
ryškesnio kultūrinio turinio, be 
kūrybinės dvasios, artėjanti prie 
išeivijos gyvasties karsto.

Tokiame primityvėjimo pavoju
je kultūrinio lygio kilstelėjimas 
šiandien turėtų būti pats didysis 
rūpestis ne tik pavienių šviesuo
lių galvose, ne tik atskirų kolo
nijų veikloje, bet ir bendruome
ninėse pastangose, net ir prama- 
tomo kultūros kongreso planuo
se. į. brd.

kone poeto šešiasdešimtmečio 
sukaktuvėse: kitąmet — 1980- 
-tais Henrikui Nagiui sueis 60 
metų. Išvydę jį kur nor literatū
ros vakaruose ar jo paties rečita- 
liuos, tikriausiai tuo netikėsite. 
Nepražilęs, be barzdos, tiesus ir 
lieknas, skardaus ir sodraus balso, 
gyvastingai visa dvasia atsidavęs 
poezijai, bet nevengiąs ir visuo
meninės kultūrinės veiklos — ar
gi šitoks gali būti prie 60 metų 
slenksčio? Tai labiau atrodo vie
nas iš mūsų jaunųjų poetų!

O su tais jaunaisiais poetais 
čia išeivijoje egzistavo kone a- 
nekdotiška situacija. 1946 me
tais Vokietijoje buvo paskirtos 
keturios pirmosios lietuvių litera
tūros premijos išeivijoje. Visos 
keturios poezijai: Bernardui 
Brazdžioniui ir trims būsimiems 
žemininkams — Henrikui Na
giui, Alfonsui Nykai - Niliūnui 
ir man. Visa trejukė dar buvo 
gana jauna, tad spauda, norėda
ma ją atskirti nuo Brazdžionio 
kartos, pradėjo mus vadinti jau
naisiais poetais. Ir tas vardas taip 
prilipo, kad, net 40 metų slenks
tį visiems trims jau perkopus, dar 
vis mus glostydavo jaunųjų poe
tų epitetu. Ačiū Dievui, kad pa
galiau atsirado bent kiek jaunes
nė Mackaus, Liūnės Sutemos, 
Danguolės Sadūnaitės, Vitalijos 
Bogutaitės poetų karta ir mus 
tris, kaip skraidantį olandą, iš
vadavo iš amžinos jaunystės ma
lonaus prakeiksmo.

Tačiau linksmai kalbant, ne
reikia užmiršti ir Henriko Nagio, 
kaip poeto, egzilėje tragikos. Ką 
tai reiškia poetui, dar 25 metų 
nesulaukus, išvykti iš savo gim
tosios žemės ir svetimuose pa- 
svečiuose prieiti 60 metų slenkstį. 
Juk tai visas gyvenimas svetur. 
Ir beveik be vilties grįžti namo. 
Juk tai gyvenimas didžia dalimi 
be normalaus kultūrinio užnu
gario, be ryškesnio intereso poe
zijai visuomenėje. Tavo kny
goms paštai ir muitinės užtvėrė 
kelius tėvynėn, tavo pavardė ir 
tavo eilėraščiai neminimi nei te
nykštėje spaudoje, nei dedami į 
antologijas, nei aptariami kriti
kos knygose. Tačiau rašančiųjų 
plunksnose ir ten jaučiama tavo

Nuotrauka Vytauto MaželioHenrikas Nagys skaito savo poeziją 

įtaka. Ne vienas tenykčių kriti
kos imamas girti už tą ar kitą at
radimą bei naujumą, o ta naujo
vė, žiūrėk, jau egzistavo išeivijos 
poezijoje prieš keliolika metų. 
Bet eilinis poezijos mėgėjas Lie
tuvoje gal to ir nežino, nes nėra 
rankose turėjęs visų čia išleistųjų 
knygų. Ir taip poezijos bičiulių 
akyse ten darkomas lietuvių po
ezijos raidos veidrodis, lyg įta
kingųjų išeivijos poetų visai ne
būtų.

Normaliose literatūrinio gyve
nimo sąlygose ar bent kultūrin
gos visuomenės tegu ir išeiviško 
gyvenimo kontekste tiek knygų 
išleidęs ir tiek metų pragyvenęs 
pirmaeilis rašytojas turėtų būti 
jau susilaukęs akademinės savo 
raštų studijos ir akademinio įver
tinimo. Taip normaliai turė
tų būti. Taip yra net okupuotoje 
Lietuvoje, kur apie penkiasde
šimt metų besisukioją rašytojai 
jau apžvelgti atskiromis knygo
mis, kūrybinėmis monografijo
mis, kūrybos studijomis. Išeivi
joje tuo tarpu, besigirdami savo 
suvažiavimais ir grandiozinėmis 
šventėmis (tokias sugebėjo su
organizuoti ir mažaraštė senoji 
mūsų išeivija) paliekame net dar 
vyresnės Brazdžionio, Aisčio, Ra
dausko kartos (nekalbant jau a

pie žemininkus), kūrybą neap
tartą, nepastudijuotą, neįrikiuo- 
tą akademiniu žvilgsniu į lietu
vių literatūros raidą. Kai su tais 
išeivijos rašytojais mes čia kas
dien pro vienas kitą skvernais ir 
alkūnėmis brAukomės, atrodo, 
kas čia iš tokių pat, kaip ir mes, 
žmonių begali gero ir būti. Ar 
tik ne lietuviškam charakteriui 
būdinga labiau respektuoti ir 
vertinti tą, kas mums yra sveti
mesnis arba nuo mūsų kasdieny
bės toliau. Todėl ir savo čionykš
čių institutų ir visokių associa- 
tions suvažiavimuos literatūrinės 
paskaitos, liečiančios išeivijos li
teratūrą, gana retos, bent retes
nės negu apie šiandienykščius o- 
kupuotos Lietuvos rašytojus, nė 
sapne nelaukiant, kad okupan
tas vilniečiams leistų atsilyginti 
tuo pačiu. Tokioj situacijoj išei
vijos rašytojas - poetas ir pasilie
ka uždraustas tėvynėje ir igno
ruojamas čia įvairių studijinių 
suvažiavimų katedrose. Nesu gir
dėjęs, kad tokių gražius vardus 
prisikergusių suvažiavimų prog
ramose būtų buvus ir akademi
nio pobūdžio paskaita apie Na
gio kūrybą. Sakau tai todėl, kad 
bent kiek pajustume, kaip turi 
jaustis brandus išeivijos poetas 
— rašytojas šitokiame sąmo

ningame ar nesąmoningame jo 
ignoravime,

Lieka bent viena paguoda — 
prasiskverbti tėvynėn. Kiek tu
riu patikimų ir tiesioginių žinių, 
išeivijos poetų kūryba pasiekia 
skaitytoją įvairiais keliais ir Lie
tuvoje. Ji ten plinta samizdati- 
niu būdu, ištisus poezijos rinki
nius, net čia išleistas antologijas 
tiesiog ranka nusirašant. Žinau, 
kad ten nusirašinėjamas ir Na
gys. Kuo čia tad savo kryptimis 
ir keliais kitokia mūsų egzilės po
etų kūrybos dalia, lyginant su 
prieš pusantro šimtmečio taipgi 
egzilyje klestėjusią lenkų poeziją. 
Ir saldumas ir kartybės tos pačios. 
Tik lenkai šiandien jau žino jos 
vertę, o mes dar ne, neįžiūrime, 
o akinių taip ir nenorime užsi
dėti. Todėl nūdien ir mūsų egzi
lės poetas gali bent dalinai guos
tis tik Adomo Mickevičiaus 1833 
metais Paryžiuje parašyto eilė
raščio žodžiais:

“Ir Lietuvon, kur caro užtvarų 
šimtai,

Gabena žydas mano tomelius 
slaptai”. 

O kur mūsų pačių šiandieniniai 
Valančiai, Sideravičiai ir Bieli- 
niai?

Atleiskite, kad aš čia Nagio 
naujos knygos proga taip ilgai 
neprieinu prie jos aptarimo. Bet 
argi galima aptarti bei interpre
tuoti gero poeto knygą laikraš
tiniame žodyje. Ar negeriau tad 
viena kita su poetu susieta di
gresija atskleisti bendresni jo ke
lio vaizdą, jo buvimą dabarties 
kontekste ir visose kūrybos bend
ruosius bruožus. Ypač kai jau be
veik 60 metų poeto žemiškoji ke
lionė atneša ant mūsų dvasinės 
puotos stalo puikiai prinokusį 
kūrybinį derlių.

Atsimenu pirmuosius Nagio 
eilėraščius 1937 — 1940 metais 
Ateityje, Naujojoje Romuvoje, ir 
Židinyje. Iš karto visa tai buvo 
mūsų poezijoje kažkas labai 
naujo. Su Nagiu mūsų poezijoje 
atsirado geras eilėraštis be mai- 
roniško rimo, bet su pabrėžtinai 
akcentuojama eilėraščio gelme. 
Studentais būdami, skaitėme ta
da tokius jo eilėraščius, jais gro
žėjomės, ir tai buvo didelė nau
jiena tarp tada labai madingų, 
B. Brazdžionio, A. Miškinio, J. A- 
leksandravičiaus — vėlesnio Ais
čio ir Salamėjos Nėries posmų. 
O Nagys, dar būdamas Kėdainių 
gimnazijos gimnazistas,1939 me
tais užgriebė visai ką kitą ir ki
taip. Štai tų metų jo eilėraštis 
“Didžioji naktis”.

Kai jis pravėrė pirmą kartą 
kūdiko akis — 

dangus su žvaigždėmis jose 
paskendo.

Ir jis žiūrėjo:—
kaip Motinos ir Tėvo bailios 

rankos
Jo kūną segė kailiais, nes 

naktis 
buvo šalta ir didelė:

joje sutilpo bokštai 
miegančiais varpais

(Nukelta i 2 psl.)
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Žmogaus ir paukščio draugystė

(Atkelta iš 1 psl.)

ir aukštos trapios palmės, 
sutikusios atjojančių karalių 

eiseną;
ir žėrinti žvaigždė, kurią

kažkas ant delno 
Padėjęs nešė dangumi...
...tokia didžiulė buvo ta naktisl 
Bet Vaiko akys buvo dar 

didesnės, 
ir tokios naktys — kaip žuvis 

gelmėn — jose pakęsta.
Tai buvo aiškus vakarietiškos 
poezijos dvelksmas, perėjęs per 
lietuviškąją Nagio širdį. Ligi tol 
mūsuose eilėraštis buvo papras
tai kotiruojamas kaip daina, kaip 
giesmė, kaip grynai egotistinių 
bei tautinių jausmų išraiška, 
kaip satyra ar kaip futuristiškas 
maivymasis. Visa tai pas mus at
sirasdavo, net labiau nusižiūrėjus 
į Rytus negu į Vakarus. Beveik 
sunkiai suprantama, kaip nepri
klausomybės metais Vakaruose 
studijavusieji Mykolaitis - Puti
nas, Sruoga, Binkis ir Kirša grį
žo iš ten vakrietiškos dvasios be
veik nepaliesti. Ogi Vakarų Euro
poje tada poezijos baruose do
minavo tokie milžinai kaip Ril- 
ke, George, Valery, Claudel, Pe- 
gy, Yeatas, Eliot ir kt. Reikėjo ta
da dar Vakarų Europos nema
čiusio Nagio, kad ir Lietuvą pa
siektų ir čia sulietuvėtų vakarie
tiškos poezijos dvasia. Reikėjo 
Nagio, kad balsinė giesmė taptų 
giliai asmeniška, o drauge ii 
bendra malda, reikėjo Nagio, kad 
džiaugsmas ir kančia mūsų poe
zijoje įsišaknytų kaip žmogaus 
bei žmonijos egzistencinių rūpes
čių dalis, kad būtų persunkta fi
losofinio mąstymo, bet ir neša
ma poezijos sparnų.

Nagio poezija — iškilaus pato
so poezija, kurioje viskas sutelpa, 
pradedant čiurlioniška vakaro 
tyla ir baigiant kone kosminiu 
griausmu. Tai labai plati ampli
tudė, taip aiškiai regima pir
muosiuose trijuos jo rinkiniuos: 
“Eilėraščiuos” 1946 m., “Lapkri
čio naktyse” 1947 m. ir “Saulės 
laikrodžiuose” 1952 m.

Ketvirtoji Nagio poezijos kny
ga yra “Mėlynas sniegas” 1960 
metais. Jau spalvinė sąvoka pa
vadinime sako, jog tai yra plačių 
tapybinių vaizdų knyga. Nepap
rasto grožio metų laikų vaizdai ir 
elementų, kaip ugnies, akmenų ir 
vandenų, prakalbinimas sudaro 
patį didįjį šios knygos svorį.Tai 
lyg ramus poeto atsidūsimas ir 
kvėptelėjimas prieš naują ir svai
ginantį skrydį.

O tas skrydis ir buvo su mūsų 
mitologijos bei pasakų paslaptin
gu skraiduoliu aitvaru. Penktoji 
knyga pasirodė 1969 metais, ir 
pavadinta “Broliai balti aitva
rai”. Knygoje užburia labai na- 
giškas atsigręžimas į lietuviškąjį 
folklorą ir į savo tautos praeities 
bei dabarties kryžkelius, tačiau 
broliu vadinant kiekvieną šios 
planetos žmogų. Šios knygos ir 
aplamai visos Nagio kūrybos še
devras yra “Poema apie brolį”, 
parašyta moderniomis, neri
muotomis, epiškomis tercinomis.

Na ir šeštoji Henriko Nagio 
knyga yra praėjusiais metais iš
leistoji ir pavadinta "Prisijau
kinsiu skalą”. Sakalo įvaizdis čia 
yra visos knygos vedamoji jung
tis. O kas iš tikrųjų yra tas Na
gio sakalas? Sakyčiau - viskas. Ir 
visai realus paukštis, ir poe
to svajonė, ir pats poetas, ir jo 
šiaurietiškoji egzistencija ir net 
pati mirtis, kada, poeto žo
džiais, —

ir tyliausia tyla nutyla, 
kai rankoje šaltą ir pilką 
sakalą savo laikai (66 psl.)
Tačiau šalia dažname eilėraš

tyje sklandančio ir visą knygą 
struktūrine prasme apjungiančio 
sakalo puslapiais driekiasi, kaip 
klasikinėje simfonijoje, dar ir 
antrasis motyvas — tai pirmą 
kartą lietuvių lyrikoje tokiu inten

syvumu apdainuotoji šiaurė. 
Pats poetas gyvena toli šiaurėje, 
Montrealy, ir įvairiomis progo
mis, turbūt labiausiai kaip pri
siekęs žvejys, nusibasto dar to
liau į šiaurę. Šiaurė čia knygoje 
yra ir visai realus geografinis 
terminas, ir šiaurietiškas gyveni
mo būdas, ir niekuo nesuteptos 
baltos ir skaidrios svajonės me
tafora, net ir įspūdinga, viską 
stingdančios mirties dekoracija. 
Siaurės motyvas šioje knygoje taip 
stipriai ir giliai užakcentuotas, 
jog galima drąsiai rašyti visą 
studiją apie šiaurę Nagio poezi
joje.

Lig šiol panaši egzotinė nau
jiena mūsų poezijoje buvo ato
grąžų motyvas Brazilijoje gyve
nusio ir ten 1975 m. mirusio Ve- 
nencijaus Ališo kūryboje. Tai 
tiesiog lietuviškasis Gauguinas 
mūsų raštijoje. O dabar štai turi
me ir egzotiškąją šiaurę. Ir jeigu 
pagrečiui skaitai Ališą ir Nagi, 
tai pergyveni tokį jausmą lyg 
iš karšto geizerio šoktum tiesiog 
į leduotą eketę. Kad būtų ryš 
kiau apie ką čia kalbama, štai 
pora pavyzdžių. Pirmiausia Ali
šo.

PAUKŠČIO DAINA
Auga medis ant uolų plikų — 
Pirmą kartą man medžio

pagailo.
Virpa paukštis lizde ant Šakų, 
Plunksną numeta dailią.
Leopardo oda ištiesta 
Po medžiu ant akmens 

samanoto.
Tarp kalnų dreba saulė 

karšta —
Paukštis ima giedoti.
Klauso mirta kaitros tyloje, 
Alpdama savo žiedu 

balčiausiu,
Ir erškėčio tenai žarija 
Tos dainos šalia klauso.
Tos dainos —tos mįslingos

gaidos — 
Pilnos tolumos. Mirštantis

aidas
Ligi ryto blyškios valandos
Kerės žvėris palaidus.

Ir Nagio šiam sezonui labai tin
kantis eilėraštis, pavadintas, “Pa
vasarėjant”, bent pirmoji jo da
lis:

Iš Arktikos pučia lėtai 
šiltėjantis vėjas.
Ledo lytys
Plaukia pavandeniui: 
bokštai balti
po vandeniu.
Baltos Arktikos meškos 
taškosi saulėje.
Vakar pasėjau saulėgrąžas. 
Užkūriau laužą.
Klausausi vėjo 
eglių viršūnėse.
Pleišėja ledas.
Properšoj plaukioja 
linksma ir raudona 
plūdė.
Pumpuruose 
poška 
pavasaris (27 psl.)
Su tuo šiaurietišku Nagiu ir 

su ta jo sukilninta šiaure at
mintin grįžta būdingi ir gana 
linksmi atsiminimai. Kadaise 
žemininkams leidžiant “Litera
tūros lankus”, turbūt 1953 me
tais į redakcinį posėdį Baltimo- 
rėn turėjo atvažiuoti Nagys iš 
Montrealio. Buvo tai balandžio 
mėnesio antroji pusė, arčiau į 
pabaigą. Baltimorėje tuo laiku 
dieną temperatūra jau pakyla 
per 80 laipsnių. Anais laikais dar 
nebuvome pratę skraidyti lėktu
vais, ir Nagys turėjo atvažiuoti 
traukiniu. Tai per karštį vien
marškiniai nuėjome su A Nyka 
-Niliūnu Nagio pasitikti Balti- 
morės geležinkelio stotin. Trau
kinys sustoja, ir iš jo kone ato- 
grąžinėn ugnin išlipa Nagys, ap
sivilkęs kailiniais, su storiausiu 
vilnoniu šaliku, su kaliošais, su 
pirštinėmis. Negaliu tik prisi
minti, ar turėjo kepurę. O jeigu

būtų turėjęs, tai ir ji būtų buvus 
iš baltosios meškos kailio. Mu
du su Niliūnu pagavo juokas. O 
Henrikas su labai rimta intona
cija paklausė: “Ko judu juokia
tės — pas mane dar žiema ir 
sniegas”. Ir ta žiema, ir tas snie
gas buvo ištarti su kone apeigine 
moduliacija.

Grįžtant ir vėl prie naujosios 
Nagio knygos, galima būtų dar 
ilgai kalbėti apie temos ir for
mos meistriškai sulydytas deta
les. Bet tai jau būtų visos stu
dijos uždavinys. Tad, viską trum
pinant, vis dėlto dar tenka su
minėti, irgi kaip savotišką nau
jieną šiandieninėje Nagio poezi
jos raidoje, rimuotų klasikinių 
eilėraščių gausą šios knygos pus
lapiuose. Šalia jam būdingų 
anksčiau nerimuotų posmų, šian
dieninis Nagys tarsi demonstruo
ja, kad jisai meistriškai valdo ir 
griežtąją klasikinę formą. Te
būna tai pavyzdys jauniesiems 
mūsų poetams, kuriems dažnai 
atrodo jog poezija yra tik žo
džiais pasimėtymas kaip kur pa
puola. Tačiau neužtenka spon
taniško įkvėpimo, reikia ir būti
no žinojimo visų literatūrinių 
plonybių, kad būtų sukurti tokie 
šios Nagio knygos posmai:

Niekad neparduok savęs. Tegu 
išrinktieji ieško išrinktųjų.
Tu palik tarp paprastų ir tarp 

pilkųjų, 
būk pažemintųjų brolių ir

draugu.
Dalią jų ir duoną jų priimk. 

Neišsižadėk jų lig paskutiniosios. 
Ir kalbėk tik jiems ir tik už 

juosius.
Būki nebylio burna ir neregio 

akim.
Būki dulke dulkėse ir pelenu 

tarp pelenų.
Vienišų vienintele viltim,

vienintele paguoda.
Tuo, kurs nieko neima ir viską 

atiduoda: 
nuolat alkanu tarp nuolat 

alkanų (14 psl.).
Šitas žmogaus su žmogum tie

siog kraujo ryšiais artumas jau
dinančio tiesioginumo knygoje 
pasiekia su, sakyčiau, šeimos trip
tiku — trim eilėraščiais, tartais 
tėvui, motinai ir seseriai.

Kai čia išeivijoje gimtoji mū
sų kalba skursta ir menkėja ne 
tik kasdieninėje šnekoje, ne tik 
laikraščiuose, bet ir rašytojų kny
gose, tai Nagys lietuviškam žo
džiui toli gražu nepraradęs reik
lumo ir nuojautos. Eilučių de
talėse tiesiog matai, kaip jis ga- 
linėjasi ne tik su tiksliai ir kūry
bingai ieškoma žodžio prasme, 
bet ir su žodžio skambesiu, net 
su reikšminiu jo garso atoliepiu 
į norimą išgauti vaizdą. Štai 
pavyzdžiui posmas, kurio pasku
tinėje eilutėje besikartojančios š, 
g. r, k, ir d garsų samplaikos su
kelia byrančios krušos ar pilamų 
grūdų girdimąjį įspūdį, o antro
ji trieilio posmo eilutė su kitokiu 
tų pačių garsų sustatymu jau pa
brėžia įšalusio gruodo kietumą.

Šiaurėje miega mano žemės
artojai 

po kietu, kaip suomių titnagas 
gruodu.

Šnara kruša kaip grūdai
pilami į aruodą (15 psl.).

Arba kokį saulėleidžio nyku
mos ir gūdaus virpulio įspūdį 
iliustruoja šios miniatiūros pas
kutinėse eilutėse gerai atitin
kamose vietose padėti r, b ir d. 
garsai:

Tavo lediniai pirštai, žiema, 
man akis išsvilino.
T u saulę pasiėmei, 
kai jinai 
vakare, ilgai kraujuodama, 
drebėjo erškėtyje (44 psl.)
Taigi, sveikindami poetą su 

nauja ir labai įsimintina knyga, 
linkime, kad ir ateinančiais me
tais pasiektas šešiasdešimtmečio 
slenkstis būtų lengvai peržengtas 
į naujos kūrybos nesibaigiančius 
barus. O šios knygos paskutinį 
puslapį užversdami, jos žodžiais 
tariame:

Jurgio Jankaus„Anapus rytojaus' 'Rochesteryje

Jurgio Jankaus romano “Anapus rytojaus” sutiktuvCs Rochesteryje (1979. m. 24) Iš kalrta: Nijole Dedlnienš, 
Kotryna Jankienč, Gailute Skučiene ir Jurgis Jankus.

ANTANAS KLIMAS

Rochesteryje jau keleri metai, 
veikia LB kultūrinė sekcija, kuri 
yra suorganizavusi keliolika la
bai įdomių kultūrinių susiėjimų; 
tai buvo daugiausia individualių 
rašytojų vakarai bei apskritai 
naujai išleistų knygų sutiktu
vės. Ši sekcija veikia be jokių įs
tatų, be stambių valdybų: jos 
organizacinę gyvybę, jeigu taip 
galima išsireikšti, palaiko keli 
žmonės, kuriems rūpi lietuvių 
kultūros gilesnis pažinimas bei 
paskleidimas savo kolonijoje, arba 
parapijoje. Paprastai gražus bū
rys susirenka į tokius šios sekci
jas renginius.

Šeštadienį, kovo 24 dieną, ši 
sekcija suruošė naujojo Jurgio 
Jankaus romano “Anapus ryto
jaus” sutiktuves. Paskaitą apie šį 
naująjį Jankaus romaną skaitė 
Gailutė Skučienė. Gailutė (Vai
čiūnaitė) Skučienė yra prancūzų 
bei lyginamąją literatūrą studi
javusi Douglas kolegijoje, vėliau 
Maryland universitete, o dabar 
rašo disertaciją Pennsylvanijos 
universitete. Prancūzų literatū
ros paskaitų ji taip pat yra klau
siusi ir Rochesterio universitete.

Šioms sutiktuvėms vadovavo 
Nijolė Dėdinienė, kuri savo 
trumpose įvadinėse pastabose pa
sidžiaugė naujojo romano pasiro
dymu ir supažindino susirinku
siuosius su prelegente. Skučų šei
ma jau keleri metai gyvena Ro
chesteryje. Dr. Ginas Skučas dir
ba mokslinio tyrimo darbus Ro
chesterio universiteto medicinos 
fakultete, ražfo mokslinius straips
nius, suredagavo svarbią savo sri
ties knygą. Trys Skučų vaikai 
lanko Rochesterio lituanistinę 
mokyklą. Visa šeima veikliai da
lyvauja parapijos, skautų, LB gy
venime.

Savo paskaitoje Gailutė Skučie
nė trumpai panagrinėjo moder
niojo romano istoriją, ypač rem
damasi moderniojo prancūzų ro
mano išsivystymu .per pastaruo
sius du dešimtmečius. Modernu
sis romanas pakeitęs vadinamąjį 
realistinį romaną, kuris stengėsi 
gyvenimą vaizduoti realistiškai, 
kartais net smulkmeniškai apra
šydamas veikėjų fizines bei dva
sines charakteristikas bei realiai 
vaizduodamas jų gyvenamąją 
aplinką. Moderniajame romane 
realus gyvenimas yra ištisai per
leidžiamas per rašytojo prizmę ir

Kaip diena ir naktis.
Kaip gyvastva ir mirtis.
Kaip žiemą žydinti rykštė — 
nuostabiausia išliks 
žmogaus
ir paukščio
draugystė (17 psl.). 

skaitytojui pateikiamas savaip. 
Moderniajame romane nesą chro
nologiškai einančios fabulos, kar
tais net pagrindinių veikėjų kai 
kurie bruožai nesą aiškūs. Čia yra 
galimi visokie “šokinėjimai” lai
ko atžvilgiu; čia galima rasti fan
tazijos, sapnų, gyvenimas čia 
gali būti nerealus, bet pavaiz
duotas pagal rašytojo nuotaiką 
ir įgeidžius. Dažnai net pagrin
dinių veikėjų vardai sužinomi 
tik gerokai perskaičius...

Tuo atžvilgiu naujasis Jurgio 
Jankaus romanas “Anapus ryto
jaus” priklausąs šių modernių
jų romanų tipui. Jame taip pat 
sužinome pagrindinių veikėjų 
vardus tik vėliau. Veiksmas nei
na chronologiškai, bet sukasi tam 
tikrais “ratais”. Kartais skaityto
jas net nežino, ar čia vyksta vis
kas realioje gyvenimo plotmėje, 
ar tik sapne, ar tik veikėjų suaud
rintoje vaizduotėje. Pagaliau ir 
pats romanas, užvertus paskutinį 
puslapį, atrodąs tarsi būtų ne
baigtas, tarsi skaitytojas dar ko 
lauktų.

Prelegentė čia trumpai papasa
kojo pirmojo romano “rato” tu
rinį, kuris paskui tam tikrais šuo
liais yra tarsi kartojamas, tarsi 
tęsiamas, tarsi papildomas. Kai 
kurie romano įvykiai tikrai yra 
realūs ir realistiški, bet kiti yra 
neaiškumo plotmėje. Tokiu bū
du aiškiai matyti, kad Jurgis Jan
kus, ligi šiol rašęs daugiau ar ma
žiau realistinio pobūdžio roma

Pavasaris amerikiečio farmoje
Ištrauka iš šiomis dienomis išėjusio romano "Laivai ir uostai"

ALOYZAS

Abu ėjo prie traktoriaus, kuris stovėjo 
toliau nuo trobų. Senis apžiūrėjo, po to užlipo 
ir pabandė įkurti motorą. Ūžtelėjo 
perdegusios alyvos ir gazolino juosta, 
lengvas vėjas ją nunešė tolyn, traktorius 
urzgė ir judėjo lauko keliuku. Kiek atsilikęs 
ėjo Manikas. Toliau ir arčiau visur augo 
vieniši riiedžiai. Balandžio vėjas buvo sausas, 
drėgna žemė kvepėjo medumi, kalėsi žolė, 
vingiavo suartos ir neartos pakalnės ir 
kalneliai. Visa atrodė įprasta, ir medžiai tie, 
ir netvarkingas sodas, ir kažkur toliau 
užtverta spygliuotos vielos tvora, ir geležiniai 
kuolai, ir debesys virš tų išsilingavusių kalvų.

Ariamas plotas buvo didelis. Keturvagis 
plūgas ėjo lengvai ir lygiai vertė žemę. 
Masset, nieko nesakydamas, apvažiavo visą 
didžiulį lauką ir grįžęs sustojo prie 
tebelaukiančio Maniko.

— Lui, dabar tu pabandyk.
Manikas atsargiai apžvelgė plūgo 

pakėlėją, vairus ir stabdžius. Nieko nebuvo

BARONAS

kas jį stebintų. Užšoko ir įjungė bėgius. 
Milžinas truktelėjo ir traukė lengvai ir lygiai. 
Senis valandėlę žiūrėjo, paskui ėjo iš paskos 
pernai nuimtų kukurūzų lauku, vėliau pasuko 
vėl prie vagų ir patenkintas žvelgė į naujas 
linijas. Plati, juoda juosta buvo vienoda ir 
lygi-

Manikas laukų platumoje pajuto 
džiaugsmą. Balandžio vėjas buvo šiltas ir 
lengvas, pro mažus debesis švystelėdavo 
saulė. Lauke buvo erdvu ir tame vienodame 
motoro dūzgesy Manikas galėjo galvoti ir net 
dainuoti. Jis buvo tam tikra prasme laisvas, 
jis dirbo, po daugelio metų jis turėjo vilties 
gauti pinigų ne veltui, bet už darbą, kurie po 
visų okupacijų nevertingų banknotų dabar 
atrodė tokie reikalingi žmogaus džiaugsmui 
ir laisvei papildyti. Apvažiavęs keletą kartų 
lauką, jis sustojo ir pasikėlęs sėdynėje 
apsidairė. Laukai ir laukai. Miškeliai, kalvos 
ir siloso bokšteliai, namai, retai išmėtyti, ir 
elektros vielos tiesėsi iš kažkur į kažkur. Visa

nus bei noveles, su šiuo romanu 
pasuko modernizmo link.

Po šios labai kruopščiai ir aiš
kiai paruoštos paskaitos kalbėjo 
pats romano autorius Jurgis Jan
kus. Jis pažymėjo, kad romano 
toliau nebetęsiąs, nežiūrint to, 
kad kai kurie skaitytojai pasiges 
romano “galo” arba “pabaigos”. 
Jis taip pat pastebėjo, kad šiame 
romane bus galima rasti dau
giausia paties autoriaus autobio
grafinių bruožų. Kelis tokius mo
tyvus Jankus čia pat ir suminė
jo: gatvė, kurioje romano veikė
jas patenka į sniego pusnis, tikrai 
yra ta Rochesterio gatvė, kuria 
autorius eidavęs į darbą bei iš 
darbo... Rochesteryje, kaip žino
ma, tikrai būna kartais gilios 
sniego pusnys... Šiaip fabulą šiam 
romanui rašytojas nešiojęsis sa
vyje jau keliolika metų. Jame 
“inkorporavęs” ir kelis atskirus 
epizodus, kurie jam tai čia tai 
tai ten įstrigę atmintin. Jau prieš 
kelerius metus romanas buvo bu
vęs kaip ir “baigtas” rašytojo są
monėje. Vėliau pradėjęs rašyti, o 
žmona perrašinėdavo. Autorius 
čia pat širdingai ir atvirai padė
kojo savo žmonai, kuri kantriai 
perrašinėjusi romaną. Vieną ki
tą smulkmeną autorius net pa
keitęs, kai žmona pastebėjusi, kad 
tai tas tai tas galėtų būti geriau 
“padaryta”...

Toliau rašytojas Jurgis Jan
kus širdingai padėkojo knygos 
lumai” Nijolei Dėdinienei, ku

ri, perskaičiusi rankraštį, pasiū
lė kelis pavadinimus, iš kurių 
autorius pasirinkęs "Anapus .Ry
tojaus”. Mat, Jankus pasisekė, 
kad dažnai turįs sunkumų, Iš
rinkdamas kokiam kūriniui pava
dinimą: parašąs novelę ar roma
ną, o pavadinimo negalįs surasti.

Rašytojas taip pat viešai pa
dėkojo keliem' jo raštų gerbė
jams bei mėgėjams, kurie sume
tę tam tikrą sumą pinigų, kad 
leidykla galėtų imtis išleidimo, 
nes su mūsų knygų leidimu da
rąsi vis sunkiau ir sunkiau. Kny
gos rėmėjams turėjo būti (teik
tos įrištos knygos, bet jos nespė- 
jusios paštu atkeliauti...

Pabaigai Jurgis Jankus paskai
tė trumpą novelikę “Karštis”, ku
ri vasariškai nuteikė dar žiemos 
šalčiais gyvenančius klausytojus.

Po programos buvo Jurgio Jan
kaus gerbėjų (kelių darbščių po
nių) paruošti skanūs tortai ir 
kava. Dar ilgokai tęsėsi diskui- 
jos bei pokalbiai.

Reikia dėkoti LB kultūrinei 
sekcijai, prelegentei Gailutei Sku
čienei, knygos rėmėjams ir po
nioms, kurios suranda laiko to
kiems gražiems dalykams paga
minti.

Romaną išleido “Ateities” kny
gų leidykla.

ANTOLOGIJOS SVETIMOM 
KALBOM

JAV LB Kultūros taryba rūpi
nasi parengti nedidelių lietuvių 
literatūros antologijų anglų, is
panų ir portugalų kalbomis. Joms 
paruošti pakviestas prof. dr. Sta
sys Goštautas. Taip pat tyrinė
jama galimybė paruošti ir išleis
ti Donelaičio studiją anglų ir vo
kiečių kalbomis. Jioniš u

PROF. DR. JUOZO ERETO 
VARDINĖS IR NAUJOS JO 

KNYGOS
Kultūros taryba pasveikino žy

mų mūsų kultūrininką prof. dr. 
Juozą Eretą su vardinėmis ir pri
dėjo 100 dol. dovaną. Savo pa
dėkos laiške profesorius rašo: 
“Dėkoju Jums taip pat už ček|, 
kuris .man palengvins išleidimą 
naujos knygutės, liečiančios lie
tuvių kalbą. Matote, norėdamas 
supažindinti visuomenę su šiąja 
kalba, dabar ruošiu (vokiškai) 
literarinį jos portretą”. Ši knyga 
pasirodysianti ateinančią žiemą. 
Toliau profesorius mini, kad 
šiais metais žadanti pasirodyti 
dar viena jo knyga lietuvių kal
ba —“Valančiaus šviesa už ma
rių”. Jpje būsianti nušviesta prell. 
Pranciškaus Juro kultūrinė veik
la išeivijoje.
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Nauja Dariaus Lapinsko 
opera baigta
Pokalbis su kompozitorium apie operos 
genezę ir pobūdi

Henrikas Nagys

Jau Ir anksčiau spaudoje vis 
pasirodydavo žinių, kad kompozi
torius Darius Lapinskas ražo nau
ja operą. Vis būdavo laukta dar
bo pabaigos ir paskutiniojo taš
ko gaidose. Laukta ir vis nesu
laukta. Bet štai nugirdome, kad 
opera jau baigta. Niekuo kitu 
per daug netikėdami, užkalbina
me patj kompozitorių.

— Taigi jau opera baigta}

— Taip, galų gale.

—■ Užtruko truputi ilgiau, ne
gu pirmos dvi?

— Nieko nuostabaus, gyve
nant tokiame nemuzildškame 
krašte. Neturėjau aš tokių liuk
susinių sąlygų, kaip vienas čio
nykštis kompozitorius, kad galė
čiau nuvažiuoti i Izraeli ir dve
jus metus praleisti, beieškant 
Dievo balso. O kad ir būčiau 
turėjęs, kurgi aš beieškosiu sa
vo operos herojaus Don Miguelio 
balso — Ispanijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Anglijoje, Italijoje, 
Lietuvoje? Visur jo būta, visur 
dėl jo nusižudžiusių meterų ant
kapiai. O kur jo kapas? Kas ga
li žinoti, Galjis dar gyvas?

— Kaip jūs apibūdintumėte 
svarbiausią šios operos charakte
ristiką?

' — Tai vaizduotės greitumu šo
kinėjimas charakteriu nuo vieno 
šimtmečio i kitą, nuo vienos vie
tovės j kitą, esančią tūkstančius 
kilometrų nuotolyje.

— Kadangi K. Bradūno lib
retas parašytas, daugiau ar ma
žiau remiantis Oskaro Milašiaus 
drama “Miguel Manara", kurios 
veiksmas ištisai vystosi Ispanijo
je, iš kur tad šie mandrūs nu
krypimai nuo originalo ir kodėl?

— Milašiaus drama — miste
rija “Miguel Manara” yra tar
tum gražios moters skeletas, at
rastas ir tyrinėjamas besigrožė- 
jančių ja archeologų. Man ir K. 
Bradūnui atrodė, kad publikai

Komposdiortua Darini Lapinsku

bus įdomiau scenoje ičvystv, tą 
gražią moterį gyvą su virpan
čiomis lūpomis ir rasojančiomis 
akimis.

— O pati operos muzika, ar ir 
ji savo stiliumi Šokinės nuo vie
no šimtmečio i kitą, nuo vienos 
vietovės j kitą?

— Pažiūrėkite i šios operos he
rojų Don Miguelj — klasiško 
Don Juano tipą — ir tipelį, besi
vaikantį bet kur pasirodžiusį si
joną, Vienas per šimtmečius ap
dainuotas herojus, kitas — ... Sti
liaus klausimas. Nesvarbu ką, 
bet svarbu kaip.

— Iki šiol daugiausia jūsų kū
riniuos vyravo mirties motyvas. 
Kaip jums vyko susidoroti su šios 
operos tematika, kurios pagrin
de yra romantiškos meilės moty
vas?

— Esu girdėjęs išmintingos 
publikos pareiškimus, girdi, kaip 
lengva Lapinskui rašyti apie mir
tį. Kas nors iš solistų užrinka: 
“Mirtis!’* — būgnai triukšmin
gai pribloškia publiką — bum, 
bum, bum, ir reikalingas efektas 
pasiektas. Tačiau teparašo jis ką 
nors, kada nors apie meilę. Taip 
ką nors holivudiško stiliaus smui
ko garsams. Tačiau ne vien tik 
meilė yra smuiko garsų savinin
kė. Kai aš kartą paliečiau mirtį, 
ji buvo tokia šalta, kad mano 
ausis užpildė smuiko muzika to
kių aukštų vibracijų, kurios yra 
negirdimos žmogiškai klausai.

— Kas buvo akstinu šios ope
ros parašymui?

— Kelis kartus buvau pradėjęs 
rašyti šią operą ir kelis kartus 
neužbaigiau. Ir gerai. Nemanau, 
kad anksčiau būtų išėjus tokia,

VIENU DU

Tarp penkių baltų beržų,
(jie auga, kaip broliai, iŠ vieno kamieno) 
plačioj karūnoj, kur Šiaurės vėjai ūžia, 
tave užaugino lengvi ir permatomi debesys. 
Sūpavo šiltos vasarų vėjo rankos.
Dainavo lopšinę ežero vandenys.
Geltono smėlio spalva nudažė saulė akis.

Kai varinėm kalvom ėmė lėkti pikti 
rudeniniai vėjai, kai išskrido gailiai gagendamos, 
prieš pirmąjį sniegą, laukinės Kanados žąsys, 
tu laikeisi, aštriais nagais įsikirtęs į šaltą tošį, 
aukštai tarp lekiančių lapų. Tada 
tau vardą daviau. Pavadinau tave savo sakalu. 
Pilką vienišą paukštį. Atsiskyrėlio brolį. 
Vienintelę išsipildžiusią savo svajonę.

Žiūrėjai bejausmėm akim į mano ištiestą ranką. 
Nelietei maisto. Buvai svetimšalis. Savo vienatvę 
gyvenai išdidus. Nenorėjai vergauti niekam. Nei man. 
Kentei savo badą ir laukei mirties.
Ant penkių baltų beržų užaugino vėjai tave.
Tau dainavo skaidrūs šiaurės vandenys.

Kai pirmoji pūga maišė žemę su dangum, tik tada, 
prarijai pirmą kąsnį iš mano rankos. Jaučiau 
koks skaudžiai sprangus 
buvo tasai .
nelaisvės maistas.

Brendu pusnynais. Eglių šakos lūžta po sniego našta. 
Mudu medžiojam kartu: aš žemėj, 
tu aukštai ledinėj erdvėj.

ŠIAURĖ

Šiaurėje miegą mano miškų medkirčiai 
po pusnynų puriais patalais.
Pūgos ūbauja jiems lopšinę nakčia

Šiaurėje miega mano marių žvejai 
po skaidria, kaip stiklas, ledo pluta.
Plazda jiems akinanti burių drobė danguje.

Šiaurėje miega mano žemės artojai 
po kietu, kaip suomių titnagas, gruodu. 
Šnara kruša kaip grūdai pilami į aruodą.

Šiaurėj su savo svajonėm, žvaigždėm ir vėjais 
miega mano seserys, broliai poetai.
Miega ir klausosi amžino žemės kraujo tekėjimo.

Šiaurėje miega visų eilėraščių žodžiai 
ir pirmo pavasario potvynio laukia, 
kad galėtų pabust ir pakilti kartu su paukščiais.

TĖVAS

Tėvas dabar ilgai sėdi 
nejudėdamas 
if žiūri pro langą.
Persodintas Kanados beržas linguoja 
tarp Ilinojaus vasaros kaitroje 
sudegusių smilgų.
Gluosnių ilgi plaukai plaistosi paukščių pilni. 
Tolimam horizonte — Čikagos dūmai.

Ar jo pavargusios akys 
mato dabar 
gimtojo kaimo spindinčią biržę, 
jaunystės draugus, besitaškančius Vaidmino sietuvoj, 
Dargio malūno liepų plačias viršūnes 
žaliuojančio Žemaičių dangaus pakrašty?

Netikėjom tėve, 
kad taip abudu, 
tylūs kaip akmenys, 
numesti už tūkstančio mylių, 
žiūrėsim 
į tą patį 
svetimą 
gamtovaizdį 
ir matysim: 
tu — savo tolimą šiaurės kaimą, 
aš — savo niekad neatskrendantį 
baltą Arktikos sakalą.

* * *

Išmaldos neprašiau. Valgiau duoną juodą 
pūslėtom protėvių rankom pasėtą, 
pro suskirdusius pirštus supiltą aruodan.
Valgiau savo vargo duoną — gaižią ir kietą.

Kojom basom išvaikščiojau tėviškės smėlį.
Mindžiau raudoną, kaip kraują, rudenio molį 
ir godų juodžemį. Mano senolių 
medžiuose tebemiega jų baltos vėlės.

Išmaldos neprašau: sugrįšiu namolei 
ne sūnus palaidūnas, bet šeimininkas, 
(kas žemės — žemei, kas brolio — broliui) 
savo dalies paliktos atsiimti.

Pasiimti nuosavą mirtį, kuri kalasi, 
kartu su žaliais želmenim už gimtojo sodo, 
kiekvieną ankstyvą Žemaičių pavasarį 
pro juodą, pro trupantį, šiaurės gruodą.

TESTAMENTAS
Nudažykite mano plaukus juodai prieš mirtį, 
kad galėtų naktis ramiai miegoti šalia.
Kad nepajėgtų niekas niekad atskirti 
kur yra jos, kur mano sapnai ir dalia.

Nudažykite mano veidą žaliai prieš mirtį, 
kad galėtų giria ramiai žaliuot virš manęs. 
Kad nepajėgtų niekad niekas atskirti 
kur yra medžiai, kur samanos ir kur aš.

(Iš naujos knygos „Prisijaukinsiu sakalą")

kaip dabar. Gi šį kartą, kai jau 
pradėjau ir užbaigiau, akstinu 
buvo Lietuvių fondas, paskirda
mas per Kultūros tarybą pinigi
nę premiją. Esu labai dėkingas 
LF pirm. dr. Antanui Razmai, 
pelno skirstymo kom. pirm. dr. 
Kaziui Ambrozaičiui, Kult, tary
bos pirm. Aleksandrui Radžiui 
už finansų šiam reikalui paskyri

mą, sol. Stasiui Barui ir poetui 
Kaziui Bradūnui už idėjos puose
lėjimą, kad Ši opera turi galų 
gale būti užbaigta, na ir paga
liau, bet nė kiek nemažiau, muz. 
Aleksandrui Kūčiūnui, kurio visa
pusiškas angažavimasis šiuo rei
kalu ir nuolatinis domėjimasis 
kūrybos progresu man buvo la
bai miela parama. Tikrai žinau,

kad mano opera, bent dabar, ne
būtų buvusi pabaigta be Šio pa
lankaus man nuosprendžio.

— Kokie buvo laimingiausi ir 
liūdniausi momentai, berašant 
šią operą?

— Liūdniausi momentai buvo 
tie, kai dėl įvairių priežasčių rei

kėdavo ilgesniam laikui nutrauk
ti operos rašymą. Tada aš jaus
davausi lyg krentu nuo aukšto 
kalno, rankos bando nusitverti 
už palaido smėlio, ir bijodavau, 
kad niekad nenusitversiu už ko 
nors tvirto, jog galėčiau užkopi 
ti atgal į viršūnę, kurioj buvau, 
prieš nutraukdamas rašymą. O

(Nukelta į 4 pusi.)

taip gera toje platybėje, kad Manikas 
užmiršo, jog jis ne vienas, jog jis tik laikinoje 
kejįphėje į namus, kad jis tik trumpam atvyko 
į 8j kraštą. Visa tai jis buvo daug kartų 
girdėjęs ir tikėjo tuo ir kitiems sakė, nes ar 
tikrai jis buvo įmestas į jūrą nuskęsti?

Manikas vėl įjungė greičius, jis vėl 
pajudėjo ir mąstė, kad tada, kai grįš į savo 
žemę, galės daug ko pamokyti žemės ūkio 
darbininkus. Ir iam dabar neatrodė, kad jis 
pats čia darbininkas, jis čia atlikinėjo būtiną 
praktiką, po daugelio klajonių ir pasiruošimo 
metų. Manikas niūniavo ir vėliau garsiai 
dainavo, ir atrodė, kad tikrai čia geriau negu 
fabrike, kur turėjo perdegusios alyvos ir 
įkaitusio metalo tvankumoj išbūti aštuonetą 
valandų. Ten būrėsi daugiau žmonių, tačiau 
ar svarbu kur prabūti laukimo dienas, čia 
prasmingiau prabūti tas laikinumas, negu 
kur nors pilname dūmų mieste. Manikas 
švilpavo, jam atrodė, kad šiuose laukuose 
daugiau nieko nėra be jo, retai praskren
dančių paukščių ir tų juodų linijų, kurios vis 
rijo ir siaurino pernykščių kukurūzų lauko 
pilką plotą.

Apie pusiau dvyliktą jis pamatė nuo namų 
keliuku atvažiuojančią mašiną. Jis baigė 
sukti ratą ir sustojo. Kai pamatė, kad iš 
mašinos išlipo Katlenė, išjungė motorą ir, 
nušokęs nuo traktoriaus, nuėjo dirva prie 
kelio galo, kur augo senas, pusiau nudžiūvęs 
medis ir jo pašaknyje stūksojo didžiulis, 
perskilęs akmuo. Į perskilimą buvo prikritę 
žemių, ir iš ten veržėsi aukštyn nepažįstama 

žolė. — Tėvas sakė, kad gerai dirbi, — nuo 
tolo šaukė Katlenė, — tai atnešiau valgyti.
, Manikas sustojo prie akmens po 
sprogstančiu medžiu. Jis buvo apsivilkęs dar 
Vokietijoj gautu amerikiečio jūrininko storu, 
vilnoniu, mėlynu nertiniu, ir jam dabar 
vidudienio saulėj lyg pasirodė per šilta.

Mergina, vilkinti neužsagstytą, margą, 
tiesiog keistai spalvotą švarkelį, ėjo artyn ir 
ištiesė popierinį maišelį.

— Tai gera mergaitė, — nusijuokė 
Manikas.

— Tai gera senmergė, — reikėjo pasakyti, 
— nusišypsojo ji. Vėl į akis Manikui krito jos 
pora mažų, lyg pelės dantukų.

— Ne, tu esi visai jauna, — paprieštaravo 
Manikas. Jis nuvyniojo vaškinį popierių ir 
žiūrėjo į baltą duoną ir ant jos beveik tiek pat 
storio sukrautą kumpį ir salotas.

— Valgyk, — paskui sakysi, kaip kaimyno 
Cester, kad neduodam valgyti, nenoriu, kad 
mus apkalbėtų.

— Jis lietuvis?
— Lietuvis, bet kalba lenkiškai. Jo 

šeimininkai lenkai, — mergina žiūrėjo į 
Maniką, — valgyk. Tu su tuo megztiniu 
atrodai labai šauniai. Ar nebuvai kada nors 
jūrininkas?

— Ne, bet laivas sudužo. Bastausi po 
pasaulį, — jis valgė storą sumuštinį, ir jei 
duona būtų buvusi juoda, Manikas būtų visai 
patenkintas.

— Kai įnirai, visuos pasaulio kraštuos liks 
daug našlių.

— Ne, neliks, — pasakė Manikas, jis pats 
nustebo, kodėl nepasakė, kad liks tik viena. Jį 
tai išgąsdino ir jis dabar žiūrėjo į merginą, 
norėdamas ką nors joje rasti nesimpatingo 
ir net biaurauš. Jis kankinosi, nieko 
nerasdamas, ir beveik nudžiugo, prisiminęs, • 
kad jos kaklas kiek potrumpis, tačiau iš 
priekio to nematyti.

— Jaunas dar, suspėsi rasti moterų kiek 
tik norėsi.

— Jaunas? Tu juk daug jaunesnė už manę.
— Bet aš merginą ir todėl senmergė. Mus 

spaudžia iš apačios ir stumia iš rinkos, — 
juokėsi, — žinai kiek vaikų per metus gimsta 
Amerikoj, — paklausė ji. Manikas valgė 
nieko neatsakydamas ir ji pati atsakė, — apie 
ketvertą milijonų. Taigi du milijonai merginų 
pradeda mus stumti.

— Bet juk tiek pat ir vyrų gimsta, — jautėsi 
nepatogiai Manikas.

— Vyrai būna kare, senberniauja, daugiau 
jų užmušama keliuose ir darbuose, o tie, kurie 
lieka, jie vis žiūri į jaunesnes.

— Bet tu vis tiek jauna, — kalbėjo 
Manikas. Jis dabar paėmė iš jos sodos butelį 
ir galvojo kuo atkimšti. Paėjęs prie mašinos, 
užkabinęs už atatrankos atkimšo butelį ir 
apsiliejęs pirštus kratė ir šluostėsi popierių.

— Matai, kad senstu, užmiršau atnešti 
atkimštuvą, — šypsojosi mergina, 
žiūrėdama, kaip jis dabar valgo užsigerda
mas, — supranti kasmet pora milijonų 
merginų tampa aštuonialikmetėmis ir jos dar 
kartą pastumia vienu laiptu žemyn tas, 

kurios liko netekėjusiomis.
— Tai neturi reikšmės.
— Niekus kalbi. Visi visada perka 

naujausius daiktus ir šviežiausius produktus, 
kas sena mesdami lauk.

— Tu, Katlene, labai piktai kalbi.
— Ne, ne piktai. Amerikiečiai yra realistai.
— Mažai pažįstu Amerką, žinau, kad 

amerikiečiai geri ir praktiški, bei 
geraširdžiai.

— Turėsi daugiau skaityti laikraščių, aš 
tave pamokysiu anglų kalbos.

— Puiku, ačiū, — atsakė sunerimdamas 
Manikas, nes visos bėdos daugiausia 
prasideda nuo kalbos ar kokio kito dalyko 
mokymo.

— Kiekvieną dieną po valandą skaitysim 
laikraštį. Kurių žodžių nežinosi, tuos 
užsirašysi.

— Svarbu daugiau kalbėti.
— Galime, — tarė ji angliškai, — aš galiu 

pasakyti, kad mano tėvui pasitaikė laimė.
— Kokia? — paklausė angliškai, ne iš 

karto supratęs ką Bako mergina.
— Geram vyrui sudaryti darbo sutartį, — 

nusijuokė ji, — paimdama iš jo tuščią butelį, 
— patinka?

— Nieko, bet moteriškas maistas, — norėjo 
jis pasakyti gėrimas, bet nesusigaudė, ir nuo 
to juos abu suėmė juokas.'

— Ne maistas, bet gėrimas.
— O koks skirtumas?
— Nuo gėrimo sukasi galva.
Manikas norėjo pasakyti, kad sukasi ne 

tik nuo gėrimo, bet po ilgoko galvojimo 
tepasakė:

— Ir nuo akių.
Sakinys nebuvo taisyklingas, bet mergina 

suprato, nusijuokė ir stipriai sudavė ranka 
per jo mėlynu megztuku aptemptą nugarą:

— So long.
-Iki.
Ji palengva sėdo į mašiną. Manikas 

stebėjo, kol ji apsigręžė, ir tada nuėjo prie 
traktoriaus.

Buvo šilta ir giedra. Manikas tebejuto 
švelnų merginos smūgį į nugarą, ir tai vėl 
sukėlė nerimą, buvo nesuprantama, kaip 
galėjo tebejausti jos ranką ir atminti pilkas 
akis, kuriose blykčiojo anglys.

Traktorių vos įkūrė. Kažkodėl po poros 
kostelėjimų sustodavo. Ssusirūpinimas 
privertė užmiršti akis, smūgį ir pokalbį. Bet 
po poros minučių traktorius pradėjo bumbsėti 
pastoviai ir lygiai. Manikas vėl važiavo ratu, 
kuris vis didėjo ir didėjo plotas juodos žemės, 
kuris tviksėjo pilkai rusvuose laukuose, kaip 
juodas ežeras.

Po poros valandų Šis milžiniškas laukas 
saulėje ir vėjuje po truputį keitė spalvą. Jis 
garuodamas pilkėjo. Kai bebuvo likę vos pora 
ratų, Manikas staiga išvydo Mastauską. — 
Ei, Lui, — šaukė jie, — baigi, — bet Manikas 
negirdėjo ir važiavo toliau. Jis norėjo baigti. 
Nuo nuolatinio kratymo jam skaudėjo 
nugara, tačiau Manikas buvo patenkintas. 
Jam kažkaip patiko tie laukai, ir laisvė, ir 
pats žinojimas, kad nebėra kitų išlaikomas.
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mas katalikiškos lietuviškos or
ientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius — kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, 850 Dės Plaines 
Avė., Apt. 409, Forest Park, IL 
60130. Redaktoriai: Saulius Kup
rys, dr. Arūnas Liulevičius, dr. 
Linas Sidrys ir Aldona Zailskaitė. 
Šj numeri redagavo A. Zailskai
tė. Redakcijos nariai: Jonas Kup
rys (fotografija), Roma Olšaus- 
kaitė ir Rima Sidrienė. Adminis
truoja Juozas Polikaitis, 7235 S. 
Sacramento Ava, Chicago, IL 
60629. Metinė prenumerata JAV 
ir Kanadoje — 9 dol., garbės pre
numerata— 15 dol., susipažini
mui — 7 dol., kituose kraštuose 
— 7 dol., išskyrus Pietų Ameri
ką — (5 dol.).

Naujame žurnalo numeryje 
rašoma apie Oskaro Milašiaus 
reliatyvumo teoriją; komentuoja
mas A. Maceinos dialogas su jau
naisiais; keliamas klausimas: eli
tas, valdovai ar vadovai?; žvelgia
ma j atsinaujinimą, orientaciją 
ir lietuvybę; klausiama: ką dabar 
atneštų staigi politinė laisvė 
Lietuvai? Grožinės kūrybos pus

lapiuose Mirga Pakalniškytė-Gir- 
niuvienė, Linas Rimkus, Iccho- 
kas Mjras ir kiti. Plati ir gausiai 
iliustruota Ateitininkijos veiklos 
apžvalga. Numeris tiek savo te
momis, tiek estetiniu puslapių 
sutvarkymu skaitytoją rište priri
ša prie giluminių, bet nuo da
barties aktualijų neatsietų te
mų.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS 
1979 m. balandžio mėn., Nr. 4. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mėne
sinis žurnalas. Redaguoja J. Vaiš- 
nys, S. J. Administruoja A. Li- 
kanderienė. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 2345 W. 56th 
St., Chicago, IL. 60636. Metinė 
prenumerata — 8 dol.

Apie žmogaus prisikėlimą rašo 
Stasys Yla, apie Asyžių ir Asy
žietį — Alf. Grauslys; Vyt. Bag
donavičius duoda Maironio libre
to “Kame išganymas” analizę, 
straipsnį užvardindamas “Mairo
nis ir Schopenhaueris”. Margi bei 
įvairūs ir kiti įprastiniai žurnalo 
skyriai. Puslapiai iliustruoti Ra
mintos Jelionytės nuotraukomis.

,. KlFVY/VFS
----------------

• TĖVYNĖS SARGAS, 1979 
m. Nr. 1. Redaguoja Petras Mal- 
deikis, 117 Sunset Drive, Hot 
Springs, Arkansas 71901. Admi
nistruoja Antanas Balčytis, 6819 
S. Washtenaw Avė., Chicago, IL 
60629. Leidžia Popiežiaus Leono 
XIII literatūrinis fondas. Nume
rio kaina — 3 dol.

Šio numerio autoriai ir straips
niai: P. Maldeikis “Popiežiaus Jo
no XXIII enciklikos šių laikų si
tuacijoje”; dr. K. Valiūnas “Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto darbai ir planai”; V. 
Bagdanavičius “Teisinės sąmonės 
pabudimas lietuvių tautoje”; po
kalbis su Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininke Gabi
ja Juozapavičiūte; J. Sakas-Sake- 
vičius “Kunigas Juozas Vailokai
tis”; Jonas Augustaitis “1926 m. 
gruodžio mėn. 17 d. perversmas”. 
Apžvalginėje žurnalo daluje: lais
vinimo organizacijų veikla; Lie
tuvių ir gudų santykiai ir proble
mos; kritiškai vertinant (apie 
prof. J. Ereto leidinį “Blick in 
die Zeit”).

• METMENYS, Nr. 37. Ana
lizė ir kūryba. Redaguoja Vytau
tą Kavolis, Dickinson College, 
Carlisle, Pennsylvania. Dailės 
priežiūra: Vytautas O. Virkau. 
Techninė redaktorė: Henrieta 
Vepštienė. Administruoja Mary-

Dainuoja Clevelando studenčių vokalinis vienetas “Nerija". Diriguoja vieneto vadovė Rita Kliorienė. “Nerijos” kon
certas Jaunimo centre, Chicagoje, įvyks gegužės 6 d. (sekmadienį) 3 vai. popiet. Ruošia Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos Ryšių centras. Pelnas skiriamas lituanistikos kursams. “Nerijos” dainininkių sambūris išeivijos muzikiniam 
gyvenime šiuo metu yra vienas įdomiausių ir puikiai pasiruošusių.

tė Paškevičienė, 3308 W. 62nd 
PI., Chicago, IL. 60629. Šio nu
merio kaina —3 dol. Keturių nu
merių prenumerata — 110 dol. 
Kanada ir užsienis — 12 dol. Gar
bės prenumerata — 15 dol. Lei
džia AM and Publications.

Naujame “Metmenų” numery
je spausdinama: Czeslaw Milosz 
“Mittelbergheim” (eilėraštis, ver
timas Tomo Venclovos); Rimvy
das Šilbajoris “Rūstybės šviesa 
Kazio Borutos poezijoje”; Vincas 
Trumpa “Drama istorijoje ir is
torinė drama”; Jurgis Janavičius 
“Pats gyvenimas” (eilėraštis). 
Kostas Ostrauskas “Ars amoris” 
(sceninis prologas); Živilė Bilai- 
šytė “Antano Škėmos struktūros 
ir simholiai”; Vytautas Kavolis 
“Moralinės kultūros žemėlapiai, 

trajektorijos, įtampos”; Leonas Lė
tas “Spanguolinis ūpas” ir kiti 
eilėraščiai; Liudas Dovydėnas 
“Karalius ir vieversys” (novelė); 
J. Jakštas “Švietimo laikmetis ir 
jo įtaka Jonui Šliūpui”; Algirdas 
Landsbergis “Pasivaikščiojimas 
mėnesienoje” ir anti-utopinė tra
dicija Rytų Europoje”. Dokumen
tacijos puslapiuose duodamas 
“Trijų pasiuntinių >1939 m. lap
kričio 2 d. memorandumas Už
sienių reikalų ministeriui”. Ap
žvalgų ir kritikos skyriuje Vin
cas Trumpa žvilgterėja i dr- 
Antano Maceinos knygą “Filoso
fijos kilmė ir prasmė”, o J .Žem
kalnis recenzuoja Petro 
ko romaną “Debesys ir 
šos”.

Numeris iliustruotas 
Martinkaus, Žibunto Mikšio, Al- 

I bino Elskaus, Irenos Mitkutės ir 
Vytauto O. Virkau dailės dar
bais ir kitokiomis nuotraukomis.

Melni- 
proper-

Povil.o

• Kazimieras Barėnas, BRI
TANIJOS LIETUVIAI 1947 —
1973. Išleido Didžiodsios Britani
jos Lietuvių sąjunga 1978 m. 
Spaudė Nida Press. Knyga di
delio, puošnaus formato, kietais 
viršeliais, 366 psl., gausiai iliust
ruota nuotraukomis, kaina nepa
žymėta.

Leidinyje pateikiama visos Di- 
diosios Britanijos rėmuose gana 
dokumentinis šio krašto lietuvių 
kolonijų aprašas nuo pokario 
metų naujos ateivių bangos iki 
1973 metų. Padarytas didelis, 
mūsų emigracijos istorijoje išlie
kantis darbas.

Apie leidinio genezę knygos 
įvade rašoma: “DBLS XVII suva
žiavime 1964 
pageidavimas susilaukti 
leidinio apie Britanijos lietuvius 
ir DBLS veiklą. Po to DBLS cent
ro valdyba tą klausimą svarstė ir 
rūpinosi, tačiau pageidavimas 
įvykdomas tik dabar. Anuomet, 
tiesa, buvo pradėta ruoštis, bet 
užklupo kiti darbai ir reikalai, ir 
to sumanymo vykdymas buvo ati
dėtas į šalį. Prieš DBLS suvažia
vimą 1973 m. DBLS pirm. J. Al
kis pajudino visą reikalą iš nau
jo, tačiau ruoša dar turėjo už

m. buvo iškeltas 
naujo

trukti, nes duomenys nelengvai 
sugaudomi, tik maža dalis DBLS 
skyrių ir kitų organizacijų te- 
paslipko visa ką surinkti ir pateik
ti apie savo veiklą. Kad būtų ko 
mažiausiai spragų, stengtasi pa
rašytuosius tekstus siuntinėti pa
tikrinti DBLS skyriams ir kitoms 
organizacijoms. Toks siuntinėji
mas, žinoma, pareikalavo papil
domo laiko ir pridėtinio darbo”.

Tad atrodo, kad į veikalo pa
ruošiamąjį darbą ir jo rašymą 
žiūrėta rimtai, tuščiai nesiskubi
nant. Todėl dabar skaitytojui ati
duodamas veikalas džiugina ir is
torijai reiklų protą, ir akį, ir šir
dį. Visa, kas atskirų organizaci
jų, draugijų, klubų, parapijų ir 
kitokių apsijungimų būstuose 
bei protokolų knygose galėjo per 
ilgesnį laiką nusimėtyti ir dingti, 
dabar patogiai, išliekančiai, skai
tytojui patrauklioj formoj yra su
kaupta viename, impozantiška
me leidinyje.

• M. CAPKAUSKAS, PALY
GINIMŲ ŽODYNAS. A — Z. 
Viršelis dail. R. Bukausko. Išleis
ta Montrealy 1979 m. Leidinys 
didelio formato, 296 psl., iliustruo
tas piešiniais. Autoriaus pratar
mėje, be kita ko, skaitome: “Pa
lyginimai bei apibūdinimai yra 
labai sena ir savita išminties išsi
reiškimo forma, kadangi jie ran
dami net ir senuose šventraš
čiuose.

Laiku pasakytas palyginimas 
yra pokalbio ornamentas, nepa
mainomas išsireiškimo aiškumas, 
nepamainomas sąmojis”.

Leidinyje sukaupta lietuvių 
liaudies kalbos palyginimai, ne
mažai paimta ir iš kitų tautų 
išminties, taipgi daug palygini
mų iš lietuvių rašytojų raštų, 
nevengiant taipgi žinomų var
dų iš pasaulinės litaratūros.

Palyginimai sugrupuoti alfa
beto tvarka pagal sakinio pirmą
ją raidę. Pavyzdžiui: Abu lygiu 
kaip dagys su usnia... Agurkai 
kaip paršiukai... — Žemaitė... 
Aiškus kaip spalio diena, — Ble-

Scena iš Chicagos Lietuvių operos Donizettl “Luciįos iš Lammermoor” pastatymo. Choras ir priekyje solistai, iš 
kairės į dešinę: Antanas Pavasaris, Algirdas Brazis, Stefan Wicik, Jonas Vaznelis, Gina Capkauskienė (sėdi), už 
jos — Roma Mastienė ir greta jos — Julius Savrimas. Paskutinis “Lucijos” spektaklis šiandien Marijos mokyk
los auditoriįjoje 8 vaL vak. Nuotr. Jono Kuprio

PALYGINIMU ŽODYNAS 
PALYt ii N IMU ŽODYNAS
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kaitis... Akys kaip buliaus, — 
Chesterton... Akys kaip žvaigž
dės. — Tulauskaitė... Akyse kaip 
brolis, už akių kaip Velnias... 
Apleistas kaip senelių prieglau
doj. — Amerikiečiai... Aprasojęs 
kaip šviežus sviestas. — Baltušis 
... Apkaitau kaip putinas. — Ku
dirka ir t. t. Leidinys gaunamas 
ir “Drauge”, kaina — 7 dol.

• PASAULIO LIETUVIS, 
1979 m. vasario mėn., Nr. 2. Lei
dinys Bendruomenės minčiai ir 
gyvenimui. Leidžia Pasaulio Lie
tuvių bendruomenės valdyba. 
Redaguoja Romas Sakadolskis ir 
Romas Kasparas. Administruoja 
Daina Kojelytė. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: “Pasaulio 
lietuvis”, 5620 S. Claremont Avė? 
Chicago, IL. 60636. Spaudžia 
“Draugo” spautuvė, 4545 W. 63 
rd St., Chicago, IL. 60629. Virše
lis ir vinjetės — Romo Kasparo. 
Metinė leidinio 
6 dol.

Jaunų, naujų 
koše “Pasaulio 
vieninteliu tokiu mūsuose bet ka
da ėjusiu leidiniu: ir žurnalu ir 
dideliu informacijos šaltiniu. Vi
sos sritys čia apjungiamos bend
ram lietuvybės išlaikymo tikslui. 
Lygiai dėmesio skiriama ir kultū
rai ir politikai, ir aplamai visuo
meniniam veikimui. Ir tai viso 

prenumerata —

red'aktorių ran- 
lietuvis” tampa

pasaulio pločiu. Pagaliau ir jau
nosios, jau čia gimusios kartps 
neatšokimas nuo šio leidinio yra 
taipgi vienas iš retųjų išeivijos 
kone stebuklų. Šiandieninis “Pa
saulio lietuvis” yra pati didžiau
sia įrodymas, jog Lietuvių Bend
ruomenė yra apjungusi visas kar
tas, pačias gyvastingiausias, o 
ypač jaunas pajėgas lietuviškajam 
darbui. Tokio plataus ir įvairaus 
leidinio Bendruomenei daug kas 
gali pavydėti, o priešai sprogti 
pykčiu.

• NAUJOJI VILTIS, Nr. IL 
Politiko ir kultūros žurnalas. Re
daguoja Aleksas Laikūnas- Lei
džia Lietuvių studentų tautinin
kų korporacija Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuvių tautinė sąjun
ga. Administruoja Bronius Kasa- 
kaitis 7150 S. Spaulding Avė., 
Chicago, IL. 60629. Titulinio pus
lapio ir skyrių vinjetės — dail. K. 
Veselkos. Rankraščius ir knygas 
paminėjimui siųsti: 935 Beverly 
Road Cleveland Hts., Ohio 44121.

Žurnalo puslapiuose šį kartą: 
Bronius Nemickas “Eurokomu
nizmas”. Juozas Jakštas “Vilniaus 
akademijos pradžia ir lietuvišku
mo apraiškos”; Vytautas Alantas 
“'Kodėl staugė Geležinis vilkas”; 
Jonas Pranas, Palukaitis “Prieš 
60 metų”; Antanas Diržys “Tei
singumas Lietuvos nepriklauso
mybės 1918 - 1940 metais”. Leo
nardas Dargis “Neprnklausomos 
Lietuvos 1937 ir 11939 metų tau
tinės ir bendrinės pajamos”; 
“Straipsnių ciklo autorius Leo
nardas A. Dargis”; Algirdas Bud- 
reckis “Martynas Počobutas — 
Vilniaus akademijos mokslinin- 
ir rektorius”; Jurgis Gliaudą 
“Laiptai žemyn, laiptai į požemį”; 
Birutė Pūkelevičiūtė “Pas ponią 
Justiną”.

Apžvalgų puslapiuose recen- 
jamos knygos: “Lietuvių dainos 
Amerikoje (Stepas Vykintas), 
__ J__ _____ i_____ ,______ ,*?, .

VILTIS
POI.ITIKOS IR

KULTOROS ŽURNALAS

Nauja opera
(Atkelta ii 3 pal.)

laimingiausi momentai buvo tie, 
kai ryte sudraskydavau, ką va
kare parašydavau, ir sudraskęs 
naujai užrašydavau, kas pasąmo
nėj buvo pramatyta, bet vakare 
be sąmonės užrašyta.

— O kaip su operos pastaty
mu? Ar galima netrukus jo lauk
ti?

— “Ir noriu, ir nenoriu, ir 
dreba man širdis...” — taip kaip 
tojo Mozarto arijoje. Noriu, —- 
koks kūrėjas nenorės išgirsti, pa
sidalinti su visais, kaip nekaltais 
vaikais, savo dar niekuomet ne
įžengtos fantazijos plotais. Ne
noriu, nes ne visi salėje turės ne
kaltų vaikų fantaziją. Bet tai ne 
taip svarbu, — tai jų, ne mano 
problema. Tačiau kodėl dreba 
man širdis, tai tas faktas, kad 
bent pusė to, kas operos parti
tūroje užrašyta, bus tame pasta
tyme realizuota. Tokia jau šių 
laikų kompozitoriaus, lyg betei
sio tremtinio, dalia. Bet aš įno
riu ir šaukti “Tikiu” kartu su 
tais nekaltų vaikų fantazijos da
lininkais.

D. Lapinsko operai 
skirtoji vakaronė
Šiandien čia spausdintame po

kalbyje su Darium Lapinsku ap
šnekėtoji opera išsamiau ir deta
liau bus pristatyta Chicagoje, 
kultūrinėje penktadienių vaka
ronėje, Jaunimo centro kavinėje. 
Operinė vakaronė ten įvyks ge
gužės 4 d. (penktadienį) 8 vai. 
vak. Į operą šių dienų muzikinės 
raidos kontekste žvilgters muzį- 
kas Aleksandras Kučiūnus, L#T" 
retinę operos pusę nusvies jos 2 
bretistas Kazys Bradūnas, temti 
pakomentuodamas ir šį tą pa- 
skaitydamas iš operos libreto. 
Pats kompozitorius Darius La
pinskas viena kita ištrauka pa
demonstruos operos muziką, pa
lydimą vokalo bei komentarų. 
Visą vakaronės programą mode- 
ruos solistas Stasys Baras. Visuo
menė skatinama nauja oipera su
sidomėti ir kviečiama vakaronė
je dalyvauti.

“Liepkalnio sodyba” (R. Spalis), 
"Po Damoklo kardu” (K. Rad- 
vilionis), “Narsa gyventi” (Aldo
na Augustinavičienė), plačiai ko
mentuojami lietuviškos veiklos 
barai; žvelgiama į politiką namie 
ir svetur; pagerbiami mirusieji; 
dairomasi po spaudą ir gyveni
mą.

• MOTERIS, 1979 m. sausio 
— vasario mėn., Nr. 1. Lietuvių 
moterų žurnalas. Leidžia Kana
dos Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Redaguoja Nora Kulpa- 
vičienė. Administruoja Bronė 
Pabedinskienė. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 1011 Colle
ge St., Toronto, Ont. M6H 1A8, 
Canada. Metinė prenumerata — 
7 dol., garbės prenumerata — 10 
dol.

• SKAUTŲ AIDAS, 1979 m. 
vasario mėn. Lietuvių skautų 
mėnesinis žurnalas. Leidžia LSS 
Tarybos pirmija. Redaguoja Juo
zas Toliušis, 7220 S. California 
Avė., Chicago, IL 60629. Admi
nistruoja Malvina Jonikienė, 
6346 S. Washtenaw Avė., Chica
go, IL 60629. Metinė prenumera
ta — 5 dol.

• MŪSŲ VYTIS, 1978 m. Nr.
4. Skautiškos minties jaunimo ir 
vadovų žurnalas. Leidžia Akade
minis skautų sąjūdis. Redaguo
ja Antanas Saulaitis, S.J., 2345- 
W. 56th St., Chicago, IL. 60636. 
Administruoja Alfredas Kiemai
tis, 11044 W. 84 Place, Willow 
Springs, IL. 60480. Metinė pre
numerata JAV ir Kanadoje — 6 
dol., kitur —3 dol. Garbės pre
numerata —110 dol.
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