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UTHUANIAN WRITERS IN THE 
WEST. An Antology. Edked by Alina 
SkrapskeHs. Foreword by Michael No
vak. Introduction by Rimvydas Šilba
joris. Prints by M. Giedrė 2umbakis. 
Art directors — Petras Aleksa, Vmcas 
Lukas. Pubiished by Lithuanian Lib-
rary Press, Inc., 3001 W. 59th SL, 
Chicago, IL 60629, and Loyola Univer-
sity Press, 3411 N. AsMand Ave., Chi
cago, IL 60657. First printing 1,400 
coptes 1979. Printed by Morkūnas 
Press, Chicago. Bound by Zonne Book-
binders, Inc. Chicago. Library of Con-
gress Catalog Card Number 79-83800. 
ISBN O-932042-O5-8. Leidinys puošnaus 
didelio formato, iliustruotas, 388 psl., 
kaina — 20 dot., g—anas ir "Drau
ge". 

Sosnovkos sąžinės kalinių 
kreipimasis į pasaulio krikščionis 

Viešpats per amžius valdo didingai, 
jo teismo sostas tvirtai padarytas. 

Ps. 9:8 
Ar galima užmušti tikėjimą? 

Pagoniškame pasaulyje krikščio
nis persekiojo, žudė, kalino, ati
duodavo laukiniams žvėrims su
draskyti. Tačiau žiaurumas ir 
smurtas nepalaužė Kristaus mo
kinių. Jie laimėjo. Dvasia ir Tikė
jimas įveikė kardą, kalėjimus, pa
čią didžiausią senovės pagoniu 
galybę. Praėjo du tūkstančiai mė
ty žemėje, Kristaus žodis išplito 
pasaulyje ir jį pakeitė. Pasaulis 
pasidarė žmoniškesnis, civili-
zuotesnis. Pasaulis pasidarė pa
kantus kitaminčiams ir paskelbė 
sąžinės laisvę šiuolaikinės civili
zacijos kertiniu akmeniu. Pasau
lis pasidarė toks pakantus kita-
mintiškumui, kad leido iškilti 
bedieviškai valstybei ir ne tik su
sitaikė su jos atsiradimu, bet dar
gi pradėjo su ja sambūvį ir ben
dradarbiavimą dėl aukštesniu 
bendražmogiškų tikslų. Ir kaip 
netikėti valstybe, jeigu ji pasira
šo Žmogaus teisių deklaraciją, 
Helsinkio susitarimus, jeigu ji ra
tifikuoja Tarptautinę pilietiniu ir 
politiniu teisiu sutartį ir savo 
konstitucijoje skelbia sąžinės ir ti
kėjimo laisvę visų piliečių neat
imama teise? 

Bet ar neapsiriko krikščioniš
kasis pasaulis, pasitikėjęs bedie
viška valstybe? Negi jau atėjo 
laikas susitaikyti su išpuikusiu ir 
prieš Dievą bei krikščioniškąjį 
pasaulį sukilusiu Šėtonu. Negi 
šėtonas atsisakė savo tikslų ir ne
bėra Dievo bei tikinčiųjų prie
šas? Negi jis liovėsi persekioti 
krikščionis? 2inoma, Tarybų 
Sąjungoje nestatomos viešos are
nos pažiūrėti, kaip laukiniai žvė
rys ėda krikščionis. Čia aplamai 
labiau mėgstama susidoroti su 
kitaminčiais neviešai. Ir krikščio
nių nedegina ant pakelės stul
pų veikiau tik dėl to, kad keliuo
se pradėjo rodytis autoturistai iš 
Vakarų. 

2000 metu, praėjusiŲ nuo Ro

mos pagoniu persekiojimo laikų, 
negalėjo nepakeisti požiūrio į 
krikščionis. Tarybų Sąjungoje 
jų nedegina, nedrasko, tik tiesiog 
apriboja JŲ teises, o neklaužadas 
sodina į konclagerius. Tačiau Šė
tonas negali dėl to nurimti. Net
gi čia, lageryje, jis toliau persekio
ja ir niekina tikinčiuosius. Štai 
naujas atvejis. 

Birželio 17. Konclageris "Sos-
novka". Lagerio viršininkas išsi
šaukia vieną kalinį į savo kabi
netą ir liepia nusiimti nuo kak
lo kryželį. Kalinys atsisako vykdy
ti tofcį savavališką reikalavimą. 
remdamas savo atsisakymą tuo, 
kad sovietinė konstitucija skelbia 
sąžinės ir tikybos laisvę, o taip 
pat teisę atlikti tikybines apeigas; 
pataisos darbu kodeksas specia
liai neapriboja šių kalinių tei
sių. Kalinys teigia, jog kryžius 
simbolizuoja krikščionio tikėji
mą; jis pašventintas; jį nuimti 
prievarta, reiškia įžeisti tikinčio
jo jausmus. Jis mėgina dar pridė
ti ir bendrus žmoniškumo moty
vus, tačiau viršininkas jau iššau
kė prižiūrėtojus ir liepia jiems nu
imti kryželį... Taip prasidėjo vi
suotinis kryželių rruplėšinėjimas 
Sosnovkos pataisos darbų koloni
joje, kur laikomi politkaliniai. 
Nukentėjusieji ir kai kurie kiti 
kaliniai, pasipiktinę dėl pasityčio
jimo iš tikėjimo, tikinčiųjų jaus
mų įžeidimo ir elementariau
sių žmogaus teisių sutrypimo, 
paskelbė bado streiką. Kuo po to, 
jei ne melu, atrodo konstiUicijos 
skelbiama sąžinės laisvė ir teisė į 
religines apeigas? Kuo, jei ne veid 
mainyste, atrodo Sovietų Sąjun
gos visam pasauliui skelbiami už
tikrinimai, kad jai rūpi žmogaus 
teisiu gerbimas? Ir argi tai nepa
vertė Žmogaus teisiu deklaraci
jos ir Helsinkio susitarimų fygos 
lapeliu, kuriuo pridengiamas pa-

(Nukelta į 2 psl.) 

1979 m. Chicagoje Lithua-
nian Library Press išleista "Lit-
huanian Writers in the West", 
lietuvių rašytoju išeivijoje kū
rybos antologija angly kalba, 
mus džiugina ir stebina savo ap
imtimi, dydžiu ir puošnumu. Ap
imtimi todėl, kad ji apima visus 

• tris literatūros žanrus: poeziją, 
' dramą ir prozą. Esame pratę ma
tyti antalogijas, atskirai patei
kiančias poeziją, prozą ar dramą. 
Vienoje knygoje duodant visų 
trijų žanrų pavyzdžius, pama
tome visapusišką kurios nors tau
tos literatūros raidos vaizdą. Bet 
tokiam užmojui reikia sutelkti 
daug vertėjų ir nemažai pinigo. 
Tai, atrodo, galėtu įstengti tik 
didžiosios leidyklos. O vis tik to
kios visy žanru antologijos vie

noje knygoje man dar neteko 
matyti. Mūsiškė stebina dar ir 
savo dydžiu todėl, kad joje figū
ruoja 30 poetų, 4 dramaturgai 
ir 32 beletristai Jų eilėraščiams, 
prozos gabalams ir dramų iš
traukoms į angly kalbą išversti 
sutelkta net 30 vertėjų, kurie iš
vertė 81 eilėraštį, 32 prozos gaba
lus ir 4 dramy ištraukas. Tš jų 
viena D. Jonaitienė išvertė beveik 
pusę visų eilėraščiy — 38, kiti 
po mažiau. Antologija ypač stebi
na savo puošnumu: albumo for
mos, liuksusinis popierius — po
ezijai šviesiai gelsvas, dramai ir 
prozai kreidiniai baltas. M. Mor
kūno spaustuvė, pavyzdingai gra
žiai atspausdinusi antologiją, nu
sipelno didelio pagyrimo. Skai
tytojai supažindinami su auto-j 
riais didelėmis, gražiomis nuo
traukomis ir trumpomis, saikin
gomis biografijomis. Tik be rei
kalo J. Baltrušaitis, J. Savickis ir 
L Šeinius vadinami ambasado
riais. Nepriklausoma Lietuva to
kių neturėjo. Tebuvo tik pasiun
tiniai (angį. Envoy). Drama
turgams suteikta privilegija, duo
dant per visą puslapį nuotrauką 
iš veikalo buvusių spektaklių, o 
beletristų tekstus puošia Giedrės 
Zumbakienės prasmingi grafikos 
kūriniai. Skoningai išnaudotas 
platus albuminis antologijos for
matas. Tekstai nesugrūsti, kaip 
kad būna kitose antologijose; 
čia net ir trumpas eilėraštis pla-

AHna Skrupskenenė, antologijos "Lithuanian Writers in the Wesf redaktore. 

Sam puslapyje puikuojasi vienas, Į vo kilmės kultūrai ir amerikie-
kaip parodos sienoje paveikslas. I čių tautai palaikyti glaudy ryšį 
Aplamai, tai tikrai labai puošni, 
retai kada tokia ir pasaulinės li
teratūros vitrinose bepasirodan-
ti antologija. Net ir reikliausias 
skaitytojas čia nieko daugiau 
negalėtų reikalauti. Nec plūs ul-
tra. 

Pasidžiaugę išorine antologi
jos išvaizda, dabar įsigilinkime į 
jos turinį. Antologijos sudaryto
ja Alina Skrupskelienė savo žo
dyje į skaitytoją pažymi, kad an
tologijos tikslas yra amerikieti 
skaitytoją supažindinti su lietu
viu išeiviu, kaip kūrybingu me
nininku. Ir todėl jai atrodė bū
siant geriau įjungti tiek di
džiąsias, tiek mažąsias figūras ir 
tuo būdu dokumentuoti temati-
niy bei stilistiniy savybiy pla
čią skalę, taip būdingą išeivijos 
rašytojui. Su tokia A Skrupske-
lienės pažiūra vargu ar galima 
sutikti. Paprastai svetimom kal
bom antologijų sudarytojai kita
taučiams skaitytojams stengtasi 
pateikti pačių geriausių auto
rių iškiliausius kūrinius, nuoša
lyje paliekant "mažąsias figū
ras", kurios visuomet tik smukdo 
antologijos lyginamąjį svorį- Bet, 
matyt, leidėjai ir sudarytoja no
rėjo įjungti čia kiek galima dau
giau mūsų išeivijos rašytojų, 
iyg jie būtu visi jau labai geri. 

Slovakų kilmės, Syrakūzų 
univ. prof. Michael Novak pra
tarmės žodyje pažymi, kad kiek
vienas amerikietis, turįs ryšių su 
savo kilmės kultūra, yra įparei
gotas supažindinti amerikiečius 
su užsienyje iškilusiais naujais 
politiniais judėjimais, naujais po
etais, naujais dainininkais, nau
jomis intelektualinėmis srovėmis, 

I nes jie yra amerikiečių antenos, 
jų nervų galai, jų akys, ausys ir 
širdis. Todėl rašo M. Novak, 
kiekvienas amerikietis turi parei-

Po kry«umi gą s a u pačiam, savo šeimai, sa-

tarp amenkieciŲ ir kity tautų, 
Vidurio ir Rytų Europos kultū
rų. Mokąs kitą kalbą yra ypačiai 
atsakingas. Netgi ir praradę ryšį 
su mūšy senelių gimtąja kalba, 
turi pareigą literatūrai ir istori
jai tos pasaulio dalies, maitinu-, 
šios mūsų tautą per karty kar-Į ti™_ ™?£; 
tas, dar prieš mums gimstant i 
Lietuviams tai įsidėmėtinas pri
minimas išeivio JAV-se pareigų, 
deja, mūsuose dažnai užmiršta-
my — jau antrosios kartos lietu
vių, 

R. šilbajorio įvadas amerikie
tį skaitytoją supažindina su visa 
mūsų literatūra, pradedant K. 
Donelaičiu, A. Baranausku, Mai
roniu, V. Krėve, Putinu, Sruoga, 
ir naujesnės kartos poetais bei ra
šytojais: J. Aisčiu, B. Brazdžio
niu, K. Bradūnu, A Vaičiulaičiu, 
A Nyka Niliūnu, A. Škėma, A. 
Landsbergiu, J. Meku H, Nagiu, 
L. Sutema, K. Ostrausku, H. Ra
dausku, M. Katiliškiu, A. Baro
nu ir A. Mackum. Vaizdo pilnu
mui įvade dar galėjo būti pami
nėti ir kiti apsčiai metų ryškiai 
besireiškiantys: L Dovydėnas, 
J. Jankus, V. Ramonas, J. Krali-
kauskas, B. Pūkelevičiūtė, E. 
Cinzas, K. Barėnas, A. Bara
nauskas. 

Ši antologija skiriasi nuo kitų 
dar ir tuo, kad joje figūruoją au
toriai yra sudėti ne įprastine 
chronologine tvarka, o alfabeti
ne. Chronologinė tvarka tačiau 
leidžia pažinti žanro raidą, aki
vaizdžiau rodo, kaip jis vystėsi 
laiko slinktyje. O čia, pavyzdžiui, 
vienas jaunesniųjų poety J. Ble-
kaitis antologijoje stovi beveik 
pradžioje, o vienas seniausių — 
M. Vaitkus — beveik paskutinis 
Panašiai ir prozos skyriuje K. Al
menas alfabetinėje eilėje stovi 
antras, o Savickas ir šeinius be
veik paskutinėje. Žinoma, vienoks 

ar kitoks rikiavimas čia nėra ko
kia blogybė. Ir alfabetinė eilė ga
li turėti tam tikry gerumu. 

Iš duodamų eilėraščių ir jiems 
skirtųjy puslapių antologijose 
galima matyti, kaip anto
logijų sudarytojai atsižvelgia į 
poetų reikšmę ir atitinkamai 
daugiau ar mažiau jiems skiria 
vietos. Šioje tris žan
rus apimančioje antologijoje ir 
dedant didžiąsias ir mažąsias fi
gūras, jau nebeužtenka vietos 
viršūnėms išryškinti. Originale 
jos savaime ryškios, o vertime gi 
dažnai nublunka. Ir tada nelie
tuviui skaitytojui gali susidaryti 
klaidingas įspūdis apie mūšy po
eziją. 

Iš poezijos vertėjo įprasta rei
kalauti, kad jis eilėraštį išversty 
kiek tik įmanoma laikantis origi
nalo, kad vertimas atitiktų ne 
tik originalo turinį, bet ir jo nuo
taiką, ritmą. Sunkiausia versti ri
muotus eilėraščius, kurių ir šio
je antologijoje gana daug. Tik 
šioje antologijoje nė vienas ver
tėjas eilėraščių nerimuoja. D. 
Jonaitienė ir kiti vertėjai gan 
tiksliai perteikia eilėraščio turini, 
bet ne visada atkuria eilėraščio 
nuotaiką. J. Baltrušaičio vienas 
gražiausių eilėraščių "Ramunė
lė" D. Jonaitienės vertime prara
do visą savo žavumą. MŪSŲ ma-
lonybinius ir mažybinius daikta
vardžius vargu ar galima į ang
lų kalbą išversti. Todėl tokių ei
lėraščiy nereikėty ir versti, juo
ba, kad galima rasti kitų, ne 
mažiau gražių ir lengviau išver-
čiamy. Tas pat pasakytina ir 
apie D. Jonaitienės išverstą F. 
Kiršos "Smūtkelį". Visa graudi 
eilėraščio nuotaika ir ritmas ver-

• • * 
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Venancijaus Ališo duodami trys 
sonetai išversti nerimuotai. So
netas gi — poetinė forma, reika
laujanti didelio sugebėjimo gilią 
mintį sukaustyti skambiais ri
mais. Todėl nerimuotam vertime 
jis netenka originale išsakyto gro
žio. Panašiai pasakytina ir apie 
H. Radausko skambių rimu ei
lėraščius. Daug geriau nuteikia 
mus D. Sadūnaitės eilėraštis "Ma
no motina", kurį ji pati čia iš
vertė. Įdomu ir tai, kad to eilė
raščio antrosios dalies vertimas 
žymiai skiriasi nuo originalo. Tai 
lyg ta pačia tema angliškai para
šytas eilėraštis. Jis gerai skamba 
ir tinkamai atstovauja poetei. 

Lietuvių kalba labai turtinga 
žodžių reikšmės atspalviais ar 
niuansais. Kai kurie vertėjai ne
labai to paiso. Čia galima būty 
suminėti apsčiai tokių nepaisy
mų, bet dėl vietos stokos tepami
nėsiu tik kelis: Radausko "Sodas 
iš karto nušvinta" — verčiama 
"at once the garden is lighted". 
šlaito "slankioti svetimų namų 
šešėly" — "walk in the shadows 
of strange homs". Visvydo "Jaučiu 
kaip laikas tarpdury sustojo — I 
feel the time stop still". 

Daug geriau vertėjams pavyko 
išversti jaunesniųjų poetų neri
muotą poeziją, ypač tų, kurie pa
tys pasirinko sau vertėjus. Atro
do, poezijos vertimų redaktorė 
nebuvo pakankamai reikli, pra
leisdama nemažai netiksliu, ne
niuansuotų vertimų. Visa tai su
muojant tikėjomės didesniu pro-

(Nukelta į 2 psl.) 
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Prekybininko kelias nuo Mokylių iki Chicagos 
ALFONSAS NAKAS 

Janas Karvelis, PREKYBININKO 
KELIU. Prisiminimai 1905-1977. I. Au
toriaus leidinys. Tiražas 600 egz. 1979 
m. Spaudė M. Morkūno spaustuve 
Oacagoje. Knyga kietais viršeliais, 
456 pusL, kaina 12.50 doL, gaunama 
ir "Drauge". 

Prisiminimų knygų gausa lie
tuviu tauta gali didžiuotis. Sudė
ję į krūvą išleistas pavergtoj tė
vynėj ir išeivijoj, turėtume jų ne
be dešimtis, o veikiau šimtus. 
Prirašė generolai, ministeriai, 
mokytojai, politikai, valstybinin
kai, aktoriai, literatai, komunis
tai ir kas tik norite. 

Iki šiol neturėjome tik prekybi
ninkų atsiminimu. Kodėl? Tik
rų prekybininkų, šiam verslui 
širdį ir galvą atidavusių, nepri
klausomoj Lietuvoj tebuvo sauje
lė. Vieni atsidūrė Sibire, kiti, jei 
dar gyvi, skursta tėvynėj ( kas gi 
jiems leistų raštu išsipasakoti, 
kaip jie "liaudies prakaitu tuko, 
liaudies kraują gėrė"?), o į lais
vuosius Vakarus tik vienas kitas 
bepateko. Laimingu atsitikimu, 
sveikas, kad ir visu režimų kalė
jimuose sėdėjęs, Vakaruose karo 
pabaigos sulaukė, Amerikon at
plaukė, Chicagoj vėl prekiavo Jo
nas Karvelis, viena stambiausiŲ 
žuvų Lietuvos prekybos vande
nyse. Dabar pensininkas, gyvena 
Miami Beach, Floridoj. Šią vasa
rą jis padarė mums staigmeną: 
išleido stambią atsiminimų kny
gą "Prekybininko keliu". Pabrė
žiu — staigmeną, nes nesigarsi-
no, kad, štai, jau užmanė rašyti, 
jau rašo, jau atidavė spaustuvei, 
rišyklai, etc. (taip būna su dau
geliu knygų, ypač kai prašoma 
aukų ar prenumeratų). 

Solidi, patraukli jau pati kny
gos išvaizda. Kieti, pilka drobe 
dengti viršeliai su aukso raidžių 
įrašais. Lapai sniego baltumo po
pieriaus. Aiškus, akių nealinan
tis teksto raidynas ir aplamai la
bai švarus, vienodas, be jokių iš
blukimų. Numeruotu puslapių 
skaičius — 456, bet, atmetus tu
rinio pavadinimų sąrašo, nuo- I žiai atrodo, kadangi naujai dengti. Ta-

lietuviškų knygų, gaidų ir plokš
telių sąrašas, viso 72 pozicijos. 

Jeigu šią knygą reiktų aptar
ti tik vienu kitu sakiniu, tai štai 
ką pasakyčiau. Ji nepaprastai įdo
mi, pilna tikru [gražių ir šiur
pių išgyvenimų. Vietomis, ypač 
pirmuosiuose skyriuose iš jaunys
tės atsiminimų, turiniu priartė
ja prie beletristikos.Labai įdomūs 
pirmieji "prekybininko" žingsniai 
Pirmojo pasaulinio karo metu, 
pradedant lašinių palties už ži
balą pardavimu Mokylių kai
me ir mergytės bučiniais, bai
giant pirma kiaulių, paskui ra
guočiu pėsčiomis varymu į Vil
nių (beveik 100 kilometrų) bei 
gražios lenkaitės meilės burtais. 
Vėl kitaip įdomus kilimas tikro
je prekyboje Kaune, kontaktai su 
užsienio firmomis, skyrių Klai
pėdoje, Telšiuose, Vilniuje steigi
mas, plokštelių įgrojimai Rygo
je ir Londone, prekyba su kariuo
mene radijo stotimis ir t t Ne
paprastai vaizdus prekybininko 
išgyvenimai iki padėties beviltiš
kumo sovietų okupacijoj ir NK 
VD naguose, ir dar šiurpesni 
Gestapo kalėjimuose Austrijoj. Jei 
nežinotum, kad be autoriaus ne
būtų nė knygos, manytum, kad 
iš Gestapo nagų jis jau neištrūks. 

Sakiniai daugiausia trumpi, 
periodinių reta. Apstu humoro. 
Tiesa, kai kurie trumpi anekdo
tai ar liaudiški šmaikštūs posa
kiai jau girdėti, bet J. Karvelis 
juos pakartoja tokiu laiku, tokioj 
vietoj, kad negali nesijuokti, tar
tum pirmą kartą girdėdamas. 

Apie kalbos vaizdumą bei au
toriaus humorą kalbėdamas, ga
liu paremti keliomis citatomis. 
Štai apie varganus savo kaimo 
"lenkus" — šlėkteles: 

"Nėra didelė bėda ir nuo stogo nu
plėšą' karvėms sušerti šiaudai, ka
dangi vasarą ir stogas nebūtinas. Gi 
rudenį, kai nupjaunami rugiai, tada 
tvarto stogas, iškūlus rugius, vėl už
dengiamas naujais šiaudais. Taip apie 
Visus šventuosius jau ir karvės vi
siškai atsigano, ir tvartų stogai gra 

liko mūsų Imtuose ir dar ilgai vargino 
lietuvius" (.260 p.). 

Gestapo kalėjime Linz'e, Austri
joj: 

"Po truputį pripratau prie visko, tik 
negalėjau priprasti prie kampe pa
statyto kibiro gamtos reikalams. Ne
galėjau suprasti, kaip tokia kultūringa 
šalis, kuri ruošėsi vaidyti visą pasaulį, 
kuri išrado V-l ir V-2 ginklus, iš Esti
jos skalūno išmoko išsunkti benziną, 
bet nesugebėjo gemų išspręsti pa
prasčiausio kalimų išvietės reikalo" 
(306-307 p.). 

Karui pasibaigus, amerikiečių 
išvaduotas: 

"Prisisegęs tautinę juostelę į švarko 
atlapą, drąsiai vaikščiojau Lambrech-
to (Austrijoj, A. N.) centrine gatve, 
jieškodamas ryšių su amerikiečių ka
riais. Jei būčiau buvęs mergina, tai 
ryšiai būtų bematant užmegzti. Bet 
vyrui buvo kiek sunkiau" (325). 

Kertine paraštė 
_.~ 

traukų ir tarp skyrių paliktus 
tuščius puslapius, gryno teksto 
yra truputį per 400 puslapių. 

Pirmieji penki puslapiai skirti 

da ir lenkų kalba grįžta į plikbajorių 
sodybas, Tada su jais nebesusikalbė-
si — jie labai pasipūtę. Gerai, kad 
ne&gai trunka. Apie Grabnyčias vėl 
prasideda pavasarinis lietuviškasis 

rugių ir pašaro pas apylinkės pasitu
rinčius ūkininkus, kurie visi buvo lie-

Vaclovo Ciziuno įvadiniam straip-; c i W a s T a d a j i e v e l pradeda elgetauti 
sniui "Šviesusis verslininkas — 
kultūrininkas", kuriame paryški
namas Jono Karvelio įnašas Lie
tuvos kultūrai, leidžiant mokyk
lų vadovėlius, knygas, muzikos 
plokšteles, gaidas. Straipsnio da
ta (1976. LX. 24) išduoda, kad 
knyga ruošta autoriaus 75-rių 
metų sukaktuvėms, bet kad tre
jus metus kažkur užkliuvo. Tai 
dar nuostabiau, kad paslaptis 
taip ilgai išlaikyta. 

Seka paties autoriaus kreipima
sis į skaitytojus. Paaiškinama, 
kaip su panieka į prekybą atbun
dančioj lietuvių liaudy, o paskui 
ir nepriklausomoj Lietuvoj buvo 
žiūrėta ir kaip jam, autoriui, rei
kėjo laužti pirmuosius ledus. To
liau aprašomi tėvai, tėviškė, 
giminė, paties vaikystė, vargai 
pradžios mokslą einant 

Po šių įžangų prasideda ne
vienodo ilgumo stambieji sky
riai: "Pirmieji žingsniai preky-
bon", "Prekyba su Vilniaus pre
kybininkais", "Lietuva keliasi", 
"Pats sau ponu būsiu", "Sovieti
nė okupacija", "Vokiečių okupa
cija", "Svetimoje padangėje — 
Vokietijoje" ir "Amerikoje". Ap
lamai visi skyriai suskaldyti į 82 
poskyrius. Į knyga sudėtos 38 
nuotraukos: viena, autoriaus su 
dukrele, knygos pradžioje, o vi
sos kitos — knygos gale, specia
liame skyriuje, pavadintame 
"Gyvenimo vaizdai", į 15 pusla
pių, šie puslapiai specialaus sto
ro popieriaus, išskyrus vieną, ki
tą, visos nuotraukos laba: ryš
kios, jdomios Nuotraukoms užsi
baigus, seka J. Karvelio išleistų AJ«k»ndr»i MarttaUonis-

Aleksandru Marčiulionis 

tuviai. Tuo pačiu grįžta ir lietuvių kal
ba" (3W3 p.). 

Ant pečių daugiau kaip 30 km. 
šunkeliais nešęs pūdą miltų, po
r ina: 

"Pūdas nėra labai didelis svoris, bet 
kai jis slegia pečius kiekviename 
žingsnyje, pasidaro sunkesnis už Pun
tuko akmenį" (G6 p.). 

Prekybos bekonais rūpesčiai ir 
svajonės I pas. karo metu (tuo
met autorius tebuvo 16-metis.): 

"Netikėtai pasitaikė proga mano tė
viškėje pas kaimyną labai pigiai nu
pirkti keturis bekonus. Nupirkti tai nu
pirkau, bet kaip juos į Vflnių prista
tyti, Jei galėčiau nugabenti į Vilnių, 
tai pasidaryčiau iŠ karto turtuolis! 0 
kol po puspaltį nunešiosiu, tai ir ka
ras gali pasibaigti" (73 p.). 

(Čia gimė mintis bekonus arti 
100 km. pėstele varyti. Ir varė su 
didžiausiais nuotykiais, kurie vaiz
džiai aprašyti). 

Vilniui iš rankų į rankas ei-
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nant, o autoriui, jau bene 19-čiui, 
prekiaujant ir lenkams užėjus, ke
lyje susirgo jo arkliukas. Lenkų 
kariuomenės veterinaras pasiū
lė padėti. Ir štai kaip išėjo: 

"Prikėlėme mano arkliuką, veteri
naras jį pavarinėjo, pačiupinėjo papil
vę ir pasakė, kad tai bus blužnis. Kaž
kur jis surado šiaudų ir pradėjo ark
liuką masažuoti. Betrindamas papilvę, 
jis palietė jautrią vietą, nuo ko ark
lys staiga spyrė ir pataikė veterino-
riui į galvą. Lenkas apsipylė kraujais. 
Jo draugas tuojau sulaikė pravažiuo
jantį žmogų ir pareikalavo jį vežti į 
karinę ligoninę. Su juo važiavo ir svei
kasis lenkas, kuris po geros valandos 
grtžo ir pasakė, kad sužeistasis liepė 
mane areštuoti" (106 p.). 

Apie savo viršilą Lietuvos ka
riuomenėj: 

"Greit sužinojau, kad tas Briedis 
(pavardė, A. N.) bus pats didžiausias 
mano viršininkas, galįs mane ir į dan
gų įkelti, ir nusivesti j pragarą. Vir
šila kariuomenėj visais laikais karei
viams buvo daug didesnis viršininkas, 
negu kariuomenės vadas" (115 p.). 

Nekakai įskųstas neva už po
litikavimą prieš tautininkus, pa
šaukiamas į saugumo departa
mentą. Ir štai: 

"Nuėjęs radau ypatingųjų bylų tar
dytoją savo pažįstamą Bortkevicaų, iš 
kurk) tikėjausi 100 litų skolos grąžini
mo. Tačiau jis buvo saitai oficialus ir 
tuojau pradėjo klausinėti mano vardo, 
pavardės ir kitų tardymo lape 
čių klausimų" (173 p.). 

Apie 1940-jų "liaudies seimą' 

Tai tik dalelė citatų, iš kelių 
dešimčių mano prisirankiotųjų. 
Nebūtinai jos ir pačios geriausios, 
o tik trumpiausios, patogiausios, 
nereikalaujančios ilgesnių paaiš
kinimų. 

Jau minėjau, kad kalba graži, 
sklandi. Daug gražesnė, negu kai 
kurių mūsų premijuotų roma
nų. Į akis krinta tik keletas ne
teiktinų žodžių: sadionas ( t b . 
salonas), popietis (popierius), 
išpildyti (182 p . — t b. atlikti), 
bonka (butelis), atsiekti (pasiek
t i ) . Korektūros klaidų labai ne
daug — tepririnkau vos porą tu
zinų. Dauguma jų — tik vienos 
— kitos raidės iškritimas ar vie
tomis sukeitimas. Stambiausia 
spaudos klaida — 8 eilučių pa
kartojimas 145 p. 

Autorius mini daugybę pavar
džių. Ir paprastų žmonelių, ir 
visokių didžiūnų. Prie daugelio 
pavardžių — nei vardų, nei ini
cialų. Žinia, daugelis vardų užsi
miršo. Gerai, kad nebandoma 
spėliojant klaidingus vardus as
menims išgalvoti. Tik negerai, 
kad praleidžiami vardai, kuriuos 
galima rasti enciklopedijose ir 
šiaip lengva atsekti. Bet didžiau
sia blogybė, tai pagailėjimas pa
vardžių rodyklės knygos gale." Au
torių — prekybininką, sudariusį 
tobuliausius prekių katalogus, 
mokyti asmenų rodyklės sudary
mo turbūt nereikia. Ir laiko gal 
tebūtų kainavę 2 — 4 savaitės. 

Autorius prisipažįsta sutrumpi
nęs prekybos Amerikoje — Chica-
goje atsiminimus. Tikrai, šią spra
gą skaitytojas aiškiai pajunta. Ti
tuliniame knygos puslapy prie žo
džio PRISIMINIMAI prideda ir 
romėniškąjį L Tai teikia viltį, 
kad čia pirmoji atsiminimų da
lis, kad gal rašoma antroji, ir gal 
joje daugiau rasime apie Chica-
gą, kur autoriaus ilgiausiai pre
kiauta. 

Beje, knygą trumpai apžvelg
damas, nė nebandžiau pasakoti 
autoriaus biografijos. O tai visų 
pirma todėl, kad jo biografiją ga
lima pasisakyti LE XI tame; ir 
antra, todėl, kad kas Jono Karve
lio, prekybininko _ kultūrininko -
mecenato nėra girdėjęs, tai nė jo 
knygos, nė mano rašinio apie jo 
knygą neskaitys. 

(Atkelta iš 1 peL) 

grindinių laisvių mindžiojimas 
Sovietų Sąjungoje? Jeigu Sov. Są
jungoje būtų gerbiama elementa
ri sąžinės laisvė ir teisė atlikti ti
kybines apeigas, tai kaliniai ne 
tik galėtų nešioti, kryželius, bet 
ir naudotis. Šv. Raštu, maldynais 
ir paveikslėliais. Šiuo metu krikš
čionys kalinimo vietose neturi 
šių pagrindinių tikybos reikme
nų. Kaip čia neprisiminti sky
riaus iš Solženicino veikalo "Pir
mame rate", pavadinto "Budos 
šypsena". Norėdama įsiteikti pre
zidento Roosevelto žmonai, norė
jusiai aplankyti sovietinį kalėji
mą, Butirkų kalėjimo adminis
tracija atnešė į kamerą amžinai 
alkaniems kaliniams ne tik košės 
katilą, bet ir Šventraštį, ir Budos 
statulą, padėjo • juos ant spinte
lės, apdengtos raudonu audeklu. 
Administracija norėjo parodyti 
ne tik kalinių sotumą sovieti
niuose kalėjimuose, bet ir sąžinės 
bei religinių kultų laisvę. Kai 
tik Eleonora Roosevelt išėjo iš 
kameros, tikybinių teisių požy
miai išnyko. Visoje sovietinės 
valdžios istorijoje jie pasirodė tik 
viename kalėjime vieną dieną ir 
po to visam laikui išnyko. Ar 
ateis laikas, kai pas tikinčiuosius 
kalinius sovietiniuose kalėjimuo
se pasirodys šventraštis, maldy
nai, kryželiai, Budos statulos, Ko
ranas ir kiti tikėjimo reikmenys, 
įrodantys tikrą sąžinės ir religi
nių kultų atlikimo laisvę? 

Du tūkstančius metų krikščio
nys kentėjo žiauresnius persekio
jimus ir laimėjo. Ar neturėtų apie 
šitą dviejų tūkstantmečių krikščio
nių pergalę pagalvoti tie, kurie or
ganizavo krikščionių paniekini
mą Sosnovkos konclageryje, ir vi
si tie, nuo kurių priklauso tikin
čiųjų teisių įgyvendinimas Sov. 
Sąjungoje? Ar ne laikas atnešti į 
kameras ir barakus SventraŠS ir 
jį ten visam laikui palikti? Ir ar 
ne laikas paskelbti visuotinę, po
litkalinių amnestiją ir nutrauk
ti krikščionių bei visų kitamin
čių persekiojimus? Tai įrodytų, 
kad parašai po Žmogaus teisių 
deklaracija ir Helsinkio susitari
mais nėra tik fariziejiškumas ir 
veidmainiškas politinis žaidi
mas. 

Mes, žemiau pasirašę Sosnov
kos konclagerio politkaliniai, -liu
dijame, kad viskas, kas čia pasa
kyta, yra tiesa. Mes kreipiamės į 
viso pasaulio krikščionis, ragin
dami ginti mūsų teises atlikti,re
ligines apeigas, ginti mūsų ti
kybinius įsitikinimus nuo įžeidi
mų ir pasityčiojimo. Raikaląuki-
te laisvės Sovietų Sąjungos kali
niams! .; 

Sosnovka, 1979 liepos 3 
Balys Gajauskas, Nikolajus 

Jevgrafovas, Sviatoslavas Kara-
vanskis, Levas Lukjanenka, Alek
siejus Murženka, Bogdanas Rteb-
riktjs, Ivanas Stepanovas, Jurijus 
Fiodorovas, Danila Šumukas. 

Iš rusų kl. vertė J. Labutis 
« >.••;• a 
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Lietuviai rašytojai Vakaruose 
• • • . : . ' ' . 

(AUkelta iš 1 psl.) 

centu meniškesnio mūsų poe
tų pristatymo skaitytojui ameri
kiečiui gg v-.. 

.Dramai „šioĮe.antologijoje ski
riama vietos "mažiausiai, nes ir 
dramaturgų nedaug teturime. Jo
je randame tik keturis autorius: 
A Kairį, A. Landsbergį, K. Os
trauską ir A. Škėmą. Galėtume 
gal pasigesti V. Krėvės, A. Rūko, Į tėjų dauguma yra jaunesnės kar-

rio veikalo jie paimti. Tai, grei
čiausiai, neapsižiūrėjimas, nes ki
tų rašytojų ištraukos yra iden
tifikuotos. 

Reikia manyti, kad gyvieji ra
šytojai patys parinko šiafTffito-
logijai noveles ar ištraukas, o jau 
mirusiųjų atranką padarė anto
logijos sudarytoja ar vertimų re
daktorė. Būdinga, kad prozos ver-

:M 
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"Sis 'seimas' posėdžiavo tik tris die
nas, bet spėjo sugriauti visa, ką Lie
tuva buvo sukūrusi per 22 metus. Ar 
tai ne stachanovietiSkas tempas?" 
(197 p.). 

Vaizdelis iš sovietinės okupa
cijos aprašymų: 

"Priešais mano teigus, prie Kauno 
Sunkiųjų darbų kalėjimo durų, sustojo 
sunkvežimis. Kiekviename kampe po 
NTCVD pareigūną. Staiga triukšmas, 
šūvis — kažkas paskutiniu momentu 
ryžosi bėgti. Visa buvo nepaprastai 
greit sutvarkyta. Įvykio vietoje liko 
tik kraujo klanas... Tatai mačiusi 
žmona nebeišlaikė ašarų, ją pasekė 
dukrelė, o vėliau ir aš" (206 p.). 

Rusams (1941 m. pavasarį) iš-
[ bėgus, po slapstymosi grįžęs i sa-
\ vn butą t negalėjo miegoti, kan-
; dž:ojarr:as blakių, kuriomis rusai 
| butą užkrėtė. Pastraipą baigia: 

"Vėliau pasirodė, kad ir daug kur 
. kitur blakės buvo neatskiriamos rusų 
j palydovės — kur jie atsikėlė, ten ir 
į blakės atsirado. Gaila, rusams bė-

PatenklntM i gant iš Lietuvos, jos kartu aeiSbego. 

leidiniai 
• LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDINĖ SANTRAUKA. Sudarė 
Vilius L. Dundzila. Spaudai paruo
šė Petras Aleksa. Iliustracijos iš Br. 
Kviklio archyvo. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė Chicagoje. Išleido 
1979 m. "Dirvos" bendrovės įpėdi
niai: Antanas, Tomas ir Vilius L. 
Dundzilai, 3001 W. 59 th. St, Chi-
cago, IL 60629. 

Tai aštuonių puslapių sulanks
tomas Lietuvos istorijos konspektas, 
pateiktas vaizdais ir datomis, greti
mai rodant, kas tuo pačiu metu vy
ko kaimyninėse tautose ir aplamai 
pasaulio istorijoje. Jieškant naujų 
metodų ir naujų priemonių litua
nistiniam švietimui, čia pateiktasis 
išradingas ir simpatingai žengtas 
žingsnis yra labai sveikintinas. Juo 
labiau, kad ir spaudos atžvilgiu bei 
visu struktūriniu sutvarkymu leidi
nys savo paskirtį puikiai atlieka. Jo 
kaina — 2 doL, gaunamas ir "Drau-

V. Alanto ir J. Griniaus, kuris už 
savo dramas buvo net laimėjęs 
Lietuvių rašytojų draugijos pre
miją. O Alanto ir Rūko komedi
jos ne kartą buvo suvaidintos 
išeivijos teatrinių trupių. Gi 
Krėvė juk yra vienas mūsų žy
miųjų dramaturgų. Ar nebū
tų čia tikęs k u m nors Erodo tra
gediją vaizduojantis epizodas iš 
"Dangaus ir žemės sūnų". Bet 
taip į autorius išsiplėtus, jau ir 
antologijos būtų reikėję bent 
dviejų tomu. 

Jeigu poezijos vertimai dažnu 
atveju šlubuoja, to negalima pa
sakyti apie, dramų ištraukų ver
timus, ;kuritros atliko ar patys au
toriai (Landsbergis), ar literatū
ros specialistai (R. Šilbajoris). 

Prozai skirta dalis knygoje pa
ti didžiausia. Ji apima pusę kny
gos — 195 puslapius. Joje randa
me visus žymesniuosius ir vieną 
kitą neseniai bepradėjusį reikštis 
rašytojus. Dauguma jų reprezen-
tuojasi novelėmis, o kiti ištrauko
mis, reik manyti iš romanų ir 
apysakų: Dovydėno, Kaupo, 
Landsbergio, Orintaitės, Švaisto 
prozos gabalai nepažymėti iš ku-

tos atstovai. Aplamai mūsų pro
za šioje antalogijoje reprezentuo
jama visai gerai. Ji išversta sklan
džiai ir leidžia susidaryti neblo
gą nuomonę apie mūsų beletris
tiką išeivijoje. Žinoma, prozą, o 
ypač dramą, versti daug leng
viau, todėl nenuostabu, kad dra
ma ir proza galbūt net daro ; ge
resnį įspūdį negu poezija. 

Nepaisant čia iškeltų kai ku
rių trūkumų, kurie, reikia tikė
tis, antroje laidoje bus pataisyti, 
ši naujoji antalogija, pirma to
kios plačios apimties, supažindi
na amerikietį skaitytoją su vi
sais mūsų grožinės literatūros 
žanrais ir pakankamai gerai ją re
prezentuoja Vakarų pasaulyje. 
Galop reikia pasidžiaugti ir tokiu 
dideliu būriu čia sutelktų, dau
giausia jaunų vertėju. Galima 
tikėtis, kad jie nebus tik pripuola
mi talkininkai ir ateityje, dar 
labiau įgudę, talkins naujais ver
timais, kaip M. Novak'as pažy
mi, "vykdys savo pareigą JAV-se, 
palaikydami gyvą pripažinimą 
mūsų laimėjimų, svajonių ir ne
nutrūkstančių mūsų brolių ir 
seserų kovų". 

• KRIVŪLĖ, 1979 m. spalio; • FUTBOLO KLUBAS UTU-
men., Nr. 2-3 (27- 28). Leidžia Va-' ANICA—LITHS SOCCER CLUB 
karų Europos Lietuvių sielovada. 
Redaguoja kun. P. Celiešius, Kir-
chenstr. 5, 8939 Bad Woerishofen, 
W. Germany. 

Turiny: Popiežius Jonas Paulius 
II Liemvių kolegijoje; kard. A. Sa-
morė Bad Woerishofene; Mons. 
A Bačkio paaukštinimas; VELS ku
nigų ir pasauliečių suvažiavimas; 
vysk. A. Deksnio vizitacijos; vysk. 
A. Deksnys Jaunimo kongrese; Lie
tuviškųjų studijų savaitė ir k t 
Leidinys gausiai iliustruotas nuo
traukomis. 

• First Dlvision Champions. F.K. 
LITUANICA 1979 metų apžva%a. 
Išleido F.K. Lituanica. Paruošė lei
dimo komisija: Jonas Juška, Bruno 
Trapikas ir Gediminas Bielskus. 
Viršelį piešė dail. R. Cinką. Nuo
traukos A. Stasiulio ir Eug. Butė
no. Spaudė "Draugo" spaustuvė, 
4545 W. 63rd St, Chicago, 
IL 60629. 

- . 
Gražus, didesnio formato, gausiai 

iliustruotas 16 pusi. leidinys, statis
tikomis, aprašais ir nuotraukomis 
informuojąs apie Chicagos lietuvių 
futbolininkų praėjusių metų veik
lą ir laimėjimus. 
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Danos Stankaitytės operos arijų plokštelė 
-©ss « • • • — - " • — — — 
-obis- ALGIS ŠIMKUS 
s\ąB — — — — — — - — — 
-0432 
- » DANA STANKAITIS -
-inOPERATIC ARIAS — OPERŲ ARI-
-fvJOS. Symphony Ordiestra and 
•f" Lithuanian Opera Men's Cho

rus. Alvydas Vasaitis — Con-
' ductor. Sung in Lithuanian. 
•r: STANDA records. Recorded in the 
ta U. S. A UniversaI Recordtag Corpo

ration 1979. Cover design: Ada Šut
y t u s . Cover Photo: V. Račkauskas. 

Plokštelės kaina — 10 doL; su per
siuntimu — 10 dol. 75 centai; Illino-

y jaus gyventojai dar turi pridėti 60 
kicentų valstijos mokesčiu. 

-.2 z: 
-1L;& 

Danos Stankaitytės spalvingu 
» ?r įspūdingu balsu yra gėrėjęsi be

veik viso pasaulio lietuviai. N e 
į s k a i t a n t gausiu vaidmenų Chi-
I Sagos Lietuviu operoje, ji yra dai

navusi beveik visuose žymesniuo-
' šiuose JAV, Kanados ir Australi-
s-jos lietuvių centruose, visur susi

laukdama šilto įvertinimo. B Lie
tuvos išvykusi jaunystėje, Dana 
meniniai išsivystė ir subrendo 
kartu su Chicagos Lietuvių ope-

* "ra. Pradėjusi dainuoti dar tada 
didžiuliame "Dainavos" ansamb-
lyje, ji buvo greitai jo vadovo 

-/.muziko Stepo Sodeikos pastebė-
->h&L Jisai gal pirmasis ją ir pastū-
įiiįtaėfo | rimtas dainavimo studi

jas. Po kuklaus pasirodymo 1958 
m. Santuzzos vaidmenyje Chi -
cago Opera Co. pastatytoje Ca-
valleria Rusticana, Stankaitytė 
netrukus tampa vienu pagrindi
nių Chicagos Lietuvių operos 
šulų, be kurios šis sambūris gal ir 
nebūtu pasiekęs savo šiandieni
nio lygio. Pradedant Carmen Mi-
chaela, ją čia matėme metai po 
metu nenutraukiama virtine se
kusiuose nuolat tobuliau atlik-
tuose pagrindimuose soprano 
vaidmenyse Trubadūre, Aidoje, 
Toscoje, Kaukių baliuje, Fide
lio, Likimo galioje, Nabucco ir 
Verdi Reąuiem, O tarpais dar a t -

- cimintinuose originalių lietuvK-
c*kų operų pastatymuose. Kama-
"Vičiaus Gražina, Gaidelio Dana , 

'Banaičio Jūratė ir Kastytis, Ka
činsko Juodasis laivas ir Marijo-
šiaus Priesaika pareikalavo & so-

*• ristės nesuskaitomų ilgu valan
dų darbo ir pasišventimo. 

Stankaitytė taip pat yra su-
ruošusi solo rečitalių ir yra daly

vavusi gausiose įvairaus pobū
džio muzikinėse programose. Jos 
pagrindinis dėmesys tačiau visa
da buvo skirtas operai. Joje ji ra
do dėkingiausią dirvą savo pla
čios apimties dramatiniam balsui. 
įspūdingiausi jos pasirodymai vi
sada buvo technikiniai ir vokali
niai nelengvuose operų vaidme
nyse. Juk dar ir dabar retas lietu
viu operos mėgėjas gali pamirš
ti Stankaitytės Aidą, Fidelio ar 
Likimo galios Leonoras bei Jūra-

Savo laiku atrodė, kad šios re
tu balsu, klausa bei muzikalumu 
apdovanotos dainininkės pilnuti
n iam išsivystymui jau nebebus 
kliūčių. Deja, didžiosios Ameri
kos meninės sąlygos niekada ne
buvo palankios jauniems talen
tams. Ir Stankaitytę čia ištiko ne 
vienam gabiam mvaiį daininin
kui skirta dalia. Didesnieji teatrai 
ir impresarijai gaudo vien tik pa
garsėjusius, publiką patraukti su
gebančius vardus. Nežinomiems, 
dar prestižo neįsigrjusiems jie re
tai teranda galimybės duoti pro
gos prasimušti. Dana nepasiryžta 
palikti saugios Amerikos ir siekti 
susidaryti vardą menui palan
kesniuose kraštuose. O čia tenka 
pasitenkinti, dainai pašvenčiant 
vien laisvalaikį, ir pelnytis pragy
venimą pašaliniu darbu įstaigo
je. 

Net ir tokiose sąlygose Stan
kaitytė nuolat tobulėja, ir, pasie
kusi savo vokalinio pajėgumo vir
šūnę, pasiryžta bent įrašyti sa
vo balsą plokštelėje, kuri liktų 
apčiuopiamu liudininku jos ope
rinių siekių, šioje šią žiemą pa
sirodžiusioje plokštelėje, palydint 
Alvydo Vasaičio diriguojamam 
orkestrui, įdainuotos aštuonios 
operinės arijos. Ta i "O, naktuže 
rami" iš Kamavičiaus Gražinos, 
"Kovok ir nugalėk" iš Verdi Ai
dos, "Mirtis man" iš Ponchielli 
La Giocondos, "Siaubas man šir
dį" iš Verdi Kaukių baliaus, "Ei
damas kareiviauti" iš Mascagni 
Cavalleria Rusticana ir net trys 
ištraukos iš Verdi Likimo galios, 
dviejose jų talkininkaujant Chi
cagos Lietuviu operos vyrų cho
rui Visos arijos dainuojamos lie
tuviškai. 

Stankaitytės plokštelę reikia 
laikyti meniniai gražiai pavyku
sią. Alvydo Vasaičio vadovau
jamas Chicago muzikų simfoni
nis orkestras skamba švariai, tiks
liai ir muzikiniai tvarkingai, tik 
keletoje vietų kiek užstelbdamas 
solistę Gražinos ir Aidos arijose. 
Dėl to tačiau gal daugiau tektų 
kaltinti rekordavimo studijos ba-
lansuotojus, negu dirigentą. Stan
kaitytės dramatiškas sopranas 
skamba laisvai ir tvirtai, tinka

mai sušvelninamas reikiamose 
vietose Vien tik keletas nevisai 
išlygintų aukštesniojo registro 
pasažų išduoda šios solistės dai
navimo "part-time" stažą. Plokš
telėje geriausiai pavykusios yra 
Kaukių baliaus, Cavalleria Rusti
cana ir L a Gioconda arijos. 
Stankaitytė sublizga aukšto voka
linio lygio ir dramatinio įtempi
mo momentais, kurių ne vienas 
galėtų stoti greta pasaulinių pri
madonų įdainavimų. Nuotaiko
mis įvairesnėje Aidos arijoje Stan
kaitytė ryškiai iškelia lyriškuo- j 
sius, jautriuosius atspalvius, bet 
kiek per mažai kreipia dėmesio į j 
jiems kontrastuojančias dramati-f 
nes šios maištaujančios egiptie
čių vergės tragediją lemiančias 
vietas. Tačiau fragmentuose ir 
rečitatyvinio pobūdžio Likimo 
galios ištraukose, nors muzikiniai 
ir mažiau turiningose, solistė 
pilnai parodo savo dramatines ga-
liasjos sodraus balso skambesys 
šiuose dalykuose dar sustiprina
mas kultūringai vieningo ir švel
naus Chicagos Lietuvių operos 
vyrų choro garsais. Danos Stan
kaitytės plokštelę galima nedvejo
jant rekomenduoti kaip tinkamą 
atstovauti lietuvių operos kultū
rai bet kur, savųjų ar svetimųjų 
tarpe. 

Skoningai sukompanuotas kuk
lus dailininkės Ados Sutkuvienės 
plokštelės aplankas su V. Rač
kausko solistės nuotrauka lietu 
viškos operos aprangoj, nors 
plokštelės turinys jam ir ne vi
siškai atliepia. Lietuviškajai ope
rai joje atstovauja vien trumputė 
Kamavičiaus Gražinos ištrauka. 
Aštuonių šios plokštelės arijų 
tarpe net penkios skiriamos Ver
di operoms, o trys iš jų vienai 
Likimo galiai. Likusios dvi ari
jos taip pat itališkos pakraipos. 
Toks solistės apsiribojimas repre
zentacinėje plokštelėje, nors ir 
charakteringas mūsų lietuviška
jai operai, dainininkės nežinan
čiam klausytojui neleidžia vispu-
siškiau jos pažinti ir susidaryti 
nuomonę apie platesnius suge
bėjimus, kurių, kaip žinome, ji 
turi. Norėčiau šias pastabas baig
ti, palinkėdamas Danai pelnyto 
pasisekimo su šia simpatinga 
plokštele, kad ji netrukus galė
tų duoti mums dar ir antrą su 
įvairesniu repertuaru, kuriame ir 
lietuviškajai operai būtų atrasta 

Badland'o gamtovaizdis Siaurinėje Dakotoje. 

Haiku is Šiaurės Dakotos Badlancto 

Aleksandras Radžius 

svaresne vieta. 

PRERIJŲ PĖDOS 

Skaudi lyguma 
aštriai įsirėžia 
į horizontą. 

Prerijų šauksmas 
atsimuša upėn balton. 
pakalnių tylon. 

Prerijų skausmas 
debesį baltą plėšo 
ant žemės žaizdų. 

Saulė sugrįžta 
ir nudažo melsvai 
smėlio katedrą. 

Užmeta saulė 
ant apnuoginto šlaito 
juodą tuniką. 

Laukdami mūsų, 
čiulba prerijų šunys, 
saulė ir dulkės. 

Prerijų rožei 
lašelio vandens gana. 
ir žydi smėlis. 

INDĖNŲ AŠAROS 

Mandanų turtų 
neapsaugojo upė. 
nei žemė gera. 

Pateka kloniuos 
žemės žali spinduliai 
Mandanų kapuos. 

O, raiteli Siou.r. 
kur tu nujosi kalvom? 
Kur tu sustosi? 

Pavysi vėją 
ir vanago šešėlį, 
o. raiteli Siou.r. 

Tik nepai-ysi 
rytų saulės laiko, 
o, mėnulio Sioux. 

Kraujas tekėjo 
upėm rytuos, vakaruos, 
nuplukdė tave. 

Jau tavo plunksnos 
stikle sustingo šaltam, 
o, raiteli Sioux. 

Nepažinojai 
Nemuno krašto kalvų, 
o, raiteli Sioux. 

Krauju ir kančia 
susijungė upės 
per vandenyną. 

Jau nebejosi, 
vėjo nevysi kalvom, 
o. raiteli Siou.r. 

Aš dar parjosiu, 
upei save grąžinsiu 
ir žemei šventai. 

• 

Bijok Dievo, Vinculi! 
mŠm 

Julija Švabaitė 
. : . 
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Grįžęs iš l igoninės Ša l t en i s p i rmiaus ia 
puolėsi prie šaldytuvo. 

— Dabar tai nors pava lgys iu! 
Šaldytuve pūpsojo da ržovės , vaisiai , pie

nas , liesa varškė, uogienių ir vaisių sunkos 
stiklainiai.. . 

•"-**" — Tai ku r v isas ma i s t a s? — sugr iaudė sa-
-#» jau truputį nuo sena tvės gi rgždančiu bal-

—su. 
Vincuti, — ramia i kalbėjo j a m Alesė. 

smulki ir baikšt i jo moter i s . — t au dabar 
-,-jrriežta dieta... 
Am — Kokia čia dieta? P a t i kar to ja i kasdien, 
, kad dak ta ra i nieko blogo ne rado , t ik šiaip ne-
., .gerumą... 

j— Aš tuo, va, išimsiu varškės , sunkos, — 
^.skubėjo a iškint i Alesė. — P a s k u i obuolį... 

— Jokių čia m a n sunkų, jokių čia varškių, 
1 — kaip kirviu nukir to jos žmogus . Atsistojo 

aukštas ir s t ambus , tik per savo ligą sulie
sėjęs taip. kad kelnės vos besi la ikė, a ts idarė 
vėl šaldytuvą ir, giliai pa s i r ausęs , murmėda-

• m a s "žinau, kad viską, k a s m a n gerai, kas 
V?g*rdu, tai d a b a r jau s lėpsi ," — r a d o sviesto 

'ir gabalą, i tališkos dešros. 
— š i t a dešra su pipirais! — aiktelėjo žmo

na ir prišokusi jau t r aukė dešrą iš jo pano
sės. 

— Aštiš! — stuktelėjo alkūne ją Šaltenis . 
— Ir... žinok, Alese, — iškilmingai iškėlęs di
dįjį pirštą dar pridūrė: — daugiau pas dak
t a rus nė kojos. Nė surišę manęs ten nenu-
vešit! 

Nuleido Alesė galvą ir sėdėjo kaip primuš
ta. 

Atlenkęs kišeninį peiliuką, jis jau pjaustė 
i tališką dešrą, juodos duonos riekę storai 
užsi tepdamas sviestu. 

— Valgyk, valgyk dabar rūkytą dešrą su 
sviestu, valgyk, — staiga užsiliepsnojo šiaip 
g a n a tyli Šaltenienė... — Ir... gerk... — neti
kėtai išsprūdo moteriškei. 

— Ir gersiu! — kaip l iūtas užmaurojo Šal
tenis ir jau kėlėsi iš užstalės, ir j au siekė 
rūbinėje švarko, tik staiga aptemo akyse ir 
reikėjo atsisėsti... 

— Ir... žinai ką? — jau tylesniu balsu pri
dėjo. 

— Kągi, Vinculi? — beveik verkdama pra
lemeno moteris. 

— O vyrai krinta užtatai, kad bobos juos 
'gr izi ja . . . 

— Na, na , jau tavęs nepagrizinsi, žinau... 
Priešingai viską darytum. Argi visą gyve
nimą tavęs nepažįstu, — nuleidusi galvą iš
tarė. 

Staiga Šal tenis pradėjo tyliai kikenti jai 
jau daug daug metų pažįstamu trūkčiojan
čiu plonu juoku. 

Tada ir ji nusišypsojo, žinodama, kad vėl 
bus viskas kaip buvę visada po didesnių 
audrų. Atsisėdo šalia ir pradėjo glostyti sa
vo žmogaus didelę, išdžiūvusią ranką. 

Nė pa t s nežino jisai, kaip t ada atsitiko, 
kad atsidūrė ligoninėje. Atsimena tik, kad 
tai buvo šeštadienio rytas , o j is ėjo į lie
tuvišką kepyklą nusipirkti ruginės duonos, 
kuri vadinasi "plyta". Susitiko t ada Kuraitį 
prie septyniasdešimt pirmosios. 

— Užeikim p a s mane, kaimyne. Išmesim 
po burnelę, — mirktelėjo tasai viena akimi. 

— Kad dar ankst i . 
— Tai kas. O kad šiandien ša l tas rytas , 

tai bent sušilsim, — Kuraitis jau kvepėjo 
degtine. 

— Kad ant tuščios dūšios, — bandė prie
šintis didelei pagundai Šaltenis. 

— Einam, Vincai, seniai jau matėmės... 
Aš vienpūtėlis. juk žinai, kaip liūdna vie
nam pensininkystėj . Tai ne kaip tau. 

— Žmona pasius. 
— Tai nieko, nė nesakysi parėjęs. Neil

gam. Tik po burnelę. Ve, juk čia pakeliui. 
— Tai gal tik kokio džindžerėlio. 
— Galėsi ir džindžerėlio. 
Taip juodu besišnekučiuodami žingsniavo 

Kuraičio namų link, žvilgčiodami į vėsią ra
sa nugulusia parko žolę, į medžius, kurie jau 
nėrėsi iš tirštų miglų į staigiai nušvitusią 
saulę. 

Paskui juodu ragavo po lašelį, užsikąs
dami rūkytais lašiniais ir šviežia, dar šilta 
rugine duona, kalbėdami apie savo ūkius, 
apie sėją ir derlių, apie bites ir dobilus. 

Kažin ar tas džindžerėlis. ar ta degtinė, ar 

tie lašiniai, kuriuos po kelių stikliukų jau 
dideliais gabalais piovėsi, — žmonės rado 
Šaltenj septyniasdešimt antrojoj apalpusį. 

Jei jau nė lašinių, nė šoninės, ir dar nė 
silkės, svarstė jisai po viskam ligoninėje, tai 
geriau negyvent. 

— Ar turi kiek snapso? — jau visai atsi
gavęs pasiglostė krūtinę Šaltenis. 

— Bijok Dievo Vinculi! Tau daktarai aiš
kiai pasakė — nė lašo... Kol visai nepasveik-
si... Ir be to, namuose nieko nėra! 

Meluoja, toptelėjo Šalteniui, bet nieko jai 
nesakė. Žino, kad visada ji turi užslėpusi ko
kį butelį. Jei iš netyčių kas aplankytų. O da
bar kaip tik pradėjo gniaužti po krūtine. 

Velniai neims, nusikeikė Šaltenis. Niekad 
gyvenime daktarų nereikėjo, ir valgė ir gėrė 
ką tik norėjo, tik šį sykį nežinia kas pasida
rė. Gal tas Kuraitis senų lašinių pakišo. Vie
nas gyvena, labai taupo, tai ir užvaišino 
parūdijusiais. 

Šj vakarą, kaip ir visą gegužės mėnesį, su
kalbėjo juodu su žmona litaniją prie Pane
lės Švenčiausios, apstatytos tik ką pražydu
sių tulpių vazelėmis. Šaltenienė dar ilgai 
kuždėjo maldas, tyliai, viena sau, dėkoda
ma už savo žmogaus sugrįžimą. 

O jisai atsigulė an t dešinio šono ir lyg po 
rugiapjūtės tuoj pat užmigo. 

Šaltenienė negalėjo sumerkti akių. Tas 
daktarų "pažiūrėsim, pažiūrėsim", ir dar 
"ateisit lygiai už mėnesio" — jai nedavė ra
mybės. Ar jis eis, ar klausys?..-. 

Ilgai ji vartėsi lovoje, klausėsi savo vyro 
garsaus kvėpavimo. Per dvi savaites jau bu 
vo pasiilgusi to raminančio knarkimo, kuris 
per daugelį metų kaip ma tan t ją užmig-
dydavo. 

O dabar neima miegas ir tiek. 

Pasirėmė ji a n t vienos a lkūnės , p i rš ta is 
apčiupinėjo savo vyro veidą, o Viešpat ie , 
žandikauliai a ts ikišę, gi n iekad nesirgęs , o 
čia dabar galėjo žmogus jau būti ir numi
ręs... 

Perbėgo Šal tenienė visą savo gyvenimą ir 
mirtį vienintelio s ū n a u s , g imnazis to , kurj 
vokiečiai peršovė. Liko juodu t a m e ūkyje 
vieni... O kaip nenorėjo, o kaip nenorėjo 
palikti to kapo. t ik ta ip ats i t iko, kad prie
varta juos iškeldino, ir f rontas juodu nune
šė gilyn į Vokietijos pietus.. . 

O paskui... O paskui . . . Nė nepajuto 
Šaltenienė pagal iau įkritusi į bal tą s apnų 
debesį... 

Šaltenis staiga pabudo i šmuš ta s prakai 
to. Po krūtine vėl pradėjo graužti . Daba r tai 
jau tikrai reiktų užpilti tą negerumą kokiu 
stikliuku. Visada t a i p da rydavo . O čia j au 
keturiolika dienų ka ip nė į burną... Ir kur da
bar eisi jieškoti po t a s jos s l ap tas vie tas . 
Dar atsikels ir bus po v i skam. 

Staiga jis pliaukštelėjo delnu sau per kak
tą, kažką ats iminęs. Pas i l enkė virš žmonos, 
o ta kietai įmigusi ir a n t šono, veidu į sieną. 

Pamažu, pamažu pradėjo j is t raukt i kojas 
iš po antklodės. Pasku i tyl iai apsivertė ir iš
slydo iš lovos. 

Valgomajame a n t komodos , kur sukrau
tos knygos ir l a ikrašč ia i , stovėjo tas pane
lės Švenčiausios pave iks l a s . Už to paveiks
lo, už tų tulpių, j is a t s a rg i a i apčiupinėjo 
knygas. Vieną, l a b a i storą, su tuščiais vidu
riais, jis ištraukė ir a t i da rė kietą viršelį. Pla
čiai nusišypsojęs, jis j au laikė rankoje 
plokščią butelį. 

Paskui Šaltenis persižegnojo ir linktelėjo 
Panelei Švenčiausiai , o j i , a t rodė jam nusi
šypsojusi net mirktelėjo. 
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Rašytojui Vincui Ramonui 75 metai 
Vienam iŠ ryškiausiųjų išei- (novelės, 1960). Vincas Ramo-

vijos romanistu bei novelistų — nas yra vienas iš labiausiai skai-
rašytojui Vincui Ramonui š. m. tomų mūsų rašytojų. Tai liudi-
sausio 14 d. suėjo 75 metai. Yra 
gimęs 1905 m. Trakiškių kaime, 
Kvietiškio vlsč., Marijampolės 
apskrityje. Sukaktuvininko anga-
žavimasis grožinei literatūrai pra
sidėjo studento metuose, kai ji
sai Lietuvos universiteto Teologi
jos - filosofijos fakultete 1924 -
1928 metais studijavo lietuvių 
bei vokiečių literatūras ir peda
gogika. Priklausė bendraamžių 
ir bendrų siekimų studentų lite
ratų būriui, iš kurio, profesorių 
Vinco Mykolaičio - Putino ir 
prof. Ereto iniciatyva, susikūrė 
mūsų literatūros gyvenime gilius 
pėdsakus įmynusi studentų atei
tininkų meno draugija "Šatrija". 
Tokiu "Šatrijos" pradininku bu
vo ir Vincas Ramonas. Jau pačio
je pradžioje šatrij iečių būrys bu
vo didžiai kūrybingas ir gausus 
talentingais nariais: Vincas Ra
monas, Juozas Grušas, Juozas 
Paukštelis, Salomėja Nėris, An
tanas Vaičiulaitis, Juozas Ambra
zevičius, Juozas Keliuotis ir k t 
Didžios jų dalies pastangomis pa
sirodė literatūros almanachas 
"Granitas", buvo redaguojami ir 
leidžiami kultūros savaitraštis 
"Naujoji Romuva" ir mėnesinis 
žurnalas "Židinys". 

Paties Vinco Ramono kūryba 
lig šiol susikaupė šiose knygose: 
"Dailininkas Rauba" (novelės, 
1934), "Dulkės raudonam sau
lėleidy" (romanas, parašytas 
1942 m. ir pirmiausia atspaus
dintas 1943 m. dienraščio "Atei
tis" atkarpoj), "Kryžiai" (roma
nas, 1947), "Miglotas rytas" 

ja ir (kaip išeivijoje reta) pa
kartotini knygų leidimai: "Kry
žių" antrosios laidos reikėjo 
tuoj pat — 1948 m., "Dulkės rau
donam saulėleidy" išeina dar net 
dviem laidom 1951 ir 1976 me
tais, "Dailininkas Rauba" antrąja 
laida atmušamas 1963 metais. 
Netrūko knygoms ir premijų: 
"Kryžiai" buvo apdovanoti Vo
kietijoje tada egzistavusia Balfo 
literatūrine premija, o "Miglo
tam rytui" teko montrealiečių 
Vinco Krėvės vardo literatūrinė 
premija. 

Vinco Ramono knygos pasi
žymi ne vien tik puikiu formos 
išbaigtumu, žodžio pastatymu to
kion vieton, kur jis sublizga ne
tikėtomis spalvomis, gamtovaiz
džio niuansais ir psichologiniais 
charakterių vingiais, bet ir gy
venimiškais, net istorinių lūžt
vių aktualumais. Šie pastarieji 
skaitytojus ne kartą įkaitindavo 
iki karštų diskusijų. Geras čia 
pavyzdys plačiai spaudoje skam
bėję ginčai, pasirodžius jo roma
nui "Kryžiai". 

Vinco Ramono kūrybos jau ga
li pasiskaityti ne vien tik lietu
viai: puiki jo novelė "Linų žie
dai" išversta į latvių, suomiu ir 
švedų kalbas, o "Kryžių" roma
nas — į anglų ir latvių kalbas. 

Labiausiai populiarios, daugiau
sia skaitytoju patraukusios ir tur
būt meistriškiausiai parašytos 
Vinco Ramono knygos vis dėlto 
yra abudu romanai: "Dulkės rau
donam saulėleidy" ir "Kryžiai", 
pasižymintys ne vien tik charak

terių psichologiniu įžvalgumu, 
bet ir jų portretų istorinio mo
mento rėmais. Abudu romanai 
mūsų literatūroje pasiliks kaip 
pirmojo bolševikmečio (1940 — 
1941 m.) vaizdavimo paminkli
niai užmojai, tiek žmonių, tiek 
aplinkos, tiek miesto, tiek kaimo 
prasme. 

Dar vienas, labai specifinis 
Vinco Ramono kūrybos bruožas, 
tai jo suvalkietiškumas, jeigu 
taip galima pasakyti. Gimęs ir 
augęs gryniausių suvalkiečių — 
kapsų krašte, rašytojas, atrodo, 
tiesiog yra siurbte įsiurbęs į savo 
kūrybą visa tai, kuo pasižymi šio 
Lietuvos kampo žmonės, gamta, 
įpročiai, kalba ir visa kita buiti
nė aplinka iki būdingiausių et
nografinių smulkmenų. Jeigu, 
ištarus Vaižganto pavardę, tuoj 
vaidenasi aukštaičiai, o Krėvės 
— dzūkai, tai Ramonas mūsuo
se savo knygomis yra tapęs su
valkiečio sinonimu pačia geriau
siąją prasme. 

Tiesa, sukaktuvininkas savo iš
leistų knygų neskaičiuoja dešim
timis. Bet tai kaip tik liudija ra
šytojo reiklumą pačiam sau ir sa
vo plunksnai: geriau mažiau, bet 
gerai, negu daug, o tik vidutiniš
kai. Tai liudija ir šiandieniniai 
redaktoriaus pokalbiai su rašy
toju: paprašytas laikraščio atkar
pai novelės ar leidyklai romano 
jisai kietai atsako, jog žinąs, kad 
geriau už parašytą neparašys, tai 
ir nerašąs. Tik mes čia šita "tei
sybe" nebetikime, — jeigu rašys, 
tai ir parašys, nes Vincas Ra
monas atrodo, tegali rašyti tik ge
rai ir vis geriau. 

k. brd. 

Sukaktuvininkas rašytojas Vincas Ramonas 

Antro Kaimo pastogėje prieš premjerą 
Dana Mikužienė: JCadangi,kaip I Eugenijus B.: Baltimorėje paro-

žinote, esu vienintelė ištekėjusi dėme tik mažesnę dalį naujų ški-
moteris visoj grupėj, mano nau- j tų, likusius atrinkdami iš keleto 
joms patirtims įamžinti buvo pa-; pirmykščiu pastatymų... Praėjo, 
darytas visas ciklas skitų ir pava- ; berods, gana neblogai. 
dintas (įspėjote!) „Šeimos lizde- Jūratė Jakštytė: Baltimorės ir lyje . Nebereikia ne sakyti, k a d ; . . / . . ,. . . , , . . j . , . ^ , . v. -ii ! vVashmgtono lietuviai mus labai pagrindine žvaigžde šiame cikle >., . . a

 v. , v T . ° • i šiltai ir nuoširdžiai pneme...Nors esu... as ... Ir is viso, man atro-1 . ,. . -, . . , ^ . , j , , v. . . ! specialiai pakviesti aukšti valdo, kad šioje programoje yra> ,\,. . _ . , . , , r . x, • - • f*, i - •• ! dzios pareigūnai del labai svar-zymiai gausiau aktualijų, visiems- * ° 
lengvai atpažįstamų situacijų... 

— Su ta pačia programa, be-
rrvis, jau buvote Baltimorėje. Ko
kius įspūdžius iš ten parsivežei? | sakoma Hondūre.. 

bių priežasčių ir neatsilankė į mū
sų pastatymą, bet žmonių susi
rinko perpildyta salė, ir vakaras 
praėjo „pakilioj nuotaikoj", kaip 

Šiomis dienomis Antro Kaimo 
vaidintojai Chicagoje bent po ke
letą vakarų savaitėje praleido re
peticijose Playhouse salėje, kur 
šiandien, šeštadienį, sausio 19 
d., įvyksta šio sezono premjera. 

Nauja programa bus dar karto
jama šeštadieniais ir sekmadie
niais per du sekančius savaitga
lius. 

Į vieną tų repeticijų atsilankė 
ir jūsų korespondentas. Buvo pro
ga išgirsti atsakymus į keletą 
klausimėlių iš pačių antrakaimie-
čių. 

— Ką naujo, kitoniško ar ypa
tingo matysime jūsiškėje šių me
tų programoje? 

Juozas Kapačinskas: Jums, ma
nau, būtų ypač įdomu tai, kad 
turime visą ciklą vaizdelių, lie- į 
čiančiu kaip tik „Draugą"...Juos 
parūpino mūsų slapti korespon
dentai iš vidaus... „Naujienos" 
ir kiti ,,Draugo" konkurentai la
bai norėjo iš anksto patirti šių 
vaizdelių turinį, bet neleidome. 
Už bilieto kainą galės sužinoti 
pastatymų metu... Ir jums tega
liu išduoti tiktai tiek, kad cik
las vadinasi „Raidžių pasėliai" 
ir susideda iš trijų daliu: Kalbos 
patarėjas ,Paskolos reikalu ir Ap
link mus... 

Eugenijos Būtėnas: Turime po
rą gabalų ligšioliniams Antro 
Kaimo pastatymams neįprasto il
gio, maždaug po dešimtį minu
čių. Viename iš jų, Antano Če
chovo monologe, aš pats esu 
neabejotina žvaigždė. Kitas — 
„Pensininkų klubas", parašytas 
pagal Kazimiero Barėno to paties 
vardo novelę... 

Juozas K.: Taipgi supažindin-
sim publiką su labai svarbiu iš
radimu, kuris, ko gero, gali iš 
pagrindų pakeisti mūsų gyveni
mą... Šiaipgi mes daugiau siekia
me parodyti, kaip gyvenamoji ap- . ^ ^ ^ ^ m n ^tmmų ^ ^ B Vldrfe, , dfiiT^. j a r a t ^ J a k I t y t f c 

linka atrodo mūsų akimis... Ji n r F.ugenijuK Būtina*, Romas Sukauskas. Jurgis RlSkus. Algirdas Titus Anta-
visada ir nebūtinai vien juokin- naitls, Juozas Kapačinskas, Dana Mikufieoė \z ., keletas neatpažintų cha-
i-, i raklerių. 

Jurgis Riškus: Bandėme prista
tyti keletą rimtų dramų, bet bu
vome tiesiog nujuokti nuo sce
nos... Švilpiančių, betgi, negirdė
jau... Tikiuos, kad ir mano gimi
nės Afganistane apie tai sužinos. 

Juozas K.: Juokai juokais, bet 
kaimynai sakė apie mūsų pasta
tymą Baltimorėje jau skaitę ir 
giminių laiškuose iš Lietuvos. 
Mat, ten buvo Amerikos Balso at
stovai, kai ką įrašė magnetofo
no juoston ir su mumis kalbė
josi... 

Eugenijus B.: Kadangi Balti
morėje buvome pirmą kartą, tai 
susidomėjimas buvo tikrai didelis. 
Kiek teko girdėti, atsiliepimai bu
vo geri. 

— Gal galėčiau paklausti ir 
rimčiau: Ką gi jums iš tikro tas 
Antras Kaimas duoda ir ar nesi
gailite jam paaukodami tiek 
daug laiko. 

— Daugelis žiūrovų jūsų, mie
las Romai, pasigedo pernykštėje 
Antro Kaimo programoje... Kaip 
jaučiatės vėl į grupę sugrįžęs? 

Romas S.: Reikia prisipažinti, 
kad gerokai jiems pavydėjau... 

Jono Jurašo 
dramos spektakliai 

Providence, L. L 
Providence miestas, Rhode 

Isiand. valstijos sostinė, yra ryti
nio Amerikos pakraščio vienas 
ryškiųjų kultūros centrų su spal
vinga ir Šimtametine šio regio
no praeitimi. Mieste yra Brown 
vardo universitetas ir kelios kitos 
aukštosios mokyklos, dailės mu
ziejai, bibliotekos, galerijos. Iš
skirtinai gyvas ir teatrinis gyveni
mas. Ypač aukštu lygiu ir kūry
bingumu pasižymi Trinity Sąuare 
Repertory Company pastatymai. 

I Vienam iš JŲ šiuo metu yra an
gažuotas ir režisierius Jonas Jura
šas. Jisai ten parengė Nikolai Er-
dman'o tragikomedijos "Savižu-
dys" pastatymą. Pjesė parašyta 
Maskvoje 1928 metais K. Stanis
lavskio ir kitų ano meto teatro 
garsenybių veikalas buvo labai 
vertinamas, tačiau nepriimtinas 
bolševikinės linijos partijai. Jono 
Jurašo surežisuoti dabartiniai 
"Savižudžio" spektakliai Provi
dence vyks nuo sausio 18 d. iki 
vasario 17 d. Teatro adresas: 201 
"VVashington St., Providence, R.L 
02903 (tel. 401 351 - 4242). 

Nauji leidiniai 
• TĖVYNĖS SARGAS, 1979 

į m., Nr . 3. Leidžia Popiežiaus Leo
no XIII Literatūrinis fondas. Re
daguoja Petras Maldeikis, 117 
Sunset Drive, Hot Springs, Arkan-
sas 71901. Administruoja Anta
nas Balčytis, 6819 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, 111. 60629. Šio nu
merio kaina —3 dol. 

Nuomones ir pastabos 

Vaikai jo eilėraščių 
nepasirenka 
deklamuoti 

„Tėviškės Žiburiuose" nema
žai parašo ir tokie, kurie turi 
„dabar daugiau laisvo laiko". 
Taip, pavyzdžiui, kalba apie sa
ve M. Dainius „Tėviškės Žibu
rių" 1979 m. 48 numeryje. Kar
tais įdomu pasiskaityti tuos vyres
nės kartos „laisvalaikio rašyto
jus", kaip jie su vaikišku naivu
mu nagrinėja visai jiems nepriei
namas sritis. Prieš kurį laiką, ke
li „filosofai" mokė Maceiną mo
ralės ir piktinosi Maceinos teigi
niais, kai šis įžvalgiai rašė, jog 
negalima kalbėti apie meno kū
rinio moralumą ar nemoralumą. 

Minėtame „Tėviškės Žiburių" 
numeryje M. Dainius pina su li
teratūriniais komentarais savo 
prisiminimus apie Verą ir Hen
riką Radauskus. Nupiešęs pašai
pų p. Radauskienės portretą su 
„pusėtinai pageltusiais nuo rūky
mo dantimis" (kaip gerai Dai
nius prisimena p. Radauskienės 

I dantis!), palyginęs jos lietuvių 
kalbą su „šanska rozmova", M. 
Dainius tvirtina su bešališko liu
dininko autoritetu, jog „Radaus
kų vedybos buvo praktiškas gy
venimo įvykis". Iš kitos pusės, 
M. Dainius naiviai prisipažįsta, 
jog Radauskas visad tylėdavęs jo 
akivaizdoje, nors „daug kas tvir
tina, kad Radauskas buvo gana 
šnekus". Ar neateina p. Dainiui 
į galvą, jog Radauskas tylėdavęs, 
nesgi ką galėjo jam pasakyti? 

Iš kai kurių M. Dainiaus ko-Ypač matydamas, kad ir be ma- j 
nęs jie programą atliko pagirti
nai. O tai buvo mano pirmoji 
proga Antro Kaimo ištisą spėk-

S l i t n f L f ^ S ' 6 " ; ?Z *"> * * Urbonas "Kankiniai ne- i nius vaizdžiai aprašo, kaip kartą 
šešiolikos metų... Dvasinis nuo- j į j g £ y Bagdanavičius "Braz- j Jo „tėvas (rusų) romansą uždai-

-

Naujo numerio turinys: A. Ka- Į mentarų matyti, kad jisai laiko 
sulaitis "Lietuvos byla Helsinkio Į save dideliu patriotu. Atrodo, ir 
ir Belgrado konferencijų švieso-ĮJo motina buvo tokia. M. Dai-

smūkis privertė vėl grįžti į "šei
mą" ir padirbėti, ~ , ^ . , „ . . , . .„ ... „_ 
, . | « Dievo dvasiai , J. Varnas Po

litiko kvalifikacijos", P .Balčiū-
Daruz AL; Tą patį klausimą ; n a s "Lietuvos švietimas istori-

galite kelti ir mūsų prievaiz-1 niuose rėmuose" K. Bartkus "Par-

faj . džionio ištikimybė savo, tautos I navo, tai motina taip supyko, 
kol nervai — . . . _ ; k a d v o s n ep a le ido į jį kočėlo". 

Nepatarčiau tokio patriotizmo 
taikyti Radauskui. M. Dainius, 
pavyzdžiui, klausia, kodėl Ra

dai. Jis irgi beveik metams buvo 
nusiėmęs... 

Titus A.: Aš kažkaip neturėjau 
per tuos metus progos išgyventi 
čia Romo taip gražiai nupasako
tų inspiracijų... 

tijų klausimu", M. G. "Rusini-

. — Su kokiomis nuotaikomis 
: gTlU ^ A g ° S ^ ^ i Ū k ' \ sutinkate dar vieną premjerą? rai ne kažin kokios... Galėtų pa 

kelti. Vis žadam sustreikuoti, bet 
niekas neišsigąsta... 

Jurgis R.: (matyt vis dar nega
lėdamas atsitokėti dėl anksčiau 
pareikšto nusivylimo): N e tam 
aš ėjau Biliaus kolegijon vaidy
bos meno studijuoti, kad būčiau 
tiesiog nujuoktas nuo scenos... 

Dana M.: Man tai jokios kole
gijos nereikalingos, o Antras Kai
mas padeda išvystyti Dievo duo
tą talentą... 

Eugenijus B.: Matote, Jurgį 
mes šiais metais išrinkome kan
didatu labiausiai pažengusio ak
toriaus premijai, tai jis taip su
rimtėjo, kad... 

Jūratė J.: Norite rimtai? At
sakysiu. Man Antras Kaimas pa
sidarė gyvenimo rutinos dalis. 
Ne ta prasme, kad būtų nusibo
dęs ar įkyrėjęs, gink Dieve, ne! 
Ir tas darbas ir bendradarbiai 
kasmet darėsi mielesni ir įdo
mesni... Taip, kad ir tie devyne
ri metai su Antru Kaimu praėjo 
lyg vienas trumpas sezonas... Ne
tyčia prasitariau,kaip ilgai dirbu 
Antrame Kaime... Šią klaidą ati

taisydama, norėčiau priminti, jog 
į grupę buvau priimta vos dvyli
kos metų... 

Romas Stakauskas: Vienintelis 
šito liudininkas bučiau turbūt tik 
aš vienas, Antrame Kaime daly
vaudamas nuo pat įsikūrimo... Ir, 
žinoma, mūsų prievaizda Titus 
Antanaitis... 

tis "1926 m. gruodžio 17 d. per 
versmas" ,M. Jonynas "Sovietinės 

J^ana M.: Su panika, savaime 
aišku... 

Juozas K.: Baltimorės pasiseki
mas davė naujų jėgų, sakyčiau... 

Eugenijus B.: Prieš metus lyg 
ir atsidūrę prieš Antro Kaimo 
"išsiskirstymo į vienkiemius" 
grėsmę... vėl, kaip čiabuviai sako, 
įrėmėm pečius, pridėjom nosis 
prie galąstuvo ir... rezultatus pa
matysite šį šeštadienį, šiandien, 
sausio 19 d. Playhouse... O gal 
ir kitą kurį iš dviejų sekančių 
savaitgalių... koresp. 

Nauja Lietuvių 

rašytojų draugijos 

valdyba 
I Lietuvių Rašytojų draugijos 

valdybą nariai slaptu balsavimu 
trejiems metams išrinko Alę Rū-
tą-Arbienę, Bernardą Brazdžio-
nį, Alfonsą Gricių, Bronių Rai
lą ir Tomą Venclovą. Jie patys 
pasiskirstys pareigomis. J revizijos 
komisiją išrinkti Andrius Mironas 
— Norimas, dr. Elena Tumie-
nė ir Pranas Visvydas. Jie visi gy
vena Los Angeles apylinkėje, Ca-
lifomijoje. 

Nuo 1970 m. Vasario 16 Lie
tuvių Rašytojų draugijos valdy 
ba buvo New Yorke. 

svamtomi kiti įvykiai bei proble
mos. 

Į dauskas „rašo okeanas, o ne van-
mo suintensyvinimas pavergtų j denynas? Gal ir čia Žmonos (fc* 
tautų mokyklose", J. Augustai- y. ruses) įtaka? Juk mums moky

tojai mokyklose aiškindavo, kad 
reikia sakyti Atlanto vandeny-

pilietybės grėsmė išeiviams" .Ap-! nas> ° fe okeanas". Tenka priei-
žvalginėje žurnalo dalyje teikia-l J £*** * * m e s j smokom^o 
mos informacijos iš krikščionis- : Radauskas taip ir neišmoko. KOKS . 
kasios demokratijos veiklos ir P £ t a d « * ? * , P ° e t a s - . 

- - ' Pasiskaitykit, gal, p. Dainiau, 
kiek apie žodžio vaidmenį moder
niojoj poezijoj, pasisemkit bent 
kiek žinių apie aliteracijas ir są
skambius, gal suprasite tada kaip 
ne vietoj Jūsų „komentarai" apie 
okeaną ir akacijas. Gal nerašy-
tumėt irgi tada, kad „vaikai (Ra
dausko) eilėraščių nepasirenka 
deklamuoti". Nustebsite, kad vis 
dėlto nemažai lietuvių neseka Jū
sų autoriteto („vienas mokyto
jas tvirtino") ir Jūsų paties pė
domis ir labai dažnai atsiverčia 
Radausko poezijos knygas, laiky- . 

; darni jį vienu iš rinktinių lietu
vių poetų. Skaitykit ir toliau, ką 
dar perprantate, „su ašaromis 
akyse". Nelieskit tačiau Radaus
ko: ir žmogus ir jo poezija liks 
visada Jums neįkandami rie
šutai. Dana Vasiliauskienė 

• 

m 
• SVEČIAS, 1979 m., Nr. 1 ir 2. Į 

Lietuvių evangelikų - liuteronų P* deklaracija (iš "pogrindinės 
laikraštis. Leidžia Lietuvių evange-I "Aušros" 12 numerio), prisimena-
likų liuteronų Bažnyčios Vyriau- m a s sovietxt nuteistasis Viktoras 
šioji taryba. Redaguoja kun. A. Tra-jP e t k u s> duodama daug lietuvių liu-
kis. Administruoja dr. Adelė Trakis. ]teronu v e i k l o s kronikos. Laikraštis 
Redakcijos ir administracijos adre-! iliustruotas, 116 psl. 
sas: 6620 S. St. Louis Ave., Chicago, I • SVEČIAS, 1979 m., Nr. 3 
IL 60629. Laikraštis išeina kas trys Naujame laikraščio numeryje vėl 
mėnesiai. Metinė prenumerata JAV, apstu religinių bei pastoracinių 
Kanadoje ir Australijoje — 4 dol., '• raštų. Ilgesnis yra V. Karoso 
Anglijoje 1,5 svaro, Vokietijoje — 
10 DM. 

Didelė dalis straipsnių religinio 

straipsnis "Karaliaučiaus universite
to sukaktis (1544 - 1979)". Apra
šomas išeivių evangelikų liutero-

pobūdžio. Tačiau netrūksta ir bend- Į nų kunigų ir Bažnyčios darbuoto-
rojo pobūdžio: prisimenamos kovos,jų suvažiavimas 1979 m. Marktbef-
dėl Klaipėdos (žvelgiant — į M. denfelde prie "VVuerzburgo ir Lietu-
Anyso knygą), rašoma apie maž-Į vos evangelikų reformatų Bažny-
lietuvj dail. Praną Domšaių', apie I ios XXXII sinodas. Tekstais ir nuo 
lituanistiką Kento universitete, traukomis pateikiama plati lietuvių 
perspausdinama Lietuvos laisvės ly- evangelikų liuteronų veikla. 




