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Draugiškas žodis Lietuvos verslininkams

Kultūra ir mandagumas
Su malonumu teko skaityti 

viename Lietuvos laikraštyje 
tapytojo Antano Žąsyčio straipsnį 
„Kasdiena kaip kultūros veidro
dis” (Kauno diena, 1992 m. 
rugpjūčio 21 d.). Gvildenama ja
me svarbi problema: pototalitari- 
niu laikotarpiu lietuvių kultūra 
tiek nusmuko, kad įsiveisė nepa
garba gyvybei, sukčiavimas, va
gystės, turto grobstymai, pavy
das. Mokyklos apleistos, partijos 
pešasi, spauda užsiėmusi riete
nom, kriminaline kronika, kylan- 
čiom kainom ir panašiai. Pradžiai 
autorius siūlo kiekvienam asme
niui sąžiningai atlikti savo pa
reigas ir taip įžengti į ilgą kul
tūros atstatymo kelią, nes kul
tūra yra kasdieninio gyvenimo 
atspindys, o ne vien tai, kaip ją 
dažnai labai siaurai supranta in
teligentija.

„Kultūra yra individo sugebėji
mas gyventi pačiam su savimi, 
netrukdant to daryti kitam”, 
rašoma straipsnyje. Tai ne moks
las, ne išsilavinimas, o gyvenimo 
būdas. Autorius piktinasi, kad ne 
vienas, net nemirktelėjęs, išdės
tys tau vyriausybės ar Parla
mento klaidas ir grubiausiai par
duotuvėje iškoneveiks pardavėją. 
Tame jis mato užsilikusią „socia
listinio aiškumo” mąstyseną. To, 
žinoma, pasitaiko ir užsienio 
lietuvių gyvenime — ir čia tave 
lengvai pavadins neišmanėliu. 
Prancūzįjoje, o ypač Romoje, Itali
joje, krautuvėse pardavėjai irgi 
nemandagūs. Jungtinėse Ameri

Romualdas Požerakis (Kaunas) Platelių ežeras (1988)

Nuotrauka, kuri bus rodoma Lietuvių fotografų parodoje, vyksiančioje nuo žiu metų spalio 23 iki lapkričio 1 dienos 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

Kasmetinė Lietuvių fotografų paroda ir kon
kursas, ruošiami Budrio vardo Lietuvių fotoar- 
chyvo, šiais metais vyks spalio 23 — lapkričio 1 
dienomis Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Čikagoje. Šių metų parodoje, kaip ir pernykštėje, 
bus dvi temos: viena laisva, kita rengėjų parinkta. 
Šiai parodai parinktoji yra: „Upės, ežerai, jūra ir

laivai”. Tik parinktosios temos darbai dalyvauja 
konkurse ir bus premijuojami. Laisvos tematikos 
fotografijos dalyvauja parodoje, bet ne konkurse.

Visais parodos ir konkurso reikalais galima kreip
tis į parodos organizatorius: Algimantą Kezį (708- 
749-2843) arba Stasį Žilevičių (312-434-1357).

kos Valstybėse rinkimų laikotar
piu visaip kritikiuojamas krašto 
prezidentas ir Kongresas.

Aišku, dingęs yra senas res- 
pektas vienų kitiems. Žmonės, 
tarsi užsibarikadvę bokštuose, 
puola kitus, lyg nuo jų ginda
miesi. O JAV laikraščiai taipgi 
nusikaltimais, rietenom ir eko
nominėm problemom daugiausia 
užsiėmę. Tačiau vis tiek yra 
nemažai ir tokių krašto gyven
tojų, kurie domisi teatru, knyga, 
eina į spektaklius, skaito, nors ir 
knygos, ir teatras čia itin bran
giai kainuoja.

Kultūros poveikis žmogui tur
būt yra reliatyvus. Tai pareina 
nuo žmogaus charakterio, ne nuo 
jo išsilavinimo. Lietuvio cha
rakteris vis dėlto turbūt yra 
labiau linkęs į dvasinę gyvenimo 
ertmę, sprendžiant iš jo domesio 
įvairiom meno formom, ypač poe
zija, chorine muzika, dainom ko
vos už nepriklausomybę laiku, 
liaudies muzika, šokiais. Žmonių 
charakteriai visur ir visada ski
riasi, ir kasdienos veidrodyje 
visur matysime vykstančių rie
tenų. Tos rietenos tada staiga 
sudaro įspūdį, kad štai nėra pas 
mus kultūros!

Bet tai gal tėra tik mandagumo 
stoka, tolerancijos stoka ir 
„nepakantumo įstatymo ribose" 
stoka, kaip vienoje savo straips
nio vietoje pažymi tapytojas An
tanas Žąsytis.

Petras Melnikas

Kaip verslininkui, dirbančiam 
ir dirbusiam daug metų tarptau
tinėje prekyboje, mačiusiam iš ar
ti visokių ekonominių sistemų ir 
verslų bei pramonės metodų, no
risi kai ką pasakyti, kai ką iš
siaiškinti Lietuvos ekonominiais 
reikalais.

Prieš tai noriu prisipažinti, kad 
esu apstulbintas įvykių Lietuvo
je. Drąsus, bekompromisinis, ne
atlaidus, giliai emocinis nusitei
kimas mūsų tautoje prieš nutau
tinimą ir okupaciją mums komu
nistų laikais labai gerai pasitar
navo. Toks pat nusiteikimas da
bar Nepriklausomos Lietuvos po
litinėje arenoje, jau turint savo 
valdžią, lenkia mus draskyti vie
nas kitą be logikos, be pasigailė
jimo savo oponentui. Kitaip sa
kant, tie patys charakterio bruo
žai, kurie taip padėjo tiesiog he
rojiškoje rezistencijoje, šiandien 
daugelį mūsų sukausto į nusista
čiusius prieš dalykiškumą, pa
tarimų neklausančius, pavyz
džiais nesekančius, egocentriškus 
visuomenės žmones. Prie to, žino
ma, prisidėjo sovietiškoji aplinka 
su jos įtaka daugeliui, pavertusią 
sankciją, o ne savą iniciatyvą daž
niausiu akstinu veiklai. Ta situa
cija, aišku, Lietuvos žmonėms ir 
taip gerai žinoma.

* Per Antrąjį Lietuvos versli
ninkų suvažiavimą Vilniuje 1992 m. 
birželio 16 d. atidaromojo posėdžio 
metu autorius buvo paprašytas kreip
tis į suvažiavimo dalyvius jam atro
dančiais opesniais verslo sritį 
Lietuvoje liečiančiais klausimais. 
Savo kalboje jis labai suglaustai 
pristatė šiame straipsnyje jau pilniau 
išvystytas temas.

Algis Jakitas (Švenčionėliai) Tverečius 1991
Nuotrauka, eksponuojama Šiemetinėje Lietuvių fotografų parodoje, kuri vyks nuo Šių metų spalio 23 iki lapkričio 1 dienos Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

Šiais komentarais noriu tik 
pažymėti, kad mūsų elgsena nei 
politinėje arenoje, nei vyriausybė
je, nei Parlamente, nei savivaldy
bėse nėra panaši į kitų Europos 
valstybių gyvenimą. Atrodo, kad 
viena daryti norime, o darome 
kita. Vaizduojame europiečius, 
norime jais būti, o elgiamės ki
taip. Nemanykime, kad ir kiti 
greit to nepastebės. Jau matyti 
pradžia susidarančios užsienyje 
nuomonės, kad Lietuvai dar toli 
iki vakarietiškumo. Kaip ne
paprastai gaila — juk tik neseniai 
svajojome apie tarpkarinės Lietu
vos tęstinumą, įsijungiant jai vėl 
į Vakarų kultūrą, ekonomiją, 
krikščionybę ir politiką.

Šalia to mums nepadeda ir tai, 
ką pavadinčiau „Massai pro
blematika”. Massai tai tokia 
Afrikos tautelė. Labai gražūs, 
aukšti, išdidūs, į savo kaimynus 
iš aukšto žvelgiantys ir su jais 
nieko bendro neturintys, per 
šimtmečius išvystę ypatingą gy
vulininkystę, turį labai stiprią 
šeimos ir genčių struktūrą, griež
tai besilaikantys savųjų tradicijų. 
Iki šio jie mažai modernizavosi ir 
yra patenkinti savo primityviu ci
vilizacijos lygiu. Gerbiu tokią 
tautą, kuri neieško svetimų dievų 
ir jaučiasi patenkinta savo da
lia bei gyvenimo eiga. Kiek jiems 
taip gyventi toliau seksis, ne
žinia.

Kitaip yra pas jų kaimynus. 
Juos supa daug kitų tautų ir 
valstybių, kurios įtikinėja 
europiečius, kad dėl kolonializmo 
jie dabar yra tokie neturtingi, 
kad imperialistai juos išnaudojo, 
kad jie buvo ir yra priversti keisti 
savo tradicijas, kad jei būtų pasi
likę savo senąją genčių ir 
gyvenimo struktūrą, dai dabar 
gyventų kaip rojuje ar bent kaip 
Europoje. Žinoma, tai nesąmonė. 
Negali tradiciškai dirbti ir gyven
ti ir tuo pačiu metu turėti vi
sokias civilizacijos materialines 
gėrybes, ar tai būtų automašinos, 
ar šaldytuvai. Turi pasirinkti: ar 
gyventi kaip Massai tauta, ar 
persiorientuoti į modernų gy
venimą.

Taip ir Lietuvoje — netikslu 
norėti būti vakariečiais, nesiel
giant vakarietiškai: bergždžia 
kalbėti apie rinkos ekonomiją ir 
įsijungimą į Europos ekonominę 
bendriją, jei nesistengiama iš 

pagrindų keisti esamą krašto 
struktūrą. Manyčiau, kad ne tik 
galime, bet ir turime šitame 
kaitos procese išlaikyti savas 
tradicijas, savus papročius ir savo 
tautos individualizmą, kiek įma
noma. Kai šalis perėjo iš agrari
nio krašto ūkio į daugiausia pra
moninį, tai daug tautinių 
tradicijų irgi pakito. Persiorien 
tuojant dabar iš sovietizmo į 
vakarietišką gyvenimą, galime 
pasižiūrėti į kitų valstybių 
patirti, ieškant išlaikyti savo 
tautos identitetą. Blogai būtų 
laikytis ar tai vienos, ar tai kitos 
pozicijos viešųjų problemų atžvil
giu, neatkreipiant dėmesio savi
tą, tautos identitetą ir demokra
tiškai modernaus gyvenimo 
siekius.

Šia proga norėtųsi apie daug ką 
išsikalbėti. Mūsų laikraščiai yra 
pilni pasikalbėjimų. Juk malonu 
susitikti ir pasikalbėti. Ateina 
tačiau laikas baigti kalbas ir 
pasiraitoti rankoves darbui. Efek
tyviam darbui. Išmintingam dar
bui. Greitam darbui.

Iš dalies dėl tų begalinių kalbų 
nematyti rimto progreso mūsų 
pramonės atsinaujinime. Nei jo 
pradžiai, nei jo vystymui. Regi
mas tarsi koks teatras ant visuo
menės scenos: vaidinama, kad 
kažkokie darbai atliekami, kaž
kokie planai formuojasi, kažko
kios sutartys pasirašomos, kažko
kia produkcija verda, kažkokios 
ministerijos viską tvarko. O 
realybė — už scenos vaizdas ne
paprastai liūdnas. Jau dveji treji 
metai, kada buvo galima ką nors 
daryti. Tas nebuvo daroma nei 
pramonėje, nei valdžioje, ir vis to
lyn, tuo blogyn bus šiame mūsų 
svarbiausiame krašto ūkio sek
toriuje — pramonėje.

Šiame numeryje:
Kultūra ir mandagumas • Žodis Lietuvos verslininkams • Knyga 
apie Šilalę • Vincą Krėvę į Lietuvą palydint • Lituanistikos 
instituto suvažiavimo programa • Kazio Bradūno naujausi ei
lėraščiai • Jolantos Stanelytės koncertas Čikagoje • Keramika — 
1992 • Naujos knygos

Turbūt visi pastebime, kad 
Lietuvoje vyksta dėl gerų pozicijų 
privatizacijoje manevravimas, su 
draugais suokalbiai ir trum
palaikiai esamos situacijos išnau
dojimai. Lietuvoje geriau žinomos 
šios padėties tikrosios priežastys. 
Man iš šono žiūrint, yra neaišku, 
kaip atsakingi pramonės ir val
džios žmonės gali trypčioti vieto
je ir skardentis, kad kas nors rim
to vyksta. Pasakiau — atsakingi, 
o iš tikrųjų daug jų yra nepapras
tai neatsakingi, neturi tautai 
atsakomybės jausmo už jų bevaisį 
darbą, už neieškojimą išeičių, už 
neišklausymą kitų nuomonės, už 
kartais egomaniją, pririšančią 
juos prie praeities sistemos 
metodų.

Kaip ir visose taisyklėse, ir čia 
yra šviesių išimčių! Tai žmonės, 
dirbantys tiek pramonėje, tiek 
valdžioje, kurie neieško pasiteisi
nimų, patys efektyviai juda ir 
kitus judina, ieško naujų kelių, 
mėgina keisti produkciją, kaip 
nors iškombinuoti žaliavų, varsto 
vyriausybės ir parlamento duris. 
Nelaimei, jų rankos per dažnai 
surištos savo kolegų, — savo 
srities grafomanų ir biurokratų, 
kad jie galėtų ką nors plačiau 
pasiekti.

Norisi kai ką išsiaiškinti. Yra 
skirtumas tarp normalios preky
bos ir spekuliacijos. Tarp speku
liacijos ir vadinamosios pogrin
džio (arba .juodosios”) rinkos. 
Kai kuriuose kraštuose pogrin
džio ekonominė veikla yra pava
dinta „neregistruota ekonomija”, 
nes joje prekių šaltiniai neaiškūs, 
prekiautojai nemoka valstybei 
mokesčių, papirkinėja valdžios 
žmones ir klesti ten, kur valdžia 
yra užgniaužusi normalią preky
bą bei kai kuriuos verslus. Pavyz

džiui, Peru valstybėje kelerius 
metus transportacįja ir maža 
prekyba veikė iki 80% neregis
truotai, kadangi kraštas turėjo 
aukštus mokesčius, sustingusią 
biurokratiją ir klestėjo kyšinin
kavimas. Kaip žinoma, ilgus 
metus ta šalis kraštas buvo ir 
tebėra arti visiško bankroto dėl 
tokios sistemos. Lietuvoje galime 
pogrindinę ekonominę veiklą at
pažinti ten, kur yra vartojamos 
vogtos žaliavos, kur gaminiai iš 
fabrikų išvežami slaptam jų vado
vybių pasipinigavimui (ne tik į 
mūsų, bet ir į užsienio rinką už 
kietą valiutą), ten, kur per 
visokias bendras įmones (angliš
kai, ,joint-ventures”) fabrikų 
vadovybės sau susidaro sąlygas 
sukaupti valiutos užsienio ban
kuose, ten, kur parduodamas 
bendras turtas tam, kad vienam 
ar kartu su draugais pasipelnyti. 
Kaip žmonės kad sako — kai pri
pranti vogti valdžios mišką, tai 
paskui sunku susivaldyti nepasi- 
ėmus ko nors ir iš kaimyno 
miškelio.

Mūsoji spekuliacija, tiek regis
truota, tiek ne, verčiasi pirkimu 
ir pardavimu arba tarpininkavi
mu daugiausia vienkartinėmis 
transakcijomis. Panašiai, kaip 
Vakaruose kad prekiaujama ak
cijomis ar žaliavomis. Tiek čia, 
tiek ten, spekuliuojama. Dažnai 
spekuliuojama (spėjama su rizi
ka), kad kas bus nupirkta po kiek 
laiko bus galima parduoti už 
daugiau. Vakaruose visi kiti 
gaminiai, prekės, mašinos, dalys, 
produktai yra parduodami ir per
kami normalios prekybos rėmuo
se. Normalioje prekyboje speku
liacijai mažai yra vietos. Normali 
prekyba reiškia, kad fabrikas sto- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šilališkiai
JURGIS GIMBUTAS

Tokio vardo knygą parašė že
maitis Vladas Statkevičius ir 
išleido „Mokslo” leidykla Vilniu
je šiais — 1992 — metais. Pilna 
veikalo antraštė: „Šilališkiai — 
Darbai ir papročiai”. Tai yra 
etnografijos veikalas, paremtas 
autoriaus tyrinėjimais vietoje. 
Tiriamasis plotas — dabartinis 
Šilalės rajonas. Knyga turi 136 
puslapius, 21 piešini ar brėžini 
tekste. Priešlapiuose: Šilalės ra
jono žemėlapis su miesteliais, 
svarbesniais kaimais, keliais ir 
miškų plotais. Parodytos ir upės: 
Jūra, Lokysta, Akmena. Mastelio 
nėra.

Jei kam ne iš karto aišku, kur 
toji Šilalė, tai ji — pusiaukelėje 
tarp Tauragės ir Rietavo. Daug 
kuo garsi Šilalės apylinkė. Visų 
pirma kalbininkais: dr. Petras Jo
nikas pasižymėjo savo veikalu 
Pagramančio tarmė (Kaunas 
1939); Pagramančio bažnyt
kaimis yra 15 km i pietus nuo 
Šilalės. Kun. Kazimiero Jau-

ŠU«1*. rajono trobų antlangės U Mų apylinkių: Kvėdarnos miestelio, POalaukio kaimo, 
bažnytkaimio. (Brėžiniai U Vlado 8»atkevičiaus knygos „Šilališkiai”.) Kaltinėnų miestelio, Žakaimės kaimo, Upynos

Vinco Krėvės pomirtine kaukė, daryta skulptoriaus Petro Vaskio.

niaus, kalbininko, tėviškė — 
Lembo kaimas, 20 km i šiaurės 
vakarus nuo Šilalės. Spėjama, 
kad Martynas Mažvydas kilęs iš 
Šilalės — Pagramančio krašto, o 
toji tarmė davusi pagrindą jojo 
Katekizmusui — pirmajai 
spausdintai lietuviškai knygai. 
Abu Lietuvos transatlantiniai 
lakūnai gimę Šilalės apylinkėse: 
Steponas Darius Rubiškių kaime, 
25 km i vakarus, o Stasys Girė
nas Vytogalos bažnytkaimyje, 20 
km i rytus nuo Šilalės. Šio 
straipsnio autoriaus pakrikšth 
jimo bažnyčia yra Žvingiuose, 20 
km i pietų vakarus nuo Šilalės. 
Šilališkių knygos autorius 
Vladas Statkevičius yra gimęs 
1911 metais Jurbarko rąjone, 
Naujininkų kaime. Baigęs Taura
gės Aukštesniąją komercijos 
mokyklą, studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune ir 
savo gyvenimą susiejo su Šilale, 
eidamas jvairias pareigas švie

Draugiškas žodis 
Lietuvos verslininkams

(Atkelta iš 1 psl.)

vi už savo gaminio kokybę, pri
statymą, kreditus, kad jis turi 
konkuruoti su daugybe kitų įmo
nių dieną iš dienos, taip kad jo 
kainos yra nustatytos ilgesniam 
laikotarpiui. Normali prekyba 
reiškia gerai įsitvirtinusius par
davimo kelius: savo reklamą, 
savo pardavinėjančius žmones, 
savo lojalius urmininkus, savo 
gamyklos vardo atpažinimą, savo 
kainoraščius su aiškia komisų ir 
nuolaidų sistema, kad tiek fabriko 
pardavėjai, tiek atstovai, tiek ur
mininkai tiksliai žinotų, kokios 
jiems galimybės uždarbiams. Par
duotuvės, turėdamos iš įvairių 
šaltinių pasiūlą ir konkuruoda- 
mos su kitomis, negali būti 
gobšios ir turi parduoti už kiek 
tik įmanoma žemesnę kainą, 
siekdamos pritraukti klientą ne 
vieną kartą, bet palenkti jį, kad 
jis vis pas juos ateitų.

Vakarų versluose vartotojas 
yra karalius. Šitokioje rinkoje 
klesti tas, kuris yra paslaugus ir 
patarnauja klientui geriausiai. 
Pavyzdžiui, mano žmona prieš 
kelias savaites kaimynystėje 
nuėjo pas siuvėją, kad patrum
pintų švarkelio rankoves. Gražiai 
padarė, bet žmona sako, kad prie 
rankogalio buvo trys sagos, o 
dabar liko tik dvi. Jai atsako, kad 
tikriausiai buvo tik dvi, nes trijų 
neatsimena. Žmona sako, kad 
tokio stiliaus švarkeliai būtinai 
turi tris sagas. Siuvėjas pasiūlė 
tris dolerius jai už tų sagų neįsiu- 
vimą ir ji priėmė. Kitą dieną, 
eidama per parduotuves, gi žiūri, 
kad kaip tik toks švarkelis turi 
tik dvi savas. Ji gražino tuos 

timo sistemoje. Buvo aktyvus 
kraštotyrininkas ir Paminklų 
apsaugos veikėjas. Jo biografiją 
pateikė dr. Vacys Milius knygos 
pabaigoje.

Vladas Statkevičius apklau- 
sinėjo daugybę vyresnio amžiaus 
šilališkių apie jų jaunų dienų 
verslus, darbų būdus, šeimos bei 
kalendorinių švenčių papročius, 
aprašė išlikusius tradicinius gy
venamuosius namus (trobas) ir 
ūkinius trobesius, padargus, ra
kandus. Panaudojo etnografų pa
rengtas anketas. Knyga padaly
ta i trumpus, kelių puslapių 
skyrelius šiomis temomis: linų 
sėja, šieno ir javų vežimas iš 
laukų, kanapių auginimas ir 
apdorojimas, javų kūlimas, pro
duktų apdorojimas, gyvulių gany
mas, jų šėrimas, ligos ir gydymas. 
Toliau eina bitininkystė, durpių 
gamyba, kalkių deginimas, 
kalvystė, račiai, kailių ir odų dir
bimas, sodybos ir pastatai, stogų 

dolerius ir atsiprašė už netikslų 
tvirtinimą. Ji ir anksčiau šiuo 
siuvėju buvo patenkinta, o dabar 
tai apie kitą, kad ir pigiau 
dirbanti, net negalvoja. Siuvėjas 
— geras ne tik amatininkas, bet 
ir verslininkas. Išlaikyti klientą 
jis geriau paaukojo tris dolerius, 
nors ir įsitikinęs, šiuo atveju visai 
teisingai, kad jis teisus, vien dėl 
to, kad klientas liktų patenkin
tas.

Lietuvoje, gaila, normaliai pre
kybai neieškoma sudalyti sąlygų. 
Užtat turime daug verslininkų, 
kurie uždirba, versdamiesi spe
kuliacija. Girdėti daug kietų 
pasisakymų prieš tokius versli
ninkus, bet tie patys kritikai 
nežiūri, kad normali prekyba kuo 
greičiau prasidėtų, kad konku
rencija įsigalėtų, išstumdama iš 
rinkos gobšiuosius, kad savival
dybės ir vyriausybė įvertintų 
prekybos naudą kraštui.

Daugiausia spekuliantams kri
tika yra vien iš pavydo dėl jų 
uždarbių. Nežiūrint to, reikia 
pripažinti, kad spekuliavimo 
įnašas į krašto ūkį nėra didelis. 
Iš tųjų uždarbių atsiranda rinka 
brangesniems produktams, kyla 
kai kurių turto objektų kainos. 
Tai yra ir gerai, ir blogai: gerai, 
jei nori ką nors parduoti, o blogai, 
jei nori ką įsigyti. Normalioje si
tuacijoje greit pralobti nelengva, 
nebent smarkiai rizikuotumei, 
spekuliuodamas vertybėmis. Bet 
ir prarasti gali. Matau kelis 
naudingus dabartinės spekuliaci
jos bruožus: atvežami gaminiai 
mūsų rinkai, nors ir rizikingais 
keliais; gaunamos žaliavos kai 
kurioms ramvkloms: raunamos 

dengimas šiaudais, langų 
puošyba, tradicinės statybos 
meistrai, statybos papročiai, gir
nos, piestos, prieverpstės, 
audiniai, moterų drabužiai. 
Papročių panagrinėti šie: vestu
vės, žaidimai, šokiai ir rateliai, 
kūčios.

Stabtelsiu ties sodybomis ir jų 
pastatais. Sovietiškas perkėlimas 
žmonių iš senųjų kaimų ar 
vienkiemių į naujas gyvenvietes 
nuolat spartėjo. Jei 1974 metais 
vienkiemiuose rąjone dar gyveno 
22.1 tūkstančio gyventojų, tai po 
vienuolikos metų — tik 11.8 tūks
tančio. Tad ir tradicinių sodybų, 
pastatų mažai beliko, o kai ku
riose senovinėse sodybose atsi
rado naujovišku garažų ir va
saros virtuvių. Senosiose sody
bose iš 19 amžiaus pabaigos buvo 
du erdvūs kiemai ir šie trobesiai: 
troba, rūsys, klėtis, tvartas, 
kiaulininkai, daržinė, jauja. Pir

dalys, kurių normaliai negalima 
gauti. Minusas yra, kad visuome
nėje keliamas pavydas bet ko
kiems verslams, kad spekuliacija 
suplakama su normalia prekyba, 
kad spekuliavimas dėl jo rizikos 
pareikalauja gobšiško pelno, kad 
ši veikla nudelsia persiorientavi
mą į normalią prekybą, kad dide
li iš to uždarbiai išpučia kai kurių 
buitinių reikmenų kainas, kad 
šitie uždarbiai daugiausia nepri
sideda prie gamybos ar normalios 
prekybos steigimo.

Skeptiškai žiūriu į galimybę 
daugumai spekuliantų persiori
entuoti į normalius prekybinin
kus. Prie rizikos ir didelių uždar
bių pripratę asmenys daugiausia 
nesugeba normalia prekyba vers
tis, nes čia reikia kitokių orga
nizacinių gabumų. Nežiūrint to, 
yra daug vilčių, kad užtektinai 
spekuliantų-verslininkų pasida
rys geri prekybininkai, jei tik su
sidarys mūsų krašte tam tinka
mos sąlygos. Mūsų visuomenės, 
politikų ir vyriausybės netinka
mas supratimas atsakingos pre
kybos vertės yra didelė skriauda 
šaliai, ypač dabar, kada norima 
ekonomiškai gerinti savo padėtį.

Antra vertus, taip kaip klasiki
nio komunizmo nebėra, taip nebė
ra Vakaruose ir klasikinio visai 
liberalaus kapitalizmo. Asmeniš
kai, ekonomijoje aš esu už atsa
kingą privačią iniciatyvą. Atsa
kingą rinkai, investatoriams, ap
linkai, dvasinėms vertybėms ir 
tautai. Netolima ekonomijos isto
rija parodė pasauliniais pavyz
džiais, kad ne valstybinė, o 
privati iniciatyva žada geriausius 
rezultatus. Būtų, žinoma, gerai, 
jei mūsų partijos ir frakcijos bei 
vyriausybė turėtų kiek galima 
aiškesnę krašto ūkiui ugdyti ir 
tvarkyti programos poziciją — ne 
vien remtųsi daugiausia dar ko

čių Šilalės apylinkėse buvo 
mažai. Žiemą buvo maudomasi 
kubiluose, o vasarą — upeliuose. 
Autorius Statkevičius išaiškino 
vieną klaidą, kartotą namotyros 
ir tautodailės literatūroje: esą 
Žemaitijoje mažai tepuošdavo tro
besius, ne taip, kaip Aukštaitijoje 
ir Dzūkijąje. Ir dar būdavo 
rašoma, kad Žemaitijoje ir pajū
rio gyvenvietėse langai nebuvę 
puošiami antlangėmis. Nors tro
bų paražės (išorinės pastogės) 
platesnės, žemiau nuleistos, negu 
aukštaičių pirkių, vis dėlto ir že
maičiai puošdavo langus išpjaus 
tinėtomis antlapgėmis. Autoriui 
Statkevičiui pavyko surinkti ar 
bent iš natūros nubraižyti apie 60 
dekoratyviškų antlangių. Pasto
gėse ar kitur išsaugotos senos 
antlangės perduotos muziejams. 
Dvyliką tokių antlangių brėžinių 
iš Šilalės rajono kaimų autorius 
įdėjo knygon. Pusę jų pakar
tojame su šia recenzija.

mandiniais metodais, ir neturėtų 
per didelio pasitikėjimo surinktų 
mokesčių verte. Nesvarbu, kokia 
ekonominė filosofija vyrautų pas 
mus, jei ji nepripažins gero at
pildo už iniciatyvą ir sunkų dar
bą, tai progreso mes čia nematy
sime.

Pastebėjau, kad iš kitur su ge
romis intencijomis atvyksta 
lietuviai tėvynėn pasižiūrėti, ar 
ką galima versliško padaryti, ar 
kam padėti. Gaila, kad nei mes 
jūsų, nei jūs mūsų kaip reikiant 
nepažįstame, užtat verta vienas 
kitą pasiklausinėti, kiek iš tikrų
jų turime patyrimo, kiek esame 
pasiekę savoje profesijoje ir 
panašiai. Jūs labiau žiūrite į fir
mos didumą, mes į asmens vertę 
kokiam nors projektui. Atvyksta

Prie Vinco Krėvė* paminklo Philadelphijoje rąžytojo duk
tė Aldona Krėvaitė-Mušinskienė.

Veikalo mokslinis redakto
rius dr. Vacys Milius šitaip ver
tina lokalinius etnografinius 
aprašymus knygos „Pra
tarmėje”: „Etnografijai, dabar
ties kultūriniam gyvenimui paį
vairinti ir praturtinti ypač ver
tingi lokaliniai aprašymai. Jie su
daro galimybę išryškinti etno
grafinių sričių savitumus, kartu 
analitiškiau nagrinėti visos tau
tos kultūros raidą. Ypač tokia 
medžiaga gali būti naudinga šiuo 
metu, kai atkuriame savo etninę 
kultūrą”.

Dėl to „Mokslo” leidykla ryžosi 
pradėti leisti lokalinių etnogra
finių aprašymų seriją. Tokių 
rankraščių esama nemažai. Juos 
parašė kraštotyrininkai pasišven
tėliai, daugiausia vyresniosios 
kartos inteligentai. Tad šia Vlado 
Statkevičiaus monografija prade
damas lietuvių etnografijos šal
tinių skelbimas.

čia kartais kaip reikiant pasi
skardenti ir tokie išeiviai, kurie 
daug daugiau žiną apie pramonę 
ar prekybą, nei jų sugebėjimai 
patvirtina. Geri norai neretai ką 
nors ir atneša, bet kartais į tokias 
pastangas įdedama daug vilčių, o 
iš jų mažai rezultatų.

Pradeda aiškėti, kad ne vienas 
atvykusių išeivių užima Vilniu
je aukštą postą, tam visai nekva
lifikuotas, o dažnai todėl, kad 
Vakaruose tinkamo darbo nėra 
gavęs. Blogiau su pretendentais 
į patarėjus srityse, kuriose 
išeiviai mažai ką nusimano. Koks 
nors sociologiją baigęs, bedarbių 
įstaigėlės reikalus JAV valdžiai 
tvarkęs asmuo pasidaro pramo
nės ministerijos patarėjas vien 

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvai skyręs visas savo jėgas ir savo talentų, Krėvė 
skaudžiai išgyveno priverstini tėvynės netekimą. Tremtis slė
gė jį, ir daug kartaus jausmo kaupėsi jo širdyje. Gal nekar
tą jis prisimindavo tuos žodžius, kuriuos ištarė jo aprašy
tasis vaidila Stardas, bežiūrėdamas į savo sudaužytus kan 
klius: „Jus ir aš, žilo plauko susilaukęs, Lietuvai betarnau
dami, jos sūnų sielą bežadindami, šitoj šaly daugiau nebe
reikalingi esame...”

Itin skaudi buvo Krėvei mintis, kad jis gali mirti ne savo 
krašte. Kai 1952 metais čia Philadelphijoje minėjome Krė
vės 70 metų sukaktį, jis savo kalboje pasiguodė: „Jaunieji 
sugrįš, džiaugsis laisva Lietuva, o aš amžinai pasiliksiu sve
timoje šalyje. Dieve, man buvo sunku!.."

Tvirtai betgi tikime, kad pagaliau baigsis Lietuvos nelai
mės, kad jai vėl grįš tos laisvės dienos, kurių, Krėvė taip ais
triai ilgėjosi, ir Krėvės palaikai bus iš čia su didele pagar
ba pargabenti jo numylėtojon Dainavon, kur po šimtamete 
liepa, rytmety visais lapais skambančia, gimtojoje žemėje 
guli jo Lapinai ir Vainorai, ir kur ant srauniojo Merkio 
kranto aukštame milžinkapyje po smarkių kovų amžinai nu
rimęs ilsisi audringasis Šarūnas.

Vincas Maciūnas

(Iš kalbos — „Prie Vinco Krėvės paminklo”, pasakytos 1958 
m. birželio 7 d. Philadelphijoje, a.a. Vincui Krėvei pastatyto 
paminklo atidengimo apeigose.)

šių metų spalio 15 dieną mūsų literatūros klasiko, ra
šytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir jo žmonos Marijos 
Onos palaikai bus perkeliami iš Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir palaidoti Lietuvoje.

Lituanistikos 
instituto 

suvažiavimas
Ateinantį šeštadienį, spalio 10 

dieną, University of Maryland 
(College Park, Maryland) įvyks 
Lituanistikos instituto suvažiavi
mas. Suvažiavimo programa yra 
ši:

9:30 — 10 v.r. — registracija;
10 — 10:45 v.r. — Vytauto Ka

volio paskaita „Kultūros istorija 
šiandien: problemos ir perspek

įrašas paminkle Vincui Krėvei kapinėse, Philadelphijoje.

tyvos”;
10:45 — 11:30 v.r. — Sauliaus 

Sužiedėlio paskaita „Istorija, 
mokslas ir politika Lietuvoje ir 
išeivijoje”;

11:30 — 11:45 v.r. — pertrauka;
11:45 v.r. — 12:30 v. p.p. — Rim

vydo Šilbajorio paskaita „Dideli 
žodžiai mažose knygelėse: įspū
džiai iš naujosios lietuvių po
ezijos”;

12:30 — 2 v. p.p. — pietūs;
2 — 2:45 v. p.p. — Alberto 

Zalatoriaus paskaita „Metafiziš- 
kasis Krėvė”;

2:45 — 3:30 v. p.p. — Tomo Re- 
meikio paskaita „Vincas Krėvė- 
Mickevičius Liaudies vyriau
sybėje”;

3:30 — 3:45 v. p.p. — pertrauka;
3:45 — 5:15 v. p.p. — Diskusijos 

dėl Lituanistikos instituto ryšių 
su Lietuva (moderuoja Ilona Gra
žytė Maziliauskienė).

Paskaitos vyks University of 
Maryland Conference Center, 
University Boulevard — Adelphi 
Road, College Park, Maryland. 
Suvažiavimo programai pasibai
gus, tą patį vakarą (spalio 10 
dieną) 7:30 vai. universiteto 
konferencijų centre įvyks Jolan
tos Stanelytės koncertas. Li
tuanistikos instituto nariai ir 
visuomenė kviečiama dalyvauti 
visose suvažiavimo programos 
dalyse. Dėl informacijų galima 
kreiptis į šio Lituanistikos in
stituto suvažiavimo vietinę 
organizatorę Emiliją Sakadol- 
skienę, 5909 Ocala Street, Silver 
Spring, Maryland 20901, telefo
nas: (301) 585-6362.
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Kazys Bradūnas

IŠ NAUJAUSIO RINKINIO „DUONA IR DRUSKA”
PRISIKĖLIMAS

Pro ežero rūkus į kitų pusę 
Neprasiskverbia akys, ir gana, 
Bet jau suošia, susiūruoja pušys — 
Prasideda giedrėjanti diena.

Iš požemio išrieda saulė,
Tartum viščiukas iš kiaušinio... 
Prisikėlimo laukei valandom. 
Dabar klausaisi
Paukštės balso sidabrinio 
Lyg Apreiškimo, 
Rašomo gaidom.

SAULĖS PAGLOSTYMAS

Saulės ranka nepasiekti, 
Kaip motinos nepaglostyti, 
O ji man širdį glosto 
Kaip verkianti kūdikį.

Pasodina kalnely po medžiais, 
Nuo žemės kepalo 
Atriekia duonos
Ir užtepa medaus... 
Ir man jau gČra.

*

Glostyk mane, saulele,
Senų —
Glostyk kaip kūdikį, 
Tik paguldyki į šiltą delną
Ir nepabudinki,

Tik nusinešk į saulėleidžio kraštą 
Laimingą, tylintį. 
Tirpstantį tartum vašką, 
O gyvenimą mylintį. •

PO DVIEJU KARŲ

Po Pirmo pasaulinio karo — 
Mano kūdikystėje 
Vien tik tėvų sodybos pelenai.
Ir žvengia paliktas 
Vienintelis arklys — 
Akla kumelė Šyvė.

Ji buvo tėvo
Pats didžiausias turtas:
Reikėjo viską
Vėl pradėt iš naujo — 
Praart laukus, 
Užlygint apkasus. 
Gimė vaikai, 
Reikėjo duonos, 
O mūs visų 
Ten gelbėtoja ir viltis 
Buvo akloji Šyvė.

Ir vieną rytą,
Kada turėjo prasidėt orė, 
Šyvės nebuvo — 
Ją naktį pavogė...

Plynam, plikam kieme 
Ant žagrės sėdi tėvas, 
Delnais apglėbęs galvą, 
Ir mano akyse 
Pirmąkart verkia.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Alpių papėdėje 
Tėviškės arkliai 
Tylėjo penkerius metus 
Ir nusižvengė,
Išplaukiant mums Amerikon 
Ir juos paliekant. 
Tada dar antrų 
Ir paskutinįkart mačiau 
Verkiantį tėvą...

Kurgi dabar
Po keturiasdešimt metų 
Tų žirgų kaulai, 
Kai jų žvengimą 
Kartais girdžiu 
Viduryje Čikagos, 
Ir tėvo ašara 
Pro Marylando velėną 
Neprasisunkia...

O tai nebuvo 
Žyginiai arkliai, 
Tik paprasti artojėliai.

PRISIKĖLIMO AŠTUONNYTIS

1. Vakaras prie Vilniaus
Prie seno Vilniaus vienuolyno 
Istorija pareidama sustoja 
Su šimtmečių lauknešėliu, 
Aš abejoju,klausiu ir tyliu...

Gal ne istorija?
Gal motina?
Gal jos abi
Tik juoda duona pasisotina...
Ir tu džiaugsmu drebi — 
Gal ten ne jos abi, 
O aš, o tu, visi, 
Kai baigiasi diena šviesi, 
Ir jau į Vilniaus pėdą 
Vakaro saulė sėda.

2. Prisikėlimas
Gerasis aitvaras 
Kyla iš pelenų 
Ir kryžkelėse dalina 
Visų šalių praeiviams 
Duoną ir druską.

Rūpestingi rūpintojėliai 
Rengia nakvynę ir poilsį, 
Kad rytoj, 
Saulei tekant, 
Nepavėluotume 
Prisikėlimam

3. Ar atpažinsim?
Įdubę kapai 
Lietuvos ir Sibiro giriose. 
Radome tik drobules —
Jų čia nėra, 
Jie prisikėlė 
Ir eina
Pirma mūsų į E maus — 
Į tėviškes vakarienės...

Ar atpažinsim susitikę
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio?

KAPINIŲ FLEITA

(Iš „Vilkaviškio elegijų” ciklo)
O senos Vilkaviškio žydų kapinės, 
Ant irstančio upelio kranto — 
Tenai šešėlyje prieš vandenį 
(Tartum žmogus prieš laiką) 
Judėjo vinguriuodama žuvis.
Už upės,
Prieglaudos sode,
Kas vakarą nematomas
Imdavo pūsti fleitą,
Ir gimnazistų kambarėly keturi 
Nutildavo m
Prieš liūdną Jeremijo raudą.

UŽUPIO BALSAS

Kur tu nueisi,
Kurgi atrasi
Stebuklingo šaltinio vandens? 
Gimsi, 

gyvensi, 
pasensi

Ir niekad delnais nepasemsi 
Nei gyvenimo, nei mirties, 
Tiktai už upės,
Vakarui temstant,
Išgirsi balsą
Savo paties — 
Gyvenimo ir mirties.

KAD NESISKŲSTU

Girdžiu, kaip tėvai
Holy Redeemer kapuos
Kalbina gimines,
Taipgi jau smilty
Sibire, Lietuvoj, Pensilvanijoj...

Kaip visus juos
Gimtąja užberti,
Kad vienas kitam nesiskųstų?..

RAŠAI PIRŠTU

O, Viešpatie,
Tai Tu tylėdamas rašai 
Pirštu į smėlį 
Žuvusių vardus.

Niekas neišlupa akmens,
Niekas nesviedžia — 
Akmenys guli 
Kaip motinų rankos 
Po kankinių galvom.

Ir Tu pirštu rašai
Jų pavardes
Vilniaus kalnelių smėly.

4. Perkėlimas
Perkėlėm tavo kaulus 
Į pilkapio altorių, 
Priglaudėm prie kitų 
Po akmeniu.

Dabar tau nebaisu, 
Tau ir po žemėm šviesu.

Spindi žvaigždė kaktoje, 
Prausias mirtis žaizdoje.

Ir pavasario rytą kelies 
Iš tūkstančio metų gelmės.

5. Veski namo
Kai žemės ir saulės širdys 
Viena prie kitos priartėja, 
Kada jaučiam ir girdim 
Visatos banguojantį vėją,

Kai mirtis ir gyvybė 
Užsimiršta ką daro, 
Viskas tampa beribė 
Be ryto, be vakaro,

U

Viskas lekia ( džiaugsmą, 
Nesuprantamą, didelį...
Atsiliepk man į akmenio šauksmą, 
Veski namo lyg paklydėlį.

6. Genties balsu
Seną kryžkelės kryžių 
Pakeisdamas nauju, 
Tėvas kamienan įrėžė: 
1940.
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Šiandien jo rankos 
Po Marylando velėna, 
O aš rengiuosi kelionėn 
Į Lietuvą, 
Lyg t egzotišką kraštą, 
Į tėviškės dausas, 
Kur susitinka 
Išarto kelio vietoje 
Gyvieji ir mirusieji. 
Ir kryžius ima giedoti 
Visos genties balsu.

7. Pakylėjimas
Katedros aikštėje 
Susirinkom kaip niekad. 
Susikabinom rankom. 
Gaudė Te Deum varpai...

Dabar nė garso — 
Pakylėjimas. 
Miesto tyloj 
Sušlama vėliavos, 
Pravirksta kūdikis, 
Išvydęs motinos ašaras, 
Dideles, džiaugsmo.

8. Seserys
Numirti ramiai buvo uždrausta — 
Mirtis norėjo žudyti 
Ir mėgo mėlynakius.

Tik žemė mus taip mylėjo, 
Jos apkabino be kapo, 
Kad nieko neliktų kitiems.

Dabar prisikeliant 
Mirtis ir žemė 
Vedas už rankų kaip seserys.

O senos Vilkaviškio žydų kapinės, 
Net nežinau,
Kodėl čia jus prisiminiau, 
Atėjęs į Čikagos kazimierines, 
Kur kapinės
Dar išeiginiais aprengtos 
Ir dar vainikai nenuvytę...

O ten toli,
Už upės,
Fleita nutilo
Ir nuplaukė povandeniui
Žuvis.

BROLIŲ KAPAI

Kai vasarai kadais grįžau į tėviškę, 
Už plento, 
Sausindami pievas, 
Iškasė žmonės prancūzą, 
Su batais, 
Kepure 
Ir su kardu prie šono. 
Senaširvintinės gi krante, 
Čia pat, 
Kelių pušelių apglėbtas, 
Dunksojo pilkapis, 
Vadinamas 
Švedų kapais.
O dvaro beržynėly už varsnų
Gulėjo dar nepamiršti
Rusai ir vokiečiai
Iš Pirmo pasaulinio karo.
O ten parapijos kapų kampely 
Ilsėjos mūsų laisvės savanoriai.

HM. ...

Dievuli brangus, 
Kiek sugėrė kraujo 
Tie mano tėviškės
AkVmirksniu aprėpiami laukai,
O jie maldavo tik lietaus
Ir prakaito,
Kurių ir Dievas, ir žmogus 
Nepagailėjo.
Nei šaknys, nei grūdai
Neprašė kraujo, 
Daigams užtekdavo rasos.

Gimtoji žemė —
Nežinomų kareivių bendras kapas,
Tik be liepsnos, 
Be amžinos ugnies.
Į smiltį rausias užmiršimas 
Ir seka mūsų pėdomis 
Į Sibirą ir į Australiją, 
Į Mississaugą 
Ir į Čikagos 
Kazimierines...

Tai kaip gali nepavydėt 
Kadaise prie Alvito surastam 
Ir ligi šiol nepamirštam 
Broliui prancūzui, 
Taip arti nuo tėvynės, 
Taip netoli nuo Paryžiaus.

AR TU ATSIMENI?

Ar tu atsimeni 
Sidabro kamanas, 
Žirgų žvengimą žygy 
Ir sunkų žemės apklotą, 
Kaip juodas lokenas, 
Svetimoje šaly.

Ar tu atsimeni:
Bizantija nusidriekė į Rytus
Ir kruvinas rankas mazgoja Pacifike, 
O prie Smolensko stovi Lietuva, 
Kaip Geležinis Vilkas,
Ir gina Vakarus.

Ar tu atsimeni
Dėdės mūšius prie Mukdeno
Ir kaip jie keturioliktais per Nemuną... 
O viskas baigės jam dabar 
(Jau ne kareiviui)
Šio karo paskutinį rudenį 
Sviedinio dūmuos prie Gumbinės.

Ar tu atsimeni
Tuos du kareivėlius,
Karste žolynais apkaišytus Vilniuje, 
Su kepurėlėm ant galvų,
Kad būtų paslėptas 
Mirties dažytų lūpų pabučiavimas.

Ar tu atsimeni
Varpo gaudimą
Per šventą Oną Alvite, 
Virbalio baltus bokštus, 
Rugių dygimą rudenį, 
Motinos papūstą mažo 

pirštelio žaizdą — 
Ir jau visai neskauda.
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Nebeatsimeni —
Ir man vėl skauda, skauda...

TU NESAKYK

Nesakyk, jog nieko 
Neįvyko, nebuvo 
Nei kruvinų karų, 
Nei egzodo 
Į Rytus ir į Vakarus — 
To baisaus išsivaikščiojimo 
Su nukapotom šaknim.

Nesakyk, jog poezijai 
Nereikėjo nieko bijoti 
Pakeliui į namus, 
Kad ten jos neatėmė, 
Kad spausdino necenzūravę — 
Klojo gyvus žodžius 
Tiesiog iš burnos.

Bet ačiū,
Dėkoju iš visos širdies 
Už tą
Pasigailėjimo melą, 
Už apgaulės paguodą, 
Už norą įtikinti, 
Kad mirštu
Ne svetimam laike, 
Ne svetimoj erdvėj, 
O tik tėvynėje, 
Padėjęs delnus 
Ant gimtinės grindų.

LIETUVOJE

Algimanto Kezio nuotrauka
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Kazimieras Bradūnas

Padėjo galvų prie Veliuonos 
Grafystės palikimo paveldėtojas.

Miškai ten degė
Ir audra dundėjo,
Kada aptemo jaunikaičio akys, 
Ir nuo nuleisto kalavijo kryžmos 
Lašėjo ne lietaus lašai,
O kraujas.■ i x<4lfi 4 _•
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Lietuvoje, labai toli, toli,
Kur, sako, karaliauja
Tikras velnias.

*

Toli toli, Lietuvoje,
Kurios nė Marco Polo nepasiekė, 
Venecijietis tapo karalienę,
Kaip renesanso tobulą portretą.

O architektai, skulptoriai, auksakaliai, 
Pameskite tėvynę tartum pinigą, 
Ieškokite garbės ir atpildo už Alpių 
Vėsioj ir begalinėj šiaurėj,
Kur už kūrybą jums atlygins 
Ne drebanti ranka,
O Radvilos!

Lietuvoje, labai toli, toli.
Kur vaikščioja
Vėl žmogumi atvirtęs Dievas.

♦

Toli toli, Lietuvoje, 
Nuo Sibiro į vakarus —
Pusė pasaulio!
Kaip tu pareisi namo, 
Jei net svajonė lėkdama pailsta.

Pareisiu, nebijok, pareisiu.
Pareis ir mano kapo kryžius — 
Aš jį nešte parnešiu.
Išrausiu iš ledinio gruodo 
Ir užsikelsiu ant pečių,
Kurių jau žemė nebeslėgia...

Lietuvoje, labai toli, toli, 
Kur kryžvietės alyvose 
Vėl sukukuos gegutė.

*

Arti arti Lietuvoje, 
Po slenksčio akmeniu, 
Po duonos kubilu 
(Kurių nėra)
Prie pat užpiltų pamatų

ir šulinio
(Kurių nėra)
Ieškau ne pamesto, 
O tik nerandamo.

Lietuvoje, labai arti, arti — 
Savo širdy,
Čikagoj.

Toli, toli, Lietuvoje,
Kur prie ledynų atbrailos šaltinis 
Ir briedis su žmogum dar broliai, 
Gindamies nuo bado ir vilkų.

Ateiki, patekėk, Aušrine. 
Saulele, šildyk ledo kalnus.
Tegu žolė, kaip žalias vabalėlis, 
Ropoja vis tolyn { šiaurę, 
Ir skambtelia širdis kaip žiogas 
Vienastyge, pirmąja dainele...

Lietuvoje, labai toli, toli,
Kur prie morenų 
Žybčioja ugnelė.

♦

Toli toli, Lietuvoje,
Nuo Švarcburgo, kiek lig dangaus, 
Į Šiaurės rytus,
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Koncertas ausiai, akiai, širdžiai
ROKAS ZUBOVAS

Tokius žodžius girdėjau po rug
sėjo 14 dienos Čikagoje, Jaunimo 
centro didžiojoje salėje įvykusio 
pirmojo 1992-1993 metų sezono 
koncerto. Manau, jie puikiai at
spindėjo klausytojų nuotaiką po 
ką tiktai išklausyto koncerto, ku
rio programą atliko solistė iš 
Lietuvos Jolanta Stanelytė, 
akompanuojama pianisto Alvydo 
Vasaičio. Koncerto rengėjai — 
„Margučio” radijas — paruošė 
gražias koncerto programėles, 
nenuilstantis „Margučio” vedėjas 
Petras Petrutis garsino visomis 
informacįjos priemonėmis, ir visi, 
prisidėję prie organizacinių 
darbų, gali didžiuotis, kad kon
certas puikiai pasisekė.

klasikinės muzikos gerbėjai, 
gausiai atsiliepę į rengėjų kvie
timus ir užpildę Jaunimo centro 
salę, taip pat buvo nenuvilti, 
dargi atvirkščiai — šis koncertas 
tapo dar vienu įrodymu, kad 
Lietuvoje, turinčioje senas daina
vimo tradicijas, auga nuostabi 
puokštė jaunų solisčių, jau dabar 
visai pajėgių perimti iškiliųjų 
Lietuvos Operos teatro 
primadonų pozicijas. Sigutė 
Trimakaitė, Sigutė Stonytė, Asta 
Krikščiūnaitė, Laima Lileikienė 
— tai tik kelios iš šios puokštės 
dainininkių, pastaraisiais metais 
džiuginusių Čikagos lietuvių 
koncertų lankytojus. Jolanta Sta
nelytė — naujoji lak* ‘<ngala iš 
Lietuvos, puikiai įsik .iponavus 
į šią puokštę.

Nors solistės balsas iki šiol 
buvo negirdėtas Čikagos 
publikai, negalima pasakyti, kad 
ji tiktai pradedanti dainininkė. 
Jolanta Stanelytė jau 1990 
metais puikiai pasirodė Tokyo 
tarptautiniame vokalistų kon
kurse (laimėtas medalis ir dip 
lomas), 1992 metais pažymėta 
diplomu tarptautiniame vokalis
tų konkurse Washington’e, JAV, 
ir pagaliau šį pavasarį — kol kas 
didžiausia sėkmė — iškovotas 
aukščiausias apdovanojimas Fla- 
viano Labo vardo konkurse Itali
joje. Pildosi jaunosios vokalistės 
svajonės, o Italijos spauda rašo 
„E’ nata una stella” (Gimė žvaigž 
dė). Jau šių metų gruodžio mėnesį 
laukia ir pirmasis garbingas, 
sunkus ir labai atsakingas debiu
tas — dainininkei pasiūlyta dai
nuoti Toscos partįją, vieną sudė
tingiausių soprano partijų 
operinėje literatūroje, to paties 
pavadinimo Puccini operoje.

Jaunimo centro salėje susi
rinkusiems klausytojams Jolanta 
Stanelytė pasiūlė programą, kuri 
kaip galima plačiau ir išsamiau 
ją pristatytų — pradedant anks
tyvo baroko kūriniais ir baigiant 
dvidešimto amžiaus veikalais. Po 
koncerto liko įspūdis, kad dai
nininkė labiausiai linksta lyrinių 
dramatinių, kartais net tragiškų 
muzikinių personažų link ir juos 
atskleidžia psichologizuotai, įsi
gilindama į kiekvieną detalę, 
perteikdama visus personažų 
jausmus ir išgyvenimus ne tik 
puikiai išlavintu, kiekvienam 
vokalistės įgeidžiui pasiduo
dančiu balsu, bet ir lanksčia bei 
subtilia scenine vaidyba. Klau
santis solistės atliekamų operų 
arijų ir scenos iš Verdi „Otelio”, 
neapleido įspūdis, kad iš tiesų esi 
ne koncerte, bet operos pastatyme 
— taip vien tik savo teatrinio 
talento dėka dainininkė kūrė 
personažą su visu jo vidiniu 
pasauliu, mintimis, džiaugsmais, 
tragedijomis...

Koncerto pradžiai solistė pasi
rinko tris baroko epochos kū
rinius. Retai koncertinėje est
radoje skambanti J. S. Bacho 
(1685-1750) „Quia respexit” iš 
„Magnificat” nuteikė klausytojus 
susikaupti, tarsi įvedė į stebuk
lingą muzikos pasaulį. Jau šiame 
kūrinyje ypatingą dėmesį pa
traukė solistės sugebėjimas 
valdyti subtiliausias, vos ap
čiuopiamas dinamikos detales, 
net ir tyliausiose pianissimo vie
tose neprarasti balso skaidrumo

Solistė Jolanta Stanelytė, pasibaigus „Margučio” suruoštam jos koncertui šių 
metų rugsėjo 14 dienų Jaunimo centre, Čikagoje. Greta — solistei akompanavęs 
muzikas Alvydas Vasaitis.

ir intonacinio aiškumo. Puikiai ir 
stilingai nuskambėjo Giovanni 
Pergolesi (1710-1736), labai 
anksti mirusio vieno iš iškiliau
sių aštuonioliktojo amžiaus 
kompozitoriaus, daina „Se tu 
m’ami”. Susižavėjimo prasi
veržimą iššaukė tolimesnis 
kūrinys — vieno pirmųjų operų 
autoriaus Giulio Caccini

Draugiškas žodis Lietuvos verslininkams
(Atkelta iš 2 psl.)

todėl, kad gerai angliškai kalba. 
Kitaip būtų, jei jis būtų nukreip
tas į bedarbių administracijos 
patarėjus. Visgi visi mokomės iš 
padaromų klaidų ir kompeten
tingus pradedame atskirti nuo 
pagyrų puodų ir grafomanų. At
siranda jau ir tikrų žinovų 
visokiose srityse; tik dar klausi
mas, kaip jie Vilniuje gerai pa
naudojami ir kiek jie įtakos turi 
valdžios įstaigose bei pačioje 
pramonėje.

Nesusipratimai atsitinka tarp 
rimtų žmonių, kada mes nesu
prantame jūsų papročių ir jūs 
mūsų. Pats esu padaręs dėl to 
kelias klaidas. Pavyzdžiui, už
klausiau dėl kainos tam tikro 
skaičiaus vienetų gaminio — 
kadangi jų turėta, tai buvo 
suprasta, kad jau tam turiu 
užsakymą. Kitą kartą, pasiun
čiau metalo išdirbinio pavyzdį, 
prašydamas nustatyti, kiek jis 
kainuotų, ir pristatyti jų pavyzdį. 
Truko ilgokai ir buvo įdėta ne
paprastai daug pastangų, nes 
reikėjo sumedžioti kai kurių 
dalių Sovietijoje. Padaryta buvo 
gražiai, bet klientas per tą laiką 
jau užsakė iš kitur. Pasijutau 
labai blogai, kada sužinojau, kiek 
vargo buvo įdėta. Dažnai Vaka
ruose be jokių sutarčių ar šiaip 
raštų ir iš vienos pusės, ir iš kitos 
tiriame, ar projektas galimas, ar 
pelningas. Be didelių pasiruoši
mų, be didelių planų, žingsnis po 
žingsnio mes galime prieiti ribą 
kurios negalėsime peržengti, ir 
reikės tą projektą atmesti. Tad 
kam to formalumo.

Pravartu yra turėti gerą tar
pininką, gerai pažįstantį Vaka
rus, bet tokių, aišku, sunku 
gauti. Dažnai nori jie tuojau daug 
uždirbti, kad galėtų užsimokėti 
už tuos nuolatinius važinėjimus 
į mūsų kraštą. Rimti projektai 
prasideda su rimtais žmonėmis. 
Nesakau, kad negalima didelių 
pinigų padaryti laikinai. Kalbu

Jono Tamulaičio nuotrauka

(1550-1618) „Avė Maria”. Čia ir 
fortepijono partiją atlikęs Al
vydas Vasaitis pasireiškė kaip ly
giavertis partneris, puikiai daly
vavęs, vystant passacalia varia
cijų forma parašytą dainą, o solis
tė visus-tiesiog pakerėjo savo 
balso tembro grožiu ir labai 
lanksčiai ir grakščiai atliktomis 
koloratūrinėmis girliandomis.

apie prekybą ir pramonę, kurią 
reikia pradėti ir vystyti tokią, 
kad ji išsilaikytų ir klestėtų. 
Gyvendami šia diena, sukalsime 
sau pinigo, bet nieko ateičiui 
nesukursime ir diena po dienos 
kaip kraštas vargsime. Atsimin
kime, kad prastai pradėti ir 
suorganizuoti verslai greit bus 
nukonkuruoti rimtai steigtų 
verslų. Tą galime jau dabar 
pastebėti Lenkijoje ir Vengrijoje.

Prieš pora metų į Vilnių iš 
Maskvos atvyko pramoninkai su 
manim pasikalbėti. Savo lietu- 

Dezdemona (Gintarė Kižytė) ir Othello (Harry L. Ix-nmx) nejaučiu, kad juos stebi 
klastingasis Iago (Steve Pickering). Vaizdas iš Court Theatre Šekspyro „Othello” 
spektaklio. Vaidinimą galima matyti iki siu metų spalio 25 dienos. The Chicago 
Tribūne dramos kritikas Kichard Christiunsen ypač vertinu Gintarės Kižytės 
vaidybų paskutinėje veikalo scenoje.

Deja, šis kūrinys, retai atlie
kamas vokalistų, buvo tarsi 
užgožtas vėliau sukurtų Bach’o, 
Schubert’o, Gluck’o to paties pa
vadinimo giesmių.

Toliau pirmojoje koncerto daly
je Jolanta atliko tris italų kompo
zitorių operų arijas. Giacomo Puc
cini (1858-1924) arijoje „O mio 
babbino caro” iš operos „Gianni 
Schichi” klausytojai galėjo gė
rėtis švariomis ir užtikrintomis 
dainininkės aukšto registro gai
domis. Reikia pažymėti, kad 
solistė puikiai jaučia specifinius 
veristinės muzikos niuansus ir la
bai įtaigiai juos perduoda.

Po šių arijų koncerte atlikta 
Giuseppe Verdi (1813-1901) Dės 
demonos daina ir malda iš operos 
„Otelio” tapo ne tiktai pirmosios 
dalies, bet ir viso koncerto didžio
ji kulminacija. Šioje tragiškoje 
scenoje išryškėjo didelės solistės 
galimybės. Nuo tyliausio 
pianissimo iki audringų ir tra
giškų neviltingų fortissimo prasi
veržimų solistė sugebėjo išlaikyti 
neforsuotą balsą, o išraiškingas 
kiekvienos frazės intonavimas, 
nuoširdus ekspresyvumas, pa
remtas įtaigios sceninės vai
dybos, laikė prikaustęs publikos 
dėmesį. Arijos pasisekimas buvo 
apvainikuotas ilgais ir audrin
gais plojimais.

Paskui skambėjusioje Frun- 
cesco Cilea (1866-1950) arijoje iš 
operos „Adriana Leeouvreau” 
buvo galima justi, kiek daug 
energijos ir jausmų pareikalavo iš 
solistės Desdemonos arija...

Po pertraukos antrąją dalį dai
nininkė pradėjo aria „Visai d’ar- 
te, vissi d’amore” iš Puccini ope
ros „Tosca”. Buvo labai įdomu 
klausytis, žinant, kad po pusės 
metų soliste šia role debiutuos 
Italijos operinėje scenoje. Džiugu 
konstatuoti, kad Jolanta Stanely
tė nelabai tenusileido tarp
tautinėje arenoje žibančioms 
itališkos operos žvaigždėms.

Toliau programoje ėjo garsaus 

viui bendradarbiui sakau, kad 
pasakysiu atvirai, kas esu, ką 
galiu padaryti, kas galima atlik
ti. Jis man sako, kad jei sakysi' 
teisybę, tai vistiek jie netikės. 
Buvau pritrenktas tokio komen
taro, nes greta mano kontaktų ir 
žinių, vienas, mano manymu, 
veiklos bruožas yra sąžiningumas 
ir patikinumas. Jei ne tai, tai 
kuo skirčiausi nuo visokių „auk
saburnių” ir nerimtų kombi
natorių.

Man susidaro įspūdis, kad ver
slininkai dabar yra bergždžioje 

italų romantiškų dainų autoriaus 
Francesco Paolo Tosti (1846-1916) 
daina „Vorrei morire” ir kompo
zitoriaus bei poeto, beje, para
šiusio libretto ir Giuseppe Verdi 
operai „Otelio”, Arrigo Boito 
(1842-1918) arija „L’altra notte” 
iš jo vienintelės užbaigtos operos 
„Mefistofele”. Ypačiai drama
tiška arija, kupina netikėtų 
harmoninių vingių ir pasibai
gianti sudėtinga kadencija, solis
tės buvo padainuota labai įtai
giai. Vėl pirmajame plane alsavo 
gyvas personažas, dainininkė pri
vertė klausytojus užmiršti techni
nius vokalo sunkumus, klausytis 
tiktai muzikos ir kartu išgyventi 
dramą, vykstančią scenoje.

Jolanta Stanelytė nepamiršta 
ir lietuvių kompozitorių kūrinių. 
Ir šioje programoje klausytojai 
galėjo pasidžiaugti didinga Vy
tauto Laurušo daina „Granitas” 
iš dainų ciklo „Bangos”, svąjinga 
Stasio Šimkaus „Susvarscyk, 
antela” ir Balio Dvariono „Oi, 
užkilokit vartelius”, atlikta labai 
subtiliai, drauge paprastai ir 
jaukiai.

Padainuodama Piotr Tchaikov- 
sky’o romansą „Taip greit pa
miršti”, solistė prisistatė kaip 
puiki rusiškų romansų inter- 
pretatorė. Richard Strauss’o 
(1864-1949) daina „Vėlinės” dar 
kartą atskleidė Jolantą Stanely- 
tę, kaip brandžią menininkę, su
gebančią perteikti jautriausius 
sielos niuansus. Franz Liszt’o 
(1810-1886) plačiai išvystyta 
poetiška daina „Lauros dvasia” 
buvo puikus užbaigimas šiam įsi
mintinam koncertui.

Publika labai karštai dėkojo 
savo plojimais solistei už tokius 
nuostabius išgyvenimus, ir Jolan
ta noriai padainavo dar dvi lietu
viškas dainas. Dar ilgai salėje 
netilo ovacijos, ir dar ilgai neiš
nyks įspūdžiai po puikaus pirmo
jo šio sezono koncerto svetinguose 
Jaunimo centro rūmuose.

konfrontacijoje su valdžia ir net 
gerokai su krašto visuomene dėl 
savo veiklos ir reikalavimų suda
ryti jiems sąlygas daug laisviau 
ir pelningiau verstis. Ten, kur 
verslininkų uždarbiai eina į 
pramonės ar prekybos ateities 
statybą ar gerinimą valdžia (par
lamentas ir vyriausybė) užuot 
čiulpusi mokesčiais iš tos veiklos 
pinigus, tegul verčiau tas pastan
gas remia. Nematau reikalo ta
čiau bent dabar, kada šalis yra 
skurde, teikti lengvatas tiems, 
kurie tik šiai dienai nori gobšiš- 
kai didelius sau uždarbius pasi
daryti, beveik nieko kraštui 
naudingo nepalikdami. Suplak
dami spekuliacinę veikla su nor
malia prekyba ir jas kartu gin
dami, Lietuvos verslininkai, atro
do, toli nenueis. Tuo labiau, kad 
daugumos spekuliantų dienos 
baigsis, atsiradus tinkamai fiska
linei reformai, įskaitant lito 
įvedimą. Taip buvo pokarinėje 
Vokietijoje po naujos markės 
įsitvirtinimo.

Prekyba ir pramonė, kaip sa
kiau, nepradės reikiamai klestė
ti, jei joms nebus sudarytos rei
kiamos sąlygos. Dabartiniai ir 
busimieji prekybininkai bei at
sakingi visokios veiklos versli
ninkai, apeliuokite į valdžios 
žmones, mano manymu, ne klasi
kiniais kapitalizmo filosofijos 
pagrindais, kurie tarp kitko jau 
seniai palaidoti, bet su modernia 
rinkos ekonomijos pasaulėžiūra.

Nepaprastas dėmesys verslams 
yra būtinas. Pramonės veiklos 
persiorientavimas yra kritiškai 
reikalingas. Vien ukazais tas 
neįvyks. Juk valdžia gali matyti, 
kad tik geros sąlygos duoda 
tinkamus vaisius. Bet ir versli
ninkai turėtų rimtai prie to pro
ceso prisidėti, konstruktyviai ir 
atsakingai keldami reikalavimus 
tokiai veiklai, kuri ne tik pratur
tina verslininką, bet neša gerovę 
ir kitiems. Mums nereikia nei 
biurokratų, nei spekuliantų, 
kurie tik iš kitų prakaito, suge
bėjimų ir iniciatyvos sau šiltą 
kėdę išlaikytų ar naudą turėtų.

Naujos knygos

• RAGE OF SILENCE. Lithua
nian P.E.N. Almanac ’92. Redakto 
riai — Ričardas Gavelis ir Stasys 
Goštautas. Vilnius: Baltoji varnelė, 
1992. 128 puslapiai.

Leidinys buvo paruoštas tarp
tautinio P.E.N. kongreso Barce- 
lonoje proga. Norėta turėti leidi 
nį, kuris lietuviškai nemokantį 
skaitytoją supažindintų su dabar
tiniu lietuvių rašytojų kūrybos 
spektru. Su lietuvių poetų kūry
ba puikiai supažindina ispanų 
kalba išleista Birutės Ciplijaus- 
kaitės redaguota antologija Voces 
en ei silencio. Poesia lituana con- 
temporanea . Naujasis leidinys 
Rage of Silence anglų kalba supa
žindina su plačiu lietuvių rašyto
jų kūrybos spektru. Almanache 
randame Kazio Bradūno, Henri
ko Nagio, Vytauto Bložės, Vytau
tės Žilinskaitės, Icchoko Mero, 
Emos Mikulėnaitės, Tomo Venc
lovos, Sigito Gedos, Leonardo Ja- 
cinevičiaus, Sauliaus Šaltenio, 
Nijolės Miliauskaitės, Ričardo 
Gavelio, Jono Zdaniaus, Korneli
jaus Platelio ir Donaldo Kajoko 
kūrybos vertimus į anglų kalbą. 
Poetų eilėraščiai atspausdinti lie
tuviškai viename puslapyje, o 
angliškojo vertimo tekstas — gre
timame puslapyje. Proza pasiten

Tomas Daunora Be pavadinimo (keramika)

Keramika
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 

centre, Čikagoje nuo rugsėjo 25 
iki spalio 4 dienos veikia grupi
nė keramikos paroda, kurioje sa
vo darbus eksponuoja 10 lietuvių 
dailininkų.

Aukščiausią toną salėje duoda 
Rimo VisGirdos vazos. Meninin
kas gilinasi į geometrinę cilind
ro formą ir jos iliuzorišką kitimą 
dėl tik VisGirdai būdingo šaržiš- 
ko, komikiško dekoro.

Įdomios ir originalios Kęstučio 
Musteikio keramikinės-skulptū- 
rinės kompozicijos. Autorius ke
lia filosofinius gyvenimo ir mir
ties, realybės ir mito klausimus, 
formaliai tai išreikšdamas pozi
tyviomis ir negatyviomis formo
mis, derindamas įvairias medžią-

Spekuliavimas gerai išsivysčiu
sioje ekonomijoje yra naudingas 
ir reikalingas užsiėmimas. Mums 
dabar jo daug nereikia, užtat 
skatinčiau kiek galima daugiau 
verslininkų orientuotis į norma
lią prekybą ir pramonę, nežiūrint 
šių dienų didžiausių kliūčių. Kad 
šis persitvarkymas sėkmingai 
judėtų šita linkme, atsakomybę 
neša valdžia. Kitaip ta privati in
iciatyva, energija ir pinigai, taip 
būtini šalies atsinaujinimui, 
nebus tinkami panaudoti.

Linkėtina Lietuvos verslinin
kams nugalėti tas nepaprastai 
sunkias kliūtis, steigiant ir puo
selėjant pramonę ir prekybą, 
įrodyti jų atsakingos veiklos 
vertę visuomenei, išgauti tinka

kina tik angliškuoju tekstu. Poe
ziją į anglų kalbą vertė Jonas 
Zdanys ir Diana Senechal. Prozą 
— Jonas Zdanys ir Darius Čup- 
linskas. Leidinys iliustruotas 
Rimvydo Kepežinsko, Raimundo 
Sližio, Rimtauto Gibavičiaus ir 
Aido Paberžio grafikos darbais. 
Knyga pradedama Lietuvos
P.E.N. vice pirmininko Ričardo 
Gavelio žodžiu, o užbaigiama pir
mininko Kornelijaus Platelio 
žodžiu.

- 1992
gas: molį, medį, bronzą. Net ir 
taikomajai keramikai būdingiau
siuose arbatinukuose Musteikis 
išgauna skulptūrinės formos jėgą.

Efektingos Marytės Meškaus- 
kaitės-Gaižutienės kompozicijos 
iš ciklo „Kūno dalys”, — lyg 
išnaros ar vėlių rūbai. Gražiai 
dera grubus faktūros paviršius ir 
švelnūs stambių formų išlinki
mai.

Pabrėžtinu formos paprastumu, 
vidine kultūra patrauklūs Hen
rietos Vepštienės dubenys.

Be minėtų autorių dalyvauja 
Eleonora Marčiulionienė, Neris 
Pupiūtė-Palūnienė, Alvydas Pa- 
karklis, Antanas Ulevičius, Kos
tas Ulevičius ir Tomas Daunora.

Danas Lapkus

mas sąlygas jai klestėti ir ne
prarasti nei energijos nei vilties.

Pastebėkim, kad kitur gatvės 
irgi nėra auksu grįstos. Jei tik 
Lietuvoje sąlygos prekybai ir 
pramonei pradėtų darytis žmoniš
kesnės, tai su ta versliška energi
ja daug ką būtų galima pradėti ir 
išugdyti. Čia neturime įsitvirti
nusios konkurencijos, kaip tai yra 
Vakaruose. Pradėti kokį nors 
verslą pas mus yra daug kartų 
pigiau nei kituose Europos kraš
tuose. Ateitis tikrai yra čia, jei tik 
Lietuva įvestų tinkamas ekono
mines gaires rimtiems verslams. 
Mūsų valdžia turėtų giliau pažiū
rėti į gręsiantį nedarbo pavojų ir 
įvertinti naujų verslų bei gamy
bos ugdymą tiek rimtų prekybi- 
riinkų, tiek mažų pramoninkų.
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