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Šiame numeryje:
Poezijos datos mūsų kultūros raidoje: aštun
tosios poezijos šventės proga.
Ponchiellio opera „Lietuviai“: pokalbis su lib
reto vertėju Stasiu Santvarų.
Vytauto Mačernio, Henriko Nagio, Juozo 
Kėkšto, Alfonso Nykos-Niliūno ir Kazio Bra
dūno eilėraščiai.
Popiežiaus pjesė Krokuvos teatre.
Pokalbis su Viktoru Vizgirda, 1980 metų dai
lės laureatu.
Kad nepraleistume niekais emigracinio laiko: 
dail. Viktoro Vizgirdos žodis premijų įteikimo 
šventėje.
Lietuvių humoras apie okupantą.
Į Los Angeles atvyksta Antras kaimas: tele
foninis pasikalbėjimas su Chicaga. 
Tarptautinis dėmesys Pranui Domšaičiui. 
Nauji leidiniai.

Poezijos datos mūsų kultūros 
raidoje
Aštuntosios poezijos šventės proga

PONCHIELLIO OPERA „LIETUVIAI“
Pokalbis su libreto vertėju 

Stasiu Santvarų

Ar poezijos suklestėjimas iš
šaukia aplamai ir visą kul
tūrinį ūgtelėjimą? Ar visų kitų 
sričių kultūrinis išsisklei
dimas inspiruoja ir poezijos 
aukso amžių? Šį kartą čia de
taliau šių klausimų nesvars
tysime. Greičiausiai ir viena ir 
kita žadina kūrybinių pastan
gų aktyvumą ir brandina abe
jus sultingus vaisius.

Akivaizdžiai ir mūsų, lie
tuvių, kultūros raidoje reikš
mingieji ir teigiamieji jos posū
kiai ne kartą tiesiog tapte 
sutapo su vieno ar kito įsidėmė
tino poezijos leidinio pasi
rodymu. Arba vienos ar kitos 
nepamirštamos poezijos 
knygos ar aplamai naujo poezi
jos braižo metai tapo reikš
mingi ir visos mūsų tautos šako
tosios istorijos slinktyje.

Rašytinės mūsų poezijos pra
džia juk yra tie patys 1547 me
tai, kada pasirodė pirmoji lie
tuviška knyga. Martyno 
Mažvydo Katekizmo prakalba 
tiek savo tiesioginiu išsisa
kymu, tiek metrine struktūra ir 
visomis savo vaizdingumo 
priemonėmis jau yra poetinis 
kūrinys nuo pat pirmųjų amži
nai įsidėmėtinų eilučių: 
Braliai, seserys, imkiet mane 

ir skaitykiet, 
Ir tatai skaitydami 

permanykiet...
O vėlgi Kristijono Donelai

čio pirmosios “Metų” laidos 
data — 1818 metai. Juk tai 
naujųjų laikų lietuvių tautos 
kultūrinio subrendimo data, 
mūsų literatūros klasikos pra
džia.

1895 metais nuskambėję 
Maironio “Pavasario balsai” 
vėlgi buvo tikras viso tautinio 
atgimimo šuolis, kurio sulai
kyti jau buvo neįmanoma. 
“Pavasario balsų” išėjimo da
ta mums lietuviams reiškia tai, 
ką suomiams Sibelijaus “Fin- 
landijos” premjera ar “Kale- 
valos” išleidimas.

įsidėmėtinos ir nepriklau
somybės laikotarpio datos. 
Štai 1927 metais išeina Vinco 
Mykolaičio — Putino poezijos 

knyga “Tarp dviejų auŠtų”. 
Tai pomaironinės kartos žy
gio pradžia, kurios žingsnis iš 
karto čia toks stiprus, kad jo 
poveikį mūsų poezija jaučia 
dar ir šiandien.

Jeigu jūs vėl ieškotumėte mo
dernaus eksperimento gimimo 
datos mūsų poezijoje, tai ne
galėtumėt praeiti pro 1926 me
tus, kada pasirodė Kazio Bin
kio eilėraščių rinkinys “100 
pavasarių”. To paties Kazio 
Binkio redaguotoji naujosios 
mūsų poezijos antologija “Ant
rieji vainikai 1936 metais vi
same ano meto mūsų kultūri
nio gyvenimo kontekste irgi 
buvo neeilinis įvykis

Kai kurių įsimintinų datų 
reikšmė tačiau pastebima tik 
kuriam laikui praėjus, jau žiū
rint iš tam tikros perspek
tyvos. Tokia data buvo Jono 
Aisčio (tada dar Jono Kossu - 
Aleksandravičiaus) debiutas 
— jo poezijos knyga “Eilėraš
čiai” 1932 metais. O juk tai bu
vo naujųjų laikų intymiosios, į 
nieką kitą nepanašios, vėliau 
daug ką įtakojusios mūsų ly
rikos pradžia. Įsidėmėtinas ir 
Bernardo Brazdžionio “Ženk
lų ir stebuklų” rinkinio išleidi
mas 1936 metais ne vien tik dėl 
šios knygos literatūrinės ver
tės, bet ir dėl poezijos tiražo 
tūkstantinio ūgtelėjimo. O tai 
liudijo jau nepriklausomybės 
metuose išaugintos mūsų 
inteligentijos kultūrinių porei
kių platėjimą.

Turbūt į mūsų poezijos ir ap
lamai į mūsų kultūros ryškes
nes datas reikėtų įrašyti ir “Že
mės” antologijos pasirodymą 
jau išeivijoje 1951 metais. Tai 
ir naujo mūsų poezijos kelio 
pradžia, ir pirmas tokios apim
ties ir tokio svorio reiškinys 
lietuvių literatūros dabar
ties egzode. Šių metų 
Poezijos dienos Chicagoje ir yra 
skirtos šios antologijos išlei
dimo 30 metų sukakčiai.

Šiemet poezijos dienos Chi
cagoje įvyks gegužės 29 d. 
(penktadienį) ir gegužės 30 d.

(Nukelta j 2 psl.) 

Bostoniškėje Lietuvių encik
lopedijoje, rašant apie komp. 
Ą. Ponchiellį (1834 ■ 1886) ir jo 
operą „I Lituani“, tarp kita ko 
sakoma: „Ši opera buvo ren
giamasi statyti 1940 ir 
Lietuvos Valstybės teatre (lib
retą išvertė ir perdirbo St. 
Santvaras), bet okupacijos 
darbą sutrukdė“. Taigi Jūsų 
rankos ir širdis, atrodo, jau 
seniai yra priglaustos prie 
Ponchiellio „Lietuvių“. Tad ir 
lenkiamės, mūsų manymu, į 
labiausiai patikimą šaltinį, 
norėdami pasisemti infor
macijų.

— Sakykit, kas ir kaip lėmė, 
kad Ponchiellis savo operai 
pasiėmė libretinę temą, susie
tą su lietuviais dar tais lai
kais, kada pasaulyje apie 
Lietuvą ir lietuvius šį tą žinojo 
nebent istorikai?

— XIX a. apie Lietuvą Eu
ropoje buvo nemažai kalbama, 
bet gan dažnu atveju tos 
kalbos sukosi tik apie mirštan
čią tautą. Išgarsino mus 1831 
ir 1863 m. sukilimai buvusioj 
Lietuvos - Lenkijos valstybėje. 
Garsėjo tada pasauly ir Ad. 
Mickevičius su savo lietuviš
kom poemom „Gražina“, 
„Konradu Valenrodu“, „Ponu 
Tadu“ ir kt. Vadinasi, ir tie 
dalykai į lietuvius galėjo at
kreipti libretisto A. Ghislan- 
zonio (1824 - 1893) ir komp. A. 
Ponchiellio akis. Tačiau operos 
„Lietuvių“ atsiradimo tikro
sios priežastys, kaip man 
rodosi, slypi pačios Italijos 
istorijoj.

Nors italai jau buvo minimi 
prieš Kristų, nors Romos impe
rija pasižymėjo didele galybe,

nors ankstybieji viduramžiai 
supylė italų grožinės literatū
ros pamatus (Šv. Pranciškus, 
Dante Alighieri, Petrarca, Boc- 
caccio), bet XIX a. Italija dar 
tebebuvo suskaldyta į atskiras 
respublikas ir karalijas, val
domas ispanų, prancūzų ar 
austrų. Pvz., 1802 m. 
Napoleonas Bonaparte, nuka
riavęs austrus, kai kurias Itali
jos tariamai nepriklausomas 
respublikas sujungė į vieną 
valstybę, bet ir ta turėjo tar
nauti prancūzų interesam.

Italijos patriotai G. Mazzinis 
(1805 - 1872), G. Garibaldis 
(1807 - 1882), grafas Cavour’as 
(1810 - 1861) ir kt., Didžiosios 
prancūzų revoliucijos šūkių 
įkvėpti, pradėjo italų tautos 
išlaisvinimo ir suvienijimo 
kovas, kuriom vadovavo šiau
rės vakarų Italijos provincija 
Piemontas.

Tose kovose dalyvavo ne tik 
patriotai, politikai, kariai, bet 
ir menų kūrėjai. Tik pastarieji, 
kaip mes gerai žinom, svetimų 
valdžių priespaudoj negalėjo 
naudotis pačir^A italų patrio- 
tika, tai tų temų ieškojo svetur, 
kitų tautų kovose dėl laisvės.
G. Verdis (1813 - 1901) sukūrė 
operą „Nabucco“, kurioj apver
kiama žydų vergija Babilone. 
Tos operos žydų vergų choras 
savo plačiom metodinėm lini
jom bei gaiviais ritmais dar ir 
šiandien žmones jaudina. 
„Nabucco“ tendencijas labai 
gerai suprato ano meto italai, 
opera Italijoj turėjo didelį pasi
sekimą. Tas pat atsitiko ir su 
A. Ghislanzonio — A 
Ponchiellio opera „I Lituani“. 
Italai lietuvių kovas dėl laisvės

Vytautas Mačernis (1921 -1944) Vytauto Didžiojo universiteto Kaune stu
dentas 1939-1940 mokslo metais. Nuotraukoje poetas su studentų atei
tininkų meno draugijos „Šatrijos“ kepuraite. Vytautas Mačernis, jeigu 
būtų buvęs gyvas, tai Šiemet birželio 5 d. būtų sulaukęs 60 metų.

„ŽEMĖS" ANTOLOGIJOS 30 METŲ SUKAKČIAI

Gegužės mėn. žž:::; 1981 JAUNIMO CENTRE

Šių metų Poezijos dienų Chicagoje plakatas, sukomponuotas dail. Petro 
Aleksos, panaudojant Kazio Janulio pieAtą „Žemės“ antologijos viršelį.

sutiko kaip savo kovas dėl išsi
laisvinimo ir nepriklau
somybės. Ir, kaip rūsti istorija 
byloja, Italija buvo išlaisvinta 
ir savo sostinę Romoje atkūrė 
tik 1870 m.

— Kokia aplinkybinė genezė 
lėmė ir kieno iniciatyva buvo 

Vytautas Mačernis
PAVASARIS

Ūždamas per dangų šiltas marių vėjas
Neša grįžtančius paukščius per vandenis plačius
Ir, dainuodamas į sausumą atėjęs, 
Išmeta iš medžių jų supuvusius lizdus.

Ir nueina šniokšdamas per lygumas pilkąsias;
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų skaras: 
Saulės kamuolys plačiai palieja žemėn tąsyk 
Virupuliuojančios ir plūstančios ugnies upes.

Medžių pumpurai pilki, poškėdami dusliai,
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Džiūsta vėjuje ir saulėje visi keliai;
Ir širdis į tolumas melsvas įsižiūrėjus,
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas.

PANTERA

Savo sielą, alkaną kaip žvėrį,
Maitinu geriausiais žemės vaisiais;
Mokslu ir menu. Tegu ji gėris
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais.

Leidžiu jai ištvirkt ir atgailoti, 
Užsivilkus aštrią ašutinę.
Bet aš negaliu niekuo pasotint
Tos panteros, alkanos, laukinės.

Kūno narve ji nervingai vaikšto
Amžinybės sau kaip grobio geisdama —
Ilgis saulės nužertųjų aikščių,

Kur galėtų nemirtinga ir laisva
Meilės šoky suktis su dievais kartu,
Trypiant žiedus anemonų geltonų.

(Iš antologijos „2 e m ė“ 1951 m.)

rengtasi „Lietuvius“ pastatyti 
1940 m. Lietuvoje? Kodėl ši 
opera „rasta“ tik jau, galima 
sakyti, nepriklausomybės sute
mose, o neišgirsta ir nematyta 
Kauno scenoje dešimtmečiu ar 
anksčiau?

— Nepr. Lietuvoj Operos

teatro repertuarą aptardavo ir 
sudarydavo meno vadovybė, 
teatro direktoriaus pirminin
kaujama. Taigi ir Ponchiellio 
„Lietuvių“ įrašymą į reper
tuarą, jei mano atmintis 
neklysta, pasiūlė dirigentas 
Vytautas Marijošius. Jam 
buvo patikėtas operos diri
gavimas bei muzikinis veikalo 
statymas. Tad jis ir yra Jūsų 
minimos genezės autorius.

Kodėl „Lietuviai“ Kaune 
taip vėlai buvo „atrasti“ — yra 
sudėtingesnis dalykas. Be abe
jo, teatrui Ponchiellio opera 
buvo gerai pažįstama. Turėjom 
ir solistų, kurie būtų pajėgę 
savo vaidmenis padainuoti. 
Tačiau pirmą nepriklau
somybės dešimtmetį Valst. 
operos teatras tik kūrėsi, dar 
buvo silpnas orkestras, nors 
jaunas ir dailiai skambantis, 
bet negausus choras. Žinoma, 
ir su tokiom jėgom buvo 
galima „Lietuvius“ statyti, bet 
ar prideramai jie būtų su
skambėję?.. Berods, ne sykį 
operos meno vadovybė 
Ponchiellio veikalą pavartė, 
bet jos statymą vis atidėliojo, 
kol pagaliau visą mūsų šalį 
užliejo „moderni“ okupacijų 
banga.

— Ką gi reiškia en
ciklopedinė frazė... „išvertė ir 
perdirbo St. Santvaras"? 
Kodėl ir kaip reikėjo operos 
dramą perdirbti?

— Berods, romėnai yra tarę, 
kad „klysti yra žmogiška“. 
Klaidų yra padariusi ir 
Lietuvių enciklopedija. Nors aš 
pats enciklopedijai rašiau A. 
Ponchiellio biografiją, tą frazę 
„išvertė ir perdirbo“ į mano 
straipsniuką įrašė kažkuris 
redaktorius. Deja, istorija buvo 
truputį kitokia.

1939 m. rudenį ar 1940 m. 
pradžioj, kai „Lietuviai“ buvo 
įtraukti į kito sezono reper
tuarą, teatro vadovybė man 
paskyrė tokias pareigas: a) 
gerai susipažinti su veikalu, 
paieškoti, kas ten yra tai
sytina ir perdirbtina, b) po to 
nueiti į Italijos pasiuntinybę, 
per ją susisiekti su Ricordi 
leidykla, kuri saugoja italų 
kompozitorių teises, su tom 
įstaigom pataisas aptarti, 
gauti jų leidimą pataisom 
daryti. Tai tik šią savo „mis
iją“ dar nepr. Lietuvoj aš ir 
spėjau įveikti.

Tikrai miela šia proga prisi
minti, kad italai anuomet 
Valst. operos teatro pasi
ryžimą statyti Ponchiellio 
„Lietuvius“ sutiko su nuošir
džiu prielankumu. Džiaugėsi 
Italų pasiuntinybės žmonės, o 
Ricordi leidykla ne tik patai
som pritarė, bet ir leido supras
ti, kad kita veikalo laida bus 
pačių lietuvių perredaguota, o 
tekstai atspausdinti italų ir 
lietuvių kalbom. Bet kai bar
barai atėjo ne tik prie vartų, tai 
ir šie gražūs susitarimai 
nulėkė su vėtrom...

— Ar Chicagoje girdėsime 
tą perdirbtąjį libretą? O gal jis 
čia bus Jūsų dar kaip nors 
kitaip pakoreguotas?

— „Lietuvių“ dramos
autorius yra A. Ghislanzonis 
(jis parašė ir G. Verdi „Aidos“ 
libretą). Atseit, tai vyras, kuris 
su operine dramaturgija buvo 
gerai susipažinęs. Bet XIV a. 
Lietuva jam buvo labai toli
ma. Savo veikalo idėją ir vieną 

(Nukelta į 2 psl.)
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Opera “Lietuviai”
(Atkleta iš 1 psl.)
kitą sceną (tik ne tekstus, nėra 
„Lietuviuose“ ir tų įvykių, ku
riuos randame Ad. Mickevi
čiaus „Konrado Valenrodo“ 
Vaidilos sakmėje, nėra ir kitos 
romantikos, o tik viena kita tų 
įvykių užuomina; „Lietuviai“ 
originalus Ghislanzonio dar
bas) jis pasiskolino iš Ad. Mic
kevičiaus poemos „Konradas 
Valenrodas“. Ad. Mickevičius 
A. Ghislanzonį ir suklaidino. 
Visiem lietuviam, išskyrus Al
doną, jis davė vokiškus ar 
krikščioniškus vardus, Vytau
tą Didįjį pavaizdavo kaip aršų 

‘ kryžiuotį, lietuvių tautos išda
viką, Konrado Valenrodo 
priešą. Bet kaip Ghislanzonis 

• galėjo kitaip daryti, kai Ad.
Mickevičius lietuvio vaidilos

- lūpomis „Konrade Valenrode“ 
šitaip gieda:

Seniai puodžiau aš prūsą 
ir lietuvį,

Be prūsai jau kovoj dėl 
laisvės krito.

Lietuviai, vilkdami gėdingą 
būvį, 

i, Prie jos lavono žūva viens po 
kito

Ir kaip sūnai gimdyvę 
apraudoję, 

Jos laužo ugnyje kartu 
liepsnoja.

Kiti miškuos gėdingai 
slapukauja,

Kiti, kaip Vytautas, čionai 
puotauja.

Vertė V. kolaitis-Putinas
Tai tik tokios ir buvo 
Ponchiellio „Lietuvių“ prob
lemos — sulietuvinti veikėjų 
vardus, Vytautą „pakrikštyti“ 
kitu vardu, šen bei ten pako
reguoti jo tekstus nesgf Vy
tautas nebuvo kryžiuotis, 
nebuvo ir savo tautos išgama. 
Bet ar tai iš viso buvo rimta 
problema? Vertėjas minėtų 
pataisų iš tikro negali dideliu 
vargu vadinti.

— Ar Chicagoje dabar išgir
dima „Lietuvių" opera 
užgriebs lietuviškosios publi
kos patriotinius jausmus, ar 
vien tik gėrėsimės muzikiniu 
operos aspektu?

— Lietuvių tautos kovos dėl 
laisvės dar vis nesibaigia. 
Ghislanzonio - Ponchiellio 
^Lietuviai“ ir vaizduoja tas 
mūsų tautos kovas, opera bai- 

• įiama lietuvių pergale, tik Ker
nius, apsimetęs Valenrodu, 
mylimos Aldonos akivaizdoj 
miršta. Operos tekstuose ne
stinga lietuvių tautos skaus
mo ir patriotizmo, kai kur tie 
tekstai skamba kaip nūdienė 
mūsų patriotinė publicistika. 
Štai pavyzdys, kelios vaidilos 
Viltenio eilutėB, dainuojamos 
operos prologo pradžioj:

O Lietuva, o Lietuva, 
Mano brangi tėvyne!.. 
Kaip tu ištversi? Tavo 

narsūs vyrai 
Dar tiesia tau ranką... 
Argi apleido, argi apleido 
Mus Dievas?...

Esu tikras, kad Ponchiellio vei
kalas stipriai pasibels į 
lietuvių klausytojų širdis. Aiš- 

1 ku, tam pasibeldimui padės ir 
tikrai gera operos muzika.

' — Kas lėmė, kad po gana
sėkmingo šios operos statymo 
1874 m. Milano La Scaloj, 
pasauliniu pločiu jinai neiš- 
populiarėjo kaip koks „Faus
tas", „Aida", „Carmen" ir 
kitos ?

— Labai sunku pasakyti, 
kas lemia to ar kito veikalo 
amžių bei jo išlikimą. Patys 
italai Ponchiellio „Lietuvių“ 
dar nėra visiškai pamiršę — 
prieš dvejus ar trejus metus 
koncerto pavidalu jie buvo sta
tomi toj pačioj Milano La Sca
loj, vėl susilaukė gražaus pasi
sekimo.

Bet gal šiuo atveju bus šiek 
tiek kaltas ir pats operos auto
rius. Kiek mano patirtis pajė 
gia aprėpti, A- Ponchiellis 
buvo vienas tų kompozitorių, 
kuris tiesiog drastiškai karpė 

ir kaitaliojo libretisto tekstus. 
Dėl to, kaip man rodosi, 
nukentėjo kai kurie perso
nažai, ypačiai gi nukentėjo 
Konradas Valenrodas, nepa
gerino tai ir veikalo draminės 
sandaros. Ponchiellis savo 
„Lietuvius“ du ar tris kartus 
perredagavo — pradžioj 
veikalas buvo pavadintas 
„Lietuviais“ (I Lituani), paskui 
operą jis perkūrė ir ją pava
dino „Aldona“, o po to vėl grįžo 
prie „Lietuvių“ vardo. Visa tai 
liudija, kad kompozitorius 
norėjo savo veikalą išto
bulinti, bet meninės kūrybos 
pasauly juk ir tokio pobūdžio 
pasiryžimai ne visuomet būna 
sėkmingi. Antra vertus, gal čia 
truputį bus nusidėję ir patys 
italai, romantizmo laikus iš
gyvenę, ir ano meto veikalus 
pastūmėję į užmarštį.

— Kokius istorinius ar bent 
literatūrinius personažus 
matysime šios operos statyme 
ir kuriais balsais (bosas, teno
ras, sopranas..:) jie bus dai
nuojami?

— Adomo Mickevičiaus 
Konradas Valenrodas yra lite
ratūrinis personažas. Tačiau 
andai gyveno ir istorinis Kon
radas Valenrodas, vokiečių 
ordino didysis magistras 1391 - 
93 m. Istorikai teigia, kad tas 
istorinis Valenrodas ordiną 
pastūmėjo į nuosmukį. Gali
mas daiktas, kad ši aplinkybė 
ir įkvėpė Ad. Mickevičiui 
mintį, jog tai yra apsimetęs 
lietuvis, „pasiryžęs iš vidaus 
kryžiuočių ordiną sunaikinti. 
Kiti „Lietuvių“ personažai yra 
Ghislanzonio ir Ponchiellio 
vaikai. Tik Kernius (originale 
Walter, vėliau Conrad) mūsų 
redakcijoj yra legendinis 
Lietuvos kunigaikštis, turėjęs 
gTažią dukterį Pajautą.

Sudėtingas, surikus, bet ir 
vientisas yra Aldonas vaid
muo. Kerniaus - Konrado rolė 
sukurta tenorui. Lietuvos kuni
gaikštis Erdvilis, 
brolis, 
Vaidila 
įkvėpėjas ir palydovas, skirtas 
bosui. Dar yra trumputė 
Heraldo rolė. Tai ir visi „Lie
tuvių“ veikėjai.

— Chicagos Lietuvių opera 
ypač gali didžiuotis gerai pa
rengtu choru. Ar „Lietuviuo
se" bus progos chorui pasi
reikšti ir kokiose veiksmų 
scenose?

— Amilcare Ponchiellio

Aldonos 
parašytas baritonui. 

Viltenis, Kerniaus

MAIOLI ŽYDI AGUONOM

Kalnų Šlaitai — amfiteatras, kareivis — aktorius pilkas, 
dekoracija — uolos ir dūmai, alyvos ir kraujo aguonos. 
Einame tamsūs klajūnai gyvenimo lūžtančiais tiltais 
laisvės ir laimės išalkę, kaip vargias kasdienės duonos.

(Tie, kurie krito, karą pamiršo ir nieko nežino, 
laimingi, negirdi vaitojančio draugo, granatų sprogimo, 
Cairo, Mass Albanetta, San Angelo, Monte Cassino — 
jiems žuvo kaip sapnas, kaip jie).

Juozas Kėkštas (1915-1981) Argentinoje 1953 metais, kada jis buvo ten 
spausdinamo „Literatūros lankų“ žurnalo techniškasis redaktorius irto 
leidinio redakcinio kolektyvo narys.

Maioly mirtis ir kraujas, aguonom žydi Maioli.
Aguonos raudonos kaip kraujas, krauju žydi kalnai ir lankos. 
Ilgos lavonų eilės: bendran čia sugulė guolin 
anglas, prancūzas, italas, indas, graikas ir lenkas.

Henrikas Nagys „Žemės“ antologijos išleidimo metais.
Nuotrauka R. Urbonavičiaus

„Lietuviai“ laikytini vadi
namos gran operos pobūdžio 
veikalu, galima jį vadinti ir 
chorine opera. Statymo sunku
mus, kaip man regis, ir su
darys chorai. Pvz., Marienbur
go katedros aikštėje gieda ir 
dainuoja net trys chorai — 
vienas katedroj, kur į didžiojo 
magistro pareigas įvesdina
mas — Konradas Valenrodas, 
antras — minia aikštėje, trečias 
— į aikštę atvaromi lietuviai be
laisviai. Veikale yra ir dar viena 
kita panaši chorų susikryžia
vimo scena. Tikrai puikus, 
profesionaliai skambąs
Chicagos Lietuvių operos 
choras Ponchiellio „Lietuviuo
se“ turės žymiai daugiau darbo, 
negu kurioj nors kitoj operoj.

— Kuo pasižymi Ponchiellio 
operų muzika, kiek ir kur ji yra 
aukštame lygyje „Lietuviuo
se"?

— Amilcare Ponchiellis — 
italų muzikinio romantizmo 
kompozitorius. Jo opera „La 
Gioconda“ ir mūsų dienom dar 
vis tebestatoma ir tebedai- 
nuojama didžiuosiuose operos 
teatruose. Ir tai yra jo vai
nikinis kūrinys. „Lietuviuose“ 

atskamba puiki „Giocondos“ 
kompozitoriaus muzika, pla
čios melodijos, gan sudėtingi 
ritmai, savaiminga harmo
nija. Išgirsim šioj operoj vieną 
kitą ariją, vieną kitą ansamb
lį, na, ir nemažai chorinio dai
navimo. Kur to veikalo aukš
tas lygis — galėtų atsakyti tik 
išsami jo muzikos studija. Gal 
dalinai į tą klausimą atsakys 
ir lietuviai klausytojai, jie, tik
riausiai, nesidrovės parodyti, 
kas jiem toj operoj patinka.

•
— Esate gperos libretų 

meistras: tiek savųjų, tiek vers
tinių. Sakykit, kaip vertinate 
originalųjį „I Lituani" libre- 
tistą ir su kokiomis prob
lemomis susidūrėte, vers
damas jį lietuvių kalbon?

— Pradėdamas „Lietuvius“ 
versti į n ūsų kalbą, su atsi
dėjimu -erskaičiau A. Ghis- 
lanzon , dramą, išleistą atski
ra knyocle. Ir, vertindamas ją 
kaip to žanro kūrinį, susi
dariau tikrai gerą įspūdį. Bet 
kai įkibau į operos klavyrą, į 
po natom surašytus tekstus, 
tuoj pajutau, kad jau esu girioj. 
Komp. Ponchiellis daug kur su
ardė Ghislanzonio eiliavimą,

Juozas Kėkštas

Keliai, kuriais einam Ryman, 
be tiltų ir kelrodžių lūžta, akmeniu, dūmais ir dulkėm 
smaugia lakštingalų dainą ir vyšniom žydinčius sodus. 
Drauge, bedalis kaip aš, neklupk kely ir nepulki, 
nors nuovargis kerta tau kojas ir naktys užgula juodos. 
Mums kantatų ir himnų nereikia, nereikia patoso ir melo, 
mirtis prasta ir gyvenimas prastas. Laukt ilgiau negalėjom, 
vagabundų dalia nebemiela. Reikia antro galo 
nakties Pompėjai! Todėl čia ne gyventi, bet mirti atėję, 
karo Vezuvijaus lavą ant tanko ir šautuvo nešam.

Maioly mirtis ir kraujas, aguonom žydi Maioli.
Krauju, kaip aguonos raudonu, keistą lakštą istorijai rašom 
ir laisvę sapnuodami šaukiam: liberta vedi e muori!

Henrikas Nagys
DIDELIS MEDIS PRIE TURGA US AIKŠTĖS

Mane čia žmonės pasodino. Kažkada: seniai; 
prie šios dulkėtos turgaus aikštės.
Dabar aš didelis. Ir jų, šitų žmonių, namai 
po mano šakomis tokie maži ir baikštūs; 
jie, prisidengę pūvančiais pilkais stogais, 
drumstom langų akim nedrįsta į mane pažvelgti.

O aš išaugau lig dangaus. Mane perkūnai skaldo. 
Mano viršūnėn įsikimba vėtros kruvinais nagais 
ir drasko žiedus ir šakas. Ir šaltis 
žiemos naktim man kraują stingdo šakose, — 
bet mano rankos tvirtos: lyg iš akmenio nukaltos:

audringom naktimis aš paneriu jas į žvaigždynus 
ir aš jaučiu, kaip žvaigždės srūva man per pirštus 
ir debesys drėgni ir tirštos 
pajuodę ūkanos, iš vandenynų
ir jūsų milžiniškų miestų dūmų gimę...

O! aš jaučiu tada, kaip mūsų žemė 
erdvėj pašėlusiai ir kaip apsvaigus skrieja!
Aš paneriu rankas — ir mano kraujas dega... 
Aš paneriu rankas — mane migla užlieja-----
ir aš nenoriu niekad vėl matyti turgaus aikštės.

Ir kai žaibai kaip kraujo srovės srūva dangumi, 
ir kai ateina debesys, dusliai dundėdami, erdve 
ir paskandina dulkių sūkuriuos ir žmones ir gatves, 
keliu rankas — ir šniokščia jos juodiesiems debesims: 
ateikite! aš nuo padangių žaibo nebijau numirt!

šen bei ten atsisakė rimų, kai 
kuriuos posmus sutrumpino, 
kai kur ir kitokių žodžių pridėjo 
(galimas daiktas, su libretisto 
žinia ir pagalba). O tai ir 
sudarė sunkumų, sugriauta 
eilėdara net ir nusivylimą kėlė. 
Bet... operos veikale pirmoj 
eilėj žengia muzika, žodis toj 
muzikoj kartais ir 
paskęsta...

visai

jaus- 
žiūro-

— Kokius žmogiškus 
mus linkėtumėte mūsų 
vam atsinešti į „Lietuvių"spek
taklius ir kokius atsinešite 
patys, pakartotinai ir ilgai pa
dirbėjęs prie tos operos lietuviš
kojo įkūnijimo?

— Chicagos Lietuvių opera 
Ponchiellio veikalo statymu 
mini savo veiklos 25 metų 
sukaktį. Išeivinėse sąlygose tai 
didelio dėmesio vertas įvykis. 
Nuoširdžiausiai linkiu, kad 
Chicagos ir kitų Amerikos 
vietovių lietuviai į tuos visus tris 
spektaklius plauktų, kaip į retus 
ir nedažnai pasikartojančius 
atlaidus. Aplamai Ghislan- 
zionio - Ponchiellio „Lietuviai“ 
iš tikro yra mūsų patriotinė 
opera, ilgus metus laukusi, kad 
ir mes į ją savo ausis ir akis at-

(Iš antologijos „Ž e m ė“ 1951 m.)

(lš antologijos „Ž e m ė“ 1951 m.)

kreiptumėm.
Aš pats, jeigu pasiseks man į 

Chicagos „Lietuvius“ atvykti, 
patūnosiu kur nors salės ker
tėj, nes tokie įvykiai dar ir 
dabar mane labai jaudina.

k.b.

Popiežiaus pjesė 
Krokuvos 

teatre
Reta lenkų pjesė sukėlė tiek 

susidomėjimo, kaip “Mūsų Die
vo brolis”, šį pavasarį pasta
tytas Julijaus Slowackio teat
re, Krokuvoje. Dėl jos poveikio 
tik dalinai kalta autoriaus 
Karolio Wojtylos, dabar popie
žiaus Jono Pauliaus 2-jo, 
asmenybė. Ši pjesė stovi ant 
savo kojų — giliai žvelgia į 
žmogaus sielą, būdingai len
kiškos situacijos rėmuose 
sprendžia visuotines prob
lemas. Ją aprašo Lenkijoje lei
džiamas žurnalas anglų kal
ba, “Poland” (1981 balandis).

Tarp 1940-jų ir 1960-jų metų 
— šiame Auschwitzo ir Ka- 
tyno, Hitlerio ir Stalino var
dais paženklintame lenkų is
torijos tarpsnyje — Karolis 
Wojtyla parašė šešias pjeses. 
Jos pasiliko rankraščiuose, nes 
autorius niekad nemanė jų 
spausdinti. Iš tų Krokuvoje 
atrastų rankraščių sudarytas 
rinktinės Wojtylos poezijos ir 
dramos kūrinių tomas, kurį šį
met žada išleisti Znak leidykla 
Lenkijoje. Šios knygos lau
kiama pasirodant ir kitomis 
kalbomis.

Pjesės herojus, Adams 
Chmielow8kis, yra istorinė fi
gūra. Jis dalyvavo 1863 metų 
sukilime, pagarsėjo kaip dai
lininkas, bet vos sulaukęs 33-ių 
metų amžiaus pasitraukė iš 
meno pasaulio, tapo Broliu Al
bertu ir Tatrų kalnuose pasta
tė vienuolyną — prieglaudą pa
vargėliams. Įvade į savo pjesę, 
Wojtyla rašo: “Tai bandymas 
tirti žmogų. Pagrindinis vei
kėjas paimtas iš istorijos. Ta
čiau tarp charakterio ir ban
dymo įsiskverbti jo vidun yra 
sritis, kurios istorija nepasie
kia Nes tokia žmogaus sa
vybė, kad istorija negali jo iš
semti”.

Wojtylo8 veikalo režisierė 
Krystyna Ščukanska rašo, kad 
pjesės herojus yra unikalus as
muo, pagimdytas poetinės 
vaizduotės, kurios šaknys glū
di lenkų istorijoje, literatūri
nėje bei teatrinėje tradicijoje. 
“Mūsų Dievo brolis”, tai lenkų

Poezijos datos
(Atkelta iš 1 psl.) 

(šeštadienį). Abi dienas prog
rama prasidės 8 vai.; vak. 
Jaunimo centro karinėje. 
Penktadienį paskaitą apie “Že
mės” antologiją ir žemininkus 
skaitys Tomas Venclova, ir po 
trumpos pertraukėlės seks 
muzikinė dalis: žemininkų pos
mus, paverstus muzika, per
duos Judita Burgess, Emilija 
Sakadolskienė ir Linas Rim
kus. Šeštadienį vyks žemi
ninkų poezijos rečitalis. Jį 
atliks Kazys Bradūnas, arti
mai pakomentuodamas pačią 
poeziją ir autorius.

Poezijos dienas Chicagoje 
rengia Jaunimo centro Kul
tūrinės veiklos komitetas. 
Programą organizuoja ir jai 
vadovauja Kazys Bradūnas. 
Visi poezijos ir kultūrinio gy
venimo bičiuliai yra kviečiami 
ateinantį savaitgalį du vaka
rus paskirti mūsų poezijai. 
Kviečiami ateiti į abudu ren
ginius, jais pasidžiaugiant ir 
paliudijant kultūrinio intereso 
gyvastingumą išeivijoje.

k. brd.

romantinio herojaus portre
tas. Jis meta iššūkį Dievui, rei
kalaudamas žmogaus išlaisvi
nimo; jis ieško Dievo ir randa 
Jį žmoguje. Pjesės eigoje sub
tiliai kryžiuojasi du klau
simai: Kaip atrasti savo gy
venimo pašaukimą? Ir - kaip 
dalyvauti visuomeninės kai
tos raidoje? Pjesės veiksmas 
rutuliojasi pagrindinio veikėjo 
viduje; jo trajektorija — žmo
gaus kelias į savo paties defini
ciją — primena egzistencialis
tų dramatinę literatūrą.

Pjesėje nuolat iškyla revo
liucijos tema. Iš Julijaus Slo- 
wackio teatro scenos į žiūro
vus prabyla ne marksistinė, 
bet krikščioniška revoliucijos 
samprata. “Žmogaus porei
kiai viršija viso pasaulio me
džiaginės gėrybes”, — kalba 
pagrindinis veikėjas. “Žmo
gus turi save pakelti iki visų 
gėrybių. Iki pačių aukščiau
siųjų. Tačiau pykčio tam neuž
tenka. Reikia atjautimo.... Mai
tinti teisėtą pyktį, jį 
subrandinti, paversti jį kū
rybine jėga — vienas dalykas. 
Tačiau visai kas kita tą pyktį 
išnaudoti, kaip žaliavą, juo 
piktnaudžiauti”.

Savo jaunystėje Karolis Woj- 
tyla dažnai lankė Julijaus Slo- 
wackio teatrą Krokuvoje, ku
rio spektakliai formavo jo 
sceninę vaizduotę. Pjesės 
premjeros išvakarėse parašy
tame laiške, jis išreiškė “nuo
širdžią meilę šauniajam Kro
kuvos teatrui, susijusiam su 
didžiąją Tautinio Meno tradi
cija”. Anot režisierės Krysty- 
nos Ščukanskos, Krokuvos 
teatras dabar pergyvena atsi
naujinimą — jame galima 
jausti vienybę tarp publikos ir 
scenos, ypač pjesėse apie “tau
tos herojiškus ir tragiškus 
pasirinkimus, laisvės siekį, 
istorinėse akistatose“.

Prie tokių pjesių priklauso ir 
Wojtylos — Jono Pauliaus Ant
rojo “Mūsų Dievo brolis”,, ku
ris, režisierės įsitikinimu, bus 
įtrauktas į daugelio teatrų 
repertuarus visame pasaulyje.

K.Z.

NAUJI LEIDINIAI
• TECHNIKOS ŽODIS, 1981 

m., Nr. 1. Lietuvių inžinierių ir 
architektų žurnalas. Vyr. redak
torius — V. Jautukas, 5859 S. 
Whipple St., Chicago, IL 6Ų629. 
Administruoja A. Brazdžiūnas, 
7980 W. 127 St., Palos Park, IL 
60464. Metinė prenumerata — 6 
dol., studentams — 2 dol.

Minima žurnalo 30 metų sukak
tis, Bendradarbių 30 metų įnašas; 
Petroklastika — dabartis ir atei
ties perspektyvos; Aplinka ir 
rūgščių lietūs; Mirę ir mirštantieji 
ežerai; Gyvybės ieškojimas vi
satoje ir plati inžinierių bei archi
tektų veikla. Žurnalas gausiai 
iliustruotas.
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Pokalbis 
laureatu

Dail Viktoras Vizgirda, lie
tuvių dailės istorijon įėjusios 
Ars grupės narys, savo tapy
biniais darbais priklauso 
poimpresionistinei dailės sro
vei. Baigęs Kauno Meno mo
kyklą, kurį laiką dailės meną 
jis studijavo Paryžiuje. Grįžęs 
Lietuvon, dalyvavo organi
zavime Ars dailininkų grupės, 
kurią sudarė atskiros ir savai
mingos asmenybės, stipriai 
praplėtusios lietuvių dailės me
no horizontus. Minimi dai
lininkai savo darbus rėmė.lie
tuvių liaudies menu, su 
užsidegimu ir nerimastim ieš
kojo savo asmeninio kūrybos 
braižo. Dail Vikt. Vizgirdas 
Ars grupėj yra viena pačių 
savaimingiausių asmenybių, 
jis turi savo individualų stilių, 
jo darbai pasižymi ryškiai* 
spalvų kontrastais ir monu
mentalumu. Šių metų pradžioj 
jam paskirta 1980 m. Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos dailės premija. Ta proga 
užkalbinom dail. Vikt. Vizgir
dą, tik šiom dienom grįžusį į 
Cape Cod’ą iš Kalifornijos, pa
viešėjusį ir Havajų salose.

— Mielas Viktorai, Pačiam 
paskirta 1980 m. L.B. Kultūros 
tarybos dailės premija. Žino
ma, tai nėra aukso kalnas, ku
ris dailininką aprūpintų ilges
niam kūrybos laikotarpiui, 
veikiau tai yra paskatinimo ar 
prestižo dalykas. Kaip Pats 
jauties, tapęs laureatu, kaip 
žiūri į tokio pobūdžio premijų 
skyrimą?

— Bet koks atžymėjimas ar 
pagerbimas kąrtais veikia 
kaip vynas — pradžioje malo
niai svaigina, vėliau viskas iš- 

vr-------------- ----------------------------------------

Kad nepraleistume niekais 
emigracinio laiko

gąrucąa ir tenka grjžh j,kas- tien^^.^ųlVo^mBPtyri^u ^Aę4 : ..
dienybę: šluoti gnndis, rietis ninko Antano . Mažj9iio> '* Viktoro Vizgirdos ŽOCllS premijų įteikimo Šventėje

š.m. gegužės 17d. Clevelandesu žmona ir t.t. Premija yra kū
rybos įvertinimas, ar bent taip 
turėtų būti. Bet ką daryti, jei
gu komisija padarė klaidą: pi
nigus vis vien reikia paimti, 
nors ir turime tiek daug gerų 
dailininkų. Premija negali pa
kelti meno kūrinio kokybės, 
nes kiekvienas daiktas jau tu
ri savo vertę iš prigimties. 
Žmogaus darbo teisingas įver
tinimas (ir svarbiausia — lai
ku), yra visų laikų problema, 
su kuria visų pirma susiduria 
kritika, viešoji opinija, na, ir 
kiekviena jury komisija. Bet 
nereikia abejoti, kad premija, 
be paskatinimo tolimesniam 
kūrybiniam darbui, gali dar 
pakelti daikto kainą, paspar
tinti jo pardavimą, padidinti 
asmens orumą, pagerbti jį dar 
prieš mirtį su reikalu ar visai 
be jokio reikalo. Kiekvienu at
veju visa tai yra labai nau
dinga, išgavus premiją,reikia 
tik džiaugtis, priiminėti svei
kinimus ir gerti šampaną pa
gal savo amžiaus pajėgumą.

— Lietuvių dailės meno my
lėtojai pažįsta Patį kaip monu
mentalaus peizažo tapytoją. 
Bet kai kurie žinom, kad Pats 
meties ir į portretų kūrybą. Ir 
šie Tavo darbai pasižymi spal
vingu tapybiškumu. Kiek por
tretų jau esi nutapęs? Ar ren
gies šį žanrą plėtoti, kokie yra 
patys naujausi Paties tapyti 
portretai, kaip Pats tuos savo 
darbus vertini — kaip atvan
gą po peizažų, ar kaip naujus 
^grybinius ieškojimus?

— Turiu plėtoti bet kokį žan
rą, ne vien portreto, nes ne
daug laiko man jau beliko. 
Kada peizaže visos laisvės yra 
neribotos, tai portrete yra jau 
suvaržymų — vaizdinys turi 
būti panašus, jei ne į modelį, 
tai bent į žmogų. Bet portrete 
yra įdomių problemų spren
dimui: kompozicijos sudėtingu
mas, išraiškos įtampa, vaiz
duojamo asmens charakteris, 
jo aplinka. Kartais tenka at
gaivinti jau praėjusio dešimt
mečio linijas, restauruoti suny
kusias kūno dalis, išryškinti

otr. R. Bričkaus.
* ’L A
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merdinčią pasąmonę, ar paža
dinti užsnūdusią aistrą akyse. 
Geriau yra prisijaukinti gerą 
draugą pozavimui, ypač kada 
jis turi intelektualinių privalu
mų išraiškoje, negu .kaip pro
fesionalui gamiptį jbaldus sie
noms papuošti. Kiekviename 
portrete bandau Įatątatyti as
mens architektūrini monu
mentalumą. Ta pręblematypač 
buvo ryški, tapant paskutinį 
architekto J. Muloko portre
tą. Gustaitis išsikraustė iš ma
no namų tik tada, kai išvežė jo 
portretą. Kaip vaiduoklis dro
bėje jis mane vis pęrsekiojo. 
KirŠos, dri J. Girniau's, Paties, 
Pulgio Andriušio, Gimuvie- 
nės, G. Mikonienės, E. Gimbu- 

1

paskutinysis Brazdžionio, O. 
Šidlauskienės, keletas deko
ratyvinių žmonos portretų ir 
autoportretų — kiekvieną jų 
galima skirtingai suprasti ar 
interpretuoti. Portreto nei
giama problema, kad dažnai 
graužia nerimas dėl vaizduo
jamo žmogaus ar jo draugų pa
siruošimo suprasti visus tuos 
sunkumus ir bendrą pąvęikslo 
sąrangą. Lieka pagunda pa
taikavimui, tuo tarpu peizažas 
irgi yra gamtos portretas, bet 
čia tik paukščiukai čiulba.

— Teko nugirsti, kad lan
kydamasis Lietuuoj, e'si pa
daręs pluoštą Vilniaus miesto 
ir mūsų gimtojo krašto eskizų. 
Tuos eskizus perkėlus į dides
nes drobes, jau būtų lyg ir 
autentiškos Lietuvos atspin
džiai. Ar rengies tą kūrybinį 
užmojį realizuoti ? - s : -

— Visa medžiaga mano dar
bams yra pagrindinis šaltinis 
įkvėpimui, nors aš tam, netikiu 
— prisėdęs prie drobės papras
tai imu teptukus ir tepu. Ap
matai iš Lietuvos yra prisimi
nimų atpažinimas. Į kokius 
ieškojimus aš besimesčiąu, jie 
man diktuoja mano braižą po
būdį. Pro šią prizmę aš žvelgiu 
ir į amerikietišką ar havąjišką 
gamtovaizdį. Jie gal lepia ir 
mano sekančių darbų są
rangą. Iš tikrųjų tai, yra mano 
gyvenimo atspindžiai, rišan- 
tieji mane su gimtuoju kraštu, 
nuo kurio aš negaliu atsiriboti 
ir svetimoje padangėje, i,.,/

— Nesunku pastebėti, kad 
mūsų dienų pasauly, taigi ir 
dailės mene, yra apstas ieš
kojimų, klaidžiojimų, -netik
rumo, sauvaliavimo ir net pasi
metimo. Be abejo, tokiame 
sudrumstame vandenyne kar
tais žūna ir stambūs talentai. 
Pats turi tvirtą požiūrį į dailės 
meną, tai kaip žiūri į tas ap
raiškas? Ar tai yra “amžini” 
kūrybingo žmogaus bruožai, ar 
tai tik laikini mūsų išgyvena
mo laiko reiškiniai?

— Dabarties didelė dalis ieš
kojimų ir pasišvaisčiojimų ne-

1 •

r š r■ ■
.. 1I..& v w

B IT* * * *** * < f1 i *

t ■’

■ r

>.

H 1

Dailininkai Viktoras Vizgirdą prievienoji,savp darbų.
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va “kūryboje” yra mūsų eros skaitęs paskaitų, rašęs straips^ 
pasimetusio gyvenimo apraiš- nių, turi sutelkęs gausų kiekį 
kos. Bet yra ir amžinos tiesos, 
pagrįsti bandymai ir atra
dimai, -kurie-išliks laiko tėk
mėje. Kąrtais. žūna talentai, 
bet kąrtąis^ij,.,tūkstančius me
tų užmarštyje, merdinčias ver
tybes žippgjąs, iškasa iš žemės. 
Laikas tajypĮĮpąt.atsijoja ir vi
sa, kas yrą!1<pėpkavertiška.

— Palsgetai-pažįsti lietuvių 
dailės Sietlą/, kuriamą ok. Lie
tuvoj ^-į^eįpjjoj, esi ta tema

Nėra taftos,0 kuri neturėtų 
savo emigracijos. Vieni palie
ka savo kraštą ir išvyksta į pa
saulį, ieškpttaidi turtų, kiti — 
laisvės, dąr ftfti — artimo mei
lės ar gelbėdami savo gyvybę.

Tarpe jų šiandien blaškosi 
svetimuose "Žemynuose ir di
delė mūšą1 tautos dalis, bru
talios jčgd^ jir smurto auka, 
jungdama "ąavp likimą su mū
sų neramaus amžiaus panašių 
klajokiilį milijonais.

Bet ne visi išeiviai išsineša iš 
savo tėvynės tiktai kelionėje 
pasiramsčiuoti lazdą ir tuščią 
tarbą svetimai duonai susi
krauti. Ne visi, radę svetur 
prieglaudą ir prisisotinę, už
miršta savo praeitį, savo gim
tąjį kraštą ir jam pareigas bei 
neištrinamą skolą. O ypač to
kie kaip mes,kurie išvykome ne 
savo laisva valia ir ne iš tolo 

Viktoras Vizgirda. Ruduo Kalifornijoje.

skaidrių. Ar galėtum palyginti 
ok. Lietuvoj kuriamą dailę su 
emigracijos -x. dailininkų dar
bais? Ką jie turi bendra ir kuo 
jie vieni nuo kįtų skiriasi? Aiš
kiau tariant, ar visa tai yra tik 
atskirų žmonių kūryba, ar jau 
turim lietuyišką dailės mo
kyklą? t.,,

— Dabarties kūryba Lie
tuvoje turi savo polėkius. Sant
varkos doktrina (kuri sąlygoja 

viliojančioslaimės ieškoti.
Iškeliavę f nežinią, mes kar

tais parsivežam gimtosios že
mės saują, kad ilgiau jaus
tume artumą mums brangaus 
krašto, ne vien tik senosios 
gūžtos ilgesį ir viltį kada nors 
grįžti. Drauge išsinešėm ir 
daug mokslo ir meno talentų ir 
gyvą troškimą jais patobulinti 
ir pagausinti' mūsų tautos kul
tūrines vertybes, kad nepra- 
leistume niekais emigracinio 
laiko ir nepareitume kada nors 
ir net mirę namo tuščiomis 
raiikomis.

Deja, ne visos mūsų gerosios 
viltys ir nuoširdūs troškimai 
įsikūnija. Mūsų mokslo žinios 
tenka svetimiesiems, gimtasis 
žodis svetimoje šalyje miršta 
jaunimo lūpose, mūsų mu
zikos garsai nuskęsta sve
timam chaose, o dailininkų kū- 

bęsiveržiančias jėgas) ir eks
pertai nežino, kuris potėpis 
drobėje yra vien tapybinis, o 
kur prasideda jau socialistinis 
realizmas.Sąvokas sumaišė ir 
jau mirusio tapytojo J. Švažo 
tematika. Laivai, uostai, tiltai. 
Tuo tarpu darbo žmogaus pra
kaito ar džiaugsmo tose dro
bėse neįmanoma surasti. Jis 
buvo vienas iš daugelio, kurių 
kūryboje išryškėjo dabarties 
lietuvių tapybos pobūdis. Yra 
priežasčių, kodėl dailininkų 
kūryba Lietuvoje yra grėsmin
ga. Jų eksperimentinis menas 
siekia didelių laimėjimų. 
Išeivijos menininkų kūryba 
gimsta iš gilių praeities pri
siminimų, gal iš ilgesio slap
tingų burtų. Jos nenustelbia ir 
avangardinių naujovių maiša
tis. Ji bręsta toli nuo‘gimtojo 
krašto pagal individų prigim
tį, vietinių sąjūdžių tėkmėje. 
Lietuvių menininkus jungia 
kraujo ryšys ir gimtosios že
mės trauka. Jų kūryba turi 
bendrų bruožų, kurių ir prieš
taringas likimas nepajėgia 
išardyti. Lietuva poetų žemė. 
Ne tik žodis, bet ir spalva turi 
savo jambus, pagal graikų mi
tologiją artimus satyrai. Apie 
lietuvių dailės mokyklą mes 
tikrai galime kalbėti. Žinoma, 
Lietuvoje menininkai atsto
vauja trims milijonams, o šia
pus tik saujelei. Viešoje opi
nijoje belieka tik kiekybės 
paslaptis.

— Dėkui, mielas Viktorai, už 
pokalbį ir jam skirtą laiką.

Pasikalbėjimą užrašė St. S.

ryba taip ir lieka išblaškyta 
svetimose galerijose ar jau 
nesurenkama savųjų ir ki
tataučių pastogėse ligi jų nu
griovimo ir tų vertybių sunai
kinimo.

Ar ne tragiškas yra ir mūsų 
dailininko Jono Rimšos liki
mo pavyzdys? Kūrybinės aist
ros vejamas, jis nuklydo į to
limas džiungles ir egzotiškus 
salynus, jo darbai išgarsino 
svetimų valstybių meną, o pat
sai virto pelenais, išbarstytais 
Pacifike ties Los Angeles, ir tik 
mažuma jo kūrinių tepasiekė 
tėvynę...

Dažnai ir mūsų visuomenė 
kalta, kad menininkas neturi 
galimybių ir sąlygų ne tik pla
čiau pasaulyje reprezentuotis, 
bet ir sukurti išliekančios ver
tės duoklę savojo krašto bei sa
vosios tautos egzistencijai

Alfonsas Nyka-Niliūnas antologijos „Žemė" išleidimo metais — 1951. 
Nuotrauka Cezario Surdoko

Alfonsas Nyka-Niliūnas

ELDORADO i

Yra pasaulis nuostabus, kurio neranda niekas, 
Nors turi jį savy, kankinasi dėl jo.
Dėl jo aš viską šioje žemėje paniekinau, 
Norėdamas ten vieną valandą klajot!

Yra ten namas mėlynom langinėm, vienišas;
Name gyvena palikti vaikystėje žaislai;
Giliai vidudienio tyloje miega mano dienos,
Ir budi vėjas palaužtais sparnais.

Ant stalo vaza užmirštų gėlių; paveiksle senas Noe; 
Išblyškusiam lange išpjaustyti balandžiai šalia jo; 
Kilnus pavasaris erdve su paukščiais atplasnoja, 
Ir sutemų varpai išeina platuma klajot.

Ten aš, menkutis padaras, nubudęs pakeliu akis į aukštį; 
Rasoj įmirkęs ąžuolas ir mėlyna dangaus gelmė.
Ten šypsos rasoje sušlapęs plunksnas paukštis 
Ir šaukia vėl nubust gimtam name.

Tenai aš paimu ranka saulėleidį,
Ir senį vėją, tartum šunį, prie šalies vėduos,
O sienos laikrodį vėl prie savęs glaudžiu kaip lėlę, 
Žadėdamas jų nepalikti niekados.

Ten užkeikti ir mano begalinių, kaip sapnai, svajonių lobiai; 
Basi draugai, mergaitė, kas pavasarį atbėgdavus kieman; 
Ten šimtametis vėjas, rudenio lapus pagrobęs,
Kaip ištikimas šuo pareinant laukia
Ir saugo juos, kad atiduotų man.

Tenai mane namų vaiduoklis senas sau ant kelių pasodinęs, 
Kai tamsiaveidė sutema pareina iš toli,
Lyg sūnų rankom didelėm vėl apkabina
Ir prašo sunkiai vienumai jo nepalikt.

Aš taip norėčiau vėl kelius namo surasti, 
(Nes senis vėjas nebepakelia rudens naštos) 
Nuvest pagirdyti dienas, kaip gyvulių bandas, prie brastos 
Ir amžinai miegoti apkabintas vasaros karštos.

(Iš antologijos „Ž e m ė“ 1951 m.)

įprasminti. Juk dažnai dai
lininkas lieka ir mūsų pačių 
masės suniveliuotas pagal mi
nios skonį ir dienos poreikius, 
reikalaujant vien menkaver
čio pobūdžio kūrybos ar ama
tininko pagamintos puoš
menos. Mūsų rezidencijose 
įsiviešpatavusi liaudis dai
lininko mene dažnai ieško tik 
šeimininką reklamuojančios 
tematikos, — patriotizmo, 
herojinių žygių vaizdų, gim
tojo kaimo prisiminimų, o kar
tais ir paties savininko senos 
uniformuotos praeities, visai 
nepaisant esminio kūrinio ver
tybės saiko. Dėl to dailės pa
rodose paveikslai tokių lan
kytojų atsirenkami lygiai tokiu 
pat principu, kaip naujo buto 
baldai ar sienoms papuošti ap
mušalai.

Tą meninio skonio nuosmu
kį gerokai padidina dar ir gau
si bei pelninga atitinkamų pa
veikslų dirbėjų pasiūla ir kitų 
kūrėjų niekinimas.

Tad aukštesniam mūsų kū
rybos lygiui reikia ugdyti ir 
intelektualinę visuomenę, kuri 
sugebėtų atskirti amato ir me
no vertę. O tam reikalui di
delės reikšmės turi ir premijos, 
jeigu jos kompetentingų komi
sijų sąžiningai atrinktam kū
rėjui atsvertos.

Žinoma, mes nesame tiek 
turtingi, kad premijomis ga
lėtume užtikrinti mūsų kū
rybos tęstinumą ir menininko 
darbo sąlygas. Jokia premija 
jau meno kūrinio ir nepage
rina, bet ji vis tiek jį išskiria iš 
kitų, atkreipia į jį visuomenės 
dėmesį, o tuo ir patį kūrėją 
bent morališkai atlygina ir pa
žadina nuotaiką rytojaus dar
bui. Dėl to ir aš nuoširdžiai 
dėkoju už man čia pareikštą 
įvertinimą ir suteiktą garbę. 
Tik šioji premija tenebūnie 
man pensija, nes jaučiu, kad 
jos savo kūryba dar nesu užsi
tarnavęs.
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Tarptautinis dėmesys dail, Pranui Domšaičiui
Džiaugdamiesi Lietuvių fon

do rūpesčiu įgytąją dailininko 
Prano Domšaičio darbų kolek
cija, džiaugiamės ir tarptauti
niu dėmesiu, rodomu šiam 
talentingam mažlietuviui. Štai 
mūsų rankose Esmė Berman 
kapitalinės apimties liuksusi
nė knyga „Art and Artiste of 
South Africa“, išleista anglų 
kalba leidyklos A. A. Bal- 
kema, Cape Towne, Pietų Afri
koj. Tai iliustruotas biogra
finis žodynas ir istorinis 
skerspjūvis ryškiųjų tapytojų 
ir grafikų, kurie gyveno ir dir
bo Pietų Afrikoje nuo 1875 
metų iki šių dienų. Leidinys 
didelio formato, 368 puslapių, 
kuriame aprėpiamas daugiau 
kaip šimto metų laikotarpis. 
Tarp plačiai pasaulyje žinomų 
vardų išskirtinis dėmesys kny
goje tenka ir Pranui Domšai
čiui. Jį ir jo kūrybą aptariantis 
tekstas užima pusantro pus
lapio. Tai palyginti gana daug, 
kai visam leidiny dailininkų 
suregistruota net 700. Ir ki
tuose puslapiuose, liečiant isto
rinę meno slinktį Pietų Afri
koje, aptariant kryptis ir 
nurodant įvairių parodų šal
tinius Prano Domšaičio pavar
dė dar minima 14 kartų. Kny
goje duodama 600 iliustracijų

NAUJI LEIDINIAI

• LITUANUS, Volume 27, 
Number 2, Summer 1981. 
Lithuanian Quarterly Joumal 
of Arts and Sciences. Žurnalas 
anglų kalba yra leidžiamas 
Lithuanus Foundation, Ine. 
Redaktoriai: Kęstutis Girnius, 
Antanas Klimas, Tomas 
Remeikis, Saulius Sužiedėlis ir 
Jonas Zdanys. Šis numeris yra 
redaguotas Tomo Venclovos ir 

'9’'Ttimo Remeikio. Žurnalo admi- 
nistratorius — Jonas Kučė- 
nas. Redakcijos ir administra
cijos adresas: Lituanus, 6621 S. 
Troy, Chicago, IL 60629. 
Žurnalo metinė prenumerata 

ii — 10 dol., įstaigoms ir biblio- 
-ei ’tokoms — 15 dol.
-ve?: Visa šio numerio medžiaga 

yra skirta Vilniaus universi
teto 400 metų sukakčiai. Išskir
tinio dėmesio vertas, trečdalį 
viso numerio užimantis Tomo 
Venclovos straipsnis „Four 
Centuries of Enlightenment: A 
Historic View of The Univer- 
sity of Vilnius, 1579-1979“. Tai 
Vilniaus universiteto isto
rijos skerspjūvis iki pat šių 
dienų. Ir atrinktąja medžiaga 
ir objektyviais akcentais ši 
apžvalginė studija savo 
paskirtį atlieka visu šimtu pro
centų. Pauliaus Rabikausko, 
S.J. akademinis žvilgsnis 
krypsta į specialesnę prob
lemą. Jo raštas pavadintas 
„The Academy of Vilnius as a 
Lithuanian Institution“. Šią 
temą lyg ir pratęsia kun. Sta
sys Yla savuoju indėliu: „The 
Clash of Nationalities at The 
University of Vilnius, 1803— 
1832“.

Labai spalvingi ir univer
sitetinių atsiminimų pluoštai, 

. kuriuos čia pateikia Czeslavv 
Milosz ir Tomas Venclova.

Dokumentų puslapiuos skai
tome „A Letter to the Pre- 
sident of the USSR Academy 
of Sciences“ ir prie jo priglaus
tas redakcines pastabas.

Recenzuojamos šios knygos: 
Daniel Beauvois „Lumieres et 
Societė en Europe de l’Est: 
L’Universite de Vilna et les 
ecoles polonaises de L’Empire 
Russe, 1803-1832“ (Tomas 
Venclova) ir J. Kubiliaus reda
guota „Vilniaus universiteto 
istorija“ I tomas, 1579-1803; II 
tomas, 1803-1940 ir III tomas, 
1940-1979 (Vincas Trumpa).

Numeris iliustruotas univer
siteto architektūrinių ansamb
lių nuotraukomis. Aplamai šis 
Vilniaus universitetui skir
tasis Lituanus numeris yra 
vienas šio leidinio pačių 
geriausiųjų.

— darbų nuotraukų. Iš jų 50 
spalvotų. Praną Domšaitį 
atstovauja keturių jo darbų 
juoda-balta nuotraukos ir 
viena puslapinė spalvota jo 
tapyba.

Pabrėžtina dar ir tai, kad 
knygoje, plačiau nagrinėjant 
Prano Domšaičio kūrybą ir ieš
kant jos šaknų, rašoma: „The 
folk-art of Lithuania was a 
primary and lasting influence, 
both in spirit and in form“.

Vartant šį leidinį ir džiau
giantis tuo, ką kiti, visai ne 
lietuviai, rašo apie Domšaitį, 
ateina ir tokia mintis: ar nerei
kėtų mums bandyti surasti 
viską, kas tik apie Domšaitį 
yra parašyta? Ypač būtų 
įdomus laikotarpis tarp 1919 
metų ir 1932 metų, kada jis 
Vokietijoje reiškėsi su žymiai
siais vokiečių ekspresionis
tais. Didelis būtų darbas per
versti to laikotarpio vokiečių 
periodinės spaudos kultū
rinius puslapius, ieškant juose 
tuometinių parodų recenzijų ir 
kt. Ar negalima būtų tam dar
bui angažuoti Vokietijoje tebe
gyvenantį mūsų meno istoriką 
dr. P. Rėklaitį? Gal Lietuvių 
fondas savo rūpestį Domšai- 
čiu galėtų praplėsti ir šia kryp
ti™? k. brd.

Knyga apie 
lietuvių kilmę

Lietuvių tautos kilmė tebėra 
apgaubta legendomis, o pati 
esmė tebėra neišaiškinta. 
Moksliniu metodu mūsų tau
tos kilmė pradėta aiškinti XIX 
amžiuje, kai atsirado lygi
namoji kalbotyra. Ligi šiol 
buvo sukurta nemaža teorijų, 
aiškinančių lietuvių kilmę. 
Deja, į klausimą nebuvo atsa
kyta.

1979.XI.20 Lietuvos mokslų 
akademijos Istorijos insti
tutas Vilniuje sušaukė specia
lų seminarą, kuriame buvo 
nagrinėta lietuvių etnogenezė. 
Buvo skaityta 13 referatų ir 
diskutuota etnogenezės reika
lais. Š.m. pradžioje šie refe
ratai buvo „Mokslo“ leidyklos 
Vilniuje išleisti atskiru 120 
leidiniu „Iš lietuvių etnogeneJ 
zės“.

Po R. Volkaitės-Kulikaus- 
kienės, pratarmės ištisai 
atspausdinti šie referatai: V. 
Mažiulis — Apie senovės 
vakarų baltus bei jų santy
kius su slavais, ilirais ir 
germanais; Z. Zinkevičius — 
Žemaičių tarmė kilmės klau
simu; Al. Girdenis -r Kuršių 
substrato problema šiaurės 
žemaičių teritorijoje (fonolo
gijos dalykai); Ad. Tauta
vičius — Žemaičių etnogenezė 
(archeologijos duomenimis);
M. Jučas — Dėl vakarinių ir 
šiaurinių žemaičių ribų (pagal 
istorinius duomenis), G. Čes
nys - Jotvingių antropologija;
I. Papreckienė — Šiaurės lietu
vių etninė odontologija; Edv. 
Gudavičius — Lemoviai; Juo
zas Jurginis — Lietuvių kildi- 
nimas iš alanų ir herulių; F. 
Klimčiukas ir Al. Vidugiris — 
Iš etnolingvistinių ir religinių 
santykių istorijos baltų ir rytų 
slavų paribio zonoje; R. Mer
kienė — Išginimo ritualų ana
logijos bei arealai Lietuvoje ir 
vakarų Baltarusijoje (XI-XX 
a.); V. Milius — Etninės isto
rijos tyrinėjimai Lietuvių lite
ratūros draugijos „Prane
šimuose“. Visi autoriai pateikė 
daug medžiagos ir plačią lite
ratūrą lietuvių kilmės klau
simais, tačiau ir jie lietuvių 
kilmės klausimo neišsprendė. 
Gerai tiek, kad klausimą paju
dino ir paskatino istorikus, 
archeologus, etnografus, kal- 
botyrininkus ir kitus moksli
ninkus toliau šį klausimą 
studijuoti.

(bk)

Pranas Uomšaitis (1880—1965) Bėgimas i Egiptą (aliejus)
(ši dešinioji Pr. Domšaičio triptiko dalis Esmė Berman knygoj „Art 
and Artiste of South Africa“ spausdinama spalvota ir per visą didelio 
formato puslapį).

Kazys Bradūnas

VAKARO MALDOJ

Kai vakaro maldoj prašau kasdienės duonos, 
Užlieja sielą man javų laukai.
Rodos, einu einu alsuojančiais dirvonais, 
Po kojų sklaidosi pavasario rūkai.

Atleiski, Viešpatie, kad šitą pilką taką, 
Kad žemę taip svaiginančiai myliu, 
Ir kad širdis, Tau šitiek tepasakius, 
Pavirto vėl arimų grumsteliu.

IŠTROŠKUS

Duok man šalto šulinio vandens 
Iš tamsios senolių priemenios — 
Bus tvankioj kelionėje lengviau. 
Ir ąsotį sklidiną griebiau...
O nutiško į rankas, į saujas 
Ašaros ir kraujas.

(Iš antologijos „Ž e m ė“ 1951 m.)
t

Lietuvių humoras apie okupantą
Vincas Mincevičius. UMO- 

RISMO ANTISOVIETICO IN 
LITUANIA. 7-o della Serie 
„Lituania“. 1981 m. 233 psl.

♦
Itališkosios Eltos redakto

rius prel. V. Mincevičius paro
do daug gražios iniciatyvos ne 
vien redaguodamas Eltos 
informacijas, bet ir paruoš
damas ir išleisdamas atskirus 
leidinius Lietuvos klausimais. 
Taip jo jau yra išleista italų 
kalba šie leidiniai: 1. Kankinė 
Lietuva, 2. Persekiojimų kroni
ka, 3. Sibiras — lietuvių tau
tos kapinės (dvi knygos, I ir II
d.), 4. Lietuvos Bažnyčia
audroje, 5. Lietuvių kankinių 
dainos. Dabargi išleistas dar 
vienas prel. V. Mincevičiaus 
leidinys — „Umorismo anti- 
sovietico in Lituania“ — 
Antisovietinis humoras Lietu
voje.

Čia prel. Mincevičius rūpes
tingai surinkęs anekdotus 
prieš Lietuvos okupantą, pasi
rodžiusius laisvojo pasaulio 
spaudoje, kai ką paėmęs net ir 
iš Lietuvos spaudos, pagavęs 
iš gyvų pasakojimų, o daugelį 
ir „sulietuvinęs“ — iš kitur 
žinomus humoro gabalus 
pritaikęs lietuvių reikalui. 
Sudarytas stambus pirmas 
šios rūšies rinkinys, labai 
gyvai pavaizduojąs okupanto 
priespaudą, prievartą, išnau
dojimą, nešamą skurdą. Tai 
įspūdingas sąmojaus ginklų 

arsenalas pavergtos tautos, 
kuri siekia panaudoti visas 
priemones kovai prieš okupan
to priespaudą, net ir humoru 
siekiant pasaulio viešosios opi
nijos prielankumo.

Tie humoro gabalėliai vaiz
dūs. Pvz.: komunistų partijos 
sekretorius A. Sniečkus, lanky
damas vieną fabriką fklausia 
darbininko, kaip jis vadinasi. 
Tas atsako: „Esu krikštytas 
Jonu. Kai atėjo rusai pradėjo 
mane vadinti Ivanu. Kai man 
pavyko, kaip JAV piliečiui 
grįžti į Ameriką, mene vadino 
John, o kai dabar vėl grįžau į

Scena iš „Antro kaimo“. Iš kairės į dešinę: Juozas Jūratė Jakštytė, Romas Stakuuskus ii Juozus Kapa- 
Aleksiūnas, Eugenijus Būtėnas, Jurgis Riškus, činskas. Nuotr. Algio Stasiulio

I Los Angeles atvyksta
Antras kaimas

Telefoninis pasikalbėjimas su Chicaga

— Alio. Ar čia garsioji Chica
gos Playhouse salė?

— Čia Playhouse baras. Su 
kuo jŪB?..

— Girdėjau, kad ten dabar 
Antras kaimas repetuoja...

— Tuojau pašauksiu... 
(Girdisi: „Ei, Džio!.. Juozai, čia 
tau!“).

— Aleksiūnas.
— Aš iš Los Angeles...
— O aš iš Pumpėnų... Ko 

tamstai?..
— Nejuokaukit. Norėjau 

pasiteirauti, ar Antras kai
mas...

— Kalba... Esu didesnė jo da
lis.

— Norėjau sužinoti, ar į Los 
Angeles gastrolėms atvažiuo
site pilnu sąstatu?

— Sąstatu? Kokiu sąstatu?! 
Jūs turbūt ne tą numerį... 
(Girdėti: „Ar Antras kaimas 
turi kažkokį sąstatą?“.... Jeigu
reikalas eina apie pinigus, tai 
geriau duok man...“).

Čia Kapačinskas. Irgi Juo
zas. Antro kaimo iždininkas... 
Mums galite ir čekį ir pašto 
perlaidą... Gyvais pinigais 
nėra saugu...

— Norėčiau apie gastroles į 
Los Angeles... Kaip vyksta 
pasiruošimas?

— Pasiruošimas vyksta ge
rai... Aš jau keturias dienas 
nemiegojau, nes...

— O ką darote naktimis?
— Naktimis irgi miegu, 

savaime aišku... Čia pas mus 
visi naktimis miega... Bet jeigu 
jūs plačiau apie programą, tai 
aš jums Jūratę. „Drauge“ rašė, 
kad ji ir profesionalė, ir su Ant
ru kaimu pusė šimtmečio... 
(„Ei, Jūra, čia kažkas tavęs 
nori!“).

— Jakštytė kalba... Jūs apie 
programą? Dažniausiai, ruoš
damiesi gastrolėms, išren- 
kame geriausiai pasisekusius 
gabalus iš kelių paskutinių 
programų, tačiau šių metų 
programa buvo turbūt stip
riausia, tai ją ir atvešime 
mažai tepakeistą... Pridėsime, 
žinoma, keletą iš anksty
vesniųjų.............Oldies būt
goodies“, kaip anas sakė...

— Su kokiais sunkumais 
susiduriate besiruošdami?

— Sunkumais? Čia jus gali 
geriau apšviesti mūsų seniū
nas Eugenijus Būtėnas. Jis 
administracijos ekspertas... 
Klausyk, Eugenijau... Kores
pondentas iš EI Ei nori suži
not apie mūsų pasiruošimą...

— Eugenijus čia... Kai tik 
mūsų žvaigždėms buvo pami
nėtas kvietimas į Hollywoodą, 
visi puolė į darbą: Juozas Alek
siūnas susidėjo pusmetinę...

Lietuvą, mane visi vadina 
Kvailiu.

Vėl kitas: Vilniaus autobuso 
konduktorius prašo: „Ponai, 
pasislinkite į priekį“. „Sovie
tinėj Lietuvoje nebėra ponų“, 
sumurma vienas keleivis. „Bet 
autobuse nėra ir draugų — jie 
važinėja automobiliais“, — 
atšauna konduktorius. J. Pr. 

Jūratė pasipraktikavimui savo 
universitete pasiėmė vyriau
siąjį Elvyros vaidmenį Noel 
Caward’o „Blyth Spirit“ pasta
tyme... Jurgis Riškus net repe
ticijas pradėjo lankyti, o jo 
naujavedė žmona savanoriš
kai pasisiūlė ir šviesas ir gar
sus tvarkyti... Į darbą įsijungė 
ir porai metų kažkur pradin
gusi Vaigalė Kavaliūnaitė... 
Gal ir su ja norite? Ji čia kaž
kur kabo aplinkui... Vaigale, 
pasakyk čia į ragelį, kokios 
tavo problemos, gastrolėms į 
Los Angeles besiruošiant...

— Vaigalė...Vaidinimas man 
nei staigmena, nei problema... 
Kai išgirdau, kad mano publi
ka manęs pasiilgo, tai ir su
grįžau. Kaip aš galiu skriausti 
savo publiką?.. Užtikrinu, kad 
tiems, kurie atsilankys manęs 
pamatyti, malonumas bus nė 
kiek nemažesnis negu man 
vaidint... Jau čia Eugenijus vėl 
iš manęs ragelį plėšia... (Girdė
ti: „Užteks tau, Vaigale... Yra 
rimtesnių dalykų aptarti...“).

— ... Nepaisykit Vaigalės. Ji 
turbūt juokauja... O ir aš pats 
barzdą gražiai apsikarpiau, 
kad būčiau patrauklesnis Kali
fornijos merginoms... Nesgi 
visi žino tą dainą, kur jūsų 
Beach Boys kadaise dainuo
davo: „Norėčiau, kad visos 
merginos būtų kaip kalifomie- 
tės...“ Cha, cha, cha... Tik kad 
tas mūsų iždininkas per daug 
pinigus suspaudęs... Bet šiaip 
tai sunkumų jokių nėra. Ne
bent Riškui. Ei, Jurgi, pasa
kyk čia žmogui, su kokiais var
gais susidūrei, besiruošdamas 
su Antru kaimu...

— Esu Jurgis Riškus ir su 
antrąkaimiečiais besiruoš
damas neturiu jokių proble
mų, nes aš su jais jau keleri 
metai' nesikalbu. Savo roles 
išmokstu tik korespondencijos 
būdu... I Los Angeles važiuoju 
su malonumu, nes girdėjau, 
kad Kalifornija turi griežtus 
oro taršos įstatymus... Bent, 
sakau, tyru oru pakvėpuosiu... 
Argi ne, Rita?

— Čia Riškienė, Jurgio žmo
na... Su Antru kaimu dirbu pir
mus metus ir tikiuosi, kad Los 
Angeles žiūrovai su manim 
bus švelnesni ir man atlai
desni, negu' Antro kaimo akto
riai, o ypač jų prievaizda...

— Galgi galėčiau ir aš keletą 
žodžių su prievaizda? Ypač 
apie jūsų statomų veikalų idė
jas, apie scenines plonybes... 
Gal galėčiau su ponu Anta
naičiu? (Balsai: „Pašaukit 
Titų... Kur Titus?.. Jis sceną 
plauna!.. „Žinai, čia per repe
ticiją visi cigaretes ant grin
dų...“).

— Mūsų prievaizda per daug 
šiuo metu užimtas režisūri
niais darbais... Bet iš tikrųjų su 
juo nebus per daug apie ką kal
bėt... Jei vieną kitą škitelį ir 
parašo, tai šiaip jis gerokai 
atsilikęs nuo gyvenimo...

— Tai iki pasimatymo gegu
žės 30, (8 v.v.) ir 31 (12.:30) 
parapijos salėje!... skautas

William Saroyan

Mirė rašytojas 
William Saroyan
Žymus amerikiečių rašyto

jas William Saroyan gegužės 
18 d. mirė Kalifornijoje. Mirė 
vėžiu, sulaukęs 72 metų. Jo 
tėvai buvo emigrantai iš Armė
nijos. Ir pats rašytojas savo 
armėniškos kilmės niekur 
neslėpė.

Rašytojas į save dėmesį at
kreipė jau pačia pirmąja kny
ga, trumpų apsakymų rinki
niu „The Daring Young Man 
on the Flying Trapeze“ (1934). 
Dar labiau pagarsėjo savo dra
mos kūriniais: „My Heart’s in 
the Highlands“ (1939) ir „The 
Time of Your Life“ (1940). Už 
pastarąją dramą paskirta jam 
Pulitzerio premija. Labiausiai 
buvo skaitoma jo prozos kny
ga „The Human Comedy“. 
Joje apsčiai yra ir paties auto
riaus autobiografinių bruožų. 
Šis ir kiti Saroyan’o veikalai 
yra paversti ir filmais.

Rašytojas gyvenime yra 
pakėlęs nemažai vargo ir kito
kių rūpesčių, kai, jam esant 
vos 3 metų, mirė tėvas, o moti
na nepajėgė keturių vaikų 
išmaitinti. Anksti reikėjo savo 
jėgomis kapstytis gyveniman 
ir verstis kuo papuola. Savo 
veikaluos sprendė labai gyve
nimiškas problemas, nors pats 
buvo kietas individualistas ir 
visai nepaisė, ką kiti sako apie 
jo kūrybą. Kai kartą britų kriti
kas prikišo jo veikalams 
disciplinos stoką, tai William 
Saroyan jam atkirto: „Jūs 
negalite norėti, kad armėnas 
pasidarytų anglu“.

ATSIUSTA PAMINĖTI
• EGLUTE, 1981 m. kovo - 

balandžio mėn. numeris. Lietu
viškas vaikų laikraštėlis išeivijo
je. Leidžia Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys. Vyr. redaktorė 
sės. O. Mikailaitė. Administratorė
— Danguolė Sadūnaitė. Metinė 
prenumerata — 7 dol. Redakcijos 
ir administracijos adresas: Eglutė
— Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn., 06260.

Daug velykinės ir pavasarinės 
nuotaikos eilėraščiuos, apsaky
muos bei piešiniuos. Priedo — gal
vosūkiai, kryžiažodžiai, gamta ir 
aplinka, pačių vaikų kūryba.

• SVEČIAS, 1980 m., Nr. 3-4. 
Lietuvių evangelikų liuteronų laik
raštis. Redaguoja kun. A. Tralus, 
6620 s. St. Louis Avė., Chicago, 
IL 60629. Administruoja dr. Adelė 
Trakis. Laikraštį leidžia Lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčios 
vyriausioji taryba. Išeina kas trys 
mėnesiai.

Šio numerio temos: Tikėjimo 
šventė, Meilė skelbia, Augsburgo 
Konfesija, Tarnaujanti meilė, 
Bažnyčia pastatyta, ant Kristaus 
išpažinimo, Kas Dievą myli, 
“Reformacija Lietuvoje”, Taip iš
gelbėti Donelaičio “Metai”, Vi
durnakčio saulė:? sūnus, Donelai-. 
us, it v. liut. kunigas, lietuvybės 
tarnyboje, kun. M. Preikšaičio 
Vasario 16-tos malda, Is mūsų 
veiklos, !š viso papaulio, Mūsų mi
rusieji, Aukos.

Leidinio metinė prenumerata 
JAV, Kanadoje ir Australijoje — 4 
dol., Anglijoje — 1,5 svaro, Vo
kietijoje — 10 DM, atskiras nu
meris Amerikoje — 1 dol.
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