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Žygiuoja beletristika!
Nežinia nei kaip, nei kada 

mūsuose ’yg ir susidarė nuo- 
ntonė, jog lietuvių grožinės li
teratūros pirmose eilėse ly
giuojasi poetai, o tik už jų 
nugaros rikiuojasi beletristai. 
Vargu ar tai yra gryna teisy
bė. Ir aplamai ar tikslu šitaip 
grožinę literatūrą sverti ir jos 
vertę skaičiuoti kaip tapačius 
vaistų lašus. Juo labiau šiuo 
momentu, kada prieš akis du 
laureatai prozaikai. Kaip žino
me, “Draugo” romano konkur
są laimėjo Birutės Pūkelevi
čiūtės romanas "Devintas 
lapas", o JAV Lietuvių Bend
ruomenės stambiąja premija 
išskirtas Jurgio Jankaus apy
sakų rinkinys "Paparčio žie
das". Premijuoti abiejų rašyto
jų veikalų rankraščiai. Turbūt 
turint minty Lietuvių Bend
ruomenės premiją, spaudoje 
jau pasirodė lyg ir sugestijos 
nekreipti dėmesio į kūrybos 
rankraščius, lyg jų vertė pasi
darytų kur kas geresnė jau at
spausdintoje knygoje. Tai ne
gi, sakysim, Leonardo da Vinci 
ar Rembrandto paveikslas tik 
tada bus ko nors vertas, kai 
stalius ar dailidė jį įrėmins.

Nežiūrint kas ir kaip savo 
“išmintį” 
mentu su 
veikalais 
gyvenimo
proza. Ir ar tik dabar? Ir ar ji 
visada turėjo trauktis iš kelio 
įsibėgėjusiai poezijai? Anaip
tol!

Didžiuojamės savo senąja 
poezija — liaudies daina. Esa
me apsišaukę dainų, taigi ir 
poetų tauta. Bet argi prastes
nė ir anų dainų bendraamžė 
lietuviškoji liaudies pasaka? Ir 
jos tomų tomai nėra plonesni nausko, Icchoko Mero, Eduar- 
už dainų. O ir grynai vertės at
žvilgiu kuo ši pasakų beletris
tika yra menkesnė už dainas? 
Užtektų čia prisiminti bent še
devrų šedevrą “Eglės, žalčių 
karalienės” pasaką. 0 kur dar 
įvairių įvairiausios pasakų rū
šys, padavimai, legendos ir vi
sa kita. Ir ar ne jų liaudinės 
šaknys ir individualioje mūsų 
literatūroje išleido tokias atža
las kaip Vinco Krėvės “Daina
vos šalies senų žmonių pa
davimai”?

berodytų, Šiuo mo- 
dviem premijuotais 
mūsų literatūrinio 
priekyje žygiuoja

Kadaise juk ir vyskupas Mo
tiejus Valančius pats pirmasis 
žygiavo su beletristikos vėlia
va, joje spindinčiai įrašęs ir 
“Paaugusių žmonių kny
gelės”, ir “Vaikų knygelės”, ir 
“Palangos Juzės” vardus. Ir 
argi ne šitos prozos knygelės 
išmokė tautą skaityti ir vėliau 
suprasti Maironio posmus.

O ir nepriklausomybės 
dešimtmečiuos argi nebūtume 
gerokai tušti be Vinco Myko
laičio - Putino “Altorių šešėly” 
ir be Ievos Simonaitytės 
“Aukštųjų Šimonių likimo”.

Šiandien okupacinėse kū
rybos sąlygose mūsoji proza tė
vynėje ne kartą atrodo, kaip 
tas Guliveras, suraišiota par
tinių liliputų. Bet vis tiek jau
čiama, kad jos šaknys iš lietu
viško podirvio dar neišrautos. 
O ką jau bekalbėti apie net ir 
sunkiausiose aplinkybėse 
parašytus Vinco Mykolaičio — 
Putino “Sukilėlius”: jų tikrai 
jokie šiandieniniai muravjo- 
vai jau nenugalės!

Jeigu prie viso to dar pridė
sime ir laisvojo Vakarų pasau
lio lietuviškosios prozos 
dešimtmečių derlių: Vinco Krė
vės, Jurgio Savickio, Igno Šei
niaus, Antano Vaičiulaičio, 
Vinco Ramono, Pulgio And
riušio, Jurgio Jankaus, Petro 
Tarulio, Birutės Pūkelevičiū
tės, Mariaus Katiliškio, Fabi
jono Neveravičiaus, Juozo 
Krumino, Antano Rūko, An
tano Škėmos, Juozo Švaisto, 
Alės Rūtos, Stepo Zobarsko, 
Liudo Dovydėno, Jurgio Gliau
dos, Kazimiero Barėno, Algir
do Landsbergio, R. Spalio, 
Aloyzo Barono, Albino Bara-

do Cinzo, Nelės Mazalaitės, ' 
Česlovo Grincevičiaus, Juozo 
Kralikausko, Vytauto Volerto, 
Kazio Almeno, Vytauto Alan
to, Petronėlės Orintaitės, Karo- 
lės Pažėraitės, Kotrynos Gri- 
gaitytės, Juliaus Kaupo, Agnės 
Lukšytės, Vytauto Tamulaičio, 
Balio Gražulio, Danutės Brazy- 
tės - Bindokienės, Nijolės 
Jankutės - Užubalienės, Pau
liaus Jurkaus, Andriaus Nori
mo, Jurgio Janavičiaus, Juozo 
Tininio, Stasiaus Būdavo, Ana-1 kokybinį ir kiekybinį monu-

POKALBIS „DEVINTĄ LAPĄ“ ATVERTUS
Kai trisdešimt pirmąjį 

„Draugo“ romano konkursą 
laimėjusi Birutės Pūkelevi
čiūtės knyga „Devintas 
lapas“ jau yra atspausdinta ir 
netrukus bus įrišta, kai beliko 
tik savaitė iki premijos įtei
kimo iškilmių Clevelande, yra 
pats tinkamiausias laikas už
kalbinti autorę laureatę. Žino
me, jog smalsų skaitytoją 
masina ne tik pati knyga, bet 
ir visa tai, kaip ir kodėl ji pasi
rašė. Todėl ir skaitytojas, ir 
laikraštininkas nori pasi
kalbėti ne tik su knyga, bet ir 
su jos autore, kad toks dvigu
bas dialogas su kūrybiniu 
žodžiu būtų kuo pilnesnis, kuo 
tiesioginesnis, būtų lyg ir įva
das į pačios knygos skaitymą. 
Tad ir klausiame.

— Kokie buvo „Devinto la
po" rašymo paskatai?

— Man atrodė, kad skaityto
jui gali būti įdomi pati istorija. 
Dekoracija dar gaisruota, 
karas eina prie pabaigos. Ir 
štai, apokaliptiniams žirgams 
nudundėjus Berlyno pusėn, 
rusų užimtuose Vokietijos 
plotuose, tarp daugybės bu- 
čiun susemtų žmonių, blaškosi 
trys merginos — iš Kauno. 
Man atrodė, kad įdomi ir 
scena, ir situacija: kaip toms 
trims merginoms ėjosi karo nu
siaubtoj žemėj ir kokiu būdu 
jos išvažiavo į Vakarus.

Žinau, kad išeivių tarpe esa
ma asmenų, kurie turėjo daug 
įdomesnių pergyvenimų, bet 
mano medžiaga taip pat ne
buvo pernelyg prasta. Per eilę 
metų tuos margus akmenėlius 

rinkiniuiRašytojas Jurgis Jankus, kurio rankraštiniam apysakų 
„Paparčio žiedas" paskirta JAV Lietuvių Bendruomenės 1981 metų lite
ratūros premija. Premija — 3000 dolerių. Ji bus laureatui įteikta šieme
tinėje Kultūros tarybos premijų šventėje Detroite balandžio 18 d. Tiki
masi, kad iki to laiko bus išleistas ir premijuotasis veikalas.

Nuotr. V. Maželio.

tolijaus Kairio, Medardo 
Bavarsko, Irenos Joerg, Anta
no Tūlio, Reginos Raslavičie- 
nės, Aleksandro Dičpetrio, 
Adolfo Markelio ir kitų raštus, 
tai pamatysime mūsų prozos

Rašytoįn BirV^jį Pūkelevičiūtė, kurios romanas kurios mecenatai yra Raimonda ir dr. Ričardas 
„Devintas lapas" yra laimėjęs „Draugo“ šio žanro Kontrimai, bus iteikta kovo 20 d. Clevelande, „Drau- 
31-mąjį konkursą. Laureatei 2000 dolerių premija, K°“ kūrybinio žodžio iškilmingoje šventėje.

Nuotr. Alg. Kezio.

vis tarp delnų pasuodavau, ir 
kas kartą mano galvoj pasi
supdavo mintis: gal vertėtų iš 
jų ką nors sudėlioti?

Tačiau laikas bėgo, o aš vis 
naujam darbui nesiryžau: ži- 

mentalų pastatą, į kurio kraigą 
vieno ar kito naujo veikalo 
proga keliamas brandžių pa
baigtuvių vainikas. Kaip ir šį 
kartą Birutės Pūkelevičiūtės ir 
Jurgio Jankaus atveju.

k. brd. 

nojau, kiek pastangų jis man 
kaštuos.

Turbūt visi ketinimai būtų 
pasibaigę tik svajonėm, jeigu 
ne vienas staigus stumtelėji
mas. Pernai mano knyga „Aš
tuoni lapai“ pasirodė latvių 
kalba (latviškai „Lieldienas 
bez zvaniem“ — „Velykos be 
varpų“).

Aišku, tas gerokai pakėlė 
mano dvasią, ir galvoj ėmė 
suktis vaizduotės ratukai. Juo
ba, kad, darydama antrąją 
„Aštuonių lapų“ redakciją, 
norom nenorom turėjau per
rašyti visą knygą, ir mudu su 
vertėju, p. Janiu Zariniu, 
vedėm platų susirašinėjimą dėl 
mažiausios detalės ar žodžio 
niuanso. Taigi nejučiom atgi
jo snūduriavę atminty to lai
kotarpio pavidalai — ne vien 
patys įvykiai, bet ir juos tada 
gaubę vaizdai, šviesos, nuo
taikos. Tarsi vėjas kasdien 
būtų nešęs tolyn smėlį — nuo 
užpustytų atsitikimų. Terei
kėjo rašyti toliau.

Be to, jaučiausi lyg ir turinti 
skolą tiems savo skaityto
jams, kurie buvo „Aštuonis 
lapus“ pamėgę (ir čionai, ir 
Lietuvoje). Lyg ir priderėjo — 
atskleisti dar vieną lapą: de
vintą.

— Koks ryšys tarp „Devin
to lapo" ir „Aštuonių lapų"?

— Ši knyga nėra antroji 
„Aštuonių lapų“ dalis. Ji gana 
savaranki — ją įmanoma 
sekti, neskaičius pirmosios. 
Tačiau tiems skaitytojams, 
kurie bent kiek prisimins įvy
kius Dancige, situacija bus iš 
karto aiški; kitiems tatai paaiš
kės vėliau, skaitant knygą. 
„Devintas lapas“ prasideda 
ten, kur baigėsi „Aštuoni la
pai“: 45-tųjų metų Velykų 
dieną, netoli Dancigo (dabar
tinio Gdansko), sovietų pilie
čių lagery.

Kadaise „Trijų muškieti
ninkų“ mylėtojai tiesiog išsi
prašė iš autoriaus, Aleksandro

Durnas (tėvo), sau kitą knygą 
apie tuos pačius personažus, 
vardu „Po dvidešimt metų“. 
Knygos pavadinimas atro
dytų keistas, jeigu į ją nugarė
le nesiglaustų „Trys muškie
tininkai“: atseit, joje aprašy
ta, kaip ėjosi trims muškieti
ninkams po dvidešimties metų.

Maža analogija galiotų ir 
„Devintam lapui“. Knygos pa
vadinimas taip pat atrodytų 
keistas, tačiau šalia „Aštuo- 
nių lapų“ bus galima jame įžiū
rėti šiokio tokio nuoseklumo.

Taigi abi knygas riša įvykių 
tęstinumas ir vardai. Abiejų 
struktūra panaši, bet įvykių 
dėstymas jose atvirkščias. 
Anksčiau pro įvykius Dan
cige vaikystės prisiminimais 
būdavo atsigręžiama į praeitį. 
Dabar praeitimi tapo anksty
vo pokario metas, kurį prisi
mena Amerikoj gyvenanti ir 
prie Michigano ežero atosto
gaujanti moteris (pusiau aš 
pati, pusiau mano išmonė). 
Tačiau knygos veiksmas — ir
savo riedėjimu, ir proporcija — tinsim pasaulinėj literatūroj, 
vyksta ne Amerikoj, bet rusų 
užimtoj Vokietijoj. Dabarties 
paveikslai skirti tik rezo
navimui. Ir kai kuriems kont
rastams.

Man rodos, skirtingas ir kny
gos tonas. „Aštuonių lapų“ 
aplinkybės buvo gana dra
matiškos: Didžioji Savaitė, 
mus tąsyk užgriuvę Raudo
nosios armijos „frontovikai“, 
šeimų perskyrimas, tėvų nete
kimas. „Devintas lapas“ klos
tosi pokario kasdienybėj, kurią 
mums tąsyk teko tarp rusų 
išgyventi. Kai kurios „Devinto 
lapo“ situacijos būtų net absur
diškai juokingos, jeigu jų niū- 
resnėm nepaverstų neseniai 
praūžusio karo palikta gū
duma. Vadinas, knygų spal
vos savaime kitokios. Be to, ir 
aš pati — nustojau mėgti aukš
tai pakylėtas gaidas.

— Ar aprašyti įvykiai at
remti į tikrus [vykius?

— Iš esmės — taip. Vis dėlto 
knygoje realybė keičiasi. Deta
lės, nors tikros, kitaip susi- 
stumdo. Panašiai persidėlioja 
knygoj ir žmonės: jie visados 
pereina per tam tikrą prisidai- 
ginimo procesą, kai perso
nažui būna įskiepijama (ir 
prigyja!) visai kitur nusilaužta 
šakelė. Tokiu būdu rezultatas 
jau yra konglomeratinė tik
rovė.

Mano Tėvas, perskaitęs „Aš
tuonis lapus“, ėmė braukyti 
tai, kas jam rodės netikslu, ir 
kraštuose prirašinėti savo pa
stabas. Pavyzdžiui: „Tas žmo
gus buvo juodbruvys, ne švie
siaplaukis“. Arba: „Iš kur 
dabar šitas?..“ Arba: „Visai 
nušnekėta! Dėdė Stasys niekad 
neturėjo motociklo!“ Aš ban
dydavau prieštarauti: juk 
rašau išmonę, ne memuarus!

Ties šia tema man visados 
prisimena Wallace Stevens 
ketureilis apie vyrą su melsva 
gitara:

— Kai tu melsva gitara
groji, 

Ne taip tikrovę apdainuoji.
— Tikrovė kinta, kai

dainuoju 
Ir kai melsva gitara groju.
O dar įdomiau: „melsvąja gi

tara“ apdainuota tikrovė tam
pa tikresnė už realybę. Aš kas 
karta tuo pasistebiu. Neseniai 
kažkam pasakojau vieną savo 
jaunystės nuotykį ir nejučiom 
peršokau į knyginį jos aprašy
mą. Kai susistabdžiau ir norė
jau išmonę atitiesinti, dar la
biau nustebau: pasirodo, aš jau 
nebeprisimenu, „kaip tikrai 
buvo“! Man egzistuoja tik 
išmonė, kurią sudėliojau 
knygoje.

Sykį, tikrovės kaladėles sa
vaip perstumdžiusi, parašiąu 
kelis atsiminimų epizodus apie 
vieną asmenį. Buvau tikra, 
kad būtinai būsiu patikslinta. 
Ir koks buvo mano nustebi
mas, kai užgirdau tą asmenį 
mano pasaką pažodžiui karto
jant ir net išmonei pritariant: 
„Tikrai, tikrai — ir aš viską 
puikiai prisimenu!“

Stačiai magika: išmonė kaž
kur tampa tikrove.

— Kodėl nerašai poezijos po 
debiutinių „Metūgių"?

— Nors poezija yra tikrai 
kristalinė žvaigždė, nors lie
tuvių literatūroj ji tikrai švie
siai spindi ir galėtų (jei būtų 
tobulai išversta) su didžiau
siais susivaržyti, mano many
mu, mes tol pilnai neįsipilie- 

kol neturėsim tvirtos prozos. 
Kad tai kada nors įvyktų, 
reikia daugybės kelio grin
dėjų, prie kurių ir aš norėčiau 
prisiglausti. Kodėl? Tikrai 
nežinau. Turbūt mane masina 
„big game“. Vieni medžiotojai 
spendžia spąstus auksinei 
paukštei, kiti lekia klupdami 
per džiungles paskui 
begemotą. Skirtingi instinktai.

Antra vertus, grynos prozos 
— kur žodis būtų baltas ir šva
rus, kaip nuo mėsų nugram
dytas kaulas, anot Ernest 
Hemingway — tokios prozos 
net ir negalėčiau parašyti. 
Visados ją pamarginau spal
votais rašalais. Kartais net 
ištisa pastraipa pakrypsta į. 
lyrikai artimesnę išraišką. O 
prozos knyga viską sugeria, 
kaip didžiulė kempinė.

Be to, griežtas literatūrinių 
žanrų suskirstymas vis 
mažiau galioja.

Nukelta į 2 psl.)
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Pokalbis „Devintą lapą“ 
atvertus
(Atkelta iš 1 psl.)

— Na, o ateities planai?
— Pernykščiai metai — 

man buvo sunkūs „darbinio 
arklio“ metai. Šalia „Devinto 
lapo“ sudėjau j krūvą šešių 
apsakymų knygą, kuri va
dinsis „Marco Polo Lietuvoje“ 
(ilgiausio apsakymo vardu). 
Taip pat peržiūrėjau tai, ką 
esu parašiusi scenai. „Paliki
mas“ ir „Antroji Salomėja pai
niavose“ sutilps į vieną kny
gą. Ją ketinu pavadinti 
„Žydra ir geltona“. Atseit, dra
ma ir komedija. Taigi dabar 
reikės pasirūpinti, kad abi 
knygos iškeliautų j pasaulį. 
Laimei, nereikia rūpintis 
„Devintu lapu“: jis jau susi
rado ir arklj, ir vežimėlį.

Ir reikia paskubėti, reikia 
tvarkyti savo rankraščius, kol 
esi gyvas. Vėliau nebus, kas 
tuo pasirūpina. Štai Jono Ais
čio pilnų raštų atspausdi
nimas tebėra planavimo sta
dijoj, nors nuo jo mirties 
prabėgo devyneri metai, nors 
ir pinigų šiam žygiui nereikia 
elgetauti, jį aprūpinus dr. Kon
stancijos Rudaitytės testa
mentiniu paskyrimu. Nelinks- 
miau einasi ir Juliui Kaupui, 
kuriB turėjo tiek daug draugų, 
kadaise žadėjusių jo paliktais 
raštais pasirūpinti.

Reikia skubėti. Ypač su 
scenos veikalais, idant au
torius galėtų atsakyti tik už 
savo darbą. O vaidintojai — 
už savo interpretaciją.

— Kaip Pačiai sekasi 
latviuose? Turbūt daugiausia 
Tavo prozos yra išsivertę- lat
viai.

— Pirmoji mano knyga, iš
versta į latvių kalbą, buvo 
„Rugsėjo šeštadienis“ (1976). 
Be to, latvių žurnalai „Ala 
Žumals“ ir „Treji Varti“ pa
skelbė nemažą pluoštą kitų 
mano darbų. Šia proga juos 
suminėsiu, nes asmenys, mūsų 
spaudoj aptardavę kasme
tines lietuvių-latvių kultūrinio 
bendravimo naujienas, berods, 
pamiršdavo tai padaryti. Tad 
štai: 1976—1980 metų laiko
tarpyje tęsiniais praėjo ilgoki 
mano apsakymai „Kaip Arvis 
išėjo į žmones“ ir „Grįžimas“, 
„Miserere“, „Rauda“, smul
kesnių vaizdų pynė vardu 
„Rytmečio akvarelės“ ir tuo 
metu jau pradėtų versti 
„Aštuonių lapų“ keturios 
„danciginės“ dienos, bendru 
pavadinimu „Dancigas Kri- 
šana“. Neseniai „Treji Varti“ 
atspausdino „Antrosios Salo
mėjos painiavose“ prologą; 
kiek žinau, kitame nume
ryje pasirodys pirmojo veiks
mo pradžia. Visa tai peržvel
gusi t matau, kad keliais 
atvejais būta ištisų metų, kai 
man vienai teko didelė garbė 
atstovauti lietuvių literatūrai 
minėtuose žurnaluose. Be to, 
mano darbams buvo paskirti 
du paskaitų vakarai: pernai 
pavasarį Chicagoje (kur ir aš 
turėjau malonumo dalyvauti), 
o šių metų sausio mėnesį Port
lende. Sakyčiau, kad latviuo
se man sekasi neblogai. Tur
būt geriau, negu lietuviuose.

Aišku, už visa tai jaučiu gilų 
dėkingumą p. Janiui Zariniui, 
kuris puikiais savo vertimais 
padvigubino mano skaitytojų 
skaičių. Tarp kitko, mudu nu
tarėm, kad šiais metais turim 
pagaliau asmeniškai susi
pažinti. Todėl už kelių mė
nesių keliausiu į šiaurės vaka
rus, į Kelso miestą, kuris yra 
visai netoli Mt. St. Helens 
ugniakalnio. Aš niekad nepa
miršiu to, ką sykį telefonu 
pasakė mano vertėjas ir bičiu
lis (kai Kelso gyventojams, po 
pelenų pūgos grėsė potvynio 
pavojus): dvi knygos esančios 
saugiai išneštos pas draugus į 
aukštumėlę — lietuvių - latvių 
žodynas ir. „Aštuoni lapai“.

— Knygos pabaigoje rašo
ma, kad ji parašyta autobuse. 
Ar tikrai?

— Taip man padiktavo 
„melsvoji gitara“. Jos žodžių, 
aišku, nereikia suprasti parai
džiui — autobuse parašiau ne 
viską: knygą du sykius perra
šiau mašinėle, neskaitant pir
mosios redakcijos, kurią 
paprastai rašau pieštuku. 
Tačiau autobuse atlikau juo
džiausią darbą — dailininkas 
turbūt jį pavadintų škicavi- 
mu. Ir keista: labai būdavo 
svarbu, koks žmogus šalia 
manęs sėdėdavo. Esama 
asmenų, kurių artumas erzi
nančiai neramina, ir tik lauki, 
kad toks keleivis kuo greičiau
siai išliptų. O kartais vėl — 
važiuoja greta žmogytis, nuo 
kurio plevena savotiška ramy
bė: jo buvimas visiškai netruk
do.

Sykį prie manęs prisėdo 
stambi moteriškė, apsivilkusi 
odiniu paltu, su išsikišusiais 
priekiniais dantimis. Kurį, 
laiką ji sekė mano rašinėji
mus ir pagaliau neiškentusi 
užklausė susižavėjimo pilnu 
balsu: „Are you a teačher?“ 
„No, ma’am“, atsakiau, „I’m 
not“. Ir pajutau, kad savo 
bendrakeleivę labai nuvyliau. 
O drauge uždaviau jai mįslę: 
tad kuo galėčiau būti, jeigu 
nesu mokytoja?

A, Westem gatvė! Sakoma, 
kad tai ilgiausia gatvė pasau
ly. Apie ją būtų galima sudės
tyti įdomią apybraižą. Per 
pusantros valandos autobusu 
praeina margiausias žmonių 
paradas: meksikonai, juo
džiai, lenkai, baisiai įžūlios 
senės, besistumdančios 
alkūnėm, Lane mokyklos jau
nuoliai su tranzistoriais ir 
knygų maišais, vaikai — 
socialūs, visiems besišypsą 
vaikai ir rėksniai, nenu
maldomi per visą kelią. Tada 
autobusas pralekia Ei- 
senhovverio greitkelį: apačioj, 
po viaduku, į abi šalis plaukia 
automobilių srovės, o tolumoj 
atsiskleidžia karpytinė Chi
cagos panorama. Rytais ją 
auksuoja tūkstančiai 
nematomų teptukų — nuo 
ežero kyla saulė ir žybčioja 
dangoraižių langai. Būna 
labai gražu.

Vieną sykį, ieškodama 
melsvai rožinio spalvos ap
tarimo, mintyse prabėgau 
visas Lietuvos gėles — nuo 
čiobrelių iki kvapniųjų žir
niukų, vis nerasdama ko norė
jau. Staiga prisiminiau, kad 
tokia spalva žydi šilkmedis 
(mulberry) mano kaimynų 
sode. Amerikos medis! Kaip jis 
drįso paprasčiausiai, inty
miausiai — įeiti pro duris ir 
man pasiūlyti net savo spal
vą! Ar aš ėmiau matyti Ameri
kos medžius? Toji mintis 
mane užliejo ir savotišku liū
desiu, ir džiaugsmu. Nes jeigu 
šio kraštu vis dar nematyčiau, 
būtų taipgi nelinksma.

Taip, aš pradėjau matyti 
Ameriką. (Tarp kitko, pra
dėjau mėgti konjaką, kuris 
anksčiau mane nupurtydavo.) 
Pradėjau domėtis pasaulinės 
politikos raida ir visai nu
stojau noro ką nors įtikinti, į 
save patraukti ar kam nors 
patikti. Šiuo metu man rūpi 
tik vienas dalykas: kaip galint 
geriau groti savo „melsvąja 
gitara“.

Čia turiu baigti šį pašnekesį, 
nes virš manęs ima pleventi 
nostalgiška nuotaika — 
prisimenu, koks alpinantis, 
beveik puslaukinis džiūga
vimas buvo mane apvaldęs 
kadaise, prieš dvidešimt šeše
rius metus, kai skridau iš 
Montrealio į Chicagą, į 
„Aštuonių lapų“ premijos įtei
kimo šventę.

Kažką praradau.
Atrodo, kad kažką ir įsi

gijau. Bet mes visados dau
giau gailimės to, kas praras
ta, negu džiaugiamės tuo, kas 
įsigyta.

Lietuvių tautos tragedijos veidrodis
“Soviet Genocide in Lithuania” knygos pristatymas tNew Yorke

Vėjuota sekmadienio popietė 
lapkričio 29 d. subūrė mažojoje 
Kultūros židinio salėje, Brookly- 
ne, apie šimtą klausytojų. Ten vy
ko dr. J. Pajaujo Soviet Genocide 
in Lithuania knygos pristatymas, 
kurį surengė Tautos fondo valdy
ba.

Knygą pernai išleido Manyland 
Books leidykla, vadovaujama Ste
po Zobarsko, su Tautos fondo ir 
Emilijos Pajaujienės, autoriaus 
našlės, finansine parama. Tautos 
fondas rūpinasi ir knygos platini
mu.

Rengėjų vardu susirinkusius pa
sveikino ir kalbėtojus pristatė Ire
na Banaitienė. Nors apsčiai New 
Yorko kultūrininkų buvo išvykę į 
tuo metu Chicagoje vykstantį IV- 
tąjį Mokslo ir Kūrybos simpoziu
mą, į šios svarbios knygos sutik
tuves Kultūros židinyje atsilankė 
daug kultūrinėj ir politinėj veikloj 
aktyvių niujorkiečių, įvairių or
ganizacijų vadovų ir nuolatinių 
kultūrinių parengimų lankytojų.
- Pirmasis kalbėtojas buvo Juo
zas Audėnas, buvęs Vliko vicepir
mininkas, kuris glaustai supažin
dino klausytojuB su spalvinga dr. 
Juozo Pajaujo biografija, pri
simindamas ryškiausius jo gy
venimo momentus. Pvz. kai, bū
damas jaunas, dvidešimt kelerių 
metų redakcijos bendradarbis vil
niškiam Lietuvos aide, kartu su P. 
Klimu naktį slaptai spausdino Lie
tuvos Nepriklausomybės aktą.

Prelegentas prisiminė ir J. 
Pajaujo studijas Berlyne ir' Kiel 
universitete, Vokietijoje, kur jis 
įgijo socialinių - politinių mokslų 
daktaratą, ir taip pat jo nenu
trūkstantį dalyvavimą lietuviškoj 
politinėj veikloj.

Jis glaustai paminėjo ir drama
tinius įvykius Lietuvoj po 1926-tų 
metų gruodžio 17 d. perversmo. Dr. 
J .Pajaujis, tada valstiečių liau
dininkų partijos atstovas seime, 
buvo tų įvykių aktyvus dalyvis. 
Pasakęs aštrią kalbą seime, smer
kiančią perversmą, jis buvo per- 
versminės valdžios areštuotas. 
Tas areštas, seimui užprotesta
vus, vedė prie demokratinio Lietu
vos seimo paleidimo. O už įsijun
gimą į slaptas pastangas atstatyti 
demokratinę santvarką karo lau
ko teismas nuteisė Pajaujį mirties 
bauda, kuri vėliau buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos. Po po
ros metų kalėjimo bausmė buvo 
pakeista ištrėmimu iš Lietuvos.

J. Audėnas paminėjo, jog, apsi
gyvenęs su šeima Prancūzijoj, dr. 
J. Pajaujis išvertė lietuvių kalbon 
mokslinių knygų (iš ekonomikos 
srities), bet nepaminėjo, jog Pajau
jis yra išvertęs ir grožinės literatū
ros veikalų iš įvairių kalbų: A. Dū
mas Trys muškietininkai, Anatole 
France, Pingvinų sala ir kt.

Po poros metų, grįžus į Lietuvą, 
Pajaujui buvo leista apsigyventi 
Klaipėdoj. Čia jis ėmė dėstyt Pre
kybos institute ir tapo jo reikalų

Premijuoto rono
Ištrauka iš Birutės Pūkelevičiūtės „Devinto lapo“

ano pradžia
Viktoras jau nešė mano lagaminus, kai pama

čiau ateinantį laiškanešį. Dar jaunas, gana malonus 
juodukas. Pasiėmusi savo laiškus, įšokau į 
automobilį, ir mudu pajudėjom: iš Chicagos, iš 
Chicagos — į Kalvaičių vienkiemį! Viktoras ir Genė 
yra mano bičiuliai. Jie gyvena Indianoj: prie ežero, 
labai gražioj vietoj, kuri vadinasi Oak Springs. Ten aš 
praleisiu savaitę savo atostogų.

Pakeliui su Viktoru šnekėdama, laiškus visai 
pamiršau. Paskui Genė, paskui vėsaus gėrimo aukš
tas stiklas su klegančiais ledukais, paskui nuo paeže
rės atbėgę Kalvaičių vaikai (laimei, juos rytoj išveš į rankas, dabar lepiai prižiūrėtas, o kadaise — išsikišu- 
stovyklą), paskui vakarienė. Tik kai Genė ėmė man sias pro nutįsusio megztinio rankoves, tokias var- 
kloti lovą, iškračiau ant stalo rankinuką — taip da- ganas ir graudžias, kaip elgetėlės. Jie gajūs! žydai 
rau ir namuose, nes niekad nežinau, kas per dieną yra gajūs. O žydas Amerikoj — kaip žuvis vandeny, 
mano maiše susikrauna. j

Iškračiau, ir tada pabiro laiškai: telefono 
sąskaita, kuriai praplėšus! langelį, pasižiūrėjau, kiek 
mano prišnekėta su užmiesčiu; man jau pažįstamas 
trapistų vokas su novenos siūlymais, kurio net nepra
plėšiau, ir laiškas iš Rimos, iš Toronto. Pasipylė 
vestuvių nuotraukos — prieš savaitę susituokė Rimos 
duktė- Rima rašė trumpai, savo apvaliom, dar vis 
pusiau vaikiškom raidelėm: buvo atskridusi ir Elvyra 
su vyru, tiesiai iš Honolulu, atvežė jaunamartei kaž
kokių retų orchidėjų. Nuotraukose Rima, gana dirb
tinai prakilni ponia, stovėjo išsitempusi lyg ant spy
ruoklių. O kojytės vis tokios trumpos ir jaukios — jas 
kadaise mes vadindavom dešrelėm. Staiga man tų

kojyčių pagailo: mergaitės su tokiom kojytėm neturė
tų niekad užaugti, neturėtų niekad savo dukterims 
kelti vestuvių — joms tik basoms bėgioti po pievas, 
paskui drugelius.

Elvyra — kitas reikalas. Madingai nupūstais į 
vieną pusę plaukais, apsivilkusi pilkrožės spalvos rū
bu — lengvu, vasarišku, o vienkart prašmatniu. 
Aiškiai amerikietė, aiškiai didmiestinė, nuo vaikystės 
prausta geru muilu, girdyta sveikatingų vaisių sul
timis.

Amerikietė? Juk aš taip gerai prisimenu tas

Man rodos, Elvyra visą laiką širdyje plaukė į 
Ameriką. Didžiausias jos turtas buvo anglų kalbos 
žodynas. Tiesiog neįtikėtina — karas dar nesibaigęs, 
dangus dar siera ir ugnis, mes blaškomės po rusų 
užlietą Pomeraniją, o Elvyra — karštligiškai apsi- 
glemžusi anglų kalbos žodyną! Ir išsinešiojo, ir 
nepaleido iš rankų — per visus sąmyšius, siaubus ir' 
baimes. Ir atsivežė jį net į Berlyną, suspaudusi tom 
skurdžiom rankutėm, išsikišusiom pro nuskalbtą, be
spalvį, apdribusį megztinį.

bių: nuo meilaus vaikučio iki smarkiai nosį užrietusio 
sutvėrimo. Tik dabar aš suprantu: tas žodynas, anglų 
kalbos žodynas, teikė Elvyrai pasitikėjimo. Ji, būsima 
amerikietė, buvo už visus pranašesnė; ne vien už tam
sius kaip žemė raudonarmiečius, ne vien už prasčio
kišką oštų darbininkų minią. Net ir prieš Rimą, net ir 
prieš mane Elvyra dažnai pasipuikindavo. Pakelia 
akis nuo žodyno — vėl naują žodį išmokusi, vėl iš
mintingesnė negu vakar. O juk buvo trejais metais už 
mus jaunesnė. Varlė!

— Bet tu su ja nedaug turi bendro, — pasakė 
Genė, žiūrinėdama nuotraukas. — Mačiūnai ją nuo 
vokiečių išslapstė, ją pakrikštijo, jie visi kaip gimi
nės. Tau ji vis tiek svetima.

— Man nerūpi, kas ją slapstė, kas ją krikštijo. Tai 
buvo vokiečių laikai. Mūsų draugystė prasidėjo 
Dancige, po rusais. O tai, žinok, visai kita istorija.

— A! — numojo ranka Genė. — Istorija neilga. 
Ji manęs truputį pavydi! Bet man nuo tos minties 

šilta ir jauku: aš mėgstu, kad mane savintųsi, kad 
nenorėtų atiduoti kitiems. O Genė labai savastinga 
moteris. Ji mėgsta savo nuosavybę nuolat perskai
čiuoti ir laikyti po užraktu: rodos, netrukus ateis kaž
kokios didesnės, stipresnės, gudresnės būtybės ir 
viską iš jos atims — Viktorą, vaikus, namus, drau
gus. Todėl ir Elvyrą — ji norėtų tarsi nurašyti.

— Nedaug tu turi su ja bendro, — pakartojo Genė,
i — Nes kas gi jus riša?

Staiga, lyg prieš mano akis būtų suraibuliavęs 
vanduo, tolumoj atsivėrė vaizdas, kuris vis ryškėjo ir 

Elvyros megztinis buvo tikras pajaco apdaras: artėjo: molėti laukai, dar paskendę pavasario nuogy- 
liūdnas ir drauge juokingas. O ir pats pajacas, o ir bėj. Saulė. Skaisti, bet šalta diena ir vienui vieno 
pats Pierrot — kartais parodydavo būdo priešingy- vyturio skardenimas kažkur padangėj. Tankų iš-

Dr. Juozo Pajaujo knygos „Soviet Genocide in Lithuania“ pristatymas 
Kultūros židiny, Brooklyne. Iš kairės i dešinę: Edvardas Staknys, 
Irena Banaitienė, Alina Pajaujytė-Staknienė, Juozas Giedraitis — 
Tautos fondo valdybos pirm., prof. dr. Bronis Kasias, kalbėjęs apie 

knygą, Juozas Audėnas, kalbėjęs apie autorių(ir LB New Yorko apy
gardos pirmininkas bei Tautos fondo tarybos pirmininkas Aleksand
ras Vekselis. Nuotr. L. Tamošaičio

vedėju. Vėliau buvo Vilniaus uni
versiteto docentu ir dėstė ekono
mikos srities kursus.

Bolševikams Lietuvą okupavus, 
Pajaujis po poros savaičių buvo 
suimtas ir kalinamas Lukiškių ka
lėjime. O 1941 m. sukilimo vadovų 
buvo paskirtas į Laikinąją vy
riausybę darbo ir socialinių rei
kalų ministeriu.

J. Audėnas taip pat susumavo J. 
Pajaujo visuomeninę veiklą išei
vijoj: dėstymą Aliaskos universi
tete,, darbą Library of Congress ' 
bibliotekoj, Washingtone, iki išėji
mo į pensiją. (Dr. Pajaujis mirė 
1973 m. New Yorke).

Antrą J. Audėno kalbos dalį su- 
darė Bronio Kaslo biografijos met
menys: jo studijos ir tarptautinės 
teisės daktaratas Strasbourgo uni
versitete, Prancūzijoj, lektoria- 
vimas tame pat universitete, o vė
liau Detroito universitete ir Wilkes 
College, Pennsylvanijoj, kur išsi
tarnavo profesūrą ir tapo istorijos 
katedros vedėjusi išėjimo pen
sijon 1975 m. ni

Prelegentas paminėjo dr. Kaslo 
mokslinį įnašą į literatūrą sve
timomis kalbomis apie Pabaltijį ir 
Lietuvą. Vieną jo knygų The 
USSR-German Aggression 
against Lithuania, 1973, finan
savo Tautos fondas. Kitos dr. Kas
lo knygos yra: anglų kalba, The 
Baltic Nations — The Quest for 
Regionai Integration and Politi- 
cal Liberty, 1976; prancūzų kalba, 
(disertacijaj L’Entente baltiųue, 
1939, ir pernai prancūziškos lei
dyklos išleista La Lituanie et la 
seconde guerre mondiale, kuris 
finansavo Lietuvių Bendruo
menė.

Vėliau, perėmęs pagrindinę 
programos dalį, dr. Kasias ir pats 
aptarė savo mokslinę veiklą, lie
čiančią Pabaltijį ir Lietuvos prob
lemas. Klausytojams susidarė aiš

kus vaizdas, jog šis giliai 
kompetentingas kalbėtojas su 
moksliniu objektyvumu vertins dr. 
Pajaujo knygą.

O vis dėlto savo kalbą dr. Kas
ias pradėjo iš subjektyvios pu
sės!.. Jis šiltai prisiminė su dr. 
Pajauju jų jungiantį ryšį — savo ir 
jo vaikystę Seinų krašte. Nors juos 
skyrė didelis metų tarpas (dr. Kas
ias gimęs 1910 m., o dr. Pajaujis — 
1894 m.) — abu jiedu yra lankę tą 
pačią Seinų miesto mokyklą, į ku- 

, rią, pėsti nueidami daugelį kilo
metrų, suklegėdavo apylinkės vai
kai.

Dr. Kasias papasakojo apie tą 
mokyklą, kur jis pirmą kartą pa
matė elektros lemputę, nors ji ir 
nešvietė (gal tai ir simboliška?). 
Mokslo šviesos siekdamas, jis sa
vo gyvenime susidūręs su daugeliu 
knygų ir su daugeliu mokslinin
kų, tas knygas rašančių. Vienas jų 
paskatinęs ir jį patį rašyt ir 
užsiangažuot Lietuvos problemai. 
Tas užsiangažavimas ir yra kitas 
ryšys, jungiantis jį su dr. Pajauju.

Soviet Genocide in Lithuania jis 
pavadino “puikia knyga”, kurią 
su dideliu įdomumu perskaitęs. 
Karštai skatino visus ją įsigyt ir 
perskaityt, dovanot savo vai
kams, angliškai skaitančiam jau
nimui, giminėms, pažįstamiems ir 
amerikiečių bibliotekom, tuo sklei
džiant Lietuvos problemos pažini
mą.

♦ * * •

Knygą apibūdindamas, dr. Kas
ias pirmiausia iškėlė labai svarbų 
momentą — knygos perspektyvą. 
— patį genocido sąvokos naudoji
mą. Kai kiti, sakė jis, iš viso nei
gia genocido koncepto taikymą 
Lietuvos tragedijai, šis autorius 
imasi drąsaus užsimojimo paro
dyti Lietuvos problemą ne kaip 
neišvengiamą Sovietų Sąjungos 
strategijos išdavą, bet kaip sąmo
ningą jos genocido politiką.

Autoriaus rūpestis, sakė jis, 
parodyti lietuvių tautos naikini
mą, pavaizduoti jį šviesoje aiškių 
principų, kuriuos visi pripažįsta, 
net ir pavergėjai, bet kurių jie nesi
laiko.

Jau pati knygos išvaizda (virše
lis dail. Vlado Žibaus) pasako, kad 
ši knyga yra Uetuvių tautos tra
gedijos veidrodis. Aplanke — mo
teris, klūpanti prie savo nukan
kinto vyro lavono.

Bet autoriaus naudojama geno
cido sąvoka plati. Dr. Kasias pa
brėžė, jog tai ne vien fizinis žmo
nių naikinimas. Ta sąvoka apima 
ir dvasines tradicijas, kurias su
naikinus, tauta žūva.

Nagrinėdamas knygos struktū
rą, prelegentas sakė, kad jos 
padalinimas į dvi dalis — pirmo
sios okupacijos laikotarpį ir ant
rosios okupacijos pirmąjį dešimt
metį — yra logiškas, padeda 
skaitytojui sekti vyksmą chro
nologine tvarka. Tik jis pasigedo 
kokios nors leidėjo pridėtos įžan
gos ir užbaigos. Knyga prasideda 
autoriaus tekstu (genocido defini
cija) ir jo tekstu baigiasi — atski
ru paragrafu, jog sovietinė oku
pacija, su visais atributais, 
tebesitęsia ir šiandien...

Galima paabejoti, ar prie teksto 
pridurta kieno nors parašyta įžan
ga ir užbaiga knygos įspūdį skai
tytojui sustiprintų, ar, atvirkščiai, 
susilpnintų. Knygos aplanko pa
krašty yra labai geras, dr. J. Zda
nio parašytas “žodis skaitytojui” 
(“blurb”) — žvilgsnis į knygos tu
rinį, jos esmines aspiracijas. O au
toriniu tekstui užsibaigus, seka 
dokumentai, bibbografija ir var
dynas. Taigi knygos vaizdas ir 
taip gana pilnas.

Apibūdindamas autoriaus var
tojamą metodą, dr. Kazlas sakė, 
jog tai žingsnis po žingsnio “nu
švietimas”, pagrįstas dokumen
tais. O minėjimas pavardžių, ap
rašant kankinimus (kurių niekur 
kitur negali rasti), prideda 
asmeniškumo, padaro knygą pati
kimą skaitytojui. Fotografijos irgi 
užtikrina patikimumą, “įrodymą” | 
svetimšaliams (padaro, kad tie, 
kurie netiki, rastų įrodymų).

Kaip pirmoj daly, taip ir antroj 
chronologine tvarka aprašomas 
sovietų atneštas teroras, masinės 
deportacijos — daug didesnės ne
gu pirmosios, socialinės reformos 
(agrarinės, ūkinės, kultūrinės, reli
ginės), ekonomijos socializacija. 
Pateikiami duomenys apie europi
nės ir azijinės Rusijos koncentra
cijos stovyklas, kurie jas skaityto
jui priartina, prijungiant išsigel
bėjusių asmeninius liudijimus. 
Knygos pabaigoj pridėti protoko
lai, žemėlapiai, Maskvos ir sovie
tinės Lietuvos dokumentai, kurių 
pagrindu deportacijos ir areštai bu
vo daromi.

• * •

Dar Kasias specialiai paminėjo 
kontroversiją sukėlusį dokumentą

#4. — Deportacijų instrukciją 
#001223. Turbūt turėdamas galvoj 
Vytauto Vaitiekūno išvedžioji
mus (Tėviškės žiburiuos 1981 m. 
geg. 28 d.), dr. Kasias sakė, kad šio 
dokumento data esmės nepakei
čia. Maskva tyčia siųsdavo savo 
potvarkius be datos, kad vietiniai 
organai datą patys uždėtų. Ant tos 
instrukcijos yra dabar Šiaulių ko
misariato antspaudas — kada do
kumentas gautas. Tą datą ir pats 
dr. Kasias savo knygoj naudojo. 
Dokumentas esąs tas pats, o data 
tik reiškia, kad gautas ir pradėtas 
vykdyt.

Aptardamas kitą dokumentaci
ją ir knygos medžiagą liečiančią 
tarptautinę teisę (kuri yra jo pa
ties specialybė), dr. Kasias ilgiau
siai apsistojo prie Ribbentroppo • 
Molotovo pakto slaptų papildomų 
protokolų ir prie visos derybų ei
gos, kurioj Sovietų Sąjunga ir Vo
kietija sau dalinosi Pabaltijį. (Vie
na paties dr. Kaslo anksčiau 
minėta knyga bečia Sovietų Są
jungos ir Vokietijos bendrą ag
resiją prieš Lietuvą).

Dr. Pajaujo knygoj šios derybos 
yra aprašytos, o dokumentacijos 
skyriuj įdėti tie du slapti papil
domi protokolai (Appendiz 1,2, — 
221-222 psl.). Pirmajame, pasi
rašytam 1939 m. rugpjūčio 23 d., 
tik Latvija ir Estija patenka po So
vietų Sąjungos "sparnu”, Lietuva 
paliekama Vokietijos “įtakos zo
noj”. Antrajame, pasirašytam rug
sėjo 28 d., Sovietų Sąjunga jau yra 
išsiderėjusi ir Lietuvą, tik užšešu- 
pinės Suvalkijos gabalas palieka
mas Vokietijai.

Dokumentacijos skyriuj taip pat 
pridėtas Raudonosios Armijos jau 
1939 metais išleistas žemėlapis, 
kuriame Pabaltijo valstybės paro
dytos kaip tarybinės respublikos, 
kai jos dar buvo nepriklausomos 
(Appendut #3, 223 psl.).

Sovietų Sąjungai Lietuvą jau 
okupavus (užėmus iružšešupinį 
gabalą), tik labai įtemptų pastan
gų dėka pavyko Stalinui iš Vokie
tijos išsiderėti, kad ir ta sritis lik
tų jo “nuosavybėj” kartu su visa 
kita užimta Lietuvos teritorija. Bet 
už šią sritį jis turėjo sumokėti Vo
kietijai labai aukštą kainą — 7.5 
mibjonus-dolerių.

Dr. Pajaujis savo knygoj rašo, 
kad už šį mažą plotą, 50 mybų il
gio ir 35 mylių pločio, Sovietų 
Sąjunga sutiko sumokėti Vokieti
jai lygiai tokią pat sumą, kokią 
Rusija 1867 m. gavo iš JAV už vi
są AbaskoB teritoriją, ir ironiškai 
nusistebi, kiek per tą laiką pakilo 
nejudamo turto vertė (real estą te), 
ypač kai tas turtas nepriklausė 
pardavėjui. (22 psl.)

Dr. KaslaB plačiau papasakojo 
apie šio “pirkimo / pardavimo” 
aplinkybes ir sakė, jog ši milžiniš
ka suma buvo išmokėta Vokietijai 
auksu ir retais metalais.

Slaptas protokolas, liečiąs šią 
transakciją, buvo pasirašytas tik 
1941 m. sausio 10 d. Jo dr. Kasias 
ir pasigedo šios knygos dokumen
tacijoj. Jis pastebėjo, jog šis tre
čias slaptas protokolas buvo pasi- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Jono Jurašo režisūrinio darbo temomis
JURGIS GLIAUDĄ

Bene pirmasis Jono ir Marijos 
Jurašų susitikimas su išeiviškojo 
lietuviškojo politinio pasaulio pai
niavomis įvyko Los Angeles lietu
vių politinio simpoziumo rėmuo
se. Pamatęs jvairiažanrių 
nuomonių ir drastiškų definicijų 
labirinto angą, Jonas Jurašas 
atvirai prisipažino auditorijai: Aš 
Čia nieko nesuprantu, viskas tai 
man kaip kiniečių kalba pasaky
ta...

Tai buvo puikus spektakliškas 
dviejų imigracinių kartų susitiki
mas. Ankstesnioji išeiviškoji kar
ta jau buvo kietai įsispyrusi į ga
na sunešiotus politinio darbo 
batus. Ankstesnioji karta jau bu
vo įsėdus į savo vietas taip sanda
riai, kad pagal seną N. Gogolio po
sakį, greičiau kėdė sprogs, bet joje 
sėdintysis iš jos nepasitrauks. 
Demokratijos malonės neretai 
gundo klaidžioti išeivijos ieško
jimų pagimdytame miške, gerai 
matyti pavienius medžius, o bend
ro vaizdo nematyti. Toks apmau
dus nuomonių susikryžiavimas 
būdingas juk kiekvienai imigra
cijai ne tik politinio darbo srity, 
bet ir kultūrinėje, net ir kūrybinė
je. Ateina neįveikiama savybė: 
pasidalinama į “savieji” ir “jie” 
kategorijas. Šitai matome kiekvie
noje emigracijoje Čia, Amerikoje, ir 
visur kitur. Tai tragiška ir kurjo- 
ziška. Realu ir kvaila. Juk visi dū
mė iš šalies, kur tas pat blogis. Juk 
visiems privalu kautis su tuo pat 
blogiu.

Mes tarpusavyje pradėjome kal
bėtis, pagal Joną Jurašą, kiniečių 
kalba. Tai yra — vienas kito ne
besuprasti. Tokį aštrios analizės 
posakį atvykėlis padovanojo po jo 
pirmo žvilgsnio į išeiviškos ne- 
sandaros labirintus. Jis buvo vi
siškai teisus. Pasidalinimas į “sa
vus” ir “nesavus” dabar yra bet
kurio išeiviškojo reiškimosi pa
grindas bet kuriame išeiviškojo 
gyvenimo sektoriuje...

Tada, atsimenu, buvo drąsių 
prielaidų (juk Los Angeles iš seno 
garsus savo teatrine veikla ir lie
tuviškos scenos nuopelnais), kad 
garsus režisierius disidentas, iš
drįsęs didvyriškai kautis su sus
tabarėjusią sovietinio režisavimo 
rutina, daug naujovių padovanos 
lietuviškos išeivijos scenai. Idea
listiškai ir egoistiškai galvota, kad 
jis ieškos ir atras medžiagos, iš ku
rios kils nauja lietuviškojo išeiviš
kojo teatro era. Laukta ir kalbėta. 
Ir primiršta, kad pirmoji išeiviš
koji dekada jau rodė išsekimo 
ženklų ir sunkiai vertėsi gerais ir 
retais pastatymais, nors tada tu
rėta dar keliolika Lietuvos dra
mos teatro žvaigždžių. Juk teat
ras nėra vieno asmens kūrybinio 
darbo aktyvas. Teatras yra, visų 
pirma, kolektyvas. Tai kometa 
naktiniame danguje: branduolys 
(režisūra) ir ilgoji uodega (vai
dybinis kolektyvas). Sovietinio

griautu, dulkančiu keliu lekia kaip vėjas rusiškas 
vežimėlis tačianka. Lekia nuokalne iš lagerio, kurio 
jau vien skarda dengtas bokštas tematyti, į Deutsch- 
Eylau miestelį.

Vežimėlis šokinėja per duobes, lyg didžiulė deg
tukų dėžutė. Toj dėžutėj lekiam mudvi su Elvyra. Ji 
serga, ji miršta, ji be sąmonės — aš vežu ją į ligoninę. 
Elvyra apdengta suplyšusią antklode, jos galva 
supasi man ant kelių: akys užmerktos, lūpos pamėlę, 
veidas išmuštas raudonom dėmėm. „Ei, ei!“, šaukia 
važnyčiojantis ruselis, mostaguodamas botagu grei
tai bėgantiems arkliukams. Laukai tušti — nei žmo
gaus, nei gyvulio, nei paukščio. Į mus artėja (taipogi 
tuščias!) mieątelis su gąsdinančiai baltais namais.

Ar visas pasaulis išmirė? Tik raudonarmiečio 
lapinė kepurė su užkeltom į viršų ausim šokinėja man 
prieš akis. Mes lekiam tačiankoj į Deutsch-Eylau, o 
mums įkandin lekia mirtis. Aš nežinau jos pavidalo, 
bet jaučiu, kad už kelio dulkių debesio ji lekia paskui 
mus, ji mus vejasi. Kas bus, jei Elvyra nustos 
kvėpuoti? Pilkas vežimėlis pralėks kraupų miestelį ir 
atsidurs nepažįstamoj žemėj, kur nebus karų, nebus 
sušalusių vyturėlių, nebus šiltinės kamuojamų 
merginų, bet nebus, visiškai nebus — ko mylėti. 
Užstos galutinė nykuma.

„Ei, greičiau, greičiau!“, šaukia raudonarmietis 
skurdiems arkliukams. Aš žinau, to žmogaus veidas 
rauplėtas, aš bijau į jį net šonu žvilgtelėti. Apkabinu 
abiem rankom Elvyros galvą, ir nieko nėra man arti
mesnio visoj tuščioj laukų platybėj. Šmėkliškas veži
mėlis! Vaiduokliais pavirtom turbūt ir mes visi — 
lekiam kaip be dvasios rusiškoj tačiankoj į Deutsch- 
Eylau miestelį. Bet Elvyra kvėpuoja, ji dar kvėpuoja! 
Ir tai yra vienintelis tikras dalykas neapsakomai gū

Jonas Jurašas. Nuotrauka V. Maželio.

koloso disidentas, be ribojančio 
prestižą tautinio būdvardžio (lie
tuviškas, armėniškas, latviškas 
disidentas, etc.) turi, tuo tarpu, 
Amerikoje savo prestižą ir žavesį. 
Netgi pasitikėjimą ir naujovės 
dvelkimą. Šito Amerika nejuto 
prieš porą dar dekadų. Šituo keliu 
natūraliai nuėjo ir daug laimėjo 
garsūs sovietiniai muzikos, baleto 
talentai. Kiekvienas jų rodymasis 
milijoninei publikai, ypač per TV 
ekraną, yra vis atsikartojus disi
dentinis aktas prieš sovietinį reži
mą. Tautinis momentas blėsta, la
biau žėri specifinė sceniška 
naujovė, išsimušimas iš ameri
kinės rutinos, net egzotika. Atliki
mas laikomas šedevru. Prieš žiū
rovą yra Prometėjus, kažin kur 
kovojęs su piktais dievais dėl ug
nies ir parnešęs ugnį jums, {žval-1 
giajam individui kūrybinio akto 
kontrapunktas čia yra priešsovie- 
tinis disidentiškumas. Estetas te
mato estetinę reiškimosi pusę.

Visos tos aplinkybės, be abejo, 
suteikė sparnus Jono Jurašo ta

lentui. Jo kūrybinis kelias nutįso 
šonan nuo lietuviškojo uždarumo 
projektų ir buvo tipingas sovieti
nės emigracijos talentų kelias. 
Garsus ir neįvykęs kraujingojo 
“Makheto” pastatymas, kuris bu-’ 
vo planuotas Maskvai, buvo ne 
tiktai disidentizmo, bet ir talento 
apimties įrodymas. Tai, be abejo, 
traukė ir žavėjo. Tai buvo Jono Ju
rašo talento apimties deklaracija. 
Ir čia Jonas Jurašas nepametė 
palvos. Baleto žvaigždės negali 
deklaruoti idėjinės egzilio prigim
ties, jie šoka pagal baleto choreo
grafiją. Jonas Jurašas narsiai, 
nors ir kukliu mastu, grįžo prie 
tematikos, kuri per Aleksandro 
Solženicino epochinę knygą tapo 
netgi sava pasauliui. Po “Makbe
to” Jonas Jurašas atkėlė plačiai 
išgarsinto Broadway scenon dra- 
maturgės debiutantės Marijos Ra
sos veikalą „{kalintieji“ (Zekai).

Vaidinimo vieta yra nedidelis 
“Theater for the New City”, kuris 
žinomas ne tik plačiajai publikai, 
bet lankomas teatro žinovų ir kri

džioj netikrybėj.
— Matai, — baigiau pasakoti Genei. — Dabar tu 

matai, kas mus riša.
— Ji sirgo šiltine?
— Dviem!
— Dviem šiltinėm? — netikėdama gūžtelėjo pe

čiais Genė. — Ką tu kalbi!
— Na, taip: vidurių šiltine ir dėmėtąja šiltine...

Aš dar ilgai laukiau koridoriuj ir žiūrėjau pro 
stiklines duris į Elvyrą, gulinčią ligoninės raštinėj ant 
neštuvų. Vokiška ligoninė, vokiški užrašai, o aplinkui 
tik rusų kariuomenės gydytojai ir gailestingosios 
seserys: didelės, stambios, petingos kaip vyrai — grei
čiau mėsininkės negu slaugės. Taip, taip: juk buvo 
karas, buvo žmonių susimaišymas, bet kieno žemėj 
atsidūrėm mes? Kur mes atriedėjom, lyg slūgstančio 
tvano akmenėliai?

Tada man pasakė, kad Elvyrai nukirps plaukus 
— puikius, ilgus plaukus, kuriuos ji nešiodavo susmei

gusi į kuodą balto kaulo šukom, kurie kaip juodas lie
tus dabar buvo padrikę ant neštuvų. Tuos plaukus nu
kirps ir nuskus galvą. „Tai nieko, tai nieko“, kartojau 
lietuviškai, žiūrėdama pro stiklines duris. Kad tik ji 
pasveiktų!

Už durų, rodos, viskas stingo ir virto į stiklą: stik
liniai sanitarai pakėlė stiklinius neštuvus — jie pra
ėjo pro mane, ir aš dar sykį iš arti pamačiau Elvyrą. 
Ji taipogi buvo stiklinė. Sanitarai nužingsniavo ilgu 
koridorium tiesiai į tolumoj blizgantį ir mažėjantį 
langą, už kurio prasidėjo stiklinis dangus. Mano 
ašaros irgi tapo stiklinėm: jos sustingo, jos sušalo ant 
blakstienų.

Ir tada man atidavė baltas Elvyros šukas.

tikų. Vaidinimų publika labiau in
ternacionalinė, negu pramoginė ■ 
miesčioniška. Ir, aišku, publika 
nėra etninė, lietuviška. Ir nors nie
ko čia nėra akcentuotai lietuviš
ko, šio veikalo pastatymo reikšmė 
yra epochini kaip tik lietuviškos 
išeiviškos dramaturgijos raidoje.

Ar kas buvo susapnavęs, kad 
Broadvvay scenoje lietuvis stato 
veikalą? Buvo laikoma didžiuliu 
laimėjimu (ir labai jau retu), kad lie
tuvis aktorius gautų ne rolę, bet 
roliukę Broadvvay scenoje. Čia gi ir 
dar daugiau: tai lietuvės Marijos 
Rasos veikalas, vaizduojąs Plane
tos blogį, dėl kurio generacijų gene
racijos bėgo ar visaip šalinosi iš be
ribio gulago valdų ir „globos“, kurie 
savo įvairiažanrio pasitraukimo 
faktu neišdavė laisvės idėjų, bet 
dargi tuo faktu sustiprino kovą 
prieš blogį. Tokia gi idėjinė ir poli
tinė tų temų banalybė. Tai išvada iš 
faktų sangrūdžio.

Iš etninio uždarumo lygio reiš
kinys įsiveržia į platesnius plo
čius. Tai trečiosios generacijos pri
vilegija šitomis akimis žiūrėti į 
idėjinę šito reiškinio rolę. Šitai aš 
stengiausi rodyti romane “Atolas 
— Koralų sala”. Kad lietuviai il
gai kalbės tarpusavyje lietuviš
kai, tai didelis laimėjimas etninio 
išlikimo darže. Bet kada lietuviai 
vadovaus viešosios opinijos for
mavimui — laimėjimas reikšmin
gesnis... Kada dr. Štromas kalbėjo 
(irgi Los Angeles lietuvių susibū
rime) apie egzilinės vyriausybės 
formaciją, buvo įdomus projektas. 
Kada Štromas imasi organizuoti 
visų tautų egzilų priešsovietinį 
frontą (“Russkaya Mysl”, 1980, 
Nr. 3305) reiškinys viršetninis ir 
smarkesnis...

Amerikai kažin kaip jau savas 
tas epitetas “Soviet”, nes tai sin
tetiškas, etninės priemaišos nelie
čiamas epitetas. Tokiu būdu prie 
visų atbėgėlių — baletininkų, diri
gentų, dailininkų ir kt. tas. epite
tas ištikimai ir užtikrintai sega
mas. Tai jau plačiosios amerikinės 
spaudos tradicija. Tokiu būdu tas 
epitetas lipdomas ir prie Jono Ju
rašo. Su tuo epitetu, su tos keisto
kos tradicijos frlVa galbūt ir pir
myn stumtis ir laimėti parankiau? 
Prometėjus, kovojęs dėl ugnies su 
piktais dievais, labiau imponuoja, 
labiau ir įtikina...

Šalia tos realybės ar galima 
vaizduoti Joną Jurašą sėsliai įsė
dusi kurioje nors lietuviškoje kolo
nijoje, nelyginant parapijos var
gonininką, ir toje kolonijoje 
organizuojantį lietuviškos scenos 
pastatymus ir besiginčijantį su 
išmaningais vaidintojais mėgė
jais!

Kada susilaukiame gerų įver
tinimų, jo ir Marijos RasoB 
“Įkalintųjų” vaidinimą pastačius, 
ima pagunda pagalvoti, kokių pui
kių tikroviškumo vaizdų jis duotų 
masinei auditorijai kino ekrane. 
Atsiminus ir vienintelį kovos prieš 
sovietinį blogį filmą, kur lietuviš
kas momentas buvo suskambėjęs, 
apie Simo Kudirkos epizodą, gaili-

KAI KURIE KLAUSIMAI

Vienam mąstyti, ar ne tas pat ką vienam verkti? 
Vieni verkia ašaromis, 
kiti gi mintimis.
Ar mąstydama verkia mano mintis?
Ar nėr manyje vandens, nei druskos, nei ašarų? 
Mano mintis tai gysla, 
kuri šulinyje 
kraujuoja ir sunkiai alsuoja, išsisėmusi.
Vienam mąstyti, ar ne tas pat ką vienam verkti?

Nors mirštame kartu, 
ir ta pati žemė mus pridengia, 
ir tas pat melas mus supa, 
kiekvienas mirdamas, miršta vienas.

Ar prisiminsiu muziką, kurią mėgstu? 
Prisimintas paveikslas ir pasimatymas, 
ir mano paliestas juosmuo, 
ir kvaptis, ir skonis, 
ar visa mirštant, kad numirtų, atgimsta?

Ar mirti reiškia iš naujo pergyventi visa 
per vieną beribę ir be ateities akimirką? 
Visa turėti tam, kad paliktų?

Numirti vienam su savo mintimis, 
numirti vienam Vienumoje...

Octavio Paz
Kas antri metai skiriama tarptautinio garso 25,000 

dolerių Neustadto vardo literatūros premija Šiemet pagerb
tas meksikietis poetas Octavio Paz. Mecenatui Neusta- 
dtui remiant, premiją globoja Oklahomos universitetas. Ji 
buvo įsteigta 1970 metais. Jos atsiradimą ir jos tęstinumą 
savo rūpesčiu ir savo organizaciniu darbu daugiausia 
nulėmė Oklahomos universiteto leidžiamo literatūros 
žurnalo „ World Literature Today" redaktorius Ivar 
Ivask. Premijai skirti komisija kiekvieną kartą sudaroma 
kita iŠ vienuolikos pasaulinio garso įvairių tautų litera
tūros mokslininkų bei kritikų.

Šiemetinis premijos laureatas poetas Octavio Paz yra 
gimęs 1914 metais. Tai bene pats žymiausias Šių laikų 
Meksikos poetas. Tik ką Chicagoje išleistoje ispaniškosios 
Amerikos poezijos antologijoje „Atogrąžų saulė“ Povilo 
Gaučio lietuvių kalbon yra išversta net 14 Octavio Pažo 
eilėraščių. Pačioje antologijoje apie poetą Povilas Gaučys 
šitaip rašo: „įtakingiausias ir garsiausias Meksikos poe
tas, eseistas, diplomatas, profesorius Harvarde, Ozforde ir 
t.t. Paz dinamiška asmenybė užpildo Meksikos kultūrinio 
gyvenimo paskutinius 30 metų. Tautos intelektualinis 
vadas, poezijos teoretikas, mąstytojas ir nenuilstamas poe
zijos žurnalų redaktorius, Paz yra geriau žinomas, kaip 
originalus ir visad besikeičiantis poetas. Nuo siurrealizmo 
pasukęs į struktūralizmą ir nuo pagoniškų aztekų mitolo
gijos į orientalinį budizmą ir į Zen, šis žmogiško 
solidarumo poetas visad nerimsta, ieškodamas daiktų 
tėkmės supratimo ir kasdieninio gyvenimo prasmės. Už 
tai jo poezija yra jo „essay“ pasekmė ir vienas kitą papil
do, tad, norint suprasti Paz poeziją, yra būtina skaityti jo 
poetišką prozą. Kaip poetas, jis, kaip ir Mallarmė, 
nenuilstamai kovoja su žodžiu, stengdamasis poeziją 
išsakyti metafora, paversta vienu žodžiu. Kartais jo poe
zija būna aiški ir lengva, kartais taip abstrakti, kad tą 
žodį aiškinti jam reikia parašyti visą knygą. Tai intriguo
jantis ir pilnas staigmenų poetas, visada šviežias ir visad 
atsinaujinąs“.

Mūsų skaitytojams čia pateikiame kelis eilėraščius, 
paimtus iš minėtos antologijos „Atogrąžų saulė“. Eilėraš
čiai lietuvių kalbon išversti Povilo Gaučio.

mės: šis filmas buvo sušablonin- 
tas, tikrovė sujaukta. Koks gi ten 
sovietinio kalėjimo pavaizdavi
mas! Iš Simo Kudirkos epizodo Jo
nas Jurašas, be abejo, išgautų ki
tų atspalvių, epochos 
kontrapunktą, tragedijos skambe
sį ir estetikos kilnumą.

Man neteko matyti Jono Jurašo 
pastatymų, tačiau reikšmingas jo 
ir Marijos Rasos “{kalintųjų” pa
statymo įvertinimas atspaus
dintas Paryžiuje leidžiamojo rusų 
savaitraščio “Russkaya Mysl” 
(Rusų mintis, Nr. 3394, 1982) skil
ty. Šią apžvalgą, kuri buvo įdėta 
savaitraščio vedamojo vietoje, pa
rašė savaitraščio korespondentė 
New Yorke Arina Ginzburg.

Jos rašinys išprovokavo ir šiuos 
nuomonių metmenis, net plates
nius už spektaklio esmės aprašy
mą:

New Yorko “įkalintųjų” 
dingstimi

"... ir kad kentėjimo slapta srovi 
sušildytų būties ledus".

B. Pasternakas
Tai nėra recenzija, nei vaidini

mo apžvalga. Tai bandymas kal
bėti apie reiškinius, kurie yra teat
rinio darbo palydovai.

Mažojoje New Yorko teatro sa
lėje, “Theater for the New City”, 
vaidinamas keistas spektaklis. 
Vaidinimas apie sovietinę (Mor
dovijos) koncentracijos stovyklą. 
Ir ne apie kokią nors buvusią, bet 
apie pačią dabartiniausią. Vai
dinimas pavadintas „Įkalintieji“ ir 
pastatė jį prieš kelerius metus iš 
Sovietų Sąjungos išvykęs režisie
rius. Vaidinama anglų kalba irtai 
teikia spektakliui kažin kokį or- 
vvellišką kraupumą. Vaidinimo pa- 
matan padėta tikra netolimų me
tų istorija — santuoka 
koncentracijos stovykloj (rečiau
sias įvykis!), sunkioji kalinių 
galė, kurios pasiekta ilgu bado 
streiku. Lankyti tokį spektaklį jau

SVEČIAI

Per miestietišką akmens ir sausros naktį 
į mano kambarį įžengia laukai.
Ištiesia žalias rankas su paukščių apyrankėm, 
su lapų apyrankėm.
Po ranka vedasi upę.
Laukų padangė taip pat įžengia
su savo tik ką nuraškytų brangenybių pintine.
Ir jūra atsisėda šalia manęs, 
ant grindų ištiesdama savo balčiausią uodegą. 
Iš tylos išdygsta muzikos medis.
Ant medžio kabo visi gražūs žodžiai, 
kurie švyti, noksta, krenta.
Mano kaktoje ola, kurioje gyvena žaibas...
Bet visa prisipildė sparnais.

| Sakyk, ar iš tikrųjų laukai ateina iš taip toli, 
b gal tai tu šalia manęs sapnuoji sapnus?

PARAŠYTA ŽALIU RAŠALU

žalias rašalas kuria sodus, girias, pievas, 
lapijas, kur dainuoja raidės, 
žodžius, kurie yra medžiai, 
frazes, kurios yra žali žvaigždynai.

Leisk, kad mano žodžiai nusileistų ir tave padengtų, 
kaip lapų lietus sniego lauką, 
kaip gebenė statulą, 
kaip rašalas šį puslapį.

Rankos, juosmuo, kaklas, krūtys, 
kaip jūra tyroji kakta, 
rudeninio miško sprandas, 
dantys, perkandą žolės stiebelį.

Tavo kūnas prisipildo žaliais ženklais, 
kaip medžio atžalos kūnas.
Tebūnie tau svarbu tiek mažų šviesulingų randų: 
žiūrėk į dangų ir į jo žalią žvaigždžių tatuiruotę.

iš anksto atrodo keistoka — juk 
lerigva iš tokio siužeto nuslysti į 
politinį arba sentimentalų bana
lumą. Bet štai — įvyko stebuklas. 
Svetimoje šalyje ir svetima kalba 
vaidinant, prieš Kalėdas šven
tadieniškai nusiteikusios minios 
sambūryje, staiga vėl grimztame į 
pritrenkiantį, neseniai mūsų pa
tiktą pasaulį. Čia aitri skursna ir 
purvas sunaršyti su kilniu dva
singumu, šiurkštumas ir nešvan
ki kalba — su jautriu švelnumu. 
Šiame pasaulyje nėra pseudo- 
tikroviškumo ir salsvo sentimen
talumo, šis pasaulis šiurkštus ir 
šiurpus. Betgi kilnus. Jis mus ap
žavi. Premjeros minia rimsta, dau
gelio akyse žvilga ašaros.

Kokiu būdu pastatymas pavy
ko? Va gi, režisierius Jonas Jura
šas, dramaturgė Marija Rasa ir 
dailininkai Aleksandras ir Liud
mila Okuniai visiškai neseniai at
kako iš anapus. Betgi praktiškai 
visas vaidintojų sąstatas yra 
amerikiečiai, didžia dauguma nuo 
Broadway scenų. Tačiau jų vai
dinimo tikroviškumo įspūdis toks 
stiprus, kad, jau ir vaidinimą bai
gus, man rimtai dingojosi — štai 
šitas šnipas kratos metu nuplėšė 
mano apsiausto pamušalą, o štai | 
šie kaliniai vyrukai bičiuliškai mo
javo man rankom nuo darbo zonos 
vartų.

Kada aplodismentai nutilo, 
užkulisiuose susitikome su vai
dinimo dalyviais, ir jie pasakojo 
mums, kokiu nuostabiu ir ne
pakartojamu patyrimu tapo jiems 
šis pastatymas. Aktoriai buvo per
skaitę kalnus knygų apie dabarti
nę Rusiją ir lagerius (itin pamilo 
“Archipelagą Gulag” ir pirmąją 
V. Bukovskio knygelę). Jie nagri
nėjo perskaitytų knygų turinį, gin
čijosi, net susibardavo (nelygi
nant įkalintieji spektaklyje). Jie 
keletą dienų badavę ir trumpai, 
gulagiškai, nusikirpo. Jų kai ku
rie patiko gerai atlyginamą darbą 
Broadway scenose dėl šio beveik 
nepelningo vaidinimo. Ir jie visi, ir

Lietuvių dailininkų 
, paroda New Yorke

Kai Vasario 16-tos nuotai
kose čikagiečiai turėjo progos 
grožėtis Lietuvių fondo įgy
tąja Prano Domšaičio dailės 
darbų kolekcija, tai niujorkie
čiai į Kultūros židinyje vyks
tančią vienuoliktąją lietuvių 
dailininkų parodą sutelkė 39 
dailininkų dabartinę kūrybą. 
Paroda susilaukė gražaus vi
suomenės dėmesio, {vairiomis 
premijomis premijuoti šie dai
lininkai: Anastazija ir Anta
nas Tamošaičiai, Vytautas 
Ignas, Vytautas Kašuba, Vi
da Krištolaitytė. Garbės pažy
mėjimai įteikti: Albinui Els- 
kui, Aleksandrai Merker ir 
Danguolei Kuolienei. Premijos 
už nuotraukas paskirtos: Ka
ziui Daugėlai, Vytautui Maže
liui ir Juozui Rygeliui.

jų režisierius, buvo nuoširdžiai lai
mingi. Jie ir patys galbūt nepaste
bėjo, kaip per tą laiką jie pakito — 

| šie trylika amerikiečių. Tai todėl, 
kad jie suvaidino ne politinį vai
dinimą, bet dvasinį; ne sentimen
talų spektaklį, bet poetinį.

“{kalintųjų” premjera buvo 
gruodžio 24 dieną, Kūčių dienų, 
Kalėdų išvakarėse. Žiūrovų tarpe 
buvo sena rašytoja lietuvė, kurios 
vyras žuvo sovietų konclageryje. 
Spektaklį suvaidinus, ji pasakė 
aktoriams: “Aš esu, deja, netikin
ti, bet šiandien šioje salėje buvo 
Jėzus Kristus”.

Tą pat dieną to pat teatro kitoje 
salėje buvo kito vaidinimo prem
jera, nūdienai būdingas erotinis 
spektaklis.

Gruodžio 25 dieną, “{kalintuo
sius” kartojant, salėje neužteko 
vietų. Kaimyninėje salėje tebuvo 
tiktai penki žiūrovai.

Arina Ginzburg
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New Yorko spauda apie 
“Zekų” spektaklį

New Yorko spauda plačiai pami
nėjo “Naujojo miesto teatre” 
(Theatre for the New City) nese
niai užsidariusi “Zekų” spektaklį. 
Šią Marijos Rasos slapyvardžiu 
pasirašiusios lietuvės autorės pje
sę pastatė Jonas Jurašas.

Kritikai sutarė, kad tai nebuvo 
įprastinis spektaklis — “Zekai” at
vėrė kraupią, amerikiečiams dar- 
savaip paslaptingą buitį ir sukėlė 
daug neraminančių klausimų. 
“Ką daryti?”, — klausia savait
raščio “Village Voice” (1982.1.6- 
12) teatro kritikas Michael Fein- 
gold. “Zekų” poveikyje jis 
prisimena Evgenijos Ginzburg, 
Nadiėždos Mandelštam ir Sol
ženicino liudijimus apie gulaginį 
pasaulį. Kritikui nekyla klau
simas, ar šiais liudytojais galima 
tikėti — jais jau niekas nebeabe
joja. Klausimas: kaip reaguoti? Ką 
gali eilinis žmogus daryti “aki
vaizdoje to ypatingo pragaro, ku
riuo virto Sovietų Sąjunga?” Kai 
susiduriama su tokia “gigantiška 
klaikuma”, vien atjautos nepa
kanka. Anot Feingoldo, konclage- 
rinė tema “jau išsėmė mūsų jaus
mus” dar prieš einant į teatrą, ir 
todėl spektaklis jo emociniai nepa
liečia. Jis pripažįsta, kad “Zekai” 
yra autentiška ir nemeluota pjesė 
ir nusipelno pagarbos, bet jai 
neįmanoma virsti teatro spektak
liu — nepaisant jos “rimtumo, tei
sybės ir tikro meniškumo: įdomių 
epizodų; pasakojimų, kurių verta 
klausytis; įžvalgos ir sąmojaus 
švystelėjimų”.

Panašiai apie “Zekus” atsilie
pia savaitraščio “Newsweek” 
(1982.1.25) kritikas Jack Kroli. 
Pastebėjęs, kad autorė Rasa, “pui
kus režisierius” Jurašas ir “teatrą 
niūriu kalėjimu pavertęs dailinin
kas Okun” yra emigrantai iš So
vietų Sąjungos, kritikas rašo, kad 
jų kūrinys “Zekai” yra “absoliu
čiai orus ir teisus dokumerttas”, 
yra “įšalęs savo paties teisume ir 
mūsų nejaudina taip, kaip žinia

Tautos tragedijos veidrodis
(Atkelta iš 2 psl.) 
rašytas jau po garsaus 
Barbarossa plano, kai Vokietija 
nutarė pulti Rusiją ir jau buvo nu
mačiusi vistiek atsiimti ne tik Su- 
kijos kampą, bet ir visą Pabal
tijį. O išmokėjimus rusai buvo 
priversti padaryti labai skubiai 
prieš pat užpuolimą. .

Klausytojams susidarė įspūdis, 
jog šis slaptas dokumentas paro
do ne tiek sovietų didėjantį apeti
tą, kiek nacių gobšumą ir suktą 
gudrybę, kas šioje knygoje ne vi
sai “ į temą”.

Dr. Kasias taip pat šiek tiek nu
stebino klausytojus, bandydamas 
pabrėžti, jog Lietuvos ir Pabaltijo 
likimas nebuvo nuspręstas Rib- 
bentroppo - Molotovo pakto slaptų 
protokolų (kas dabar visur kar
tojama, keliant Lietuvos bylą), o 
buvo praktiška išdava staigios 
draugystės užmezgimo tarp So
vietų Sąjungos ir Vokietijos. Jis 
manė, jog pats draugystės sutar
ties dokumentas irgi būtų turėjęs 
tilpti prie kitos knygos dokumen
tacijos.

Buvo kiek neaišku, ar jis turėjo 
galvoj sienų ir draugystės sutartį, 
pasirašytą rugsėjo 28 d. — tą pat 
dieną kaip antrasis slaptas proto
kolas, (kuriame ji minima), ar pa
čią nepuolimo sutartį, pasirašytą 
tą pat dieną kaip pirmasis slaptas 
protokolas rugpjūčio 23 d.

* * *

Dr. Kaslo paskaita truko apie 
vieną valandą. Publika jo labai 
įdėmiai klausėsi, nes jis kalbėjo 
vaizdžiai, pagyvindamas knygos 
ir joje liečiamų faktų analizę įvai
riais įdomiais “ekskursais”.

Baigdamas jis vėl pabrėžė, kad 
jis šią knygą “širdingai rekomen
duoja” visiems — “Jums, jūsų vai
kams, šeimoms, kaimynams”, 
kaip dovaną “kolegijų ir miesto 
bibliotekoms”. Kalbėjo apie kny
gos platinimą: “Jei patys nepla- 
tinsim, leidykla pabrėžtinai nesis
tengs”. “Tai mūsų visų knyga, 
mes turim ją ‘pušyt’. Kuo dau
giau platinsim, tuo mūsų proble
ma bus plačiau žinoma”. Po šios 
dr. Kaslo kalbos programos ve
dėja Irena Banaitienė ir savo var
du tarė kelis trumpus, bet tvirtus 
sakinius apie šią “mūsų visų kny
gą”. Paskui perleido žodį Tautos 
fondo valdybos pirmininkui Juo
zui Giedraičiui, kuris trumpai už
siminė apie problemas, užvilkinu

apie Sacharovo tikrą bado strei
ką”. Dienraščio “The New York 
Times” (1982.1.6) kritiko John Cor- 
ry nuomone, “autorės ir režisie
riaus jausminė rimtis kartais už
gožia patį spektaklį”, kurio 
pagrindinę temą jis aprašo kaip 
“biurokratinį idiotiškumą”.

Tačiau kiti kritikai “Zekuose” 
atranda ir dokumentinę teisybę ir 
menišką bei giliai emocinį teatro 
kūrinį. Savaitraščio “Soho News” 
recenzentė Bethany Hayes rašo, 
kad “ši kalėjiminė drama” yra per
sisunkusi tarybinių kalėjimų elito
— ideologinių ir politinių kalinių
— agresyviai pakilia dvasia”. 
Marijos Rasos pjesę “dinamiškai 
surežisavo Jonas Jurašas, pernai 
panašią temą gvildenęs Broad- 
wayaus pastatyme “Savižudžio” 
spektaklyje”. Alekso Okunio 
scenovaizdis yra “sėkmingas tau
paus natūralizmo ir kampuoto 
konstruktyvizmo derinys. Ryškiai 
nupiešti, gyvi veikėjai ir kandūs 
ideologiniai ginčai niūraus bado 
streiko fone išlaiko įtemptą žiūro
vų dėmesį. Trylikos aktorių an
samblis pakyla aukštai virš vi
durkio lygmens, o Matin Treat 
pagrindiniame vaidmenyje sužė
ri, kaip acetileno liepsna”.

Dienraščio “The Nevv York 
Post” (1982.1.8) kritikės Marilyn 
Stasio žodžiais, “Zekų” spektaklio 
dėka, “vidurio Europos politinės 
traumos labiau priartėja prie žiū
rovų, kaip Lenkija”. Lietuvė dra- 
maturgė Marija Rasa atskleidžia 
šiurpią politkalinių buitį tary
biniame konclageryje“. Nors kai 
kurie “Zekų” baisumai per ilgai 
kartojasi, Jonas Jurašas “taip ori
ginaliai surežisavo niūrius, Alek
sandro Ginzburgo tikrais išgyve
nimais paremtus įvykius, kad šių 
narsių žmonių kančia nepaleidžia 
žiūrovų dėmesio ir jausmų”. 
“Zekai” teatras, ne gyvenimas, bet 
ši pjesė padeda mums suprasti” — 
pabrėžia kritikė.

ji

sias knygos išleidimą. Bet jis 
nustebino klausytojus, pranešda
mas, kad pirmoji knygos laida jau 
beveik visa išplatinta, ir taria
masi su leidėju — Manyland 
Books, Ine. — dėl naujos laidos 
spausdinimo artimiausioj ateity. 
Tautos fondas didelę dalį šios pir
mos laidos buvo išpirkęs ir pats ją 
išplatino.

J. Giedraitis dar pasakė keletą 
žodžių apie Tautos fondo veiklą: 
Fondas finansuoja Vliką, radijo 
laidas į Lietuvą ir Eltos biuletenį. 
Šis informacinis leidinys išeina še
šiomis kalbomis ir platinamas 
įvairiose pasaulio šalyse. Jis pri
statė ir viešnią iš Paryžiaus, Eltos 
prancūzų kalba redaktorę, Birutę 
Venckųvienę, kuri tuo metu buvo 
atvykusi į Nevv Yorką, į savo tėvo, 
pulk. Jono Šlepečio laidotuves. 
(Pulk. Šlepetys kartu su dr. Pajau
ju dalyvavo Laikinojoj Lietuvos 
vyriausybėj 1941 m.).

Po programos prie kavos ir py
ragaičių dar buvo pasidalinta 
mintimis apie knygą ir kitus lietu
viškus reikalus. Kaip anksčiau 
minėta, šiame parengime daly
vavo daug kultūrinėj ir politinėj 
veikloj aktyvių asmenų, įvairių or
ganizacijų vadovų. Čia buvo ir 
VLIKo, ir ALTo, ir Lietuvių Bend
ruomenės veikėjų. Juo visus rišo 
susidomėjimas šia “visų mūsų 
knyga”.

Ar taip jau svarbu, kas knygą fi
nansavo, kas ją išleido? Svarbu, 
kad tokia knyga dabar yra, ir la
bai aktualu ją kuo plačiau pa
skleisti.

Deja, čia prisimena neseniai šia
me "Draugo" priede skaitytos 
pesimistinės pastabos apie mūsų 
tradicinį nerangumą, skleidžiant 
svetimšalių tarpe savo knygas.

Savo rašiny “Lituanistika 
mokslinėse bibliotekose” — Kan
tautų bibliografijos papildomo to
mo recenzijoj (Draugo antroji da
lis, 1981 m. spalio 3 d.) Č.G. 
skundžiasi, kad tarybinių mokslo 
leidinių daug daugiau amerikie
tiškose bibliotekose (iš Vilniaus at
siųstų), negu mūsų pačių moks
lininkų knygų, Amerikoj išleistų. 
Jis rašo:

“Ne per daug sielojomės mokslo 
leidiniais aprūpinti didžiąsias pa
saulines bibliotekas ir nepriklau
somybės metais, todėl dabar sun
ku dirbti jaunam lietuviui 
mokslininkui, kai nėra šaltinių... 
Nedarykime klaidos, savo lei-

Alfonsas Dargis Susirinkimas (medžio nuospaudas)
Dailininko Dargio darbų paroda Detroite bus kovo 20 ir 21 d. 
Atidaroma kovo 20 d. 7 val^ak. Po parodos atidarymo — vakaronė su 
rašytoju Jurgiu Jankum. Parodą ir vakaronę rengia Lietuvių Ben
druomenės Detroito apylinkė.

vokiškai
Lietuvių liaudies pasakų 

antologija
Žinoma vokiečių leidykla 

Eugen Diederichs Verlag jau 
seniai leidžia moksline serija 
“Die Maerchen der Weltlite- 
ratur”, kurioje po tomelį skiria 
viso pasaulio tautoms, nuo al
banų iki čigonų. Jau ir anks
čiau 1924 m. toj pačioj serijoj 
buvo išleistas bendras latviš
kų ir lietuviškų pasakų tomas: 
“Lettisch - litauische Vols- 
maerchen”, kuriam latviškas 
pasakas atrinko ir paruošė ver
timus M. Boehm ir lietuviškas 
F. Specht.

Dabar vėl susilaukėme toj se
rijoj naujo ir tik lietuviškom 
pasakom skirto tomo: “Litaui
sche Volksmaerchen”, ueber- 
setzt und herausgegeben von 
Jochen D. Range. Dues- 
seldorf, Koeln: Eugen Diede
richs Verlag, 1981. 286 psl. 
Knygoje yra 77 pasakų ver
timai padalinti į skyrius pagal 
Aame sistemą: gyvulinės pa
sakos (19), formuŪnės (5), ma
giškos (24), legendarinės (9), 
novelinės (15) ir melų pasakos 
(6). Atrenkant pasakas žiū
rėta jų folkloristinio įdomu
mo ir vertės. Beveik visos pa
sakos paimtos iš antologijos 
“Lietuvių tautosaka”, 3 ir 4 to
mai (Vilniuje, 1965-67). Verti
mai labai tikslūs, prisilaikyta 
originalo, stengiantis perteikti 
diminutyvus ir kitus kalbos 
bei stiliaus ypatumus. Įdėtos 
net gaidos pasakose pasitai
kančių dainuojamų posmelių.

Medžiagos atrinkimas ge-

diniais aprūpinkime bibliotekas 
kaip galima plačiau nors dabar”. 
Jis mano, kad mūsų visuomenė 
“arba per daug kukli, arba ir ne
įvertina savos knygos”.

Būtų gerai turėti kokią nors ko
misiją, kuri rūpintųsi šitos ir kitų 
panašių knygų “išvedimu į pasau
lį”. Išeivija turi atlikti šį uždavinį.

Reikia tikėtis, kad atsiras mece
natų, kurie užpirks šios svarbios 
knygos vieną kitą šimtinę (kaip 
“tax-deductible” dovaną) ir pa
siųs svarbesnėms bibliotekoms ir 
universitetams. Juk turim jau ir 
milijonierių ir milijoninių fondų! O 
ir Tautos fondui galima aukoti 
įvairias sumas knygos platinimui 
ir nusirašyti jas nuo mokesčių.

Tegul nelieka šita knyga, “mū
sų tautos tragedijos veidrodis”, 
kaip ją pavadino dr. Kasias, “bal
sas šaukiančio tyruose”.

Saulė Alytaiti ■. 

ras, nėra abejotino liaudiško 
autentiškumo arba “stilizuo
tu”, t.y. iškraipytų tekstų. Ver
tingos yra pastabos knygos ga
le (psl. 268-278). kur kiekvienai 
pasakai nurodytas šaltinis: 
spausdinta knyga arba archy
vinių rinkinių signatūros, to
liau pasakotojas ir jo amžius, 
gyvenamoji vieta, užrašytojas 
ir užrašymo metai. Pridėti 
tarptautiniai pasakų tipų ir 
motyvų numeriai pagal Aame 
ir Thompson sistemas. Pri
dėta pastabų, pvz.: “visoj Lie
tuvoj labai populiari pasaka”, 
arba: “daugiausia išplitusi 
Aukštaitijoje”. Nurodyta ir 
kiek žinoma arba užrašyta tos 
pasakos variantų, spausdintų 
ir rankraščiuose, pagal mano 
knygą “Lietuvių pasakojamo
sios tautosakos motyvų kata- 
logas"(Kaune, 1936). Taip pat 
nurodyti kiti vokiškai at
spausdinti tos pasakos lietu
viški variantai ir atitikmuo, jei 
toks yra, su brolių Grimmų pa
sakomis.

Teisingai autorius pastebi, 
kad lietuviškų pasakų vertimų 
daugiausia yra paskelbta vo
kiečių kalba, ir aš pridėsiu — 
mažiausia angliškai. Vokiški
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The translations of a Lithuanian dissident

Poetui Tomui Venclovai Vasario 16-tos proga apsilankius Baltimorėje 
ir ten tos dienos minėjime skaičius įdomią paskaitą, įtakingojo Baltimo
rės dienraščio kovo 4 d. laidoje „The Evening Sun“ redakcijos narys 
Lineli Smith aprašo savo įspūdžius iš pasikalbėjimo su Tomu Venclova, 
daug kur cituodamas jo pareiškimus apie pavergtos Lietuvos ir išei
vijos kultūrinę bei politinę situaciją. Pokalbio įvadui pridėtas ir redak
cijos nario grafiko Carol Wells piešinys, kuriame matomas portretinis 
Tomo Venclovos škicas ir dvi jo poezijos eilutės, ten pat išverstos ir į 
anglų kalbą. Čia rodoma laikraščio iškarpa yra dvigubai sumažinta.

NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1982 m., sausio - 

vasario mėn., Nr. 2. Mėnesinis 
kultūros žurnalas (tokia yra ant
rinė leidinio antraštė, bet kai da
bar “Aidai” išeina kas du mėne
siai, tiksliau būtų užrašyti: 
dvimėnesinis kultūros žurnalas). 
Vyr. redaktorius — dr. Leonardas 
Andriekus, 261 Highland Bivd. 
Brooklyn, N.Y. 11207. Kiti redak
toriai: kun. dr. K. Trimakas ir Vy
tautas Volertas. Pagalba dailei — 
Viktoro Vizgirdos. Žurnalą lei
džia lietuviai pranciškonai. Admi
nistruoja Benvenutas Ramanaus
kas, 361 Highland Bivd.,! 
Brooklyn, N.Y. 11207. Žurnalo 
metinė prenumerata — 15 dol.

Pirmasis šių metų „Aidų“ nu
meris pradedamas Bernardo 
Brazdžionio netrumpu poezijos 
pluoštu, pavadintu “Atlanto ato
lu”. Atskiram puslapyje duoda
ma ir paties poeto portretinė nuo
trauka su redakcijos prierašu, 
minint Bernardo Brazdžionio 75 
metų amžiaus sukaktį. Prie viso 
to gražiai derinasi ir Vacio Kava- tikimas prie Telgtės”. Numeris už- 
liūno straipsnis “Dramatinis žmo
gaus kelias Brazdžionio poezi
joje”.

Jau istorinė praeitis, bet aktua
lumo dar nepraradusi ir šiandien, 
yra spausdinamas 1935 metų ne
trumpas prof. Stasio Šalkauskio 
laiškas prezidentui Antanui 
Smetonai. Laišką žurnale dar 
pakomentuoja postskriptinės Juo
zo Girniaus pastabos.

Jau ne straipsnis, o, galėtume 
sakyti, visa studija yra Vinco 
Maciūno raštas “Vaižgantas ir 
‘Naujoji romuva’ ".(Žurnalo 50- 
mečiui suėjus). Tai be galo spal
vinga ir dokumentuota nepriklau
somybės metų mūsų kultūrinio 
gyvenimo iškarpa.

Švento Rašto vertimui į lietu
vių kalbą šiandien tapus kultūri
ne aktualija, kiekvienam skaity
tojui bus įdomus čia 
spausdinamas interview su Lie
tuvoje išleisto Psalmyno ir Nau
jojo Testamento redaktorium kun. 
Vaclovu Aliuliu.

1981 metų plačią politinę ap
žvalgą pateikia Vytautas Vaitie
kūnas. Kas domisi psichologinė
mis naujienomis, tiems bus labai 
prie širdies Justino Pikūno raštas 
“Nuo piešinių urve iki grafosko- 
pinės skalės”.

Kultūrinių įvykių bei leidinių 
apžvalginiuos puslapiuos akį pa
traukia labai įdomus margumy
nas. L. Andriekus detaliau per
žvelgia Ketvirtąjį mokslo ir 
kūrybos simpoziumą. Tik patei-

lietuviškų pasakų rinkiniai jau 
anksti pasirodė ir juos paruodė 
A. Schleicheris (1857), A. Les- 
kienas ir K. Brugmannas 
(1882). C. Jurkšatis (1898), H. 
Scheu ir A. Kuršatis (1913), C. 
Cappellleris (1924), be to, ne
mažai buvo paskelbta žurnale 
“Mitteilungen der Litauschen 
Literarischen Gesellschaft” 
(1880-1912). Įdomu, kad Rytų 
Vokietijoj neseniai buvo išleis
tas ir kitas panašus rinkinys: 
“Litausche Volksmaerchen”, 
hrsg. von. Bronislava Ker- 
belytė, ueberstzt von Viktor 
Falkenhahn, Berlin: Akade- 
mie - Verlag, 1978. Atrodo, kad
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kiant paskaitininkų sąrašą “kaip 
surašyta simpoziumo apžvalgi
niame skelbime”, palikti ir anie 
“skelbiminiai” netikslumai, kurie 
kada nors žinių beieškantį klai
dins. Apžvalgininkui reikėjo nau
dotis ne skelbimu, bet simpoziumo 
eigos tikrove. Dabargi “Ai
duos” duotame paskaitininkų są
raše apstu ir tokių, kurie paskaitų 
nei skaitė, nei kitiems atsiuntė pa
skaityti, o visai nepaminėti tie, 
kurie iš tikrųjų savo paskaitas 
skaitė.

Juozas Pažemėnas duoda pra
ėjusios vasaros Europos Lietuviš
kųjų studijų savaitės aprašą. Al.
L. supažindina su 1981 metų No
belio literatūros premijos laurea
tu Elias Canetti ir pateikia įspū
džius iš Jono Jurašo režisuotų 
“Zekų”. Iš pogrindinės “Aušros” 
perspausdinamas straipsnis apie 
negarbingą poeto (Justino Mar
cinkevičiaus) išmonę. Gand. 
supažindina su vokiečių rašytojo 
Giunterio Grasso apysaka “Susi- 

sklendžiamas istoriko Pauliaus 
Rabikausko įžvalgia recenzija Vil
niuje išleistos knygos “Accade- 
mia et Universitas Vilnensis”.

Numeris iliustruotas okupuotos 
Lietuvos skulptorių darbais ir ki
tomis nuotraukomis.

• AKIRAČIAI, 1982 m. sau
sio mėn., Nr. 1. Atviro žodžio 
mėnraštis. Leidžia View Press 
Ine., 6821 S. Maplewood Avė., 
Chicago, IL 60629. Redaguoja 
kolektyvas. Metinė prenumerata 
— 8 dol.

Plačiau rašoma apie nelaimę 
Klaipėdos uoste. Aptariamos ketu
rios publikacijos vokiečių kalba, 
liečiančios Baltijos valstybių isto
riją. Užgriebiamas lietuvių ir 
lenkų santykių klausimas. 
Žvelgiama į literatūrą Ketvirtaja
me mokslo ir kūrybos simpo
ziume. Spausdinamas pokalbis su 
JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Ingrida Bubliene. Vincas Trumpa 
replikuoja V. Volertui ir Kęstučiui 
Girniui. Komentuojamos dvi 
nuomonės apie Lapinsko poetinį 
spektaklį ir kt.

• EGLUTĖ, 1982 m. sausio 
mėn. Vaikų laikraštėlis išeivijoje. 
Leidžia ir spausdina Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys 
Putname. Vyr. redaktorė — sės. O. 
Mikailai tė. Redakcijos ir administ
racijos adresas: Eglutė — Imma- 
culate Conception Convent, Put
nam, Conn. 06260. Metinė 
prenumerata — 7 dol.

abiejuose leidiniuose tie patys 
tekstai nepasikartoja. Ker- 
belytė dirba Lietuvių kalbos ir 
literatūros institute Vilniuje ir 
ji toliau kataloguoja pasakas 
Tautosakos rankraštyne, kur 
aš sustojau 1936 m., kai išėjo 
minėtasai katalogas.

Jochen D. Range yra kal
bininkas, tačiau jo duotos pa
stabos apie pasakas 
(Nachwort: p. 249-265) yra 
įžvalgios ir su nusimanymu 
parašytos. Jis pastebi, kad lie
tuviškų pasakų repertuare yra 
196 tipai, kuriuos randame su
žymėtus Aame-Thompson pa
sakų kataloge, tad jos yra dau
giau mažiau tarptautinės. 
Aštuonios pasakos žinomos tik 
lietuviams ir latviams, o šešio
lika yra tokių, kurioms atitik
menų nerandame kitose tauto
se (p. 257). Jis dar prideda pora 
etnografinių žemėlapių ir nesi
bijo pažymėti, kad iš Rytprū
siuose gyvenusių lietuvių bu
vo • užrašyta nemaža 
tautosakos, tačiau dabar “Prū
sų lietuvių istorija pasibaigė ir 
šiandie ten nebėra jokios lietu
vių kalbinės salos” (p. 250).

Knyga užbaigta neblogu li
teratūros sąrašu, kuriame 
įtrauktas ir pats naujausias 
leidinys: “Lietuvių rašytojų 
surinktos pasakos ir sakmės”, 
parengė B. Kerbelytė, Vilniuje 
1981 (šio leidinio man dar ne
teko matyti).

Malonu yra paimti į rankas 
leidinį, kuris paruoštas su stro
pumu ir nusimanymu. Galima 
padaryti tik vieną priekaištą, 
kad užsklandėlės nėra būdin
gos lietuvių liaudies menui, 
turbūt tos pačios yra naudoja
mos visuose tos pasakų serijos 
rinkiniuose.

Dr. J. Balys

Kūrybingoms vaikų literatūros 
plunksnoms ir grakščios linijos 
menininkėms uoliau įsijungus į 
„Eglutės“ puslapius, šis puošnus, 
dviem spalvom spausdinamas 
mūsų vaikų laikraštėlis yra tapęs 
šios rūšies labai patraukliu leidi
niu. Be šiaip skaitinių, duodami 
dar ir Darbelių, Gamtos ir aplin
kos, Galvosūkių, Uždavinių, Ar 
žinai ir Vaikų kūrybos puslapiai. 
Nepalikime mūsų jauniausiųjų be 
„Eglutės“!

• Prel. Ladas Tulaba, P.A., 
S.S.D., S.T.L., PAMOKSLAI 
sekmadieniams bei šventėms, 
pradedant Pelenų diena ir baigiant 
5-ju gavėnios sekmadieniu. JAV 
Kunigų Vienybės leidinys 1982 m. 
Sąsiuvinis 16 didesnio formato pus
lapių.

Rašytojo Balio 
Sruogos minėjimas 

Lietuvoje
Gautomis iš Lietuvos žiniomis 
graži literatūrinė tradicija jau 
nemažai metų gyvuoją B. Sruo
gos memorialiniame muzieju
je, buvusiame rašytojo name, 
Kaune, kur kasmet vasario 2 d. 
proga įdomiai minimas rašy
tojo gimtadienis. Čia sueina 
buvę šeimos bičiuliai, giminės 
bei kūrybos mylėtojai. Kas 
penkeri metai jubiliejų proga 
rengiami minėjimai mesto vi
suomenei bibliotekos saleje.

Metams slenkant jau kiek 
išseko amžininkų prisiminimų 
versmė, todėl dabar praktikuo
jama skirti vakarą kuriai nors 
rašytojo veiklos sričiai. Ren
giami kūrinių inscenizavimų 
aptarimai, šnekama apie B. 
Sruogos dramų prototipų is
toriškumą. 1

Šiemet jau 15-tą kartą susi
rinko svečiai paminėti 86-ojo 
B. Sruogos gimtadienio. Vaka
ro tema — Kazimieras Sapiega 
istorijoje ir teatre. Šia tema bu
vo surengta nedidelė parodėlė: 
teatro programos, recenzijos ir 
atsiliepimai spaudoje, nuo
traukos iš spektaklių. Viešnia 
iš Vilniaus istorijos mokslų 
kandidatė I. Lukšaitė vakaro 
dalyviams įdomiai papasako
jo apie B. Sruogos dramų ir 
istorijos santykį, K. Sapiegos 
vaidmenį istorijoje ir jo pa
veikslą dramoje ir teatre.

Filologijos kandidatas A. 
Samulionis painformavo apie 
Lietuvių literatūros instituto 
bei leidyklų planus B. Sruogos 
kūrybiniam palikimui leisti. 
Buvo padaryti kalbų bei pri
siminimų įrašai.

Kai kurie dalyviai sunešė di- • 
dėlės gėlių puokštes, kurios pa
puošė visus muziejaus kamba
rius. B. Sruogos šeimos 
artimieji suruošė kuklias vai- 
6e8‘ K.D.
Vilkaviškio vyskupija 

jau spaustuvėje
Lietuvos bažnyčių serijinio 

veikalo II tomas, skirtas Vil
kaviškio vyskupijos bažny
čioms, paruoštas Broniaus 
Kviklio, meniškojo bei techniš
kojo redaktoriaus dail. Petro 
Aleksos yra sulaužytas ir per
duotas Mykolo Morkūno 
spaustuvei Chicagoje spaus
dinti. 480 puslapių knyga bus 
iliustruota keliais šimtais ver
tingų iliustracijų, kurios be
veik niekur dar nebuvo skelb
tos. Autorius, redaktorius ir 
spaustuvės savininkas daro 
viską, kad veikalas būtų dai
liai ir gražiai išleistas.
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