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Rašytojų suvažiavimo programa. 
Šių metų studijų savaitė Europoje. 
Gegužės mėnesio planetos. 
Rašytojai ir parodos Chicagoje. 
Nauji leidiniai.

Kentėt
Tiesa ir netiesa Karčiausko 
“Nemuno poemoje”
Jau praėjo 30 metų nuo par

tizaninio karo pabaigos Lietu
voje, bet jo atminimas tebegy
vas. Tebelankomi lietuvių 
partizanų kapai, neužmirštos 
jų dainos, daugelyje širdžių te
berusena pasididžiavimas, kad 
lietuviai pasipriešino tironijai. 
Partizanų — miškinių nepa
miršta ir oficialioji spauda bei 
literatūra, į kurios puslapius 
nuolat tempiamos jų iškamšos 
ir karikatūros.

Partizanai pasirodo ir “Per
galėje” (1982 m., Nr. 2) at
spausdintoje Mykolo Kar
čiausko “Nemuno poemoje”. 
Pirmas žvilgsnis į juos nuste
bina netikėtu tiesos suskam- 
bėjimu. Autorius kalba apie 
pirmąjį bolševikmetį, kai “se
sulę” išvežė “toli už debesų/už 
girių, vandenų”. Jos broliai ne
beranda gimtų namų — “tik 
pelenus žegnojo/apdegus obe
lis”. Karčiauskas toliau rašo: 
“Atėjo miško broliai/pagoniš
kai vadinos / beržais, lazdy
nais, uosiais/ir guodė brolius — 
vyrus,/apverkiančius namus, 
gimdytojų kapusAtėjo bolše
vikai,/sušaudė tėvą, motiną,/ 
sudegino namus.../Virpėjo bro
lių rankos,/kraujavo brolių šir
dys, —/ir pabučiavo slenkstį/

j? posmai alsuoj^mor^Z 
niu pasipiktinimu. Kokia gi 
Karčiausko moralė, jo dorovės 
samprata: tradicinė lietuviš
koji, krikščioniškoji, nereligi
niai humanistinė? Nei viena iš 
jų, nes jomis remiantis, reikė
tų pasmerkti visas žudynes — 
nacių ir bolševikų, apraudoti 
visas aukas — ne tik Aus- 
chwitze, bet ir Vorkutoje, at
mesti visas tironijas. Kar
čiausko moralės šaknys 
marksizme — leninizme, Stali
no ir Brežnevo pasaulėžiūroje, 
kuria remiantis buvo sunai
kinta daugiau nekaltų žmo
nių, negu net totalitarinių 
bendraminčių nacių laikais. 
Pagal Karčiausko pasaulėžiū
rą, „priešo“ etikete paženklintų 
žmonių, klasių, genčių, tautų 
naikinimas nėra nusikaltimas.

Ant tokių dvilypės dorovės ir 
veidmainystės pamatų pasta
tyta Karčiausko “Nemuno po
ema”. Ir todėl jos forma — liau-

griauna ir mindo, po raide gy
vybę ir vardą.. O kas gi tave 
beapgins, Lietuva?” klausia 
Karčiauskas ir atsako: “Ug
nis, tik šventoji ugnis, kerštu 
suliepsnojus../O Nemune, mes 
nusiplaunam rankas: matai, 
nekalti, nors žudyti išeinam/ir 
tavo vardu, ir taikos./ Mes mo
kam žudyt, nepamiršom!”

Tai tokia Karčiausko mora
linė filosofija. Tie, kurie žudo 
po bolševikų vėliava, ar prie
šindamiesi nacių tironijai, ar 
žudydami tautiečius, lieka “ne
kalti”. Jiems žudyti būtina: 
“Norint kariauti —/žudyti/rei- 
kia, ir norint gyventi —/reikia 
žudyti, o priešų/tiek daug — 
svetimų ir savų”. Todėl raudo
nieji partizanai žudo ir vistiek 
išlieka kilnūs: “Jie partizanai,/ 
žemės vaikai,/ir žemė juos sau
go ginant / pareigą, / teisę / * 
keršyti priešui / už nužudytą / 
seserį, brolį“. Tačiau tie, kurie 
žudo priešindamiesi ir na
ciams, ir ne mažiau aršiai ir nai
kinančiai bolševikų tironijai, 
neišvengiamai virsta „žvėri
mis“. „Juos banditu vadins 
istorija“, rašo Karčiauskas.

“Nemuno poemos" autorius 
pasišauna vaizduoti Lietuvos 
agoniją karo ir pokario me-

Ji įvyko Detroito priemiesty 
Southfielde, Detroito lietuvių 
Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centre, 1982 m. balan
džio 18 dieną. Tai buvo graži, 
saulėta, pavasariškai vėsi, 
vėjuota popietė.

Naudodamasis ’ magneto
fonu ir bloknotu, bandysiu 
apytiksliai atkurti iškilmes, 
kurios, net pridėjus Antro 
kaimo improvizacijas, neuž
truko nė dviejų valandų.

Laikrodis rodė 12:25, kai 
beveik trims šimtams žmonių 
plojant į salės priekį atvesti ir 
į garbės vietas susodinti šie 
vyrai: Jurgis Jankus, Adolfas 
Valeška, Leonas Sabaliūnas, 
Rimvydas Šilbajoris, Pet- 

' As Petrutis, Eugenijus Būtė
nas ir Romas Stakauskas. Jei 
viena kita pavardė keisčiau 
skamba, tuoj paaiškės kodėl. 
Užuot jų galvas papuošus 
laurų lapais, kiekvienam atla- 
pan buvo prisegtas baltas 
gvazdiko žiedas.

Nuo scęnos, prie gerai 
veikiančio mikrofono, prabilo 
programos vadovas Juozas 
Stempužis. Paaiškino, kad 
iškilmės vyksta Lietuvių 
Bendruomenės trisdešimties 
metų sukakties fone. Priminęs 
„Draugo“ „Kertinės paraštės“ 
sakinį, 
tradicijos 
paskatos išeivijos 
gyvybei globoti bei stiprinti“, 
akcentavo: tokia manifesta
cija norim parodyti tėvynėje 
likusiems, jog esame gyvi ir į 
bendrąjį tautos kūrybos aruo
dą nešame išeiviškąjį kraitį. ____#___________, _

Šventę oficialiai atidaryti anekdotą. Kai ateidavusi kny- 
pakviesta JAV LB Kultūros ga> kurioje esama visko po 

I truputį, tai suglumę biblio
tekininkai klausdavę 
Vaclovą Biržišką, į kokį sky
rių tokią glausti, šis atsaky
davęs, jog jos vieta prie 
sociologijos... Kultūros tary
boj irgi esą visko po truputį. 
Toliau V. Mariūnas iškėlė 
Lietuvių fondo reikšmę, LF 
vadindamas Kultūros tarybos 
gyvybės pagrindu. Gražiai 
minėjo ir JAV LB Krašto 
valdybą, Kultūros tarybai 

j teikiančią moralinį pagrindą.
Prisiminė, kokias premijas ši 
Taryba paveldėjo iš ankstes-

kad „Kultūrinės 
yra vienintelės 

tautinei

Dalies premijos laureatas; rašytojus uingis uminuo, toimcno
Bendruomenės Literatūros premijų už pasakojimų knygų “Paparčio 
žiedas”; ViktorasMariūnas.Kultūros tarybos vicepirmininkas; JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Kut
kus; Kultūros tarybos premijų mecenato Lietuvių fondo tarybos pir
mininkas Stasys Baras; Ingrida Bublienė - JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė ir Juozas Stempužis — Kultūros tarybos narys ir premijų 
įteikimo iškilmės vadovas. Nuotr. Jono Garlos

Iš antrosios Premijų šventės Detroite š.m. balandžio įsa. scenoje lau
reatai, mecenatai, organizatoriai, vadovai. Iš kairės į dešinę: dr. Anta
nas Razma — Lietuvių fondo atstovas; antrakaimiečiai aktoriai Ro
mas Stakauskas ir Eugenijus Būtėnas, priėmę “Antram kaimui” 
skirtųjų Teatro premijų; Petras Petrutis, Radijo premijos laureatas; dr. 
Rimvydas Šilbajoris, kuriam buvo paskirta Literatūrinės publicis
tikos premija; dr. Leonas Sabaliūnas, priėmęs dr. Vytautui Kavoliui 
skirtųjų Kultūros darbuotojo premijų; dailininkas Adolfas Valeška -

tautiečių, citavo man nežino- niųjų (dailės, muzikos ir teat- 
mus Gutausko žodžius, prana- ro; dramos ir radijo). Materia- 
šaujančius, jog sugrius Kūno linė premijų reikšmė esanti 
kultūros rūmai, kažkas nege- antraeilė. Laureatui ji daug 
ro Laisvės alėjoj ir su Nemu- svarbesnė kaip įvertinimas, 
nu atsitiks, tik negrius lietu- pripažinimas, naujos kūry- 
vio šlovė, jei ji bus įamžinta binės energijos šaltinis, 
kūryba granite, jei muzikos Reikšmingiausias esąs premi- 

Maždaug jos poveikis į išeiviją, gal ir įaidais skambės.
taip. tautą, todėl, kad atkreipia

Pakviestas prabilti premijų dėmesį į kūrybines sritis, į 
šventės sumanytojas, Kultū
ros tarybos vicepirmininkas 
Viktoras Mariūnas. Pasirin
kęs temą „Kultūrinės veiklos

1 dirva“, prisiminė Vytauto 
Didžiojo un-te kursavusį lyg ir

tarybos pirmininkė Ingrida i 
Bublienė. Pasidžiaugusi, kad 
1981 metų laureatus pagerbti 
susirinko toks gražus būrys

dies raudų, tautosakinių 
motyvų parafrazė — taip nesi
derina su jos turiniu: lietuvių 
liaudies išnešiotais, išpuoselė
tais žodžiais čia stengiamasi 
teisinti tos pačios liaudies nai
kinimą, jos pavergimą, klasto
ti lietuvių tautos istoriją. Kaip 
rašo patsai autorius: “Melas 
— žudynių pradžia”.

premijuotąjį kūrinį, kūrėją...
Čia atpasakota tik dalis V. 

Mariūno kalbos, šiose 
iškilmėse ilgiausios, užtru
kusios „net“ 11 minučių. 
Kadangi po lėtos, nerašytos 
poros minučių įžangos vėliau 
jis spartakai skaitė iš rašto, 
spėju, jog šią kalbelę maty
sime kur nors išspausdintą.

Į sceną kviečiami Ingrida 
Bublienė, LF tarybos pirm. 
Stasys Baras ir JAV LB Krašto 
v-bos pirm. Vytautas 
Kutkus.

J. Stempužis, kiekvieną žodį 
iškilmingai akcentuodamas, 
prabyla:

„ ,Tie paparčio žiedai ar tik 
žiedukai visi yra rasti greitai ir 
netikėtai*. Čia pacituotų žo
džių autorius, pradėjęs lite
ratūrinį kelią savo pirmaisiais 
romanais ,Egzaminai* ir ,Be

krantų*, ėjo penkiasdešimties 
metų kūrybos keliu, kad rastų 
Lietuvių Bendruomenės 
.Paparčio žiedą’, — aukščiau
sią dovaną kūrėjui, Lietuvių 
Bendruomenės Literatūros 
premiją...“

I sceną kviečiamas Jurgis 
Jankus. Jis ateina I. Bublie
nės lydimas (ji palydės, tiks
liau atves, kiekvieną laureatą). 
Publikai ilgai ir gausiai plo
jant, V. Kutkus įteikia laurea
tui premijos čekį, tuo tarpu J. 
Stempužiui perskaitant, kas 
įrašyta — įgraviruota premiją 
lydinčioj lentelėj, ir kad šią 
premiją, tris tūkstančius 
dolerių, paskyrė JAV LB Kraš
to valdyba.

Po kelių V. Kutkaus svei
kinimo sakinių prabyla Jurgis 
Jankus: „Kultūrinių premijų 
paskirstymo ir jų įteikimo 
šventė yra lyg susumavimas, 
suvedimas krūvon praėjusio 
laikotarpio mūsų įnašo į 
pavergtos, kovojančios, reiš
kiančios savo gyvybę tautos 
kultūrinių vertybių kraičio

Toks pripa- 
turįs reikšmės ir 
darbo autoriui.

skrynią, o kartu ir mėginimas 
pasverti to įnašo tikrąją 
vertę...“ Džiaugėsi, kad LB 
Kultūros taryba jo „kuklius 
darbelius“ išskyrė, kad ir juos 
rado vertus į kultūrinio kraičio 
skrynią dėti, 
žinimas 
išskirto
Išskyrimas jį nuteikęs dvejo
pai: smagu, kad nebesąs 
vienas, kad jo darbuose randa 
vertę ir kiti; bet kartu užgulęs 
ir sunkiai suprantamas sunku
mas, galvojant, kad gal ne 
visai rūpinąsis Dievo duotu 
talentu, kad reikią kurti ne tik 
sau, kad atsidėti daugiau, negu 
tik laisvalaikiais. Prisipažino, 
kad nesąs talentui pilnai iš
tikimas, kad daug kitų darbų 
esą svarbesni už rašymą. Ypač 
toks suglumimas ir sunkumas 
užgulęs žinant, kad premija 
atėjo ne iš vienos turtingos 
kišenės, o iš daugelio tautiečių 
sudėtų prakaito lašų... Dėko
damas premiją suteikusiems 
žadėjo (ateities kūryba) nenu-

. (Nukelta į 2 psl.)

mišką/naujais vardais vadin
tis/ir keršyt bolševikams už 
skriaudą giminės”.

Ar Karčiauskas nusprendė 
atsisakyti šiltos partinio rašy
tojo pozicijos ir stoti prieš ofi
cialųjį melą? Ar buvo užmigę 
“Pergalės” cenzoriai? Pasiro
do, kad ne. Iš tikrųjų autorius 
vaizduoja partizanų “išsigimi
mą”: “Išėjo jie į mišką,/geri ir 
dideli,/ir mokės naujo amato/ 
galingi ir pikti”. Anot Kar
čiausko, partizanai tampa nai
kintojais, žudikais — jie sužvė
rėję.

O gal autorius mums teigia, 
kad kova su ginklu rankoje, 
pralietas kraujas, karo, neiš
vengiamai paverčia žmogų 
žvėrimi. Gal Karčiauskas kraš
tutinis pacifistas? Tokiu atve
ju, net ir nesutinkant su jo pa
žiūra, jį būtų galima gerbti. 
Tačiau pasiklausykime, ką jis 
kalba apie pasipriešinimą na
cių tironijai, kuri “degina,

I. p.

Premijų įteikimo iškilmėje balandžio 18 d. Detroite kalba dr. Rimvy
das Šilbajoris, kuriam Šiemet buvo paskirta Literatūrinės publicis
tikos premija.

deginę: rašytojas laureatas Jurgis Jankus, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė ir Lie
tuvių fondo tarybos pirmininkas Stasys Baras.

Nuotr. Jono Garlos

u"ve.rr.em;ijU„*VenUje bal*n<l*io 18 d. Detroite, 
įteikęs Lietuvių Bendruomenės Literatūros Dremiia 
rašytojui Jurgiui Jankui, kalba JAV LB Kraėto val
dybos pirmininkas Vytautas Kutkus. Stovi ig kairės ;
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Antroji 
Premijų 
šventė
(Atkelta iš 1 psl.) 
vilti. Baigdamas dėkojo ir 
žmonai Kotrynai, kuri talkina 
ne vien moraline parama, bet 
ir konkrečiu darbu: tik dėka jos 
kantrių perrašinėjimų galėjo 
pasirodyti ir „Paparčio žie
das“, ir daugelis kitų kūrinių.

J. Jankus kalbėjo apie še
šias minutes ir tai buvo bene 
ilgiausia kalba iš visų laurea
tų pasakytųjų.

J. Stempužis paskelbė, kad 
gautas vertintojų komisijos 
pirm. Česlovo Grincevičiaus 
žodis raštu ir ta proga įvardijo 
visas vertintojų komisijos pa
vardes (sekretorė Aušra Liu- 
levičienė; nariai: kun. Vy
tautas Bagdanavičius, dr. 
Marija Stankus-Saulaitė, dr. 
Alfonsas Šešplaukis). Iš viso 
buvę prisiųsti 24 kūriniai.

Pristatydamas Dailės premi
jos laureatų Adolfą Valešką, J. 
Stempužis papasakojo links
mą įvykį iš A. Valeškos jau
nystės. Kartu su savo kolega 
Viktoru Vizgirda jiedu tarp kit
ko kaupdavę ir religinį meną. 
Vėlyvą rudenį, Žemaitijos kle
bonijoj prisikrovę senovinių 
liturginių rūbų, arkliuko 
tempiamu vežimu grįžę namo. 
Ėmęs merkti lietus. Gelbėda
miesi, kad kiaurai neperšlap
tų, išsitraukę iš vežamos skry
nios po bažnytinę kapą ir 
apsisiautę. O buvęs pats 
bulviakasis, pilni laukai vals
tiečių. Nepaisydami lietaus, jie 
prieš pravažiuojančius ėmę 

. klauptis ir žegnotis. Dail. Viz
girda pasiūlęs, kad reikia ką 
nors impresyvesnio atlikti. 
Tuomet sustoję vežime ir ėmė 

| stati kryžiaus ženklu kaimie- 
< čius „laiminti“. Čia arkliukas 
pasibaidęs, šoktelėjęs, ir abu 
„dvasininkai“ nugriuvę...

Kadangi dail. A. Valeškai ir 
kitiems penkiems laureatams 
po tūkstantį dolerių premijas 
skyrė Lietuvių fondas, jas 
įteikti turėjo dabartinis LF 
tarybos pirm. Stasys Baras. 
Bet pirmosios LF premijos 
teikimo proga jis į sceną iškvie
tė savo pirmtaką, LF inicia
torių bei steigėją dr. Antaną 
Razmą, ir premijos čekį dail. A. 
Valeška gavo iš jo rankų.

A. Valeškos kalba buvo 
labai trumpa. Girdi, aš neįsi
šnekėsiu — visi jau esate išvar
gę. Be to, iš Chicagos išva
žiuojant, Kazys Bradūnas 
patarė nekalbėti, nes sako, jei 
ilgai kalbėsi, tau premiją 
atims... Valeška tik pasi
džiaugė šventės iškilmingumu 
ir padėkojo.

Dr. Vytautui Kavoliui neat
vykus, Kultūros darbuotojo 
premija įteikta jo draugui dr. 
Leonui Sabaliūnui. Šia proga 
irgi kalbėta mažai. J. Stem
pužis iškėlė V. Kavolio reikš
mingus darbus kultūrai, ypač 
redaguojant „Metmenis“. 
Premiją priimdamas, L. Saba
liūnas apsidžiaugė, kad jo 
draugas Vytautas neatvyko, 
nes stojęs prie mikrofono jis, 
girdi, be valandos nepa
sitrauktų, o priėmėjui, Saba
liūnui, užteksią pusvalandžio. 
Dar pasidžiaugė, kad, Vytau
tui neatvykus, jam pačiam 
buvo proga pabendrauti su 
rašytojais, dailininkais, muzi
kais, dvasiškiais ir aukštų 
kvalifikacijų juokdariais. 
Vytauto Kavolio ir jo žmonos 
Ritos vardu tarė „daug kartų 
ačiū“. Tai beveik visa L. 
Sabaliūno „pusvalandžio“ 
kalba, tik praleidus porą 
sakinių apie ateitininkiškus ir 
skautiškus prisiglaudimus...

Sekė Lituanistinės publicis
tikos anglų kalba laureato dr. 
Rimvydo Šilbajorio pa
gerbimas bei apdovanojimas. 
J. Stempužis jo nuopelnus ap
tarė šmaikščiais dr. Kęstučio 
Keblio žodžiais. Publikai 
išskirtinai gausiai plojant, jis

Premijų įteikimo šventėje Detroite balandžio 18 d. žo- dailininkas Adolfas Valeška. Dešiniau stovi dr. An- 
dj taria Kultūros tarybos Dailės premijos laureatas tanas Razma, mecenato Lietuvių fondo atstovas.

Nuotr. Jono Garlos

prie mikrofono stabtelėjo tik 
dvi-tris minutes. ,,Nau
jos kategorijos premiją gavęs, 
jaučiuosi kaip tas Donelaičio 
žvirblis, kuris savo kaimynui 
sakė ,berods mūsų giminė 
taipgi garbina Dievą* “. Jis 
nemokąs trumpai kalbėti, o 
ilgom, nuobodžiom kalbom 
nenorėdamas publikos vargin
ti, tik padėkosiąs, kaip darą 
Oskaro premijos laimėtojai. 
Dėkojo ne tik premijos teikė
jams, bet ir žmonai, kuri atneš- 
davusi lauknešėlį jam dirbant, 
ir vaikams, kad šie prisilaiky
davę tylos kai jos reikia. 
Apgailėjo, kad mes išeivijoj 
visi esam tik mėgėjai savo dar
buose ir negalime atlikti to, ką 
būtume galėję tėvynėj atlikti.

Muzikos premijos laureatas 
Juozas Žilevičius negalėjo 
atvykti, ir jam premija bus nu
siųsta. Jis reagavo laišku, kurį 
J. Stempužis perskaitė. Laiške 
rašoma, kad, kai prof. Andrius 
Kuprevičius pranešė žinią apie 
premiją, jis keletą dienų buvęs 
didelėj nervų įtampoj. Prašo 
priimti jo nuoširdų dėkin
gumą. Meldžia Aukščiausiojo 
palaimos. Kultūros tarybos 
veiklą lygina su Lietuvos Švie
timo ministerijos veikla. Labai 
norįs į iškilmes atvykti, bet 
gydytojai neleidžią iš globos 
namų pasijudinti. Baigdamas 
primena, kad dirbęs ne dėl gar
bės, o iš širdies, nes reikėję tuos 
darbus atlikti. Pasirašė: Profe
sorius Juozas Žilevičius, 
Didžiojo kunigaikščio Gedi
mino Trečiojo ordino rikis. J. 
Stempužis rekomendavo, kad 
šį prof. J. Žilevičiaus laišką 
Kultūros taryba deponuotų 
Lietuvių muzikologijos archy
ve.

Artėdamas prie Petro Petru- 
čio, J. Stempužis į jį kreipėsi 
kaip į savo bičiulį. Klau
sytojam priminė, kokią vietą 
50 metų Švenčius „Margutis“ 
išeivijos kultūriniam gyve
nime yra užėmęs ir pailiust
ravo imponuojančiais skai
čiais.

Premiją įteikus, P. Petrutis 
kalbėjo: „Aš ne matematikas, 
ir prie statistikos nesu įpratęs, 
bet man prieš akis kažkodėl 
mirga skaičiai. Nežinau, ar čia 
tūkstantinė dolerių paveikus, 
ar kokios kitos priežastys. Mat 
prieš akis ir tūkstantis, ir 30, ir 
50, ir gal daugiau negu 50. 
Tūkstantis — tai premija; tris
dešimt — tai Lietuvių Bend
ruomenės amžius; penkias
dešimt — tai „Margučio“ 
sukakties amžius; o daugiau 
penkiasdešimt — tai Petro 
Petručio amžius...“ Prisiminė 
prieš jį su „Margučiu“ dirbu
sius: steigėją Antaną Vana
gaitį, Antaną Olį, Deveikį, Dir
meikį, Algimantą Mackų, 
Liliją Vanagaitienę, „kurie 
pavargę per anksti išėjo“. 
Paminėjo ir du šiame suva
žiavime esančius — Romą 
Sakadolskį bei Audrių Regį, 
kurie patys saką, kad „Margu
tis“ jiems buvęs mokykla. „O 
aš pats neperdėdamas pasaky
siu, kad man .Margutis* buvo 
beveik visas gyvenimas**. 

Visiems padėkojęs šūktelėjo, 
kad jo sieloj, dainos žodžiais, 
esanti šventė ir jam ypač džiu
gu, kad ta šventė vyksta 
Detroite, kuris jam seniai ir 
gerai esąs pažįstamas...

Neatvykus Antro kaimo 
„prievaizdui“ Algirdui Titui 
Antanaičiui, premija buvo 
įteikta aktoriams Eugenijui 
Būtėnui ir, J. Stempužio 
žodžiais, „senjorui, steigėjui“ 
Romui Stakauskui. Pakvietus 
tarti žodį, jiedu improvizavo 
visus pralinksminusį pokštą. 
Pirmas priėjo prie mikrofono 
E. Būtėnas. Apsigandęs, 
nesavas, ėmė graibytis po 
visas kišenes: kelnių, švarko, 
rodos ir liemenės. Taip tikrai ir 
nervingai. Po kišenes pasi- 
malęs, atsiprašė, negalįs be 
rašto kalbėti, o raštą pametęs. 
Gal, sako, galės už mane porą 
žodžių Romas... O Romas Sta
kauskas tik ir laukė! Šūktelėjęs 
„Ačiū, ačiū!“, šoko prie 
mikrofono ir ėmė berti nesą
mones. Čia maišėsi ir Min
daugo laikai, ir tarptautinių 
žodžių mišrainės, ir Bend
ruomenės vardas, ir jaunimas, 
ir lotyniškų frazių žargonas, vardes. Tokios ex promptu 
Keturias minutes jis 
demonstravo, kaip galima iš
kilmingai plepėti, bet nieko 
nepasakyti. Tik paskutiniais 
pora sakinių jau rimtai pa
dėkojo už premiją ir patikino, 
jog ji bus panaudota „jumoro 
gyslelės tobulėjimui“.

Programos vedėjas priminė, 
kad publikos tarpe yra dar du 
laureatai: poetas Bernardas 
Brazdžionis ir praėjusių metų 
teatro laureatė Dalila Mackia- 
lienė. Jie pagerbti entuziastiš
kais plojimais.

Laureatams scenoje 
nusifotografavus, dar trumpai 
kalbėjo Stasys Baras. Sunku, 
sakė jis, įsivaizduoti šio krašto 
lietuvių kultūrinę veiklą be 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių Fondo. Ypač iškėlė 
LF pajėgumą teikti pagalbą 
visoms. kultūrinėms apraiš
koms, paskatinimą kurti verty
bes, kurios mūsų kultūrai ati- 
duoda šimteriopai už 
simbolines premijas. Tikino, 
kad ir ateityje LF kultūros

Dalis publikos antroje Premijų įteikimo šventėje ba- vių Bendruomenės Kultūros taryba, 
iandžio 18 d. Detroite. Šventės rengėjai —JA V Lietu- Nuotr. Jono Garlos

darbus gausiai rems, nes tau
tinė kultūra yra dalis kovos už 
laisvę.

Iš keliolikos šiai progai 
gautų sveikinimų, buvo per
skaitytas tik Lietuvos atstovo 
Washingtone dr. Stasio Bač- 
kio laiškas.

Žodžiu sveikino PLB vicepir
mininkas kultūros reikalams 
Vaclovas Kleiza, Kanados LB 
Kultūros tarybos pirm. Jonas 
Simanavičius ir poetas Ber
nardas Brazdžionis.

Viskas, ką čia beveik proto- 
koliškai surašiau, buvo atlikta 
per 80 minučių (baigėsi 1:45).

Per penkių minučių pertrau
kėlę išsitiesus bei sąnarius pa
mankštinus, o kelioms dešim
tims detroitiečių ir visai salę 
apleidus, su gero pusvalan
džio programa pasirodė An
tras kaimas. Kaip visada 
lakios fantazijos, greitos 
orientacijos ir nemenkų vai
dybinių gabumų, penki 
aktoriai atliko netoli dešimties 
juokingų improvizacijų, arba 
škicų. Iš detroitiečių ypač gau
sių katučių pelnė ten, kur įpin- 
davo ir tikras vietines pa- 

improvizacijos — Antro kaimo 
stiprybė. Gaila, kad dėl pa
prasčiausio apkiautimo detroi- 
tiečiai ne su kiekvienerių metų 
nauja programa Antrą kaimą 
tepasikviečia.

Beje, vaidino Šie aktoriai: 
Eugenijus Būtėnas, Jūratė 
JakStytė, Juozas Kapačins- 
kas, Dana Nolte-Mikužienė ir 
Romas Stakauskas. Ne
paprastai vykusiai šviesomis 
ir garso efektais juos rėmė 
Indrė Toliušytė.

Didžiausiu minusu laikau 
premijų šventėje net trijų 
laureatų nedalyvavimą (šalia 
V. Kavolio ir J. Žilevičiaus, 
turėjo būti ir A. T. Antanaitis, 
Antram kaimui taip svarbus, 
kaip „Margučiui“ P. Petrutis). 
Priežastys visų turėjo būti 
labai didelės (prof. J. Žilevi
čius savąją atskleidė laiške). O 
didžiausiu pliusu — gra
žiabalsį, gerų manierų, savimi 
pasitikintį programos vadovą. 
Kiekvienai situacijai jis pajėgė 
suteikti šventiško orumo.

Į Antano Maceinos kritiškas 
pastabas 

atsiliepiant
LADAS TULABA

Vienas konfratras iš Naujosios 
Anglijos šiomis dienomis atsiuntė 
piktą laišką, kuriame primena 
Prof. A. Maceinos recenziją ir 
pareiškia, jog mano paruoštas ir 
išleistas keturių evangelijų ir 
Apaštalų Darbų vertimas su 
plačiais paaiškinimais esąs šlamš
tas. Guodžiuosi, kad šis mano ilgų 
metų darbas davė bent progą 
mielam bičiuliui Prof. A. Macei
nai paruošti ištisą studiją, kurią 
galėtume laikyti lietuvių kalbos 
filozofija.*) Jokios kalbos nėra, 
kad šia recenzija Prof. A. Maceina 
praturtina rašomąją mūsų kalbą 
ir leis pasimokyti bei pasitobulin
ti tiems, kurie imasi lietuviško 
rašto. Būdamas filozofas, A. 
Maceina ir kalboje eina į plo
nybes, reikalaudamas filozofiško 
precyziškumo ir dogmatiško 
tikslumo. Stato taisykles, daro 
teigimus lyg tai būtų paskutinis 
žodis, aukščiausias autoritetas. 
Nežinau, ar visi kalbininkai yra 
tos pačios nuomonės. Man atrodo, 
kad kalbantieji, o ne rašantieji, 
kuria kalbą ir nustato jos dvasią. 
Todėl gyvoji kalba įvairuoja ir turi 
daugybę savo niuansų. Tai turi 
pripažinti ir A. Maceina, kai 
svarsto konkrečius šv. Rašto atve
jus. Juk kiekvienoje gyvoje kalboje 
yra patarlinių ir dviprasminių 
išsireiškimų. Todėl reikia ne tik 
gramatiką ir sintaksę išmokti, bet 
taip pat į kalbos dvasią įsigilinti, 
jos psichologiją pažinti. Iš čia 
visas sunkumas versti šv. Raštą iš 
originalinių — hebrajų ir graikų 
kalbų. Vargu ar kuris šv. Rašto 
vertėjas yra pasiekęs ar pasieks 
bent reliatyvaus tobulumo. Tas 
pats vertėjas, imdamasis iš naujo 
versti, visada ras reikalo ir 
galimybės tobulinti anksčiau 
paruoštą vertimą. Ir aš, jei galė
čiau peredaguoti manąjį vertimą, 
daug ką pataisyčiau, ir daugeliu 
atvejų pasinaudočiau A. Ma
ceinos pastabomis. Gaila, kad Die
vas peranksti pašaukė pas save 
Prof. A. Salį. Jo patarimai man 
būtų buvę naudingi. Kai kuriais, 
tiesa, pasinaudojau. Bet ir jo 
patariamas, nebūčiau pilnai atsa
kęs A. Maceinos reikalavimams, 
nes kai kur jo išvedžiojimai yra tik 
kalbinė filozofija, o ne kalbos 
realybė. Ieškoti bei surasti kalbos 
patarėjų, gyvenant Romoje ir 
turint eiles visokių įsipareigo
jimų, buvo neįmanoma. Štai kodėl 
išdrįsau imtis visos atsakomybės 
ant savęs. Žinau, kad susilauksiu 
kritikos. Jos nebijau. Disputando 
res clarescit!

Po šių bendro pobūdžio pasta
bų, eikime prie detalių.

1. A. Maceina teisingai mano 
vertimą laiko tokiu, kuris, pagal jo 
pasakymą, nuo skaitytojo eina 
prie originalo, kitaip tariant, kuris 
ištikimai laikosi originalo. Profe
soriui šis metodas nepatinka. Bet 
aš šį metodą pasirinkau jo paties 
paskatintas. Tai savos rūšies iro
nija. Bet tikra realybė. A. 
Maceina, reaguodamas prieš Bult- 
manno ir kitų racionalistų moky-

*) Autoriui šiame straipsnyje dau
giau ar mažiau liečiant ir kalbines 
problemas, redaktorius su savomis 
korektūromis nenorėjo įsiterpti, todėl 
rankraštis spausdinamas kalbos ir 
rašybos prasme netaisytas.

mą apie tariamus mitus šv. Rašte 
bendrai ir evangelijose specialiai, 
prašė mane reaguoti prieš šį moky
mą, nes tai stato tikėjimą pavo
jun, tuo labiau, kad ir pas katali
kus Bultmannas rado sekėjų. 
Buvau jau išvertęs Jono evange
liją, naudodamasis A. Maceinos 
nurodomu antruoju metodu, bū
tent, paisant pirmoje eilėje teksto 
aiškumo ir pridedant tik trumpu
čius, būtiniausius, paaiškinimus. 
Gavęs aną A. Maceinos paragi
nimą, apsisprendžiau pakeisti 
vertimo metodą. Buvau tikras, jog 
geriausias būdas įrodyti evangeli
jų autentiškumą ir istoriškumą 
yra parodyti originalo tekstą su 
visais netobulumais ir su nenusle
piamu semitišku antspalviu. Semi
tinis antspalvis rodo, kad evange
lijos buvo parašytos autorių žydų: 
kurie gerai pažino žydų kalbos 
dvasią ir buvo išaugę žydiškoje 
kultūroje. Bet jie turėjo būti kilę iš 
Palestinos ir gyvenę pirmojo šm 
pirmoje pusėje, būtent, prieš 70 
metus, kai romėnai sunaikino 
Izraelį ir izraelitus išsklaidė po 
pasaulį. Evangelijų tekstų 
nesklandumai bei netobulumai 
rodo, kad jos buvo ne kokių re
daktorių kada nors antram ar 
trečiam šm. suredaguotos, bet 
apaštalų bei jų mokinių, kurie 
buvo daugiau mažiau bemoksliai, 
parašytos. Juk vėlesnieji redak
toriai tikrai būtų tobuliau parašę. 
Štai kodėl apsisprendžiau savo 
vertime laikytis galimai arčiau 
orginalinio teksto, parodydamas 
visą jo literalinį neturtingumą, 
neslėpdamas semitiškumų, kurie 
indoeuropiečių kalboms yra. sveti
mi. Iš čia dažnas jungties varto
jimas. Iš čia geografinę bei 
topografinę padėtį nurodą veiks
mažodžiai. Iš čia perėjimai iš būto
jo į esamąjį laiką ir priešingai. Iš 
čia kruopštus atydumas ištikimai 
suminėti kai kurias, rodos, 
nereikšmingas pastabas: „atsidu
so, apsidairė, susijaudino ir k.“ 
Visa tai juk rodo ir įrodo, kad 
evangelijų autoriai buvo arba 
patys betarpiai įvykių liudinin
kai, arba sėmė žinias iš betarpių 
liudininkų. Visa tai užtikrina, kad 
evangelijas parašė Matas, Mor
kus, Lukas ir Jonas, kaip tai liudi
ja vienbalsis krikščioniškas Pada
vimas, ir kaip tai Bažnyčia visada 
mokė ir moko. Visa tai rodo, kad 
Bultmanno ir jo sekėjų kalbos apie 
mitus evangelijose, apie jų vėlesnį 
suredagavimą, apie tariamus 
šaltinius, kuriais remiantis evan
gelijos būtų buvusios vėliau 
suredaguotos, yra tik išsigalvo
jimas. O šio išsigalvojimo tikslas 
yra aiškus — paneigti evangelijų 
pasakojimui istorinį pagrindą, 
ypač ten, kur atpasakojama 
antgamtiniai reiškiniai.

Pasirinkus originalui artimo 
vertimo metodą, apsisprendžiau 
prie vertimo pridėti platesnius 
paaiškinimus, kad išryškinčiau 
galimai pilniau ir aiškiau teksto 
mintį. Nuostabu, kad A. Maceina 
ignoruoja komentarus. Jų gal net 
neskaitė. Nes ten, kur tekste nuro
do neaiškumus, ar net, jo many
mu, užtinkamus beprasmišku

mus, komentaruose būtų radęs 
patenkinamu paaiškinimų. Aš po 
daugelio metų kruopščių studijų 
evangelijose nerandu nesupran
tamų bei neišaiškinamų išsi
reiškimų, kurie neva paeitų ■ iš 
nesuprastos aramaiškos minties 
verčiant ją graikiškai. Keista! A. 
Maceina iš vienos pusės pripažįs
ta, jog komentarai prie teksto yra 
reikalingi ir net būtini, iš kitos 
tačiau pusės .teigia, kad komen
tarai visada daugiau ar mažiau 
yra abejotini, o net kartais tikras 
šv. Rašto piktnaudojimas. Nors ir 
kaip A. Maceiną gerbiu ir prieš jo 
mokslinį pajėgumą lenkiu1 galvą, 
su šiuo jo teigimu nesutinku, bent 
tuo atveju, kai vertimas ir 
komentarai turi Bažnyčios patvir
tinimą — Imprimatur. Mano verti
mas ir komentarai turi Romos 
Vicariato Imprimatur.

Labai teisingai A. Maceina 
pabrėžia, kad šv. Raštas yra 
gyvas Dievo žodis tik Bažnyčios 
rankose. Nes tik Bažnyčia gali 
autentiškai perduoti ir aiškinti 
Apreiškimą. Tiesa, kad Apreiški
mas yra perduotas ne tik per šv. 
Raštą, bet ir per Padavimą. Raštu 
ir žodžiu perduotas dieviškasis 
Apreiškimas yra patikėtas Bažny
čiai. Tik Bažnyčia yra autorizuota 
skelbti raštu ir žodžiu Apreiškimą 
paties Dievo vardu. „Kas jūsų 
klauso, manęs klauso“ (LK 10,16). 
Todėl, manau, kad negalima 
atmesti ar tik su ranka numoti, lai
kant beverčiais, šv. Rašto ver
timus bei komentarus, kurie yra 
atatinkamo Bažnyčios autoriteto 
patvirtinti. Tiesa, kad vertimai 
gali būti daugiau ar mažiau tobu
li. Tiesa, kad egzegetai ne visuose 
klausimuose sutaria; kad kai kur 
patiekia skirtingus aiškinimus. 
Bet, kai turi Imprimatur, galime 
būti tikri, jog 
yra ištikimi; 
aiškinimuose 
ordinariniam 
mui.

2. Kas mane labai stebina, tai A. 
Maceinos statomas klausimas: 
„Kas gi yra evangelijų origi
nalas?“ 
apaštalų laiškai yra originalūs.
Bet dėl evangelijų originalinio 
teksto stato didelį klaustuką. 
Mums tokio klaustuko nėra. O 
nėra, kadangi mes pripažįstame 
įkvėpimą. Tiesa, evangelijos 
aprašo bei liudija Kristų ir jo 
skelbtą mokslą. Bet Aprašo šv. 
Dvasios įkvėpimu. Todėl Morkus, 
Lukas ir Joras yra autoriai trijų 
evangelijų, kurias jie parašė 
graikų kalba, ir kurias Bažnyčia 
priėmė kaip įkvėptą Dievo žodį. 
Matas parašė aramaiškai, bet 
Bažnyčia graikišką vertimą priė
mė kaip autentišką. Jonas parašė 
ne tik evangeliją, o ir laiškus. 
Kodėl laiškai turėtų būti laikomi 
autentiški, o evangelija ne? Lukas 
be evangelijos parašė dar 
Apaštalų Darbus. Kodėl šios 
pastarosios knygos graikiškąjį 
tekstą galima laikyti originaliu, o 
evangelijos ne? Evangelistai šv. 
Dvasios įkvėpimu surašė ir perda
vė Bažnyčiai liudijimą apie Kris- 

(Nukelta į 3 psl.)

vertimai esminiai 
o egzegetai savo 

neprieštarauja 
Bažnyčios moky-

Jis pripažįsta, kad
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Ceslavas Milošas Washingtone
.n.

Į A. VAIČIULAITIS

* Kongreso Bibliotekoje Wa- 
shingtone balandžio 20 dieną 

.'savo poeziją skaitė Ceslavas 
Milošas, Nobelio literatūros 
laureatas iš Lietuvos.
« Eidamas i šj vakarą, pasi
ėmiau Milošo rinktinę lietu
viškai. Išvertė ją poetas Juo
zas Kėkštas. Išleista 
“Literatūros lankų” 1955 me- 

- tais Buenos Aires tokiu moks
lingu pavadinimu, lyg ko
kiam traktatui: “Epochos 
sąmoningumo poezija”. Lei
dinys turi paties Milošo įvadą

■ ir poeto A. Nykos - Niliūno už
sklandą.

Laukdamas vakaro pra- 
įdžios, atsiverčiau Milošo įva-

■ dą ir skaičiau tarp pirmųjų 
| sakinių:
į “Gimiau 1911 m. prie Nevė- 
. žio, netoli Kėdainių, ir mano 
dokumentuose, žinoma, nemi
nima nei pievų spalva, nei dai
nų aidai, kurie ateidavo vaka
rais iš užupio kaimų”.
Ir kiek toliau:
“Mano vaizduotę Buforma- 

vo lietuviškas panevėžio kai
mas ir Vilniaus apylinkių miš
kai ir vandenys. Trakai, 
Žalieji Ežerai, Jašūnai — man 
magiški vardai”.

0!; Lietuva Milošui yra tėviškė 
ir slaptingos traukos kraštas, 
archainis, mitologinis, burtų ir 
poezijos šalis, o drauge tokia

a, tikra.
./ Jis rašė kita proga:

“Nors esu lenkų poetas, aš 
neužmirštu, kad esu gimęs 
Lietuvoje ir kad mano raštuo
se galima raBti būdingų lietu
viškos, jei ne pagoniškos mis
tikos pėdsakų (Lietuva gi yra 
pats poetiškiausias Europos 

r kraštas šalia Airijos)”.
Kongreso Bibliotekos kon

certų ir rečitalių salė jau sau
sakimšai prisigrūdusi. Pasi-
žvalgęs, matei daugybę
jaunokų veidų, nors netrūko ir 
žilagalvių. Daug kur girdėjai 

1 šnekantis lenkiškai, bet nesti
go ir anglų kalbos. O mes sa- 

įl vo tarpe davėme lietuviškai. 
h Skirtu laiku, lygiai aštuntą 
-i valandą, atsivėrė durys, ir į 

estradą žengė poetas Milošas. 
k Nors jam jau septyniasdešimt 

su viršum metų, jis atrodė jau
nesnis, atlašus ir žvalus.Alkū- 
ne prispaudęs, nešėsi gerokai 

‘ nuzulintą portfelį su lyrika, 
kurią netrukus mums skaitys. 

, Bet prieš tai žodį apie Nobe
lio laureatą taria amerikiečių 
poetas Williamas Smithas, 
septynių poezijos knygų auto
rius, literatūros profesorius 
universitete, populiarus pa
skaitininkas. Iš tikrųjų Smi
thas daugiau kalba apie Lie
tuvą, negu apie Milošo 
kūrybą, cituodamas poeto kny
gas ir kalbas. Vieną iš tų kal
bų Milošas pasakė Stockhol
me, gavęs Nobelio premiją. 
Williama8 Smithas iš jos atsi
rinko šią vietą:

“Gera gimti mažoje šalyje, 
kur gamta turi žmogiškas pro
porcijas, kur įvairios tautybės 
ir religijos sugyveno kartu 
šimtmečius. Aš turiu mintyje 
Lietuvą — padavimų ir poezi- 
jos kraštą... Lietuvos gamto- 

' vaizdis, gal ir dvasios nieka
dos manęs neapleido. Gera 
girdėti vaikystėje lotyniškos li
turgijos žodžius, versti gim
nazijoje Ovidijų ir gauti ne
blogą išsilavinimą

. katalikiškos dogmatikos ir 
apologetikos srityje. Tikra pa- 

- laima, jei likimas leidžia eiti į 
mokyklą ir studijuoti tokiame 

'■ mieste kaip Vilnius. Tai 
savotiškas barokinės archi
tektūros, perkeltos į šiaurines 
girias, miestas, kur istorija 
įrašyta kiekviename akmeny
je. Keturiasdešimties kata
likiškų bažnyčių ir gausybės 
sinagogų miestas. Anais lai
kais žydai jį vadino Šiaurės 
Jeruzale”.

Poetas Williamas Smithas

Nuotrauka Vytauto AugustinoTarp miškų ir ežerų — Lietuvoje, 

dar paėmė ištrauką iš Milošo 
knygos “Gimtoji šalis” — apie 
Lietuvos vandenis, medžius, 
senovinius miškus, iš kurių 
atsirado gintaras — su vabz
džiu jame. Po to jis anglų kal
ba paskaitė Milošo eilėraštį, 
kurį čia pat, perimdamas prog
ramą, lenkiškai pakartojo au
torius. Toliau iš jo čia angliš
kai, čia lenkiškai girdėjome 
apie Vilnių, “mano miestą”,

J Antano Maceinos kritiškas 
pastabas atsiliepiant

(Atkelta iš 2 psl.)
tų: jo asmenį ir jo mokslą. Tiesa, 
jie aprašė įvykius ir atpasakojo 
Jėzaus kalbas, kaip atsiminė, ar 
kaip buvo informuoti, bet visa 
parašė, veikiant šv. Dvasiai, 
teisingai, paduodami tai ir taip, 
kas buvo, yra ir bus naudinga tikė
ti į Kristų ir per jį pasiekti išgany
mą. Man tad nėra jokios abejonės, 
kad evangelijos yra parašytos 
apaštalų ir jų mokinių. Jos yra 
rašytas Dievo žodis, nes parašy
tos Dievo įkvėpimu. Trys jų 
parašytos graikų kalba. Mūsų turi
mas graikiškas jų tekstas yra 
originalus.

Neabejoju, kad mielas Profe
sorius neneigia įkvėpimo. Tačiau 
jo pasakymas: „Ar tad galima 
laukti, kad evangelijų autoriai 
būtų visur tiksliai atpasakoję 
visiškai jiems svetima kalba tai, 
ką buvo girdėję prieš keletą dešim
čių metų?“ — skamba labai įtar
tinai. Aš tikiu, kad evangelistai 
tikrai tiksliai, nors ir netobulai, 
atpasakojo įvykius bei Kristaus 
kalbas, nes rašė šv. Dvasios 
veikiami.
3. Kadangi, kaip teigia šv. Pau

lius, „visas Raštas yra Dievo 
įkvėptas ir nadingas mokyti...“ 
(2Tim 3,16),tai suprantama, kodėl, 
verčiant, reikia paisyti net ir 
paskirų žodžių, nes jie gali būti šv. 
Dvasios įkvėpimu parinkti, kad 
išreikštų Dievo norėtą apreikšti 
šitą, o ne kitą mintį. Juk ir Kristus 
yra pabrėžęs, jog nė mažiausias 
taškelis neišnyks iš {statymo, kol 
visa neišsipildys (Mt 5,18). A. 
Maceina pripažįsta, kad net ir 
atskiri žodžiai gali turėti egzege
tinės, net ir teologinės reikšmės, 
bet tik likdami originalūs. Išvers
ti, teigia jis, šios prasmės neten
ka. Kodėl? Nurodoma pora pavyz
džių. Charisma ir pistis. Šių 
graikiškų žodžių tikroji reikšmė 
lengvai suvokiama iš konteksto. 
Todėl, verčiant, galima lengvai 
paduoti tikrąją prasmę. Be to, šios 
rūšies pavyzdžiai turėtų būti ar
gumentas, kad reikalingi komen
tarai. Noriu iš savo pusės sumi

kaip jis sakė, apie garsias jo 
bažnyčias, apie mokyklas, kur 
dėstė Aristotelį, ir apie Joni
nių naktis, kur jis šokdavo, už
miršęs visus aristotelius. 
Nobelio laureatas kalbėjo ir 
apie poetus iš tokių miestų, 
kaip Vilnius ir Budapeštas, 
net apie žalčius, kurie laikomi 
—’ir čia cituojame jo žodžius, 
— “šventais sutvėrimėliais 
Lietuvoje”. Pagaliau jis tarė:

nėti porą pavyzdžių, kurie rodo, 
1 jog reikia kreipti dėmesio į paski
rus žodžius ir net gramatines for
mas. Imkime Eucharistijos įstei
gimo formulę. Ją užtinkame 
trijose evangelijose ir pas šv. 
Paulių. Visur vartojama žodis 
polius — daugelis. Liturginiuose 
tekstuose: senam lotyniškame — 
verčiama pro multis, bet moder
niškose kalbose daugiausiai 
verčiama už visus. Tiesa, kad 
žodžiu polius kartais nurodoma 
gausybė, nedeterminuojant, ar tai 
yra visuma, ar tik didelė dalis. 
Kyla klausimas: kodėl įkvėptieji 
rašytojai, jei būtų turima mintyje 
visuma, nepanaudojo žodžio pan- 
tos, kuriuo nurodoma determinuo
ta visuma? Manau, kad šv. Dva
sia aiškiai palenkė šv. rašytojus 
naudoti žodį polius, nes šiuo 
žodžiu tiksliau išreiškiama 
atpirkimo mintis. Kristus, tiesa, 
norėjo visus prie savęs patraukti 
kybodamas ant kryžiaus, bet jis 
neabejotinai žinojo, kad nevisi į jį 
— nukryžiuotąjį — žvelgs su meile 
ir jo kraujo kaina bus atpirkti. Jis 
žinojo, kad kai kurie tyčiosis iš jo, 
dar kiti jį niekins. Jis žinojo, kad 
bus, kurie jį išduos, ir kuriems 
būtų geriau, jei nebūtų gimę. Štai 
kodėl yra tiksliau versti Kristaus 
žodžius, kad jo kraujas yra išlie
jamas už visą gausybę tų, kuriems 
suteiks nuodėmių atleidimą ir lai
duos amžiną išganymą.

Tam pačiame Eucharistijos 
įBteigimo tekste vertimuose įvai
riai verčiama veiksmažodis išlie
ti. Graikiškam originale yra 
neveikiamasis dalyvis, kuris pažy
mi veiksmo tęstinumą, jo vyksmą 
dabartyje ir ateityje, (vairiuose 
vertimuose įvairiai verčiama. 
Italų kalboje vartojama būtasis 
laikas — Versato — išlietas. 
Anglai ir vokiečiai verčia būsi- 
muoju laiku — shall be shed, 
vergossen wird — bus išlietas. Mes 
lietuviškame liturginiame tekste 
turime esamąjį neveikiamąjį daly
vį, koks jis yra originaliniame 
tekste, būtent, kuris yra išlie

“Aš kaip begalėdamas sten
giausi įsivaizduoti kitą tokią 
žemę — ir negalėjau”.

Paskui Milošas perėjo į eilė
raščius, kuriuose atsispindi 
mūsų amžiaus audros ir sukū- 
riai. Ne be reikalo jis vadi
namas mūsų epochos poetu, 
žvelgiančiu į šio amžiaus ka
tastrofas ir tragedijas. “Tai 
nešvarios sąžinės epocha”, pa
reiškė jisai aname įvade. Tad

jamas. Manau, kad šis mūsiškis 
vertimas yra tiksliausias teolo
gine prasme. Eucharistija yra 
tikroji ir nuolatinė auka. Ją pradė
jo Kristus, ją atkartoja ir tęsia N. 
T. kunigai Bažnyčioje, kaip tai 
Kristus įgalino ir įsakė, tarda
mas: „Tai darykite mano atmini
mui“. Šv. Mišios nėra tik 
memoriale — atminimas — kry
žiaus aukos, nei vien vakarienė 
simbolizuojanti kryžiaus auką, o 
yra tikroji auka. Ji prasidėjo 
Paskutinėje Vakarienėje. Ji išo
rėje pasireiškė tint kryžiaus. Ji 
atkartojama šv. Mišiose ant alto
rių. Dievui nėra laiko. Jis yra 
dabartyje. Todėl Eucharistinė 
auka, kadangi ji yra Jėzaus — Die
vo Sūnaus auka, įvyko kartą, bet 
pasilieka amžinai, tęsiama ir 
kartojama kunigų šv. Mišių eigo

(Prado muziejus, Madride)

dabar Kongreso Bibliotekoje 
jis skaitė lyriką, sukurtą Var
šuvoje nacių okupacijos lai
kais. Skaitė posmus, kuriuos 
prieš trisdešimtį metų parašė 
Washingtone ir kuriuos prieš 
kiek laiko, tomis geresnėmis 
Lenkijos dienomis, padėjo ant 
paminklo, pastatyto Gdansko 
mieste darbininkams. Jis skai
tė lyriką, kurioje atsišviečia jo 
filosofija, ir tas kūrinėlis buvo 
tikrai trumpas — tik šešių ei
lučių. Tam jo metafiziniam ap
mąstymui netrūko ir humoro. 
Dar jis skaitė apie poezijos me
ną, apie angelus, trumpučiu
kus dalykėlius apie gamtą ir 
pačioje pabaigoje — apie vie
natvę.

Skaitydamas pastaruosius 
kūrinius, Milošas vis dirsčiojo 
į laikrodį, kad neužvilkintų 
programos. Atrodo, lyg poetas 
būtų pratęs prie tvarkos.

Betgi jo darbas dar nebuvo 
baigtas — nulipusį nuo estra
dos, apspito minia su jo vei
kalais rankose, kad pasirašy
tų. Pasirašė ir “Epochos 
sąmoningumo poeziją”, kurią 
buvau atsinešęs.

Paskui dar tarėme žodį kitą 
apie jo didįjį giminaitį Oskarą 
Milašių, kol mane nugrūdo į 
šoną kiti autografų medžio
tojai.

Tada atsivožiau knygą apie 
epochą, kur pataikiau į šią vie
tą:

Baisius ir nuostabius
laikus gyventi gavom, 

kai virš galvų mum
sviediniai dainavo, 

ir rūstesni už plyštančias
granatas metai 

mokė didybės tuos, kurie
nematė 

karo. Gaisruos sausai
liepsnojančių savaičių 

dirbome sunkiai, vieniši
našlaičiai, 

išalkę duonos, žemėje 
nežemiškų stebuklų....

je. Eucharistinė auka pranoksta 
kryžiaus auką. Paskutinėje Vaka
rienėje Kristaus kryžiaus auka jau 
prasidėjo, jo kraujas jau liejosi. A. 
Maceinos teigimai apie Eucharis
tinę auką, esą ji, kartą įvykusi, 
nėra atkartojama, o tik sudabarti
nama, yra jo asmeninė nuomonė. 
Mums šv. Mišios yra tikra auka. 
Mums, esantiems laike, ji kartoja
ma ir tęsiasi iki amžių pabaigos. 
Todėl ir mano pavartotas žodis 
„išliejamas“ yra tikslus ir pabrėžia 
laiko tęsmę.

A. Maceina teigia, esą žmogaus 
žodis, nors būtų ir graikiškame 
evangelijų orginale, nėra Dievo 
žodis. Ar ne perdrąsus teigimas? 
Juk ir žodžiai gali būti Dievo 
įkvėpti. Jei tad priimame įkvė
pimą, kodėl originalo teksto žodžių 
negalėtume laikyti Dievo žodžiu.

Archibald MacLeish
Archibald MacLeish, vienas 

reikšmingųjų dabarties Amerikos 
poetų, dramaturgų ir aplamai kul
tūrinio gyvenimo žmonių, mirė 
š.m. balandžio 20 d. Bostone. Buvo 
gimęs 1892 m. gegužės 7 d. Glen- 
coe, Illinojuje. Netrumpame savo 
gyvenimo kelyje Archibald 
MacLeish buvo daug kuo: ir ka
reiviu, ir advokatu, ir žurnalų 
redaktorium, Kongreso biblio
tekos Washingtone vadovu, įvai
rių Amerikos ir tarptautinių kul
tūros institucijų darbuotoju, 
Harvardo universiteto profeso
rium ir pagaliau džentelmenišku 
ūkininku Maseachusetts vals
tijoje.

Nežiūrint daugelio užsiėmimų, 
Archibald MacLeish labiausiai 
reikšmingas buvo ir pasiliks kaip 
poetas. Poetas labai plačios temų, 
problemų ir jų išraiškos skalės. 
Stiprus ir originalus braižo jis ga
li būti ir kupinuos visuomeninių 
pasaulio rūpesčių ir kone her
metiškos uždarumos eilėraščiuos. 
Poetinė jo mintis driekiasi nuo 
liberalinių siekių iki biblinių teo
loginių temų.

Už savo kūrybą Amerikos aukš
čiausio prestižo Pulitzerio litera
tūros premiją buvo gavęs net tris 
kartus: pirmą kartą už epinę poe
mą „Conąuistador“ 1932 m., ant
rą kartą už eilėraščių sutelktinį 
rinkinį “Collected Poema, 1917- 
1952” 1953 m. ir trečią kartą už 
biblinės Jobo temos dramą “J.B”, 
tačiau liečiančios XX amžiaus Jo
bą, 1957 m.

Archibald MacLeish amžinybėn

Ars poetica
Eilėraštis turėtų būti parankus ir nebylus 
Kaip apvalus vaisius.

Bežadis kaip seni
Medalionai nykščio liečiami

Tylus tartum prie lango briaunos
Apsamanojęs ir nuzulintas akmuo —

Eilėraštis turėtų būt bežodis
Tartum paukščių plasnojimas

Eilėraštis turėtų nejudėt laike •
Tartum mėnulio eisena

Išeiti, kaip mėnuo palieka žiemą praeity,
Prisiminimas po prisiminimo sąmonę apleidžiantys —

Eilėraštis turėtų nejudėt laike
Tartum mėnulio eisena

Eilėraštis turėtų būt tas pat,
Kaip: netiesa

Ilgiems sielvarto metams
Tuščias tarpduris ir klevo lapas

Meilei: pašiurpus
Pieva ir dvi šviesos virš jūros — -

Eilėraštis neturi
Reikšt, bet būt. Vertė J. Žemkalnis

Kas kita yra su vertimu. Vertėjo 
žodis, aišku, nėra Dievo žodis.

4. Kas liečia grynai kalbos daly
kus eilė A. Maceinos pastabų yra 
teisingos. Tačiau, kaip minėjau, 
išsineria iš absoliučių taisyklių. 
Nes ji kinta, ir jos kitimą lemia ne 
profesoriai, o kasdienis įvairių 
klasių žmonių naudojimas.

Lietuvių kalba yra labai artima 
graikų ir lotynų kalboms. Ypač 
artimos yTa veiksmažodžio for
mos lietuvių ir graikų kalboje. Tik 
būtajame laike graikų kalbos 
veiksmažodis yra daug precy- 
ziškesnis. Mūsų kalboje būtąjį 
laiką išreiškiame praktiškai viena 
forma, o graikų kalboje yra net 
trys formos, kuriomis išreiškia
ma: kas vyko (imperfectum), kas 
įvyko (perfectum) ir kas atsitiko 
(aoristas). Štai kodėl A. Maceinos 
pastabos apie veiksmo rūšį ir tęsti
numą yra įdomios. Reikėtų studi
juoti ir nuspręsti, kaip lietuvių kal
boje būtų tiksliau išreikšti 
veiksmą, kuris vyko, įvyko, atsiti
ko.

Graikų kalboje dažnai varto
jama dalyvis. Kodėl mes neturėtu
me lietuvių kalboje dažniau 
naudoti dalyvį? Tuo labiau, kad 
turime dar padalyvį ir pusdalyvį. 
Kai kur, kaip teisingai A. Maceina 
nurodo, būčiau turėjęs naudoti 
padalyvį, o ne dalyvį, pasiek

Archibald MacLeish
(1892. V.7— 1982.IV.20)

pasitraukė bene paskutinis iš 
anos reikšmingosios amerikiečių 
literatų kartos, vadinamos “The 
Lošt Generation“. Ji literatū
riniam gyvenime iškilo tuoj po 
Pirmo pasaulinio karo ir literatū
ros istorijoje paliko tokias pavar
des, kaip Gertrude Stein, T.S. 
Eliot, Ezra Pound, Thornton 
Wildet, Ernest Hemingvvay, F. 
Scott Fitzcerald ir Archibald 
MacLeish.

Čia spausdiname vieno Archi- 
baldo MacLeisho eilėraščio ver
timą lietuvių kalbon. Eilėraštis 
plačiai žinomas, kaip poezijos es
minio pobūdžio ir jos struktūrinio 
buvimo credo. Ypač tokios yra 
paskutinės dvi eilėraščio eilutės.

damas tuo didesnį aiškumą. Kitur 
tačiau Profesoriaus priekaištai 

man atrodo nepriimtini. Atsimin- 
tina, kad Kristaus žodžiai, pasaky
ti istorine proga ir liečią tiesio
giniai kurį nors istorinį asmenį, 
netiesioginiai yra skirti ir tinka 
mokyti, įspėti ugdyti, tariant šv. 
Pauliaus žodžiais (2Tim 3,16), visų 
laikų žmonėms. Taigi ir įspėjimas 
tiesioginiai taikytas Judui Iskari- 
jotui, netiesioginiai yra skirtas 
visų laikų ir kiekvienam žmogui 
nusidėjėliui. Štai kodėl įkvėptasis 
rašytojas panaudojo ne būsimąjį 
laiką, bet esamąjį dalyvį, ir mes 
tekstą išvertėme sekančiai: „Var
gas žmogui, per kurį Žmogaus 
Sūnus yra išduodamas“ (Mt 26,24) 
(yra išduodamas ir bus visais 
laikais išduodamas). Jei Jėzus 
būtų turėjęs mintyje tik konkre
čiai Judo išdavimą, tai būtų 
pasakęs, ir evangelistas būtų 
užrašęs, šitaip: „Vargas tam iš 

jūsų, kuris yra pasirengęs išduoti 
Žmogaus Sūnų“.

Kas liečia tariamąją nuosaką, 
graikų kalboje ji vartojama sąly
gine prasme; o sąlyga gali būti 
reali-pozityvi, ir nereali — netik
ra. Neatrodo, kad mūsų kalboje 
tariamaja nuosaka išreiškiama 
visada netikrybė. Ja, tiesa, 
išreiškiama galimybė, bet galimy- 

(Nukelta j 4 psl.)
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bė dar nėra netikrybė. Esu tikras, 
kad Jėzus daugeliu atvejų kalbė
jo, įspėdamas, o ne grasydamas. 
Štai kodėl daug kur graikiškąją 
sąlyginę formą verčiau mūsų 
tariamuoju laiku. Ten tačiau, kur 
būtina pabrėžti tikruma bei aiškų 
teigimą tiksliau yra naudoti tie
sioginę nuosaką. Čia pilnai sutin
ku bu A. Maceina.

Jungtukų ir dalelyčių skaičius 
mano vertime yra gausus. Sekiau 
originalo tekstą, siekdamas paro
dyti skirtingumą tarp atskirų 
evangelijų. Kadangi jų naudo
jimas evangelijose nėra vienodas. 
Pas Luką jų daug. Pas Morkų 
maža. Pas Joną jos kitaip naudo
jamos, nes dažnai įveda hebrajų 
kalbai artimus sintetinius parale
lizmus. Nemanau, kad jungtukai 
kenkia minties išryškinimui. Iš 
kitos pusės kodėl man nebūtų leis
ta vartoti dalelyčių, kurios yra 
kitų vartojamos rašomoje ir gyvo
je kalboje? Pakaitomis vartoju — 
va ir štai, dabar ir nūnai, esą ir 
lyg. Šitai užtinkama ir pas patį A. 
Maceiną. Dėl „mat“ vartojimo. Šis 
žodis vartojama arba kaip sinoni
mas — „tegu“, arba kaip jungtis, 
nurodant sėkmę. Sėkmė tačiau 
lengvai gali būti sutapatinama su 
priežastimi. Tai užtinkame rašo
moje kalboje. Net ir plačiajame 
lietuvių kalbos žodyne cituojama 
pavyzdys: „Išvyko į Braziliją, 
mat, norėjo praturtėti“. Sutinku, 
kad, nurodant priežastį, tiksliau 
vartoti „nes“, „kadangi“.

Dėl tariamų barbarizmų arba 
svetimybių nevisai norėčiau sutik
ti su svetimybėmis, kurias kaip 
tokias nurodo Skardžiaus ir 
Laurinačio Lietuvių Kalbos Vado
vas, o taip pat ir kuriuos kaip 
tokius cituoja A. Maceina. Mūsų 
kalba yra senesnė už rusų, lenkų ir 
tuo labiau gudų. Kodėl slavai 
negalėjo pasisavinti iš mūsų tuos 
židžius, kurie turi savo šaknis 
sanskrite ir atatinkmenis lotynų 
ir graikų kalboje. Kodėl „būk“ 
turėtų būti lenkybė, kai jis yra 
imperatyvas pagalbinio veiks
mažodžio „būti“? Kodėl „ala“ turė
tų būti lenkyybė, kai jis atsako 
graikiškam „alla“, kaip „bet“ 
atsako lotyniškam „sėd“? Kodėl 
„plosčius“ turėtų būti rusybė, kai 
atsako graikiškam „platus“ ir 
tikriausiai yra kilęs iš lietuviško 
„platus“. Tuo labiau, kad lietuvių 
kalbos žodynuose nebūtinai nuro
domi šie kiti tariamieji barbariz
mai kaip svetimybė.

5. Baigiant, noriu patvirtinti, 
kad versdamas ir aiškindamas 
evangelijas, tiesa, studijavau, kiek 
tik pajėgiau, bet taip pat meldžiau
si. Nes tvirtai tikiu, kad malda 
visur ir visada reikalinga, bet 
ypač yra reikalinga, kai gilina- 
mės į šv. Raštą, kuris yra Dievo 
žodis. Jėzus pabrėžė, kad dangiš
kojo Tėvo nė vienas nematė ir 
nepažįsta, išskyrus tik tą, kuriam 
Viengimis Sūnus teiksis apreikšti 
(Mt.11,27). Jėzus nevisada aiškiai 
kalbėjo. Jis apsireiškė tik palaips
niui. Aiškus apsireiškimas būtų 
vertęs tikėti. O Jėzus norėjo, kad 
visi, net ir apaštalai, laisvai įtikė
tų. Kai kuriais atvejais Jėzus 
aiškino apaštalams panašybėmis 
pasakytą mokymą. Galų gale 
tačiau jis pažadėjo atsiųsti šv. 
Dvasią, kuri turėjo apreikšti nesu
prastas tikėjimo paslaptis (Jon 
14,26). Gal aš permažai prašiau šv. 
Dvasios apšvietimo, kad mano

NAUJI LEIDINIAI
• LIETUVIŲ DIENOS, 1982 

m. kovo mėn., Nr. 3. Redaguoja 
Redakcinė kolegija. Leidžia ir ad
ministruoja Antanas F. Skirius. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 4264 Sunset Bivd., Holly- 
wood, CA 90029. Žurnalo metinė 
prenumerata — 20 dol.

, Siame numeryje apie susi
mąstymą Velykų šventėse rašo 
kun. P. Celiešius. Kalbamasi su 
dail. Juozu Bagdonu jo 70 metų 
proga. Žurnalo puslapius puošia 
daugelio jo dailės darbų nuotrau
kos. Spausdinamos dr. K. Eringio 
mintys Vasario 16-tos proga. Ap- 

' tariama šių metų Chicagos Lietu
vių operos spektaklis (J. Pruns
kis). Tačiau pats svariausias šio 
numerio puslapis yra pluoštas 
naujų Bernardo Brazdžionio eilė
raščių. Iš rašytojo Juozo Tininio 
palikimo spausdinamas apybrai
ža “Nemirtingas meilės ženklas“. 
Įvairūs ir angliškieji žurnalo pus
lapiai.

darbas išėjo toks netobulas. Vis 
dėl to nesigailiu paaukojęs tiek 
laiko, studijuodamas — žodį po 
žodžio, sakini po sakinio — ketu
rias evangelijas. Mane asmeniš
kai tai labai praturtino Dievo 
žodžio pažinime ir pamilime. 
Tikrasis grožis, kuris žavi sielą, 
nėra formose, bet verčiau turiny
je. Aišku, idealu yra, kai turinio 
grožiui bei tobulumui atsako ir for
mos, t.y. kalbos grožis. Bet tai yra 
idealas, kurio pilnumoje sunku, 
beveik neįmanoma pasiekti, bent 
kas liečia šv. Raštą. Aš žinau, kad 
mano darbas vertas priekaištų. Už 
juos A. Maceinai esu dėkingas. 
Norėčiau tačiau tikėti, kad ano 
konfratro vertinimas, vadinant 
mano studiją šlamštu, yra 
daugiau pasisakymas prieš asme
nį, o ne prieš veikalą. Guodžiuos 
skaitydamas ir mąstydamas šv. 
Pauliaus prisipažinimą, laiške Ko- 
rintiečiams. Jis rašo: „Lankyda
masis pas jus, broliai, aš atėjau 
skelbti jums Dievo liudijimo ne 
iškalbingais žodžiais ar išmin
timi... Mano kalba ir mano skelbi
mas pasižymėjo ne įtikinančiais 
išminties žodžiais, o Dvasios ir 
Dievo galybės parodymu, kad jūsų 
tikėjimas remtųsi ne žmonių 
išmintimi, o Dievo galia... Mes 
gavome ne pasaulio, bet iš Dievo' 
einančią Dvasią, kad pažintume 
mums suteiktas DieVo dovanas. 
Apie tai ir kalbame ne mokytais 
žmogiškos išminties žodžiais, bet 
tais, kurių išmokė Dvasia“člKor 
2,1.4.12.13).

Parodos Chicagoje
Dailininko Alfonso Dar

gio darbų paroda M. K. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, atidaroma gegužės 7 d. 
(penktadienį). Parodos atida
ryme apie Alfonso Dargio 
kūrybą kalbės dail. Adolfas 
Valeška. Pats dail. Alfonsas' 
Dargis gyvena Rochesteryje,
N.Y. ir ten kūrybingai reiškia
si viso miesto kultūriniam 
gyvenime. Alfonsas Dargis 
mūsuose yra jau vyresniosios 
kartos dailininkas, bendraam
žis tos kartos, kuri subren
do dar nepriklausomoj 
Lietuvoj ir gyveniman išėjo 
kartu su V. Vizgirda, A. Valeš
ka, V. Petravičium ir kitais. Po 
daugelio metų nauja Alfonso 
Dargio kūrybos paroda Chica
goje bus reto įdomumo įvykis.

Vytauto O. Virkau ir 
Henrietos Vepštienės eks
librių paroda jau trečia 
Bavaitė vyksta „Galerijoj“, 744 
N. Wells St. Šios miniatiū
rinės, bet kruopščiai atlie
kamos dailės rūšies ekspona
tai patraukia daugelį net ir 
reikliausių akių. Vytautas O. 
Virkau jau daugelis metų savo 
kūryboje kultivuoja visas 
ekslibristinio meno plonybes, 
yra vienas iš pirmaujančių 
mūsų ekslibristų dailininkų. 
Henrieta Vepštienė ekslibrių 
dailėje ėmė reikštis tik, galima 
sakyti, pastaruoju metu, iš 
karto užsirekomenduodama 
kaip labai savitų sprendimų 
atradėja. Abiejų dailininkų 
ekslibrių parodą „Galerijoje“

-

Dail. B. Rauckienės paroda JAV L V Lietuvių Bendruomenės 30 metų sukakties šventėje Detroite. 
Nuotr. Jono Garlos

Alfonsas Dargis Nameliai mano brangūs (1981)
Iš dailininko darbų parodos, atidaromos M. K. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre,' Chicagoje, gegužės mėn. 7 d. (penktadienį) 7 vai. 30 
min. vak.

dar galima lankyti šiandien ir 
rytoj — paskutinė diena gegu
žės 2. Platesnį šios ekslibrių 
parodos aptarimą spausdin
sime vėliau.

Romo Bartuškos, Eugeni
jaus Būtėno ir Algirdo 
Grigaičio nuotraukų paro
da „Galerijoje“ 744 N. Wells 
St, Chicagoje, vyks nuo gegu
žės 4 d. iki gegužės 23 d. 
Atidaromasis pasisvečia
vimas gegužės 7 d. nuo 5 vai. 
iki 9 vai. vak.

Du žymūs rašytojai 
Chicagoje

Ceslaw Milosz ir Jorge Luis 
Borges neseniai lankėsi Chica
goje. Milosz skaitė savo 
eilėraščius ir atsakinėjo į 
klausimus balandžio 13 d., 
Illinojaus universitete, 
Slavistikos fakulteto kvie
čiamas. Borges atsakinėjo į 
klausimus Loyolos univer
sitete balandžio 15 dieną.

Milošas pirmąkart po Nobe
lio premijos laimėjimo lankėsi 
Chicagoje. Jo žodžių klausėsi 
daugiau kaip 250 žmonių, 
kurių pusė vėliau dalyvavo ir 
priėmime. Milašius skaitė ir 
kalbėjo apie savo kūrybos 
procesą, pergyvenimus, apie 
savo tautą, apie pasaulį, grožį 
ir meilę.

Argentinietis poetas ir 
prozaikas Jorge Luis Borges 
atvyko gal paskutinį kartą iš 
Argentinos pasikalbėti su 
amerikiečiais apie literatūrą, 
žmogaus svajones, jo amžių ir 

jo siekius, apie save. Jo klausė 
per 1,200 žmonių. 82 metų 
amžiaus Borges jau 25-erius 
metus yra aklas. Fenomenali 
atmintis, gilus galvojimas ir 
tikslus žodis yra būdingi jo 
rašytiems ir sakomiems žo
džiams.

Abu žymūs mūsų laikų 
rašytojui klausytojus sužavėjo 
savo nuoširdumu, humoru ir 
savo iškalba. Jų apsilanky
mas buvo didelė dovana čika- 
giėčiams.

Privalai kalbėti, bet 
išmintingai; privalai melstis — 
neilgai, o nuoširdžiai; privalai 
veikti neskubėdamas, bet su 
atsparumu; privalai gyventi ne 
siaustai, bet linksmai; priva
lai rūpintis savimi, o jau galu
tinai tavimi pasirūpins Die
vas.

Fr. Halm

Gegužės mėnesio planetos
MERKURIJUS. Si planeta 

nuo gegužės 1 iki 7 d. bus ran
dama žemai vakarų padangė
je. Ieškoti ne anksčiau, kaip 50 
minučių praslinkus nuo saulės 
laidos. Ji kabos horizonte ta
rytum šviesi žvaigždelė. Apie 
du laipsnius į dešinę nuo Mer
kurijaus bus garsusis Siety
nas. Apie 10 laipsnių aukštyn 
nuo Merkurijaus ir kiek į kairę 
spindės ugninga jaučio akis — 
Aldebaranas Po gegužės 7 d. 
planeta per silpnai bešvies ir, 
pagaliau, prapuls prieblandos 
žėrėjime.

nauji leidiniai t Rašytojų suvažiavimo programa
— LRD premijos laimėtojas,
— Barono vardo novelės kon

kurso laimėtojas.

Programą veda Bronys Raila.
Vaišės. Rašytojai ir visuomenė 

susitinka parapijos svetainėje. 
Autoriai duoda autografus. "j

■

Sekmadienį, gegužės 23 d.'
10 v.r. —- Pamaldos Dievo Moti

nos bažnyčioje. — Sv. Mišias at
našauja kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S.J.

— Pamokslas sako kun. Leonar- ■ 
das Andriekus, OFM.

— Pamaldų metu giedamos Mai
ronio parašytos giesmės.

Po pamaldų — kavutė su visuo
mene parapijos svetainėje.

• Jurgis Jankus, PA
PARČIO ŽIEDAS. Pasakoji
mai. Šios knygos rankraštis yra 
laimėjęs Lietuvių Bendruomenės 
1981 metų Literatūros premiją. Iš
leido Lietuviškos knygos klubas 
Chicagoje 1982 metais. Viršelis 
dail. G. Čepaitės. Knyga 394 psl., 
kaina — 10 dol., su persiuntimu — 
10 dol. 95 centai, Illinojaus gyven
tojai dar primoka 70 centų valsti
jos mokesčių. Leidinys gaunamas 
“Drauge”.

Jurgis Jankus yra vienas iš tų 
mūsų rašytojų, kurių naujas kny
gas galima imti į rankas mažiau
siai rizikuojant: jos visos skaityto
jui būna smagios skaityti stilistine 
— kalbine prasme, o taipgi pa
trauklios, pririšančios savo temo
mis bei išradingai pinama intri
ga. Rašytojas realistas, bet ir gilus 
žmogaus dvasios žinovas psicho
logas. Lygiai stiprus tiek Lietuvos 
buvusioj aplinkoj, tiek šiandieni
nėje išeivijos panoramoje. Litera
tūros premijų skynėjas, produkty
vus rašytojas, skaitytojų 
laukiamas.

Didžiąja 1981 metų Lietuvių 
Bėndruomenės premija (3000 dol.) 
apvainikuotas “Paparčio žiedas” 
savo puslapiuos sutelkia septy
nias ilgesnes ar trumpesnes nove
les bei apysakas, paties autoriaus 
pavadintas “pasakojimų” vardu. 
Tų septynių gabalų pavadinimai 
tokie: Iš namų, Rūpesčiai, Papar
čio žiedas, Knyga, Lapausis, Po 
tuo pačiu stogu, Tėta Domincė.

Antanas Vaičiulaitis, aptar
damas Jurgio Jankaus kūrybą 
Lietuviškosios Enciklopedijos IX 
tome, taip sako: "Jankui būdin
gas pasakojimo meistriškumas, 
gyvas ir įvairus veiksmo tekėji
mas, paini intriga ir draminio mo
mento pajautimas... Antra jo 
veikalų savybė — tai psichologi
nis įžvalgumas, užkulisinis žmo
gaus motyvų išrausimas, knietėji- 

, mas žmogų permatyti ir atspėti iš 
nieko, o ne iš kokio gyvo žmogaus 
portreto”. Viso to su kaupu yra ir 
šioje naujausioje Jurgio Jankaus 
knygoje.

VENERA gegužės mėnesi 
bus Aušrinė ir dominuos ryt
mečio padangę, spindėdama 
skaisčiai, iki — 3.6 šviesumo. 
Tekės dviem valandom anks
čiau, negu saulė. Dylančio mė
nulio pjautuvėlis priartės prie 
Aušrinės gegužės 19 ir 20 d. Ve
nera šiuo metu tolsta nuo mū
sų į kitą saulės pusę.

MARSAS spindės vakarais 
Mergelės žvaigždyne. Puikiai 
matomas nuoga akim. Bus kuo 
pasidžiaugti. Teleskopu žiū
rint, diskas bus mažas ir tik ge
rom stebėjimo sąlygom esant 
įžiūrimas.

JUPITERIS dominuos ge
gužės mėnesio nakties padan
gę, spindėdamas netoli Marso 
Mergelės žvaigždyne. Puiki 
proga teleskopu stebėti plane
tos spalvotas juostas, Didžiąją 
raudoną dėmę ir šviesųjį Gali
lėjaus mėnulių žaismą.

SATURNAS įsispraudęs 
tarp išdidaus Jupiterio ir pa
raudusio Marso. Truputį į pie
tus nuo planetos žybčioja švie
siausia Mergelės žvaigždė 
Špicą. Sį kartą Saturnas, tar
tum povas, parodys mums vi
są savo žiedų grožį, kai 1979 — 
80 m. laikotarpyje jų visai ne
buvo matyti. Žinoma, žiedai iš
siskleidžia tik teleskope.

URANAS randamas maž
daug trečdalyje kelio tarp Spi- 
cos ir Arcturo. Svydi jis beveik 
ant regėjimo ribos silpna 
žvaigždele nuogai akiai, vos

Lietuvių rašytojų suvažiavimas 
išeivijoje mūsuose yra gana retas 
įvykis. Užtat juo labiau branginti
nas ir visuomenės dėmesio vertas. 
Tikimės, kad į jį suvažiuos ne vien 
tik rašytojai, bet ir gausūs litera
tūros bičiuliai, ypač ateis kle- 
velandiečiai, kurių mieste gegužės 
22 ir 23 d. rašytojų suvažiavimas 
vyks.

Visų išankstiniam patogumui 
čia duodame Rašytojų suvažia
vimo detalesnę programą.

Šeštadienį, gegužės 22 d., nuo 
8 vai. ryto iki 12 vai. (vidudienio) 
Dievo Motinos parapijos svetai
nėj. Kviečiama dalyvauti ir visuo
menė.

1. Narių registracija.
2. Suvažiavimo atidarymas: 

pirm. Bernardo Brazdžionio 
dis.

3. Prezidiumo rinkimai.
4. Diskusijos — temomis:
— Grožinė literatūra mūsų iš

eivijos periodikoje.
— Vertimų reikalas ir vertė mū

sų išeivijos literatūroje.
— Draugijos prieauglio 

simas.
— Lietuvių literatūra 

momis kalbomis.
— Pogrindžio literatūra 

voje ir išeivijos spauda.
— Naujovės literatūroje ir kt.
5. Išeivijos lietuvių rašytojų dek-. 

laracija - Bronys Raila.
Pietų pertrauka

2 vai. — 5 vai. popiet — Drau
gijos narių posėdis Dievo Motinos 
parapijos mažojoj salėj. Dalyvau
ja nariai ir kandidatai.

6. Suvažiavimo darbai ir organi
zaciniai reikalai.

a. Valdybos narių praneši
mai b. Diskusijos dėl pranešimų 
ir veiklos.

7. a. Naujų narių priėmimas 
(pasiūlo valdyba iš gautų pareiš
kimų).

b. Garbės narių pakėlimas (kan
didatus pasiūlo valdyba).

c. LRD narių šalpos fondas.
d. LRD nario mokesčio klau

simas.
8. Rezoliucijos, išvados ir posė

džio uždarymas.
Vakarienė draugijos nariams

7:00 v.v. — Literatūros vakaras 
Dievo Motinos parapijos didžiojoj 
salėj:

— Alė Rūta,
— Antanas Gustaitis,
— Pranas Visvydas,

to-

klau-

sveti-

Lietu-

Studijų savaitė Europoje
38 akrus (16 ha.) žemės, lengvai 
pasiekiama iš Heathrovv (Lon
dono) aerodromo (taksi 20 minu
čių) ir iš Waterloo geležinkelio sto
ties traukiniu (32 min.).

Bendrabutis yra didelis (450 lo
vų), bet mes užimsime tik dalį. 
Dauguma kambarių yra viengubi 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Vedu- 
siems bus ir dvigubų kambarių. 
Veiks du barai. Sode yra žaidimo 
aikštės, penkios teniso aikštės, 
sporto salė ir koplyčia. Temzė te
ka visai pro šalį.

Kas norėtų ilgiau pabuvoti 
Anglijoje (atvykti anksčiau ar 
pasilikti po Studijų savaitės), gali 
atostogauti LIETUVIŲ SODY
BOJE, kuri yra 60 km nuo Žemuo
gių Kalno. Kaina Sodyboje: nak
vynė ir pusryčiai — 8 svarai, viena 
diena (nakvynė, pusryčiai, pietūs 
ir vakarienė) — 13 svarų, viena 
savaitė su visu išlaikymu — 78 
svarai. Sodyba turi 56 akrus že
mės, yra ežeras, upelis, miškelis, 
žaidimo aikštė, maudymosi basei
nas. Kambariai su šiltu ir šaltu 
vandeniu.Yra valgykla, šokių sa
lė, du barai. Užsisakyti atostogas 
galima per mūsų komitetą. Visais 1 
reikalais rašyti:.

Studijų savaitės komitetas, 
Lithuanian House, 
2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT 
England

Tel.:01-727-2470

29-ji Europos Lietuviškųjų studijų 
savaitė šiemet vyksta Anglijoje, 
gražiame Londono priemiestyje. 
Adresas:

St. Mary’s College, 
Strawberry Hill, 
Tvvickenham TW1 4SX, 
England.

Data: nuo sekmadienio, rugpjū
čio 15 d., iki šeštadienio, rugpjūčio 
21 d. Tačiau dalyviai gali atvykti 
ir nakvoti šeštadienį (rugp. 14 d.) 
ir išvykti sekmadienį (rugp. 22 d.) 
be jokio atskiro mokesčio.

Kaina: 125 angliški svarai. Nei 
registracijos, nei jokių kitų mokes
čių nebus, išskyrus ekskurijas, kas 
norės. Nepajėgiantiems, o ypač 
mokslus einančiam jaunimui, bus 
daroma nuolaida.

Užsisakant prašome prisiųsti 
10% deposito, kuris bus priimtas 
dėmesin atsiskaitant.

Studijų savaitei ruošti ir ją tvar
kyti yra Londone sudarytas komi
tetas: Zigmas Juras (pirm.), Me
čys Bajorinas, Petras Mašalaitis, 
Klemensas Tamošiūnas, Povilas 
Tričys ir Aleksas Vilčinskas.

Vietovė, kur vyks Studijų savai
tė, vadinasi “Strawberry Hill” 
(liet. Žemuogių Kalnas). Tai nėra 
joks kalnas ir ten neauga žemuo
gės. Tas pavadinimas neturi jokio 
pateisinimo, kaip ir daugelis kitų 
pavadinimų Anglijoje. Yra labai 
graži ir istoriškai turtinga, dviejų 
šimtmečių senumo vietovė, turinti

5.8 šviesumo.
NEPTŪNAS ir PLUTO

NAS irgi kitų planetų kaimy
nystėje, bet jiedu jau grynai te
leskopinės planetos, tad ir 
neverta jų ieškoti. Nieko ypa
tingo nepamatysim.

Beskriedamos planetos ap
link saulę susigrupuoja kar
tais vienoje saulės pusėje. To
kį reiškinį regime šiemet, 
regėjome pernai ir užpernai. 
Dėl to ir visos išorinės plane
tos randamos beveik viename

i 4*>

12 vai. — Pietūs Lietuvių na
muose, 877 East 185 St. Kviečia
ma dalyvauti ir visuomenė. j

3 vai. popiet — Literatūros aka-*’ 
demija Dievo Motinos parapijos • 
didžiojoj salėj. ,n

Maironio 50 metų mirties — Vin-'l 
co Krėvės 100 metų gimimo ir kitų 
sukakčių minėjimas. 'ų

1. Maironis tada ir dabar — Ber
nardas Brazdžionis.

2. Vincas Krėvė — žmogus ir ra
šytojas atsiminimuose — Anta
nas Gustaitis.

3. Kiti sukaktuvininkai (An
tanas Vienuolis...).

4. LRD Garbės narių pakėlimas 
— vad. Br. Raila.

5. LRD 1981 metų literatūros
premijos įteikimas: q

— Aktą skaito jury komisijos : 
pirmininkas, b

— Premiją įteikia Lietuvių fon
do atstovas.

6. Barono vardo novelės kon
kurso premijos įteikimas:

— Aktą skaito jury komisijos 
pirmininkas,

— Premiją įteikia mecenatė N. 
Baronienė.

7. LRD premijos laureato žodis.
8. Skelbiamos naujos LRD pre

mijos.
9. Suvažiavimą baigiant — J 
LRD valdybos žodis.
Suvažiavimo komiteto pirm. B. 

Gaidžiūno žodis.

Programą veda Alė Rūta.

Lietuvos Himnas (Gieda visi).

Kavutė parapijos svetainėje
■i

-I

žvaigždyne. Astronomai tai 
vadina didžiąja planetų kon
junkcija, t. y. susijungimu. ' 
Prietaringesni žmonės kiek 
baiminasi. Sako, planetų gra
vitacinių jėgų santalka galinti 
pridaryti galybes eibių mums 
čia, žemėje. Bet astronomai ne
rodo nė mažiausios baimės. 
Planetų gravitacinių jėgų po
veikis žemei toks menkas, kad 
nei plaukelis nesukrutėsiąs ant 
susirūpinusios galvos. Galime 
ramiai sau miegoti. ar
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