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Lietuvių kalbos

KERTINĖ
PARAŠTĖ

leksika
ANTANAS KLIMAS

Algirdas Sabaliauskas. LIETU rosios dvi ne tiek „populiarios”,
VIŲ KALBOS LEKSIKA. Vilnius: kiek skirtos kalbininkams specia
„Mokslas”, 1990. 336 puslapiai. listams. Prof. dr. William R.
Tiražas — 2,000.
Schmalstieg’as buvo taip suža
Kiekvienos kalbos leksika (žo vėtas Sabaliausko knygele Žo
dynas, visi žodžiai, žodžių sis džiai atgyja, kad jis su viena savo
tema...) yra per visą ilgą kalbos studente išvertė šią knygelę į
istoriją sukrauta, sudaryta iš la anglų kalbą, ir ji buvo išleista
bai nevienodo amžiaus žodžių. 1973 metais: Noted Scholars of
Žinoma, normaliai bet kuria the Lithuanian Language. Tos
kalba kalbąs žmogus tų į vai-, pačios knygelės kai kuriuos
riaušių laiko sluoksnių sudarytų atskirus skyrius japonų kalbi
žodžių neskiria ir negali skirti, ninkas profesorius Ikuo Murata
nes kitaip jis (ji) negalėtų nor išvertė į japonų kalbą ir juos pa
maliai šnekėti. Antra vertus, atsi skelbė japonų kalbotyros žur
radus aiškiai naujam žodžiui, jis naluose. Kiek mums žinoma, tai
tos kartos dar yra suvokiamas pats pirmasis lietuvis kalbi
kaip naujas žodis, o vėlesnės kar ninkas, kurio darbai yra išversti
tos tokį naują žodį jau vartoja į anglų ir į japonų kalbą...
Mūsų recenzuojama knyga
lygiai taip, kaip ir kitus paveldė
tus žodžius. Sakysime, kai ku (trumpai: Leksika) yra suskirsty
riems iš mūsų tokie žodžiai, kaip ta į šiuos skyrius: Pratarmė (5-6),
„televizįja”, „kompiuteris”, „ra Senoji indoeuropietiška leksika
daras”, „lazeris”, yra dar suvo (7-110), Bendroji baltų ir slavų
kiamai nauji, nes mes dar at kalbų leksika (111-141), Tik baltų
simename, kada jie daugmaž kalboms būdinga leksika
buvo pradėti masiškai vartoti. O (194-223), Skolintinė leksika: Pa
po mūsų einančioms kartoms jie baltijo finų skoliniai (224-227),
jau bus tokie pat normalūs žo Lietuvių kalbos slavizmai
džiai, kaip mums buvo — ir yra (227-268), Lietuvių kalbos germa
— tokie žodžiai kaip „automo nizmai (257-268), Lietuvių kalbos
bilis”, „lėktuvas”, „radijas”, latvizmai (268-275), Kitų kalbų
skoliniai (275-283), Pirmųjų rašy
„antena” ir daugelis kitų.
Čia mūsų trumpai recen tinių kalbos paminklų leksikos
zuojama knyga yra pati pirmoji, ypatybės. Naujų žodžių kūrimas
skiriama vien tik lietuvių kalbos (284-298), Literatūros santrum
leksikai. Jos autorius, žinomas pos (299-304), Kitos santrumpos
Lietuvos kalbininkas dr. Algirdas (305), Lietuvių kalbos žodžių ro
Sabaliauskas, yra šiuo metu pats dyklė (306-329), Turinys (lietu
geriausias lietuvių kalbos lėk- 1 viškai, rusiškai ir angliškai)
Kasmetinė ir Chicago’je įpras reikšmingas 1951 metų įvykis ne sikos specialistas. (Tarp kitko, (330-335).
ta poezijos šventė — Poezijos vien tik išeiviškojo rašto, bet ir jis dalyvavo 1989 metais Chica
Kiekviename didesniame sky
dienos šiemet Jaunimo centre visos lietuvių grožinės literatūros go’je įvykusiame VI Mokslo ir relyje dar rasime apie 10 posky
vyks aštuonioliktąjį kartą. Poezi plotme. Tai buvo knyga, palikusi kūrybos simpoziume.) Gimęs rių: Kūno dalys; giminystė ir
jos dienos jau yra toks mūsų mūsų literatūrai poetų žemi 1929 metais Marijampolėje, Sa žmonių bendruomenė; gyvūnija;
kultūrinio gyvenimo renginys, ninkų sąvoką. O tie žemininkai baliauskas 1953 metais baigė augmenija; negyvosios gamtos
kuris savo tęstinumu ir yra: Juozas Kėkštas, Kazys Bra Vilniaus universitetą. Nuo to kūnai bei reiškiniai; statyba,
programų turinio aukštu lygiu dūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, laiko be pertraukos dirba Lietu technika, buitis; spalvos ir kitos
pasiliks neištrinamas kūrybi Vytautas Mačernis, Henrikas vos mokslų akademįjos Lietuvių ypatybės; tikėjimas, prietarai
niuos išeivijos puslapiuos.
Nagys ir nuo jų neatskiriamas kalbos ir literatūros institute (da ir kitos abstrakčios sąvokos;
O šių metų poezijos šventė sa Žemės antologijos studijinio įva bar: Lietuvių kalbos institutas). skaičiai; fizinė ir psichinė veikla.
vo turiniu ir aplinkos kontekstu do autorius Juozas Girnius. Jau jo kandidato (1958) ir vėliau Kitaip sakant, pradedama nuo
tampa net pabrėžtinai įdomi. Šiandien apie juos Lietuvos aukš daktaro (1976) disertacijos buvo paties žmogaus (kūno dalys...) ir
Jaunimo centre ji vyks gegužės tosiose mokyklose jau rašomi stu susijusios su viena ar kita lietu einama nuo žmogaus ir jo arti
17 dieną (penktadienį) 7:30 vai. dentų diplominiai darbai ir dar vių kalbos leksikos problema. Iš miausios aplinkos tolyn...
Reikia pažymėti, kad poskyris
vak. Kaip reikšmingas kūrybinis aukštesnių mokslo laipsnių įsi tos srities jis yra paskelbęs kelis
akcentas, Poezijos dienos šie gijimo traktatai.
labai didelius ir svarbius straips „skaičiai” yra tik pačiame pir
Šitai turint galvoje, rengėjų nius — kai kurie iš jų apie 100 majame skyriuje: „Senoji indoeu
met yra įjungiamos į tą didįjį
muzikos, operos, dailės parodų, rūpinamasi, kad akademine ir puslapių ir daugiau... Kitos svar ropietiška leksika”, nes visi pa
premijų įteikimo ir kitų kultūros rečitaline savo dalimi žemi- besnės jo knygos yra du geri grindiniai lietuvių kalbos skai
renginių gegužės mėnesio dvisa ninkiškos šiemetinės Poezijos tomai apie lietuvių kalbos čiai yra ištisai paveldėti tiesiog iš
dienos būtų tikrai išskirtinės. tyrinėjimo istoriją: Lietuvių pačių seniausių indoeuropiečių
vaitinį srautą.
Tokiuose rėmuose šiemetinės Todėl ta proga tikimasi Chica- kalbos tyrinėjimo istorija, iki prokalbės sluoksnių. Tai yra
Poezijos dienos turės pasitenkinti go’n atkviesti visus gyvuosius 1940 (Vilnius, 1979) ir Lietuvių todėl, kadangi skaitvardžiai
tik viena diena, nes anksčiau vis žemininkus, kad jų poezijos kalbos tyrinėjimo istorija, sudaro vadinamąją „uždarą gramatinę/semantinę sistemą” —
naudotą šeštadienį reikia užleis vakaras būtų artimai tiesioginis 1940-1980 (Vilnius, 1982).
ti JAV LB Kultūros tarybos or ir autorinis.
Sabaliauskas yra taip pat prie pagrindinių skaitvardžių,
ganizuojamai Premijų įteikimo
Visą šio pobūdžio programą parašęs kelias lyg ir populiarias ypač kiekinių, juk nieko ne
šventei. Tačiau poezijos bičiuliai organizuoja Algirdas Titus kalbotyros knygeles: Žodžiai ke galima nei atimti, nei pridėti...
tuo nebus nuskriausti, nes Poezi Antanaitis, o pačias Poezijos liauja (1962), Žodžiai pasakoja Todėl tokios uždaros sistemos
jos dienų vakaras šiemet bus ypa dienas rengia Jaunimo centro (1965), Žodžiai atgyja (1967 ir paprastai nėra linkusios keistis,
tingas. Juo bus paminėta 40 metų moterų klubas. Teskleidžiasi 1980), Šimtas kalbos mįslių nebent tai padaroma dėl kitų
sukaktis nuo poezijos antologi poezijos žiedai ir šį kūrybingąjį (1970), Mes baltai (1986) ir Baltų priežasčių: pavyzdžiui, kai ku
j. mk. kalbos tyrinėjimai (1987). Pasta riose iranėnų tarmėse keli skai
jos Žemė išleidimo. Tai buvo pavasarį.
čiai yra pasiskolinti iš arabų
kalbos — dėl musulmonų tikybos
įtakos...
v
■'
Kad skaičių (skaitvardžių) sis
temos nelinkusios keistis, galime
gražiai matyti ir iš anglų kalbos:
nors anglų kalba prisiskolinusi
Šiemetinės Poezijos dienos • Lietuvių kalbos, leksika • Fotografijos
T
tūkstančius žodžių iš kitų kalbų,
ypač iš prancūzų, jos skait
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont’e • Netilstantis a.a. Balio Pakšto
vardžiai yra 100% germaniški,
Sekminių ragelis • Dėl talkos Lietuvai • Prano Visvydo eilėraščiai
nepasikeitę... (Išimtis: anglų k.
.second’, aiškus skolinys iš lotynų
• Los Angeles vyrų kvarteto koncertas Chicago’je • Ruoša Muzikos
kalbos, per prancūzų k. Bet tai ne
kiekinis, o kelintinis skaitvardis,
šventei
(Nukelta į 2 psl.)

Z. Mečkauskas 1979 metais
Visą gyvenimą draugavau su žeme ir arkliu. Jie manęs niekada neapvylė.

Žemininkų Poezijos dienos

Siame numeryje:

l

P. Sakalauskas 1981 metais
Takai takeliai — iš sodžių, sodybų... į pievą, i lauką, prie karvės, prie arklio...
Užmiršti, palikti, aparti ir užžėlę — manyje dar gyvi...
Mindaugo ir Algimanto Černiauskų nuotraukos

Fotografijų parodos Lemont’e
Algimanto Kezio ir brolių Mindaugo ir Al nuotraukos bus iškabintos neseniai atidarytoje
gimanto Černiauskų, svečių iš Merkinės, foto Lietuvių dailės muziejaus fotografijos galerijoje, iš
grafijų parodos vyks Lietuvių dailės muziejuje, Le viso bus išstatyta 90 darbų. Šie fotomenininkai pa
mont’e, nuo balandžio 12 iki rugsėjo 28 dienos. Pa rodys savo sukurtus vaizdus Lietuvos žmonių, ypač
rodų atidarymas bus ateinantį penktadienį, balan nelaimingųjų, apleistųjų, pasenusių, kuriems jie vi
džio 12 dieną, 7-9 vai. vak.
sada skyrė ypatingą dėmesį. Jų fotografijos — tai
Algimantas Kezys eskponuos daugiau kaip 130 jautrus žvilgsnis į savo tautiečius, patekusius į sun
rinktinių savo fotografijų, sukurtų per 30 metų lai kią gyvenimo būklę. Prie kai kurių vaizdų yra pri
kotarpį. Per šios jos apžvalginės parodos atidary dėti aprašymai, nušviečiantys vieno ar kito žmo
mą bus rodoma amerikiečių firmos Midwest Book gaus išgyvenimus bei nuotaikas. Tai pirmoji Min
Review susukta vaizdajuostė apie jo kūrybą.
daugo ir Algimanto Černiauskų meninės fotografi
Brolių Mindaugo ir Algimanto Černiauskų jos paroda Amerikoje.
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Netilstantis Sekminių ragelis
Balio Pakšto mirties metinėms
SOFIJA JELIONIENĖ
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„Pasaulyje yra dviejų rūšių
žmonės: vieni džiaugiasi tuo, ką
turi; kiti verkia dėl to, ko netu
ri”, pokalbiuose mėgdavo tarti
Balys Pakštas. Žvelgiant i plačiai
išsišakojusią, tiesiog jo visą
gyvenimą persunkusią muzikinę
veiklą, prie šio posakio galima
būtų pridėti, kad jo paties turėta
tiek daug, kad visa tuo buvo ver
ta ir jam pačiam džiaugtis, ir su
kitais gausiai dalintis. Dalintis
tuo, ką Pakštui jo gyvenimo dalia
buvo skyrusi, visiems jo ragelio,
smuiko, birbynės garsų bet kada
klausiusiems.
Kas buvo Balys Pakštas? Ar pa
žinojo ji, jo muzikavimo klausy
davosi tik čikagiečiai (velionio
Chicago’je išgyventa keturiasde
šimt metų)? Skaitydami jo auto
biografiją, sužinome, kad Balio
Pakšto įvairialypė muzikinė
veikla nenutrūkstančia gija
tęsėsi kiekviename krašte, ku
riame, iš Lietuvos išvykus, jam
buvo tekę ilgiau ar trumpiau
buvoti, t.y. Vokietijoj, Norvegijoj
ir pagaliau JAV. Visur jo, talen
tingo instrumentalisto, dėka
sklido liaudies dainų melodijos,
populiarios klasikinės ar links
mos estradinės muzikos garsai.
Jo rankose lygiai gerai „verkė”
smuikas, dūsavo akordeonas, ra
liavo Sekminių ragelis, švilpavo
skudučiai, birbynė, lumzdelis.
Nesvetimi jam buvo ir kiti,
mažiau naudojami, liaudies in
strumentai: daudytės, tošelės,
ožragiai. Gebėjo jis dar ir ma
lonaus tembro baritono balsu dai
nuoti. Iš tiesų Balys Pakštas buvo
labai pajėgi, muzikinėj sferoj
savita, asmenybė.

Visas gyvenimas
skirtas muzikai
Adomo Pakšto, Balio senelio,
1863 metų sukilėlio, ištremto i Si
birą be teisės grįžti į tėvynę, šei
moj gimė septyniolika vaikų. (Jis
buvo vedęs du kartus.) Šis faktas
analogiškai primena J. S. Bach’o
šeimos sudėtį (ten būta dvidešimt
dviejų vaikų). Profesorius Kazys
Pakštas (1893-1960), Balio dėdė,
buvo penkioliktas vaikas šeimoje.
Balys Pakštas gimė 1905 m. lie
pos 20 d. Sibire, kur jo tėvas,
didelis kun. Juozo Tumo-Vaiž
ganto gerbėjas ir pasekėjas, buvo
vedęs rašytojo (iš motinos pusės)
giminaitę. 1911 metais visa šei
ma grįžo į Lietuvą. Prasidėjus
Pirmajam pasauliniam karui ir
Balio tėvą pašaukus į kariuo
menę, vaikai gyveno pas senelę
Užpaliuose, Utenos apskrityje.
Čia Balys baigė pradžios mokyk
lą, čia ankstyvoj jaunystėj ir
prasidėjo jo muzikinė darbuotė:
dainavo P. Gipiškio vadovauja
mam chore, išmoko iš žilvičio
sukti lumzdelius, kurie tuojau
sudžiūdavo ir susiraitydavo.
Nerūpestingai skriejo jaunystės
dienos prie ramia vaga tekančios
Šventosios upės. Vėliau Šeduvoje,
Panevėžio apskrityje, jis baigė
keturias gimnazijos klases ir
1924 metais įstojo į Šiaulių mo
kytojų seminariją. Čia į jo rankas
pateko smuikas, kurio nebepalei
do visą savo gyvenimą. (Meilę
smuikui paveldėjo ir abi jo
dukterys — Emilija ir Rūta; vy
resnioji — Emilija, bestudijuo
dama grojo antru smuiku De
Paul universiteto simfoniniam
orkestre.) Seminarijos kurso
draugams pabodus klausyti Balio
čyrenimo, jie nemačiomis ištep
davo smičių riebalais, smuikavi
mą pritildydami...
Bet Pakšto draugystė su smui
keliu tęsėsi ir toliau, jam per
sikėlus į Simano Daukanto mo
kytojų seminariją Kaune. Ten jis
grojo styginiam orkestre ir ėmė
pamokas pas Vytautą Bacevičių
ir muziką Leškevičių. Pragyve
nimui užsidirbdavo, grodamas sa
vo sudarytam orkestre, suside-
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gramoje pranešta, kad ansamblis
likviduojamas. „Šį kartą Lie
tuvos himną giedojome verkda
mi”, savo autobiografijoje pasa
koja Balys Pakštas.
Bet ar nustygtų šis muzikavi
mo bacila užsikrėtęs entuziastas
be vienintelės jo širdžiai „patiekos”? Tuoj jis priimamas į Vil
niaus simfoninį orkestrą ir į Ope
ros chorą. Kartu greta su Gaspa
ru Velička ir Bronium Marįjošium atlikdavo programas Vil
niaus radiofone. 1944 metų pra
džioje trumpą laiką vėl buvo
atkurtas ansamblis Profesinių
sąjungų vardu, tačiau po pusme
čio Lietuvą antrą kartą užplūdo
sovietų kariuomenė. Gyvenimo
ritmas sustojo; Pakštas neteko
savo brangiausio turto — didelės
gaidų bibliotekos, instrumentų.
Kiek atminimų, atsitikimų,
Brangių kitados,
Vienas po kito brėško ir švito
Anapus ribos...

Maironis

Balys Pakštas, nuo kurio mirties šių metų balandžio 10 diena sukanka vieneri
metat
|
Alekso Plėnio nuotrauka

dančiam iš trijų gitarų, trijų
mandolinų ir smuiko. Neilgai
trukus, nutaręs, kad mokytojo
darbas jo netraukia, perėjo į gim
naziją, bet ir iš jos pasitraukė.
1927 metais išėjo karinės prie
volės atlikti. Pulke tuojau
įsijungė į styginį ansamblį; grojo
pirmu smuiku, vėliau tapo kon
certmeisteriu. Ansamblis dažnai
grodavo pulko renginiuose, paly
dėdavo miesto kino teatre rodo
mus (tuomet dar negarsinius)
filmus. Dirbo dar ir pulko štabe,
mokydamas kareivius lietuvių
kalbos, istorijos, geografijos.
1928 metų pavasarį, baigęs
karinę tarnybą, grįžta į Kauną.
Čia suorganizuoja greit populia
riu tapusį mišrių instrumentų
orkestrą „Patrimpą”. Nuo tada
Balys Pakštas ėmė garsėti: buvo
kviečiamas į žinomesnius resto
ranus groti orkestruose arba or
ganizuoti naujus. Taip po keletą
metų jo grota „Automato”, „Lais
vės” restoranuose. Įsigijęs akor
deoną, pokyliuose dažnai atlik
davo programas styginio kvarteto
sudėtyje.
Po trejeto metų Pakštas kvie
čiamas groti vienoje gerai
žinomoje Klaipėdos kavinėje. Čia
jis išbando ir saksofoną bei muša
muosius. Atrodo, kad nebuvo in
strumento, kuriuo pabandęs jis
nesugebėtų groti. Dėl to savo
sugebėjimo ėmė gauti vis dau
giau siūlymų. Ir kai vieno tokio
pasiūlymo — grįžti į Kauną ir ten
groti žinomam „Metropolyje” —
nepriėmė, teko labai gailėtis, nes
1938 metais Klaipėdoje, prasidė
jus neramumams, nutrūko ir
estradinis grojimas.
1939 metų rudenį Pakštas grįž
ta į Kauną. Čia su muziku J.
Akeliu sudaro orkestrą ir ima
groti „Lozanos” viešbutyje.. Ir vėl
naujas pasiūlymas: 1939 metų
spalio mėnesį Lietuvai atgavus
Vilnių, „Valgio” bendrovė ati
daro ten svetainę, kur 1940 metų
pradžioje jis pakviečiamas groti.
Salia to, gegužės mėnesį priima
pasiūlymą kasdien groti Kauno
miesto sode. Tačiau 1940 m. bir
želio 15 d. Lietuvos padangė ap
temsta — raudonasis tvanas už
lieja pažangos keliu sparčiai
žengiantį kraštą. Okupacija
skaudžiai palietė visas sritis,
neišskiriant ir pramoginės mu
zikos.
Tą rudenį Vilniuje susiorgani
zavo Filharmonijos choras ir
greta kompozitoriaus J. Švedo va
dovaujamas liaudies ansamblis
(dabartinis sėkmingai besireiš
kiantis .Lietuvos” ansamblis vra

ano ansamblio tęsinys). Konkur
so metu Pakštas priimamas į
chorą ir net pasiūloma jam
koncertmeisterio vieta. Tuo
metu, begrodamas Kauno „Ver
salyje”, jis net primiršo šią
galimybę, bet 1941 metų pra
džioje pakviestas atsiranda
Vilniuje, kur su 60-čia dalyvių
Filharmonijoje prasidėjo darbas.
■Švedui beskirstant birbynes, sku
dučius, lumzdelius, tošeles,
ožragius, daudytės, prieina jis
prie Pakšto ir sako jam:
— Tu, Pakštai, gausi lumzdelį
ir vadovausi orkestrui!
— Bet man labiau prie širdies
birbynė nes groju saksofonu ir
klarnetu, o juk birbynė — šių
instrumentų močiutė!
Švedui aiškinant, kad birbyne
tegalima išgroti tik vieną oktavą,
o lumzdeliu daugiau negu dvi,
Pakštas vis tiek nežada skirtis su
birbyne, tad, išprašęs savaitę lai
ko jos patobulinimui, susiranda
meistrą ir abu, atkakliai darbuo
damiesi, birbynę perdirba: vietoj
septynių išgręžta dešimtį (visiems
pirštams) skylučių. Meistras iš
drožia tinkamą pūtiklį — nuo jo
labai priklauso instrumento
tonas.
Apie savo „išradimą” Pakštas
pasakoja: „Švedui birbynės nero
džiau tol, kol nesusipažinau su
pirštavimu ir kol išgavau toną.
Repetuojant dainą „Pasvarcyk,
antela”, vieną posmą atgrojom
rageliu ir kanklėmis, po to prisijungė choras. Susigraudinom
visi, ir pats Švedas. Ragelis
verkte verkė — toks keistai
liūdnas ir graudus buvojo tonas,
ę ir to laiko nuotaikos buvo grau
džios. Pabaigus dainą, priėjo Šve
das ir su ašaromis akyse tarė:
,Baly, daug galimybių matau!
Ačiū! Grok birbyne!’ Vėliau pasi
darėm įvairių dydžių birbynių,
kurias ėmėm vadinti rageliais.”
Viena okupacija pakeitė kitą —
Lietuvą užėmė vokiečiai. Nežiū
rint to, Filharmonįjos veikla toly
džio plėtėsi. Su režisierium
Gasparu Velička dirbant, 1941
metų lapkričio mėnesį įvyko
„Kaimo vestuvių” premjera. An
tras pastatymas, talkininkaujant
Alfonsui ir Onai Mikulskiams,
įvyko 1942 m. birželio 23 d. Po
koncertų vykdavo didelės ovaci
jos, žiūrovai spontaniškai už
traukdavo Lietuvos himną. Tie
patriotiškumo jausmus lietuviuo
se sukeliantys koncertai ėmė
nepatikti naujiesiems okupan
tams, tad 1943 metų ankstyvą
pavasari, bekoncertuojant Ramy
galoje, gautoje iš Vilniaus tele

Lietuvą palikti teko jau unifor
muotam: sugavę nespėjusį pasis
lėpti Pakštą (savotišku sutapimu
jo gimtadienį), vokiečiai išvežė jį
į Stettin’ą Vokietijoje. Ten jis
rado dar apie 1,000 bendro likimo
draugų. Nebelydėjo jo muzikos
garsai, slėgė sunkus nuo savųjų
atsiskyrimo jausmas, baugino
nežinoma rytdiena. Bet ir tokio
mis aplinkybėmis jis surinko 60
vyrų; parepetavę jie taip gražiai
traukdavo lietuviškas dainas, kad
po mėnesio net Norvegijoj atsi
dūrę su padidėjusiu (jau 120 vyrų)
choru dainomis saldino savo prie
vartinį darbą, tunelius kasant.
Pavyko iš pulkininko „iškaulyti”
net keletą instrumentų. Savo
aliekamomis dainomis žavėdavo
ir vokiečius, ir norvegus.
Karo pabaiga 1945 metų pava
sarį žadino viltį, kad daina gal ir
kelionėj į tėvynę lydės. Deja,
daina lydėjo dar daugelį metų, ta
čiau tik svetimus takus minant...
Norvegams neteko išgirsti inten
syviai berepetuojančių lietuvių
vyrų choro koncerto: nuplukdė
juos laivais Vokietijon, kur
kuklus duonos kąsnis vėl buvo ly
dimas lietuviškos dainos. Pra
sidėjo susirašinėjimas su muziku
Stepu Sodeika bei režisierium
Gasparu Velička, ir trylika ,
gražiabalsių Pakšto vyrų sus
tiprino Wiesbaden’e kiek anksčiau įsikūrusį Lietuvių tautinį
ansamblį. Šio ansamblio veikla
tampriu ryšiu sujungta su Balio
Pakšto ilgalaikėmis instrumen
talistų vadovo jame pareigomis.
Ansamblio nariai sudarė lyg
vieną šeimą, kurioje amžiumi
kiek vyresnis Pakštas buvo, saky
tum, vyresnis brolis, mėgiamas
ir gerbiamas dėl savo taikaus bū
do, išmintingų patarimų, mokąs
įsilieti į jaunyste šurmuliuojan
čių ansambliečių būrį. Per visą
savo gyvavimo laiką Lietuvių
tautinis ansamblis turėjo 523 pa
sirodymus, įskaitant religinės
muzikos koncertus vokiečiams ir
saviesiems. Visuose koncertuose
liaudies instrumentais grojančiųjų būrelyje išsiskirdavo šio vie
neto vadovas Balys Pakštas, toną
paduodamas savo rageliu, kurį
jam iš kastuvo koto, dar Norve
gijoje tebesant, padarė gabus
dailidė V. Vaitkevičius. Šiuo ra
geliu Pakštas dar džiaugėsi ir juo
grojo, atvykęs į Ameriką. Savo
veiklą Lietuvių tautiniame an
samblyje jis vertai vadino meilės
kardu kovoje dėl tėvynės laisvės.

Paskutinis gyvenimo etapas
— Amerika
Balio Pakšto muzikinė veikla
suklestėjo, jam atvažiavus į Ame
riką. Buvusio Seligenstadt’o, Vo
kietijoje, stovyklos kapeliono-geradario kun. V. Katarskio rūpes
čiu ten susiorganizavęs estradi
nės muzikos vienetas ir jo va
dovas Balys Pakštas atvyksta į
Dayton, Ohio valstybėje. Parū
pinęs darbo garantijas ir vyrus
įkurdinęs, kun. Katarskis tapo
jų gerbiamu mecenatu. Tačiau
žuvys ieško gilesnių vandenų...
Tad ir patraukia vienas po kito

Lietuvių kalbos leksika
(Atkelta iš 1 psl.)
ir kelintiniai skaitvardžiai yra
jau dažniau skolinami.)
Dėl to galima galvoti, kad gal
net iš viso nereikėjo atskiro
skaičių poskyrio šioje knygoje.
Antra vertus, šio poskyrio įjun
gimas duoda pilnesnį labai
archaiškos lietuvių kalbos skait
vardžių sistemos vaizdą. Ir dabar
labai aišku: net ir šiais laikais
lietuvių kalbos skaitvardžiai yra
pati archaiškiausia lietuvių kal
bos leksikos dalis: archaiškesnė ir
senoviškesnė dažnais atvejais net
ir už senųjų klasiškų kalbų skait
vardžių sistemą... (Neužmirški
me: visos senosios klasikinės
kalbos — hetitų, graikų, lotynų,
sanskrito — jau seniai yra miru
sios, o lietuvių kalba, ačiū Dievui,
dar labai gyva ir visiškai nežada
mirti, nors kai kas, atrodo, to la
bai pageidautų...)
Ar buvo tikslu pasirinkti tokią
periodizaciją (istorinius laiko
tarpsnius), sunku pasakyti. Man
atrodo, kad buvo kiek persisteng
ta su tais mūsų kaimynais sla
vais: kad visiškai nereikalingas
skyrelio pavadinimas „Bendroji
baltų ir slavų kalbų leksika”. Juk
tame skyrelyje labai daug žodžių
yra randami ne vien tik baltų ir
slavų kalbose, bet labai dažnai ir
germanų ir kitose kalbose.
Daugelis šiame skyrelyje ran
damų žodžių galėjo lengvai eiti į
patį pirmąjį skyrelį (indoeuropie
tiškoji leksika). Be to, daug šiame
skyrelyje duotų žodžių gali būti
skoliniai: vieni paskolinti iš baltų
kalbų į slavų kalbas (.ranka,
galva, ragas, regėti ir t.t.), kiti gi
baltų kalbų pasiskolinti iš senųjų
slavų kalbų, o dar kiti — ir vienų,
ir kitų pasiskolinti iš kitų (indo
europietiškų ir kitokių) kalbų.
Pagaliau, jeigu jau norima turėti
tokį skyrelį, man atrodo, kad jį
geriau tiktų pavadinti taip:
„Ankstyvoji baltų prokalbės
leksika”.
Kaip ir visuomet tokio pobūdžio
darbuose galima surasti labai
įdomių žodžių išsivystymo „is
torijų”. Juk ir pats autorius (p. 6)
rašo; „Aišku, į šį darbą pateko tik
nedidelė lietuvių kalbos leksikos
dalis: stengtasi paaiškinti tik
dažniau vartojamų ar kuo nors
įdomesnių žodžių kilmė”. Iš viso

Algirdas Sabaliauskas

vienaip ar kitaip minima apie
3,800 lietuvių kalbos žodžių. Tai
jau yra gana didelis žodžių
skaičius, turint galvoje, kad iš šių
„pagrindinių” žodžių žodžių
darybos keliu galima išvesti/sudaryti jau keliolika tūkstančių
žodžių...
Čia ta proga tik vienas mažas
pavyzdėlis, kad žodžiai parinkti
pagal autoriaus valią. Kitas gal
kiek nors kitaip būtų parinkęs...
Sakysime, man asmeniškai visais
atžvilgiais yra labai įdomus labai
senas indoeuropietiškas žodis
„lizdas”. Todėl, kad tai yra vie
nintelis atvejis, kur lietuvių
kalba (taip pat ir kitos baltų
kalbos) žodžio pradžioje turi „1”,
o visos kitos indoeuropiečių
kalbos turi „n”: indoeuropiečių
prokalbės *nizdos, arba *nisdos,
o germanų kalbose nešt, lotynų
nidus ir t.t. O baltų kalbose: prū
sų lizgis, latvių ligz/d/is, lietuvių
lizdas... Aš esu 100% įsitikinęs,
kad Leksikos autorius žinojo apie
„lizdą”, bet jo niekur nepa
minėjo.
Aš taip pat būčiau daugiau
lietuvių kalbos žodžių įdėjęs į patį
pirmąjį skyrelį. Sakysime, tokie
žodžiai kaip kaulas, petys, pienas,
moša, lapė, vėgėlė, lapas, medis,
duobė ir daug kitų yra iš tikrųjų
paveldėti iš indoeuropiečių pro
kalbės. Teisybė, viena kita jų
reikšmė šiek tiek skiriasi nuo at
statomos indoeuropiečių pro
kalbės šaknies pagrindinės reikš
mės, bet visų jų tikrosios šaknys
yra indoeuropietiškos. Imkime

tik vieną pavyzdį: žodis duobė ii
panašūs... Čia jau joks kalbinin
kas neabejoja, kad lietuvių kalbos
duobė yra tas pats žodis kaip ir
sakysime, anglų kalbos deep, vo
kiečių tief ir t.t. Žodžiu, jie visi
kilę iš indoeuropiečių prokalbės
šaknų *dheub-/ *dhoub-/ *dhub-.
Kodėl Sabaliauskas „duobę”
įdėjo į „Baltų kalbų” skyrelį,
man visiškai neaišku.
Net ir vien lietuvių kalbai pri
skiriamų žodžių tarpe, man at
rodo, yra nemažai tikrų „indo
europietiškųjų senųjų šaknų”.
Čia aš paminėsiu tik kelis tokius
žodžius: kumštis, plaukti, našlys,
banga, paveikslas, pėsčias,
skanus, kartas, puota, skyrius...
Net ir toks mūsų žodis kaip me
nas yra kilęs iš indoeuropiečių
prokalbės šaknų *men-l *mon-/
*min- iš kurių taip pat kilę tokie
mūsų žodžiai kaip minti, mintis,
manyti, Gediminas ir t.t. O
reikšmės juk visose kalbose kei
čiasi visą laiką. (Išskyrus, kaip
matėme, pagrindinius kiekinius
skaitvardžius.)
Man labai gaila, kad tokio sva
raus veikalo išleista tik 2,000
egzempliorių. Matyt, 1990 metų
Vilniuje labai trūksta popie
riaus... Ši knyga gal jau dabar
yra bibliografinė retenybė.
Apskritai kalbant, ir šis dr.
Sabaliausko svarbus veikalas
parašytas labai įdomiai. Ga
rantuojame, kad ir nekalbininkai
jame ras labai įdomių pasi
skaitymų. Tik vienas vienintelis
pavyzdėlis — iš kelių šimtų: (p.
62) skaitysime, kad mūsų „tink
las” kilęs iš tos pačios žodžių „šei
mos” kaip ir veiksmažodžiai „tin
ti” bei „tempti". O tokių įdomių
pavyzdžių knygoje yra labai
daug. (Lietuvių kalbos žodžių ro
dyklėje labai lengvai susirasime
mums rūpimą žodį.)
Man teko girdėti, kad Lietuvoje
vis dar nesiryžtama paruošti ir
išleisti papildomą (lyg ir trečiąjį)
profesoriaus Erast Fraenkel’io
lietuvių kalbos etimologinio žo
dyno tomą. O jis būtų labai
reikalingas indoeuropiečių kalbo
tyros specialistams. Iš tikrųjų
Vilniuje dabar yra pakankamai
puikiai pasiruošusių kalbininkų,
kurie tokį papildomą tomą leng
vai galėtų paruošti. O ligi to lai
ko kalbininkams teks pasinau
doti dr. Algirdo Sabaliausko Lie
tuvių kalbos leksika

ateiviai spietėsi draugėn, kon
centravosi į pačių palaikomas
vietas, kur sau ir kitiems daina
vo, šoko, vaidino, minėjo tautines
šventes, nostalgiškai ilgėdamiesi
savo toli likusios, vargstančios
tėvynės.
Didelį entuziazmą, o kartu ir
rūpestį sukėlė iškelta ir įkūnyta
idėja — steigti Moksleivių tauti
nį ansamblį. Balys Pakštas tapo
ansamblio vadovu. Nelengvas tai
buvo uždavinys, nes susidurta su
lėšų trūkumu. Pavyzdžiui, užsa
kius Vokietijoje 70 kanklių ir jas
po kelių mėnesių gavus, nebuvo
pinigų jas išpirkti — reikėjo
skolintis. Vėliau, po 30 dolerių
sumokėjusios, kanklininkės lavi
nosi su Anele Kirvaityte. Darbas
vyko entuziastingai. Balį Pakštą
labai jaudino pareigingų ir tau
tiškai susipratusių tėvų užside
gimas bei pasiaukojimas, iš to
limų vietovių suvežant vaikus,
juos papuošiant pačių siūdintais
tautiniais drabužiais.
* * •
Nuo ano nelengvo įsikūrimo
Chicago’je pradžios iki jo mirties
prabėgo keturiasdešimt metų. Ar
vedė Balys Pakštas kokią statis
tiką — kur, kada, kokios organi
zacijos paprašytas jis grojo? O nu
veikta daug, labai daug. Be vado
vavimo šokių muzikos kapelai,
Balys Pakštas Lietuvoje — Gounod operoje „Romeo ir Julija”.
daugelį kartų jis atlikinėjo pro
šios kapelos vyrai Chicago’s link, savininkui, pakvietus, orkestras gramas, sudaręs ragelių trio (su
iš Dayton’o išsiveždami gražius persikelia Chicago’n. Vėliau gro V. Vaitkevičium ir L. Bichneviprisiminimus ir naudingą patirtį, ja Lietuvių auditorijoje, kur čium), rūpinosi liaudies instru
begrojant šokančiai publikai te Pakštas iš pradžių organizuoja mentų paruošimu, jų derinimu.
nykštėje užeigoje, nors dienomis kultūrinę veiklą, o vėliau įsi Su kanklių vienetu dalyvauja
duoną teko pelnytis dirbant jungia ir į šeimininkų eilę. Tuo Šokių ir Dainų šventėse, Pasaulio
skalbykloje.
met, reikia sakyti, čia buvo visos lietuvių dienose, pasirodo ir .Lie
1950 metais Anatolijui Kairiui, lietuviškos veiklos Chicago’je tuviai televizijoje” programoje,
(Nukelta į 3 psl.)
tuometiniam ..Tremtiniu namu” centras. Suvažiavę naujieji
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Pranas Visvydas
LINKĖJIMAI MILDAI

Dar laimė, kad silpnoj krūtinėj
kas rytą įsitvirtina minties dalia.
Įsivaizduoju: esate dabar šalia,
atskleidusi pasauli man šviesesni,
mintis išplėšusi iš nuopuolio nagų,
parodžiusi man tikro meno esmė,
pasakiusi ne kartą: jeigu dūksta
baisus metropolis, tegu...

Linkiu Jums to,
„Mums reikia aukų [piniginių?
— BB], mums reikia liudininkų
ko sau norėčiau palinkėti —
pagalbos [moralinės ir fizinės —
liepsningos žmogiškos jungties,
BB]”, kalbėjo į žmones prezi
kuri suartina širdžių plakimą.
dentas Vytautas Landsbergis
prie Parlamento rūmų po „kruvi
Bet kas iš to —
nojo sekmadienio”.
Jūs manote — geriau jau palinkėti
Dabartinėje situacijoje labai
O miela drauge, ar galėtumėt mane
laimėti Kalifornijos stambiausią
sunku mums iš toli, iš kitos pusės
bent
toleruoti toki, koks esu:
Loto lošimą.
Atlanto, teikti kokią nors realią
save nuplakusi, save pamynusi,
pagalbą. Sakydamas „mums”,
kalčiausią trubadūrą iš visų.
Tai neblogai.
turiu mintyje visus išeivįjos lietu
Bet gal pirmiausia reiktų palinkėti,
vius, ne tik rašytojus, kurių var
ko Jūs sau trokštat, jei neklystu:
du esu paprašytas čia pakalbėti.*
Sakau „mums” ir galvoju, kad
IŠ GEISMO ELEGIJOS
sveikatos, gero darbo ir draugystės.
dabar laikas veikti visuomeni
ninkams ir politikams. Jie, kaip
Dalykai tie yra tikrai geri,
Skaičiau, kad mylime tik vieną kartą,
aliantų aviacija Persų įlankos
nes jų dėka, žmogau, gyvenimą geri
gyvenimo jaunystės metuose maždaug.
kare, pirmiausia turi bombarduo
kaip kokį gaivų eliksyrą.
Ir mylime dar neatvėrę geismui vartų,
ti Jungtinių Amerikos ir kitų
Linkiu Jums džiaugsmo tyro.
pasitikim
palaima brėkštančio dangaus.
valstybių „baltuosius” ir kitų
spalvų rūmus, kad būtų išgirstas
1990.12.22
Dabar dangus mane rūsčiai atstūmė,
pavergtos Lietuvos ir kitų balnes leidau meilę pažabot geismu:
tiečių balsas, kad iš tų valstybių
dingojosi ne siela, bet įkaitęs kūnas,
19M metų pavasari, Bernardui Brazdžioniui lankantis Lietuvoje — (U kairės) literatūros kritikas Valentinas Svenkomunistinis Maskvos Huseinas
DVI VĖLIAVOS
kaip aukuras, gražus ir be dainų.
ištrauktų savo okupacinę ka tiekas, poetas Bernardas Brazdžionis ir poetas Sigitas Geda Vilniaus universitete.
Leonos Korkutienės nuotrauka iš serijos „Bernardo Brazdžionio sugrįžimas”.
riuomenę ir leistų tų kraštų žmo
Seniai nebuvo tiek daug džiaugsmo,
nėms patiems savo reikalus
Dainų nereikia tiems, kurie gyvena
kaip dabar.
tvarkyti. Po to ateis marinų, pės vieno stalo”, bet kad ir derlius vių minčių kupiną ir, neabejoju, rytietiška ar vakarietiška, bet
gašlių
akimirkų maitinamu krauju —
Seniai nebuvo tiek daug skausmo,
tininkų, t.y. kultūros darbuotojų, būtų sukraunamas (ar supilamas) nuoširdžiai reiškiantį susi lietuviška ir verta pasaulio masto
trumpai!
Išblunka juose meilės menas.
kaip dabar.
mokslininkų, menininkų, versli į vieną klėtį, kad ir ne vieną aruo rūpinimą dėl gyvenimo neigia lygmens.
Jie
tebeieško
aplinkoj aistrų naujų.
Seniai nebuvo tiek džiugesio,
ninkų ir kitų profesijų eilė.
I
dą.
mybių. Jam skauda, kad lietuvai
Post
scriptum
nebuvo tiek daug liūdesio,
Kas darytina dabar? Ar ne per
Dabar visi kalbame, rašome, tės teka už svetimtaučių. Skauda
Tai atsitiko metuose vėlyvuos,
kaip dabar, kaip dabar.
anksti rūpintis, planuoti savo rūpinamės kaip ir kuo padėti visiems. Jam gaila, kad jaunimas
Rašytojams asmeniškai bus di
taip
netikėtai, kaip sausroj liepsna
veiklas kultūros darbininkams, Lietuvai, jos Bažnyčiai, tikintie bėga iš Lietuvos kitur užsidirbti. delė parama ir savotiškas jėgų iš
Sugėrė
geismas meilės grožio syvus.
taigi ir rašytojams?
siems, įstaigoms ir organiza Kad bėga, visiems gaila, kad užsi bandymas išeivijoje paskelbti du
Tikroviškas, ne filosofiškas
Pavydo
durklas užbaigė dienas.
Be abejo, turbūt visi paste cijoms (Caritas ir kt.), ligoninėms, dirbti — negaila. Daro gerai. Bet konkursai: romano (Lietuvių
yra šis dualizmas.
bėjome spaudoje, kad įvairios etc. įvairi pagalba į Lietuvą jau visai keistai nuskamba, kai auto fronto bičiulių) ir dramos (Los
Dvi priešybės mūsų egzistencijoj.
1990 gruodis
JAV firmos, kompanijos bei fi nuplaukė, dar plaukia ir ruošia rius ima kaltinti visus tuos, kurie Angeles dramos sambūrio). Daly
Staiga džiaugiesi.
nansinės institucijos jau dabar mi nauji siuntiniai. Nusiųsta trys persiėmę viskuo, kas yra Vaka vauti gali visi Lietuvos rašytojai,
Staiga pajunti lemties smūgį.
kalba apie Kuveito atstatymo konteineriai įvairaus turinio ruose ir kas ateina iš Vakarų. Į rašą lietuviškai, kur jie begy
TRAPIAUSIAS METŲ TARPSNIS
Kaip
toj pusdalyvių gramatikoj:
planus. Apie paramą Lietuvos knygų, iš viso 58 tonos. Jos, Vakarus bėgančios ne tik mergi ventų. Premįjų sumos nemenkos:
džiaugiesi liūdėdamas,
atstatymui turime kalbėti ir mes, sakoma, išdalintos bibliotekoms. nos, bet ir sportininkai („kurie trys tūkstančiai dolerių, pavertus
Staiga nutrūko siūlė.
arba
liūdi džiaugdamasis.
nes nuo tos pareigos neatpalai Ten yra mokslo, be abejo, ir groži dar neseniai garsino Lietuvos ir rubliais — suma fantastiška.
Niekas gyventi jam nepasiūlė.
duoti nė išeivijos kultūrininkai, nės literatūros veikalų bei SSSR vardą visame pasaulyje...”). Atrodo, kad netrukus Lietuvoje
Netgi dangus, kurį mylėjo,
Ko pagaliau siekiam gyvenime?
šiuo atveju — rašytojai!
literatūros studijų.
Esą „Vakarų įvaizdis mūsų ims atsisteigti išeivijos leidyklos,
atsiskyrimo neatidėjo.
<,Yra vienar<d4ėeratūrei ib
Ar ne išlaikyti šią mielą,
Kiek naudos-iš tO turės rašy-«. sąmonėje įsitvirtino kaip nekves- kurios prisidės prie paramos au
tėvynėje sukurta, ir išeivijoje”, tojai ir literatūros nagrinėtojai, tionuojamas kriterįjus viso to, toriams apčiuopiamais honora
plazdančią džiaugsmo vėliavą
Net moteris, pati švelniausia,
pasirodė antraštės pralaisvėju- nežinau. Negalėčiau pasakyti. kas gera, gražu, turtinga, demok rais. Atsiras ir mecenatų.
kuo ilgiau, kuo ilgiau. Dabar.
jo
žodžiais, amžinoj visatoj,
sioje Lietuvos spaudoje. Taip, Lietuvių rašytojų draugija turėtų ratiška...”
jam
nelinkėjo naujų metų.
literatūra viena, tik ne ta pati. užmegzti ryšį su Lietuvos
Nėra prasmės ginčytis dėl
t
Netilstantis
♦
*
*
Liūdėdamas
jis pasirinko Sausį —
Norint ją „suvienyti”, pirmiausia rašytojų sąjunga ir jos turėtų pra Vakarų demokratįjos su žmo
trapiausią metų tarpsnį —
reikia ją pažinti. Reikia žinoti, dėti kalbą literatūrų „su gumi, kuris savo kailiu patyrė (ir
Sekminių ragelis
v. š.
kas jos abi puses jungia ir kas ski jungimui” į vieną. Išeivijos ir patiria) Rytų demokratįją. Tuščia
jau paskutinei kraujo varsnai.
J
ria. Reikia knygas turėti rankose, Lietuvos. Spaudoje (Lietuvoje neigti, kad Rytai — sovietai, o (Atkelta iš 2 psl.)
Ar jūs galėtumėt mane
jas perskaityti ir įvertinti, ir tik rašytojai turi net keletą laik Vakarai — Amerika. Bet dar
s
pamilti tokį, koks esu:
Ir taip nutrūko siūlė.
s
tada grupuoti ir dėti į viena. raščių bei žurnalų) šis klausimas įdomiau, kai autorius ima siel--, talkininkauja „Dainavos” an
azalijų krašte nutilęs trubadūras,
Gamta gyventi nepasiūlė.
o
Reikia daryti, kad visi sueitume, turėtų būti keliamas, nagri vartanti, kad ir Vakaruose gyve samblio pasirodymuose, Chicabulvaruose netekęs ilgesio varsų,
Sniegas baltai spindėjo
anot Bradūno, „prie vieno stalo”. nėjamas, diskutuojamas.
nančius lietuvius rašytojus go’s miesto bibliotekos koncertuo
likutį sielos mirtinai nudūręs.
virš gulinčio Orfėjaus.
Gerų norų, tiesa, netrūko nuo
Lietuvos mokyklų vadovėliuose Lietuvos žmonės ima labiau ver se, Milwaukee muziejuje, Racine
%
s
pat laisvėjimo pradžios (1988 praėjusiais (ir šiais) metais nag tinti („vertinimo paradoksas”) už Vasario 16 minėjime, Balzeko
metų). Entuziazmo taip pat. Tik rinėjami autoriai dar labai maža tokius savuosius „kultūros meis Lietuvių kultūros muziejuje ir
Lietuvai trūko žinių apie išeivijos papildyti išeivijoje gyvenančiais trus”, kaip Mieželaitis, Avyžius, daug kur kitur, aiškindamas mū mam Muzikologįjos archyvui Chi- liaudies dainų mėgėja, už ištar plokštelių išleidimo, KlaraEnberautorius ir jų kūrybą. Tatai (ar gyvenusiais) ir kuriančiais (ar Sluckis..., kurie „nepasidavę sų liaudies instrumentus, juos de cago’je. (Jam buvo velionio Balio nautą Lietuvoje laiką sutaupytus gaitė-Mrongowius atsidėkojo Lie
prisipažino ne vienas, rašęs apie kūrusiais) rašytojais. Vis dar do dogmų bei nomenklatūros dikta monstruodamas. Prašomas nie Pakšto našlės Emilijos atiduota ir pensijos pinigus panoro skirti šios tuvai”. 1988 metų pabaigoje Mar
„grįžtančius” į tėvynę.
minuoja „tarybiniai” rašytojai, tui”.
kad neatsisakė groti, pagerbiant didelė dalis muzikinio archyvo.) plokštelės išleidimui, atsiųsdama gučio radijo valandėlės vadovų
Bet... per metus ar dvejus ne vis dar kalbama beveik tra
O saneta simplicitas! Didžiuo visuomenei nusipelniusius asme
Muzikos garsai neišsisklaidė — 15,000 D-markių Lietuvių Fon rūpesčiu buvo išleista Pakšto
perskaitysi, kas parašyta per 50 dicinėmis socialistinės literatū tis, kad šie, išskyrus gal Dirgėlą, nis: tėvą Joną Raibužį, SJ, kon nedidelė dalis liko įrašyta prieš dui, kad atitinkama dolerių suma vadovauto šokių orkestro įgrotos
metų. Abiejų literatūrų su rologuos frazėmis ir vertinimais. nepasidavė komunistinėms dog sulą dr. Petrą Daužvardį, poetę keletą metų išleistoje plokštelėje būtų išmokėta man plokštelę ruo muzikos kasetė.
balansavimas kol kas tėra tik
Tai yra pastebėję ir patys Lietu moms ir okupanto dievų socialis Juozę Augustaitytę-Vaičiūnienę, ir kasetėje, pavadintoje „Eisime šiant ir leidžiant. Prieš tai ji pri
Gyvenimo kasdienybėje duoną
paviršutinis, atsitiktinis, parti vos švietimo ir mokyklų vadovai. tinio entuziazmo katekizmui ir dailininką Adomą Varną. Su mudu abudu”. Jos išleidimo isto sidėjo prie Gražinos Krivickienės sau ir šeimai Baliui Pakštui teko
zaninis. Dar blogiau — naudo Lietuvos švietimo ir kultūros priesakams, yra daugiau negu dukra Rūta (grodami rageliais) riją pasakoja pats autorius: „Tar prisimintų senovinių liaudies dai užsidirbti, „nuėjus į biznį” 4
jamasi tik tais aptarimais ir įver ministerija paskelbė kviečianti nesusipratimas. Kai pavergtieji pagelbėjo Čiurlionio ansambliui, pininkaujant Gražinai Krivickie- nų, kurias įdainavo Sodauto et įsigyta užeiga ir nemaža salė, kur
tinimais, kuriuos pasiskubino kai humanitarus, pedagogus padėti lietuviai ir kiti baltai kentėjo ir ruošiant plokštelę. Talkino evan nei, 1984 metais gavau Vokieti nografinis ansamblis plokštelėje vykdavo baliai, vestuvių poky
kurie išeivijos agresyvesni „am perorganizuoti susovietintas, tebekenčia nuo Rytų „demokra gelikų-liuteronų Ziono parapijos joje gyvenančios Klaros Enber- 'Motulės dainos’. Klara Enber- liai, minėjimai Ten šokiams vis
basadoriai” Lietuvos kultūri suluošintas mokyklų programas. tijos”, kai sovietų imperija pri ruošiamose religinėse programo gaitės - Mrongowius laišką, ku gaitė-Mrongowius, nors ir nelie- grodavo Balio Pakšto kapela. Ir
ninkams po ranka pakišti ir kaip Nemaža rašytojų čia galėtų prisi ėjusi prie bado bedugnės ir se, atliekant muziko Povilo Mie- riame ji siūlosi prisidėti prie tuvaitė, mus nustebino. Prieš tada, ir vėliau, jei kuriame baliu
reprezentacinę kūrybą rekomen dėti prie literatūros programų visiško žlugimo, kai reikia liulio kūrinius. Mirus dėdei prof. liaudies dainų ir muzikos kūrinių pat išleidžiant plokštelę, ga je ši kapela grodavo, iš ankstį)
duoti. Rezultatai matyti iš spau perorganizavimo ir patobulinimo. šauktis, kad Vakarai atsiųstų Kaziui Pakštui, jo palikimo dalį plokštelės išleidimo. Ši buvusi vome žinią, kad Klara mirė Vo buvo žinoma, kad balius bus sėk
dos ir iš užprogramuotų išleisti Kaip gamtoje nuo Černobylio ra nors po kilogramą bulvių vienam — 500 dolerių paskiria tuomet Lietuvos Užsienio reikalų minis kietijoje. Ji verta didelės lietuvių mingas. Nemažai melodingi]
veikalų.
diacijos, taip ir žmogaus dvasinio žmogui, neigti Vakarų tur muziko Juozo Žilevičiaus veda- terijos tarnautoja, didelė lietuvių pagarbos. Prisidėdama prie kompozitoriaus Vytauto Jančio
Čia, sakyčiau, ir prasideda rei gyvenimo srityse reikia apsi tingumą ar demokratiją yra ne
kūrinių šios kapelos vyrai atlik
kalas talkos, kurios iki šiol ne valyti nuo komunistinių dujų. tik aklystė, bet ir nesąžiningu
davo su dideliu pasisekimu. (Li
buvo. Viskas daryta gal ir su Keliu ne cenzūros klausimą, o mas.
kimas lėmė, kad abu — Jančys ir
gerom intencijom, bet dažnai dvasinės dezinfekcijos reikalą.
Pas tokius žmones su pagalba
Pakštas — tais pačiais metais iš
vienašališkai: mūsų pakraipos Kaip rūpinamės gamtos — oro, ar ir patarimais galima eiti, tik
keliavo į amžinąją harmoningų
autorius — genijus, o ne mūsų — upių, ežerų, jūros tarša, taip pat apsišarvavus angeliška „Cari
garsų karalystę...)
nevertas nė minėti. O jei ir nereiktų nepastebėti ir užteršto tas” meile, pasiaukojimu ir
Pakštų namuose nesiliovė
minimas, tai tik iš neigiamos meno.
kantrybe. Pasirodo, naujos dva
skambėjusios kanklės ir kiti liau
pusės. Nuo to vienybė neprade
dies instrumentai, vyko gaidų
Lietuvių Bendruomenė Vilniu sios eilėraštį (o tokių ir atgimu
dama. Tuo vykdomas abiem pu je įsteigė centrą, kuris jungtų sios Lietuvos spaudoje netrūksta)
perrašinėjimai, pritaikymai,
sėm nenaudingas skaldymas, talkinančius amerikietiško įgudęs eiliakalys gali parašyti
aranžiruotės, instrumentų derini
žalojantis rašytoją ir kūrybą ir „Peace Corps” metodu. Kviečia per pusvalandį, bet nauja dvasia
mas. Namų atmosfera buvo tam
desinformuojantis, apgaudinėpalanki: visi šeimos nariai buvė
jaunimą ir net pensininkus padė gyventi, galvoti ir kurti, kaip ir
jantis skaitytoją.
muzikalūs, visi, tėvo-vadove
ti, paaiškinti, patarti. Kaip kom Lietuvos spauda ne kartą yra
Išeivijoje veikia Lietuvių rašy piuteriais naudotis, išmanantys, konstatavusi, reikės ne metų, ne
nejučiomis skatinami, grojo jo pa
tojų draugija, turinti apie 100 na
mėgtais muzikos instrumentais,
aišku, neatsisakys paaiškinti. dvejų — gal dešimties, o gal net
rių. Draugijos pareiga būtų Techninę pagalbą, kad ir labai dar daugiau.
Abi dukterys — Emilija ir Rūta -įrūpintis, kad ne tik Lietuvos ir (kartais ir pagrįstai) besididžiuoją
net labai ryškiai sušvito lietuviš
Mano amžiaus karta to išsipil
išeivijos rašytojai susėstų „prie lietuviai, man rodos, priimt be dymo gal ir nebesulauks. Bet ne
kosios muzikos srityje. Pats Balys
Pakštas visus muzikinius pasiro
tik laukti, o ir siekti, pagalbos
sąlygų
ir
be
nusižeminimo
jaus

*Poeto Bernardo Brazdžionio žodis,
dymus atlikdavo be jokio užmo
ranką
tiesti,
dialogą
palaikyti
mo.
Bet
kaip
su
rašto
žmonėmis?
pasakytas politinių studijų savait
kesčio — tai buvo jo duoklė tėvy
Antai vienas rašytojas Lietu reikia. Ir būtina. Kaip nėra
galio simpoziume 1991 m. sausio 26
nei.
dviejų
Lietuvų,
o
viena
—
taip
voje
visai
neseniai
Lietuvos
aide
d. Los Angeles, svarstant temą: „Išei
Taip baigėsi labai dinamiškas,
vijos talka, sprendžiant Lietuvos paskelbė rašinį, labai gerų neturi būti ir dvi literatūros, bet Balio Pakšto pramoginė* muziko* vienetą* Dayton, Ohio — (iš kairė*) L. Bichnevičiu*, V. Ruateiki*, A. Mironą*,
(Nukelta i 4 nal)
silpnos,
o
viena,
bet
stipri,
ne
vien
kultūros problemas”.
intencijų pilną, labai konstruktyV. Vaitkevičius, J. Stumbry*, Baly* Pakšta*. Prie pianino — Ryta* Babickas.
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Netilstantis
Sekminių ragelis

Lietuvių muzikos šventei artėjant
DALIA KUČĖNIENĖ

Sparčiai artėjant Muzikos

šventei, kuriai motto parinktas
„Kad liktum tu gyva”, prisimena
šiuo momentu poeto Marcelijaus
Martinaičio žodžiai, kuriems
kompozitorius Feliksas Bajoras
pritaikė melodiją: „Dieve duok,
kad mūsų užtektų”. Tai didžiau
sias mūsų rūpestis, telkiant lėšas,
stengiantis, kad dainų šventės
metu būtų žiūrovais pripildytos
salės ir stadionas. Užsibrėžti
kultūriniai įsipareigojimai tai
mūsų išeivijos manifesto, ku
rio, tikimės, nenustelbs po
litinių įvykių srautas. Ruo
šiamės muzikos šventei visomis
jėgomis. Per dainą ne kartą pa
rodėme savo dvasinę stiprybę,
savo rezistenciją, ir šį kartą su
daina, su visų renginių lietu
viškuoju atspalviu stengiamės
„Kad liktum tu gyva”.
Posėdžiaujame, tariamės, kar
tais net po du tris kartus per
savaitę. Šia proga šventės vyk
domojo komiteto nariai dalinasi
mintimis, darbais, užmojais.
— Ponia Birute Jasaitiene, at
rodo, nepraeina nė vienas dides
nis renginys be Jūsų pagalbos
lėšų sutelkime. Pasidarėte tarsi
renginių ekonomijos ministrė. Ko
kiais skaičiais operuojate, ren
giant šią šventę?
— Lėšų telkimas yra sunkus
darbas, o ypač dabar, kai yra tiek
daug finansinės paramos rei
kalingų darbų ir renginių išei
vijoje, o taip pat visi jaučiame
pareigą visokeriopai padėti Lie
tuvai ir jos žmonėms laisvės ko

voje.
Sunkiai dirbti nė vienas ne
norime, tačiau dirbdama įvai
riose Lietuvių Bendruomenės
valdybose, jaučiu atsakomybę
užpildyti tas spragas, kurioms
neatsiranda,darbininkų. O kaip
žinote, visų didžiųjų renginių ar
kitų darbų rengėja, ragintoja ar
iniciatorė yra Lietuvių Bend
ruomenė. Tai taip ir patenku į
lėšų telkimo darbus, visada sau
pasižadėdama, kad tai paskutinis
ir niekad daugiau to nedarysiu.
Bet kai viskas praeina ir džiau
giesi gerai pasisekusiu darbu ar
renginiu, užmiršti buvusį sunkų
darbą ir kitąkart vėl sutinki
dirbti.
Šios šventės pramatyta sąmata
yra bauginančiai didelė, nes
šventės apimtyje yra daugybė
renginių, iš kurių vieni neš pelno,
o kiti nuostolio. Šventės sąmata
numatoma tarp dviejų ir trijų šim
tų tūkstančių dolerių. Iš anksto
sunku tiksliai apskaičiuoti. Jeigu
pažiūrėtumėme į atskirų rengi
nių, kaip operos ir dainų šventės,
buvusias sąmatas, kiekvieno iš
šių renginių sąmatos būdavo dau
giau kaip šimtas tūkstančių do
lerių. Tai sudėjus juos abu ir dar
pridėjus trylika renginių, šios
šventės sąmata pasidaro ne taip
jau aukšta. To nepakeičia ir tai,
kad iš Lietuvos yra pakviesti ir
atvažiuoja 82 menininkai. Jie ke
lionę iki New York’o ir atgal nuo
New York’o apsimoka patys. Mes
esame atsakingi tik už jų viešna
gę čia Amerikoje. Samdant ame
rikiečių orkestrą ir menininkus,
išlaidos susidarytų tos pačios.
— Ponia Ale Steponavičiene, bu
vote pakviesta iždininkės parei
goms šiai muzikos šventei; matau,
kad, deja, visais raštiškais ir dar
sekretoriato reikalais buriamės
prie Jūsų. Kokias problemas turi
me išspręsti per likusius du mėne
sius?
— Man, kaip daugumai muzi
kos šventės vykdomojo komiteto
narių, tenka atlikti darbus, kurie
„pagal knygą” nepriklauso apsi
imtai komitete pozicijai. Iki šiol
raštiški darbai sukosi apie šven
tei pasiruošimą ir jos finansa
vimą — kvietimai, užkvietimai,
sutartys, planai, prašymai ir pan.
Pats didžiausias iždininkavimo
darbas dar prieš akis.
Šiuo metu iždo padėtis bloga.
Iki šiol gavome aukų vos 25,000
doleriu, o būtinu išlaidu begalės:

salių užstatai, gaidų paruoši- jus, prašydami didesne auka
mas/spausdinimas, įvairūs spaus- prisidėti, tapti mecenatais ir
diniai, paštas, reklama ir t.t. padėti šią šventę įgyvendinti.
Neapmokėtų sąskaitų byla vis Kovo pradžioje siuntėme bilietus
auga ir ją gali sumažinti tik loterijai. Tikimės, kad kiek
mūsų tautiečių dosnumas bei vienas, gavęs loterijos knygelę,
dalyvavimas visuose muzikos jos neišmes, bet bilietus nupirks
šventės renginiuose.
ar išplatins ir mums su auka
— Ponas Vaclovai Momkau, grąžins. Balandžio mėnesio pra
nors visi renginiai svarbūs, tačiau džioje dar kartą kreipsimės
aišku, dainų šventė yra muzikos laiškais į JAV lietuvius,
šventės karalienė. Jums tenka jau prašydami aukų. Kovo mėnesį
antrąkart vadovauti dainų šven taip pat kreipėmės į JAV Lie
tės įgyvendinimui. Ne vienam gal tuvių Bendruomenės apylinkes,
įdomu, kodėl šventė tiek daug prašydami parinkti aukų iš
metų buvo atidėliojama. Praėju asmenų, kurių mes nepasiekiame
siais metais jau buvome tarsi prie laiškais ar kitokiais prašymais. Los Angeles vyrų kvarteto koncertas, suruoštas „Draugo” šių metų kovo 17 dieną Chicago’je: akompaniatorė Rai
pat slenksčio.
Kanados Lietuvių Bendruomenė monda Apeikytė, kvarteto nariai — Rimtautas Dabšys, Antanas Polikaitis, Bronius Seliukas ir Emanuelis Jarašūnas.
— Gal šį klausimą geriausiai jau pažadėjo padėti.
Jono Tamulaičio nuotrauka
galėtų atsakyti JAV Lietuvių
Tikimės, kad lietuviai ir jų
Bendruomenės Krašto valdyba. draugai dalyvaus visuose ren
Bet mėginsiu paaiškinti bent iš giniuose, išpirks bilietus ir taip
dalies, kodėl dainų šventės prisidės prie šventės išlaidų su
rengimas nusitęsė iki šių metų, mažinimo.
tai yra 1991 metų. Pasikeitus
Išeivijos kultūriniame gyve tarė ir trumpą žodį, kas paįvairi atvežė dvi mums negirdėtas savo
— Ponas Vytautai Radžiau,
JAV LB Krašto valdybai 1988 kiekvienoje šachmatų lentoje yra nime vienas lengviausių būdų no muzikinę popietę. Nebuvo pro kompozicijas — dainas Tikiu
metais, naujas JAV LB Krašto dvi karalienės. Aišku, Jūs, kaip pagyvinti kultūrinę veiklą sa gramoje jaučiama monotoniš (tekstas V. Aido) ir Kai du stos
valdybos pirmininkas dr. An Lietuvių operos pirmininkas, tik voje kolonijoje yra įsteigti kokį kumo, kuris dažnai įsiskverbia į (tekstas Antano Gustaičio). Abi
tanas Razma anksti pavasarį riausiai sakysite, kad antroji nors muzikinį vienetą. Juk populiarių dainų koncertą.
dainos melodingos, patrau
1989 metais prašė manęs sutikti karalienė muzikos šventėje yra dainuojame arba dainą mėgs
Atliktos dainos buvo sentimen kiančios klausytojo dėmesį.
būti VII dainų šventės pir opera, kuri šiais metais švenčia tame mes visi. Nemanau, kad la talios, lyriškos, išspaudusios net
Labai retai pasitaiko, kad pro
mininku. Dainų šventės rengėjai jau 35-uosius metus. Ta proga bai klysiu sakydamas, jog ir Los ašarą kai kuriems klausytojams. gramos yra išspausdinamos be
— JAV ir Kanados Lietuvių buvo siūlymų statyti V.K. Banai Angeles vyrų kvartetas susi Ypač įtikinančiai buvo atliktas klaidų. Pavyzdžiui, kad ir šio
Bendruomenės Krašto valdybos. čio ,.Jūratę ir Kastyti”. Kokios dainavo, eidami panašiu keliu. Kačanausko „Kampelis” (teksto koncerto programoje Aleksas
Šventė turėjo įvykti 1990 metų priežastys nulėmė „1 Lituani” O kad jie visi profesionalai autorius nepažymėtas). Daini Mrozinskas yra nurodomas kaip
liepos 1 dieną Chicago’je. pasirinkimą?
inžinieriai, tai likimas juos dar ninkų balsai yra taupūs, jais jie Rožių tango kompozitorius. Iš
Kadangi dr. Antaną Razmą ger
— Ponchielli „Lietuvių” pagei arčiau susaistė. Ne veltui šiais nesišvaisto. Dainos buvo atliktos tiesų Rožių tango parašė
biu kaip gerą vadovą ir sukal davo Lietuvos Operos teatro va metais jų vienetas švenčia savo be atskirų balsų forsavimo, nors Schreier-Bettero. Jei neklystu,
bamą žmogų, nes 1983 metais dovybė. Kai čia „Meilės eliksyre” 25 metų egzistavimo sukaktį. retkarčiais pirmasis tenoras ir muzikas Aleksas Mrozinskas
taip pat kartu ruošėme VI dainų dainavo tenoras Virgilijus Norei Nuo pat įsikūrimo pradžios prasiverždavo, bet, apskritai, kompoziciją tik aranžavo. Taip
šventę, tai sutikau padėti.
ka, kuris tuo metu buvo ir Lietu kvartete dainuoja Rimtautas kvartetas sugebėjo įtikinančiai pat nėra pažymėti kompozitoriai
Sudarėme Dainų šventės komi vos Operos direktoriumi, jis kal Dabšys, Emanuelis Jarašūnas, perduoti klausytojams dainų žo ir kitų dviejų dainų — Pavasari
tetą, paruošėme repertuarą, bėjo, kad „Lietuviai” šiuo metu Antanas Polikaitis ir Bronius džius. Be abejonės, galima sakyti, niai vėjai ir Aras, nors tekstų
gaidų sąsiuvinius, plakatus ir būtų tinkamiausia opera, kurią Seliukas. Kvarteto akompania- kad tarp atlikėjų ir klausytojų autoriai tiek vienos, tiek ir kitos
pilnu tempu ruošėmės šventei. bendromis jėgomis galėtume įgy torė ir vieneto vadovė yra pianis komunikacijos netrūko. Vieni dainos yra nurodomi. Dažniau
Bet 1989 metų gruodžio mėnesį vendinti mūsų scenoje.
tė Raimonda Apeikytė.
dainavo, o kiti plojo iš širdies. siai tai būna atvirkščiai. Šią ydą
gavome žinią, kad tuo pačiu metu
„Draugo” suruošto kvarteto Prie koncerto pasisekimo daug mūsuose galima pastebėti ne tik
Šių dienų dvasiai tinka
vyks Lietuvoje dainų šventė, nors miausias buvo ir operos libretto. koncerto šių metų kovo 17 dieną prisidėjo ir akompaniatorė koncertų programose, bet ir
buvo prižadėję tuo laiku nedaryti. Tai lyrinė drama, kurią parašė Maria High School auditori Raimonda Apeikytė. Ji per visą plokštelių leidyboje. Paėmiau į
Iš išeivijos į Lietuvos dainų Ghislanzoni, pasinaudojęs Adomo joje, Chicago’je, programoje pa koncertą dainininkams buvo rankas šio paties kvarteto plokš
šventę ruošėsi vykti daug viene Mickevičiaus poemos „Konradas žymėta, kad muzikinę interpreta ramsčiu. Buvo jaučiamas telę „Tu man viena”. Parašyta,
tų ir daug ekskursijų, ypač iš Valenrodas” idėja, nors tai nė ciją ir choreografiją tvarko akompaniatorės ir dainininkų kad dviejų dainų — Aguona ir
Kanados. Komitetas, solidari ra istorinis, o literatūrinis aktorius-režisierius Petras Ma susigyvenimas.
Mano mažyte autoriai yra
zuodamas dainų šventei Lietuvo Valenrodas. Tai lietuvis, savo želis. Čia tai jau tikra holiMalonu buvo išgirsti Budriūno, nežinomi. Visiška neteisybė.
je ir įvertindmas susidariusią si gabumais tapęs Kryžiuočių or vudinė prabanga. Bet reikia Mikulskio ir Sodeikos dainas bei Aguoną (Roter Mohn) sukūrė
tuaciją, šventę nukėlė į 1991 dino magistru, kurio tikslas — pasakyt, kad režisieriaus ranka šmaikščias Aloyzo Jurgučio aran vokietis Michael Jary 1938
metų gegužės 26 dieną.
sunaikinti ordiną ir apginti buvo tikrai pastebima programos žuotes. Kadaise premijuota Gied metais filmui „Schwarzfahrt ins
— Per kovo 9 dienos posėdį Lietuvą nuo pavergimo. Tuo eigoje. Nuobodžiaut neteko nei ros Gudauskienės daina Gyve Glueck”. Spėju, kad tekstas gali
paaiškėjo, kad šventė bus visai metu kaip tik Italijos okupantai atlikėjams, nei žiūrovams. nimo pagunda (Ados Karvelytės būti A. Lenartavičienės, o Prisi
kitokia, įdomi. Dailininkas Vytas visokiom priemonėm bandė Koncerto atlikėjai ne tik dainavo, tekstas) buvo atlikta be prie mink, mažyte, parašė NaiČuplinskas žada originaliai spręs naikinti italų tautiškumą. Tad bet kiekvienas kvarteto narys kaištų. Raimonda Apeikytė kauskas. Dainos teksto autorius
ti garsą bei apšvietimą, kad būtų italų kūrėjai tuo metu kūrė vei
tikras „shou>”. Bus įvesti vaidy kalus, kuriuose būdavo iškeliama
biniai elementai, kad būtų įdomu kitų tautų kova už laisvę, kartu daliai suprojektuoti šiems spek kotojų ir mecenatų. Meno paro kovoje ir valstybės atstatyme dar
vaikams. Bus vizualiniai efektai. keldami ir savo tautos patrio takliams. Kas buvo dailininkas? dos niekados neduoda pelno. Rei ilgai bus reikalinga.
— Ponas Stasy Barai, teko Jums
— Dekoracijas sukūrė daili kia tikėtis, kad kiti renginiai
O ką dar matysime scenoje?
tizmą.
.
per gyvenimą būti ir scenoje tarp
išsivers.
Viską
susumavus,
reikia
ninkė
Janina
Malinauskaitė
iš
Bus labai malonu matyti mūsų
Lietuvių Operos valdyba, ap
rate lietuvaitę filmų žvaigždę svarsčiusi sąlygas, sutiko, kad ši Kauno. Jos atplauks į Chicagą manyti, kad pusę sąmatoje pra menininkų, ir tarp žiūrovų. Teko
Ann Jillian (Jūratę Nausėdaitę), opera būtų atlikta Chicago’je. Po kartu su kostiumais. Visa tai matytų lėšų reikės sutelkti iš Lietuvių Fondui pirmininkaujant
aukotojų ir mecenatų.
telkti pinigus išeivijos kultūrai bei
kuri bus šventės pravedėja.
to, mūsų choras ir solistai, matysime mūsų scenoje.
— Suskaičiuojama penkiolika
Šiuo metu yra labai sunku rink švietimui, bandant juos akylai
Šventėje užsiregistravo da pakviesti į Vilnių, dainuos
renginių. Jei yra karalienių, tai ti aukas mūsų pasireiškimams iš išdalinti. Dabar tenka Jums tokia
lyvauti iš JAV— 21 choras su „Lietuvių” spektakliuose.
aišku
bus ir karališkų įvykių, kaip eivijoje, nes visų dėmesys ir ertmė, tarsi visą patirtį apimanti
617 dainininkų, iš Kanados — 6
Operą diriguos Vytautas Viržochorai su 178 dainininkais. Iš vi nis ir Alvydas Vasaitis. Režisuos pagerbimas išeivijos laureatų per dauguma aukų yra nukreipta pa — koordinuoti mūsų muzikos
so — 795. Jaunimo bus 7 vie Eligijus Domarkas. Solistų parti premijų šventę, įvairūs koncertai, gelbėti Lietuvai laisvės kovoje. šventės vadovus, komitetus, me
netai su. 247 dainininkais (20 iš jas atliks: Irena Milkevičiūtė, trys meno parodos ir pokylis. Tačiau nereiktų mums užmiršti nininkus, finansus. Kaip sekasi?
— Pirmiausia nuoširdžiai pra
Kanados). Taip pat dalyvaus apie Margarita Momkienė, Virgilijus Klausiu vėl ponios Birutės Ja mūsų kultūrinių pasireiškimų,
200 tautinių šokių šokėjų. Iš Noreika, Jonas Vaznelis, Vincen saitienės, ar bilietai padengs jaunimo auklėjimo ir išlikimo šau visus mielus skaitytojus pa
išeivijoje, nes jei mūsų eilės remti Lietuvių muzikos šventę
Lietuvos atvažiuoja 50 žmonių tas Kuprys, Arvydas Markaus išlaidas?
— Retas kultūrinis renginys praretės, mūsų veikimas susilp- bet kokio dydžio auka. Prašau
orkestras, kuris prisidės prie kas, Česlovas Radžiūnas.
atneša pelno. Opera ir Dainų nės ir mes tada mažai ar nieko gausiai dalyvauti šventės rengi
Dainų šventės iškilmingumo.
— Dekoracijos ir kostiumai buvo šventė niekada neduoda pelno, o negalėsime padėti Lietuvai. O niuose, pasikviečiant ir ameri
Girdėsime daugiau liaudies
dainų, be to, keletą dainų sukurti Vilniuje, šį kartą spe- nuostolį, kuris padengiamas au mūsų pagalba Lietuvai laisvės kiečius draugus, nes šventę ruo
šiame ne tik sau, bet ir draugams
turėsime dainuoti visi, kas tik
šiame krašte, kurie padėjo mums
dalyvaus, kas tik bus tuo metu
čia
susikurti Lietuvą išeivijoje.
paviljone-salėje. Taip pat
Tavo, Dalia, išvardintos mano
girdėsime lietuvių kompozitorių
gyvenime įgytos savybės gal ir
kūrinius: Česlovo Sasnausko, An
galėtų padėti šventės rengime,
tano Vanagaičio, Juozo Karoso,
bet ne čia glūdi pasisekimas!
Vytauto Juozapaičio, Alfonso Mi
Pasisekimui reikia visuomenės
kulskio, Jono Švedo, Juliaus Gai
pritarimo bei išradingo ir darbin
delio, Viktoro Banaičio, Juozo
go komiteto. Visi komitete dir
Strolios, Jono Motiekaičio, Lion
ba
sutartinai ir visaip stengiasi,
gino Abariaus, Broniaus Jonušo,
kad šventė, tokios apimties pirma
Fausto Strolios, Balio Dvariono,
mūsų išeivijos istorijoje, pasi
Juozo Naujalio ir kitų.
sektų ir patenkintų žiūrovą.
— Ponia Jasaitiene, grįžkime
Rūpestį kelia finansų telkimas.
prie opiausio klausimo — finansų.
Dabar dar nenujaučiame, kaip
Kaip pramatoma sutelkti reikia
dosniai mūsų visuomenė aukos
mas šventei lėšas?
šventės reikalams ir kaip gausiai
— Sausio pradžioje kreipėmės į
dalyvaus
šventės renginiuose. Be
lietuvių visuomenę, prašydami
visuomenės finansinės paramos
aukų, kad galėtumėme pradeda
tas spalvingas „paukštis” tikrai
muosius darbus finansuoti. Iš
nepakils į erdvę ir nesuspindės
siuntinėjome 13,000 laiškų. At
nuostabiom vaivorykštės spal
siliepimas į šiuos laiškus nebuvo
vom.
per daug džiuginantis. Dabar
Dažnas paklaus, kam reikia to
kreipiamės laiškais ir asmeniškai
į įvairius pasiturinčius ir gera Lietuvių Muzikos šventės vykdomasis komitetas: (iš kairės) Vaclovas Momkus, Birutė Jasaitienė, Alė Steponavičienė, kios šventės; geriau aukokim
Jono Tamulaičio nuotrauka Lietuvos reikalams. Nesiginčyširdžius lietuviškų darbų rėmė Dalia Kučėnienė ir Stasys Baras. (Trūksta komiteto nario Vytauto Radžiaua.)

Rožė, kurią mums dovanojo...

(Atkelta iš 3 psl.)
glaudžiai su muzika surištas, Ba
lio Pakšto gyvenimas. Tiesa, dar
liko svajonės — planavo jis įkal
bėti, įgroti kanklėmis ir rageliu
su vaidilos įkalbėjimu plokštelę.
Tos svajonės atjaunindavo jį, net
ir pensininko amžiaus sulaukusį.
Didžiulis jo palikimas — bibliote
ka, našlės Emilijos Pakštienės su
krauta į 57 dėžes, iškeliavo į Lie
tuvą, gi skrabalai, kanklės, rage
liai padovanoti Lietuvių muziko
logijos archyvaui Chicago’jo. Šei
ma norėjo Balio Pakšto gyvenimo
dienų palydovą — ragelį įdėti į
karstą, bet... jis prisijungė prie
kitų instrumentų, išliekančių
byloti, kad jais atliekamos dainos
daugelį kartų besiklausantiems
yra „griebusios už širdies”. Taip,
kaip ir jam mirus, tris dienas
Margučio radijo vakarinėse lai
dose, pranešant tą žinią, raudojo
jo paties kadaise pūstas ragelis.
Bažnyčioje jo laidotuvių mišių
metu duktė Rūta su smuikų ir
kanklių palyda pagiedojo tėveliui
giesmę „Alyvų daržely”, o išne
šamą karstą lydėjo velionio su
kurtos „Raudos” garsai.
Didžiojo Šeštadienio rytą dulkė
smulkus, šiltas pavasario lietus,
kai, lietuvių liaudies muzikai
skyręs savo gyvenimą, Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse atgulė
Balys Pakštas. Nutilo jo smuikas,
ragelis...
Jo taip mylėtoje tėvynėje Lietu
voje mirties metinės bus iškil
mingai paminėtos Šeduvos baž
nyčioje, kur jo brolis Vytautas
vadovauja bažnytiniam chorui, o
brolio sūnus Kęstutis eina vargo
nininko pareigas.
yra mums gerai pažįstamas Ste
pas Graužinis.
Šiaip jau koncertas praėjo
sklandžiai, programa nebuvo per
pildyta apimtimi ir publika pa
tenkinta skirstėsi namo. Nebuvo
čia pasiekta kokių nors meninių
aukštybių, bet ne tam yra tokio
pobūdžio koncerto užduotis. Gal
geriausiai koncertą apibūdino
tėvų marijonų provinciolas tėvas
Viktoras Rimšelis, kalbėdamas
po koncerto vaišių metu — „Mes
negalvojom, kad bus taip
gerai...”.

Leonas Narbutis

sime — Lietuvos reikalus reikia
remti visom mūsų išgalėm, bet
neturime apleisti išeivijoje sun
kiai išartą kultūrinę vagą. Paro
dykime, kad esame kultūringa
Lietuvos tautinė mažuma, moka
me ir dar nepamiršome dainuoti
mūsų gražių, skambių dainų ir
šokti tautinių šokių, parodykime
mūsų menininkų sukurtą meną,
parodykime aukštą operinį lygį,
kurio kartais stinga žymiai di
desnių tautų tarpe. Šventė tai
mūsų vizitinė kortelė, kurią
privalome dalinti kitataučiams.
Tai mūsų atsinaujinimo ir at
sigaivinimo šventė. Su daina
mūsų tėvynainiai gynė Parla
mento rūmus, su daina pastojo
kelią rusų tankams... Šventės
motto yra „Kad liktum Tu gyva”
— ir mes čia Tavo pavėsyje
išliksime kartu su Tavim, nes
visi esame vienos tautos vaikai.
— Baigiant tenka JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros tarybos
vardu nuoširdžiai visiems padė
koti. Lietuvių muzikos šventė tar
si ledkalnis, kurio kyšo tik vir
šūnė, o visa povandeninė tautos
jėga vis po truptį artėja: ten
susitelkę chorai, jų dirigentai,
šokėjai, visų komitetų pirminin
kai, darbuotojai, spaudos ir radi
jo atstovai, mecenatai, rėmėjai,
kelionėn besiruošiantieji šventės
dalyviai. Šventė bus istorinė, nes
jungsime menines jėgas su sesė
mis ir broliais iš Lietuvos, o jei
dar sulauksime ir Respublikos
prezidento, pasauliui taikos ne
šėjo, Vytauto Landsbergio, galė
sime džiaugtis, kad prisiimtą
uždavinį atlikom siekdami užtik
rinti laisvėjantį rytojų atei
nančioms kartoms.

