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KAZYS SKAISGIRYS 

Lietuvai McDonald's 
dar nereikia 

Kartais girdime, kad Lietuvoje 
paslaugų srityje, ypač tokių, 
kuriomis gali pasinaudoti tu
ristai, reikia pastatyti ypatingos 
prabangos patalpas, pačias bran
giausius ir įmantriausius įrengi
mus, kad tuo būtų galima impo
nuoti ir pritraukti užsieniečius. 
Dar neįprasta žiūrėti į investa
vimą kaip galimybe tinkamai už
dirbti pinigą. Jai Ui angiai atsi
eina konstrukcija, tai už brangiai 
reikia pristatyti ir paslaugą, ir 
tokiu būdu mažinama paklausa 
iš vietinių. O juk ir turistas į 
Lietuvą nevyksta dėl prabangos. 
Dabar užsienietis nori pamatyti 
kraštą, kurį mažai kas yra ap
lanke, patogiai pakeliauti, sva
riai bei saugiai apsistoti ir 

"skaniai pavalgyti. Visa tai už 
žemą kainą, tokią, kokia imama 
Portugalijoje, Tunisgoje, Rumu
nijoje ar panašiuose besivystan
čiuose kraštuose. Nėra mums ko 
didžiuotis, kad mūsų viešbučiai 
pigesni ui Maskvos. 

Kalbėdami apie vietine paklau
są, mes ypačiai susiduriame su 
paslaugos ar gaminio kaina, nes 
mūsų uždarbiai Lietuvoje dau
giausia yra žemi. Bet ir čia, kurį 
laiką, vyravo noras investuoti dėl 
ko nore ypatingo, neatsižvelgiant 
į vakarietišką ROI (return on in-
vestment) — „investavimo atpil
dą", t.y. gerą procentą uždarbio 
pagal įdėtą pinigą. Nemažai ir 
mūsų „holdingų" (investavimo 
bendrovių) neužtektinai kreipė 
dėmesio į tą santykį tarp inves
tuotos sumos ir investicijos kon
krečios naudos. 

Neaaaatnt to, kai kurie ypa
tingi paslaugos vienetai, neseniai 
įsteigti, yra davė gralių rezultatų 
ir kelia mumyse pasididžiavimą. 
Tokių restoranų ar tokių parduo
tuvių jau turime Vilniuje. Daugu
ma tų vienetų yra tačiau tiek 
brangūs, kad 'padorus' žmogus jų 
paslaugomis negali naudotis. Visi 
tačiau norėtų nors ir retkarčiais 
kur nors kultūringai prisėsti, pa
valgyti, ar užeiti apsipirkti. 

Šiandien tačiau tokių vietų ne
daug. Gedimino prospekte Vil
niuje, retas 'mirtingas' žmogus 
gali dažniau pasinaudoti ten siū
lomomis paslaugomis. 

Kalbama, kad jau rimtai vyks
ta derybos dėl McDonald's res
toranų steigimo Lietuvoje. Jei in
vestavimo pinigai ateitų iš 
turtingų privačių asmenų, tai 

šitokį greito aptarnavimo „kot
letų" (hamburgers) restoraną 
būtų įdomu turėti Vilniuje. Bet, 
jei jo steigimui bus gautos garan
tijos ar investicijos iš užsienio 
skirtų Lietuvai paskolų, tai tokia 
investicija mūsų kraštui dabar 
visai nereikalinga. Jau ir taip 
turime nemažai Vilniuje brangių 
vakarietiškų restoranų jaunuo
liams, su telefonais prie ausies. 
Maskvos McDonald's parduoda 
savo ,4iamburgerius" už labai 
aukštą vietine kainą. Taigi ir Vil
niuje retas kas šiais laikais galės 
tokia paslauga pasinaudoti, nes 
už užkandį, manytume, reikėtų 
mokėti apie 20 litų. McDonald's 
steigėjas Ray Kroc (šių eilučių 
autorius ji pažinojo) pradėjo ir 
išvystė koncesinių verslų (fran-
chising) greito ir pigaus aptar
navimo restoranų grandine. To
kių, kurie pardavė tada tik vie
nos rūšies patiekalą: „Hambur-
ger" — amerikietišką kotletą su 
bandele ir keptomis bulvėmis. 
Tai buvo ir tebėra visiems pri
einamas Vakaruose užkandis 
švarioje, mandagioje ir labai 
greitų paslaugų aplinkoje. Šių 
dienų McDonald's yra jau kitoks 
nei pirmaisiais savo egzistencijos 
dešimtmečiais ir pareikalauja 
brangių įrengimų, ypatingo įpa
kavimo bei didelio investavimo. 
McDonald's pradėjo ir pasiliko 
vadovaujančioje pozicijoje greito 
aptarnavimo restoranų sektoriu
je (angliškai QSR - Quick Ser
vice Restaurants), bet jų dabar 
yra daug ir visokiausių. 

Tai labai gerai organizuota 
bendrovė ne tik kiekvieno QSR 
vieneto atžvilgiu, bet taip pat gar
si savo vadybos metodais, dirbant 
su jų tiekėjais, naujų idėjų įdie
gimu ir, svarbiausia, geru „fran-
chising" (koncesinių verslų) sis
temos vartojimu. Pagal tą siste
mą, vietinis asmuo ar grupė inte
resantų nusiperka iš McDonald's 
ne tik teist steigti tokį QSR, bet, 
svarbiausią, įsigyti visą reika
lingą mokymą bei paramą tokį 
vienetą pelningai vesti. 

Tie metodai Vakaruose yra ga
na plačiai vartojami per tą kon
cesinių verslų sistemą ir tokių 
metodų Lietuvai labai šiandieną 
reikėtų. Tačiau McDonald's grei
to aptarnavimo restoranas šiuo 
metu nebūtų mums naudingas, 
nes jo produktas parsiduotų per 
brangiai, kad vidutinių pajamų 

J 1940 metais, pirmosios sovietų 
okupacijos metu, pas Banaitį at
vyko Kauno konservatorijos dele
gacija, siūlydama pasirašyti raš
tą — padėką sovietams už Lietu
vos „išlaisvinimą". Banaitis 
griežtai atsisakė toki raštą pasi
rašyti, pridėdamas savo komenta
rus, kurie nepatiko komunis
tams. Po to jis buvo atleistas iš 
Kauno konservatorijos direkto
riaus pareigų, kurias jis ėjo nuo 
1937 metų, o 1938 metais buvo 
pakeltas profesorium. Apie pa
sitraukimą iš Lietuvos 1944 me
tais Banaitis taip kalba: „Tai bu
vo lyg ir pasikartojimas paskuti-

radario. Ypač studijų laiku Leip-
zige jo parfif— man buvo lemia n-
čio* reikšmės, per keletą metų jis 
man siuntė bemaž visą savo al-
n • 

Prieš apleisdamas Europą Ba
naitis taip rašo profesoriui Juozui 
Žilevičiui: ,.Ksaveras Strumskis 
sudarė dokumentus atvykti į 
Ameriką. Taigi mano maršrutas 
dabar jau pasisuko Brooklyno 
link, o Kalifornija tuo tarpu at
puola". Iš to laiško atrodo, kad 
Banaitis mėgino galimybes pa 
tekti į Kaliforniją. I JAV kom 
poritorius Banaitis atvyko 1949 
spalio mėnesį. Man teko plaukti 

nių Pompėjos dienų, kuomet žmo- j tuo pačiu laivu. Kadangi kelionė 
nes nuo Vezuvijaus lavos bėgo pa-'. truko devynias dienas, tai kažkas 
našiai, kaip dabv nuo bolševiki 
nio maro! Kiek nemigo naktų 
man pačiam teko praleisti drėg- • 
nose šaltose slėptuvėse Kaune, 
Gumbinėje, Karaliaučiuje, o ypač 
Dresdene ir Berlyne. Kartais net 
tris kartus per naktį tekdavo šok-: 
ti iš lovos ir bėgti į slėptuve, į' 
drėgną rūsį, kur nuolat grėsė pa
vojus būti gyvam palaidotam". 

Apie gyvenimą Vokietijos sto
vyklose taip atsiliepia gaidų lei
dėjas Balys Jacikevičius: „Kam
barėlis, kuriame gyveno K. V. 
Banaitis, buvo mažas, siauras, 
barakinio charakterio ir nors jau 
buvo pavasaris, bet buvo dar šal
toka, o kambarys buvo nekūre
namas ir drėgnai šaltas. Be pia
nino kambaryje buvo kukli lova, 
didokas stalas ir pora aplūžusių 
kėdžių. Ant pianino, ant stalo ir 
visur kitur kambaryje buvo pri-
dėstyta gaidų ir todėl nebereikėjo 
spėlioti, kas per vienas yra to 
kambario gyventojas. Bena uis 
mane sutiko su šiltu nuoširdumu 
ir nepaprastai susirūpino, kuo ga
lėsiąs mane pavaišinti pusry
čiams". 

1948 m. spalio 23 d. Vokietijoje 
mirė kompozitoriaus brolis agro
nomas Justinas Banaitis, dperos 
solistei Vincei Jonuškaitei 1948 
metų pabaigoje rašytame laiške 
K. V. Banaitis taip pasiguodžia: 
„Su jo mirtimi aš nustojau na tik 
mylimo, taikaus ir švelnaus būdo ] Jakubėnas: „Komp. K. V. Banai-

pražė Banaitį suorganizuoti lietu
vių chorą ir laive padainuoti. Ba 
naitis ataakė, kad devynios die
nos yra per trumpas laiko tarpas. 
Kažin ar koncertas būtų pavykęs, 
nes didesnė pusė keleivių susirgo 
juros liga. 

1961 metų pavasarį Pranas 
Narvydas ir Irena Banaitienė su 
kompozitorium Banaičiu nuvyko 

į Prospect parką. Buvo pats 
gėlių žydėjimo metas. Banaitis 
sustojo prie vandens lelijų ir 
žiūrėjo į nepaprasto grožio žiedus. 
Jis pasakė, kad dainą „Vandens 
lelija" parašė visai vandens leli-

1 jos nematęs. Bet tame parke kom 
pontonus ilgai žiūrėjo į žydinčius 
gėlių vainikus Atrodė, kad gėlių 
spalvos ir formos veikė į jo muzi
kinius jausmus. Kai Anglijoje pa 
baltiečių koncerte Izabelė Mote 
kaitisnė padainavo kūrinį „Van
dens lelija", Time* (1948 m. ba 
landžio 13 d.) muzikos recenzen
tas pavadino šią dainsVriginaliu 
kūriniu. O kompozitoriaus ko
mentaras buvo toks: .Lietuvoje ši 
kompozicija buvo laikoma nela
bai dėkinga, beveik niekieno ne
buvo dainuojama. Pasirodo, kas 
netinka Žagarei ar Lazdijams, tai 
tinka Londonui''. 

Sukurti operą Banaitis galvojo 
dar Lietuvoje gyvendamas. Vie-

leidinyje apie šią mintį taip 
o kompozitorius Vladas 

brolio, bet ir kilnios sielos ge- čio opera 

asmens šeimos nariai galėtų to
kia paslauga pasinaudoti. 

Siūlytina atsivežti arba steigti 
Lietuvoje tokius QSR vienetus, 
kurie nepareikalautų didelių in
vesticijų, naudotų kiek galint 
daugiau mūsų vietinių žaliavų, 
prisitaikytų prie mūsų skonio ir 
ne tik, kad būtų prieinami, bet 
kartu vartotų QSR ir koncesinių 
verslų sistemos "*****J«giją Tą 
pasiekti galima be McDonald's ir 
nepalyginamai pigiau bei nau
dingiau mūsų kraštui. 

Kompozitorius Kazimierus Viktoras Banaitis U898-19631 
Vytauto Maželio nuotrauka 

Ši įame numeryje: 
Lietuvai McDonald's nebūtinas • V. K. Banaičio opera .Jūratė ir Kastyti*" 
• Žemaitės „Trys mylimos" Amerikoje • Alvydo Pakarkite* paroda Čikagoje 
• A.a. Aleksandro Radimus poezijos rinkinys „Kryžių kalnas" • Viktorijos 
Daniliauskaitės, Kęstučio Musteikio ir Algio Kemeito paroda Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemom, IL • Vytė Nemunėlis — Bernardas Brazdžionis Čikaapje 

čio opera „Jūratė ir Kastytis" 
buvo projektuojama seniai. Jau 
1932 m. turėjo poetes Bronės Bui-
vydaites parašytą libretą ir buvo 
sukūrėt, keletą scenų, tačiau vė
liau jo svarbiausias kūrybinis 
uždavinys buvo sonata smuikui ir 
fortepijonui". Tai patvirtina ir 
agronomas Antanas Santaras 
(Draugo*, 1972 m.). Pokalbyje su 
K. V. Banaičiu Vokietijos Muel-
dorf o stovykloje Banaitis pasakė 
Santarai, kad operos mintį ir ide 
ją savy puoselėja ja ir nuo seniai. 
Santaras, būdamas stovyklos ko
mendantas, išgavo Banaičiui erd 
vesnes patalpas ir parūpino jam 
pianiną Laiške operos dirigentui 
Aleksandrui Kučiūnui 1952 m 
gegužės 26 d. Banaitis taip rašo: 
„Aš dar Lietuvoje gavau gana po-
etiškai nuotaikingai parašytą 
Bronės Buivydaitės libretą, kuri 
pavyko atsigabenti Vokietijon, o 
iš čia ir Amerikon. Bet jį reikėtų 
gerokai keisti, trumpinti bei su
intensyvinti dramatiniu požiūriu. 
Minėto libreto pagrinde yra mū 
sų pajūrio legenda apie Jūratės ir 
Kastyčio meils". Iš vienos laiško 
vietos susidaro vaizdas, kad Ba 
naitis galvojo ir apie kitą operai 
tinkamą temą. Tame pačiame 
laiške jis taip išsireiikia: „Brook 

lyne kai kuriuos mūsų jaunuo
sius rašytojus sudominau istori
niu siužetu, kuriame galima būtų 
iškelti kartu ir mūsų Vilniaus 
nuostabų grožį ir didybę. Tam la
bai tiktų Barboros Radvilaitės 
istorija su Zigmantu Augustu. 
Ten tiek daug meilės ir prisiriši
mo Lietuvai". 

Banaitis nepaprastai mėgo 
gamtą, ir tai galima matyti iš jo 
kūrinių pavadinimų: „Vandens 
lelija", „Tulpės", „Ei užu go
jaus", „Kalnai kalnuoti", „Nuo 
putinėlio", „Obelų žiedai", „Oi tu 
ąžuolai", „Oi tu eglele", „Per šilą 
jojau", „Pjovė lankoj šieną", ,.Ru 
giapjūtės daina". „Tu, dobilėli". 

„Uliai, bitele"", „Už žalios gi
relės", „Vai, lazdynai", „Vėjas la
pą nukrėtė" ir didelis skaičius pa
našių. 

Balys Jacikevičius savo prisi
minimuose pasakoja apie Banai
tį: „Tuo metu, apie 1954-5 metus, 
Banaitis veik visą laiką prisi
laikė bute ir mažai kur vaikšti
nėjo. Kartkartėmis atitrūkęs nuo 
darbų jį aplankydavau. Buvo la
bai įkniubęs j operos kūrybą ir 
nors nesiskundė, bet jo sveikatos 
stovis aiškiai matėsi pašlijęs. Jis 
pasakojo, kad jam labai daug pa
deda jo brolienė Irena Banaitienė, 
gyvenanti tame pačiame name". 
O apie kun. Praną Jūrą štai ką 

pasakė Banaitis: „Viename Mas-
sachusetts valstijos mieste buvo 
kažkoks lietuvių parengimas ir 
vietos choras atliko vieną Banai
čio harmonizuotą dainą iš mano 
išleisto leidinio. Kunigui Jurui ta 
daina taip patikusi, kad ėmė tei
rautis, kas yra autorius, ir toliau 
sutiko išleisti Banaičio harmoni 
zuotas liaudies dainas". 

Smuikininkas Izidorius Vasy 
liūnas 1956 metais Muzikos žinio
se taip apibūdina Banaičio kury 
bą: „Banaitis impresionistinius 
elementus suderino su tautiniais 
stiliaus bruožais. Jo kūryba yra 
lietuviška ne vien tik pavadi
nimais bei tematika, bet savo pa
čia esme. Jo motyvai spontaniš
kai išauga iš tų liaudies melodijų. 
Mes iš karto atpažįstam lietuviš
ką motyvą, kaip Smetanos kūri
nyje čekai atpažįsta savo kilmės 
melodiją. Be abejonės, tai yra pa
sekmė jo jaunystės, gyventos dai
ningame Zanavykijos krašte, kur 
diena dienon visi laukai buvo pil
ni skambančių dainų. Jo kūryba 
laisva nuo bet kokių svetimų įta
kų- Banaitis ir Gruodis sukūrė 
lietuvišką mokyklą. Tik Gruodis 
daugiau palinko ekspresioniz-
man, o Banaitis, lyrikas, parinko 
jam vaizdingesnes, švelnesnes 
impresionistines priemones". 

Jau 1955 metais tuometinis Vy
rų choro Čikagoje pirmininkas 
Vytautas Radžius parašė Banai
čiui laišką operos reikalu. Banai
tis ilgokai neatsakė. Pagaliau 
1957 m. kovo 28 d. Banaitis taip 
rašė: „Parašęs 1955 m. rudenį 
trečiąjį 'Jūratės' aktą, numačiau 
tik 1956 m. vasaros atostogų me 
tu padaryti 'generalinį apžiūrė
jimą' visų trijų aktų, kiek galima 
sutrumpinti ištęstas vietas ir t.t. 
Žiemos mėnesiais prie operos dar
bo visiškai negalėdavau prieiti, 
nes kliudė pamokos, artritas bei 
šaltas butas. Deja, 1956 m. griebė 
mane ligos viena po kitos ir vis po 
2-3 mėnesius: bronchitas, išijas ir 
gale vasaros visai nelauktai — 
širdies priepuolis, kuris mane 
išmetė iš rikiuotės eilei mėne
sių". Ir labai greitai po to Ba
naitis vėl rašo: „Dėkoju už laišką 
ir linkėjimus. Mane džiugina či-

(Nukelta į 2 psl.) 

kompozitoriaus kazimii ro Viktoro Banaičio seimo* antra eile, i* kaire* i de*ine: Julija Pranaityt* (rašytoja. 
nuotrauka, flarvt.i l«:tli motais Kauno. Tremia eile. i* kaire* 
į dVšinv; kompozitorius Kazimierus Ranaitis, agronomą* 
.!u«tinn« Ranaitis. aKninomf. Marija Mirkeviliute-Ba-
naitiene. mokytoja Jadvyga Hradauskalte Banaitiene, ad
vokatas Vytautas Banaitis, inžinierių* Bronius Banaiti*; 

poeto Prano Vaičaičio sužadėtinei. Nepriklausomybe* ak
to signatarą* Saliamonas Banaiti*, Salomėja Banaity-
te Nnsvytiene, dr. Motiejus Nasvyti*; pirma eile. ii kaires 
į dešine. Danute Nasvytyte (Gahrijoliene), Giedra N«»vy-
tvtė (Gudauskiene) ir Salomėja Nasvytyte iValiukiene). 
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K. V. Banaitis ir jo opera 
(Atkelta iš 1 psl > 

• 

kagiškių dainos mylėtojų ryžtin
ga optimistine nuotaika ir pla
taus masto užsimojimai. Turint 
tiek ūpo ir energijos, galima daug 
nuveikti meno srityje. Ypatingai 
man malonu patirti, kad Čikago
je gali susidaryti sąlygos, kurių 
dėka palankiai galima būtų iš
spręsti ne vien pastatymo, bet ir 
operos klavyro išleidimo klausi
ma. Turiu laikytis atsargumo ir 
dėl širdies veikimo pablogėjimo 
Todėl esu nusistatęs tik tiek dirb
ti, kiek leis sveikata. Operos mu
ziką komponavau trijų karštų va
sarų laikotarpyje, bet dabar jau 
nenorėčiau panašiai rizikuoti". 

Laiške Vytautui Radžiui 1958 
m. vasario 12 d. Banaitis aprašo 
įdomius įvykius apie kūrybos rė
mimą: ..Meno mecenatais visuo
met buvo tik pavieniai asmenys 
arba mažos vienminčiu grupes 
Tai sakau, turėdamas gana liūd
na patyrimą su buvusiu operos 
fondu, kurį Ksaveras Strumskis 
organizavo 1952 metais paremti 
mane operos 'Jūrate ir Kastytis' 
kūrimo darbe. Jis laiškais kreipė
si į 40 senosios mūsų emigracijos 
tūzų. kad jie sutiktų prisidėti prie 
operos fondo, jnešdami po 10 do
lerių kas mėnesį laike dvejų me
tų. Atsiliepė apie 10 asmenų, o ki
ti net neatsakė j laiškus: prie fon
do prisidėjo 6 asmenys. Tarpe jų 
ir pats fondo organizatorius K. 
Strumskis. Taigi iš šalies tik 5 rė
mėjai teatsirado. Jų supratimu, 
gaudamas 60 dolerių i mėnesi, 
kompozitorius gyvendamas New 
Yorke gali atsisakyti nuo muzi
kos pamokų ir visiškai atsidėti 
operos kūrybai. Bet praėjus ku
riam laikui kai kurie fondo daly
viai pradėjo vėluoti su inaš.i. 
vienas kitas visiškai sustojo mo
kėjęs. Net pats šefas Strumskis 
sumokėjo tik už pirmus 7 mėne
sius. Po Strumskio mirties dar 
kurį laika rome tik du asmenys 
— J. Bačiūnas ir rf. Gugione. Ga
lutinėje išvadoje laike trejų metu 
operos reikalui buvo sudėta tokia 
suma. kurią geras siuvėjas uždir
ba per tris mėnesius. Mane tuo 
tarpu daugiau domina kūrinių iš
leidimo klausimas — operos, ka
meriniu veikalų, dainų, negu tie
sioginė parama man pačiam". 

Matydamas, kad dc! sveikatos 
blogėjime nebepajėgs orkestruoti 
savo sukurtą operą. Banaitis 
siunčia tokias mintis Čikagos 
Lietuvių operos pirmininkui Vy
tautui Radžiui: „Man patogiau
sias šio klausimo išsprendimas 
būtu. jeigu aš pats padiktuočiau 
orkestracija. o kitas asmuo užra-

Brooklyn, New York, 192 Arlington Avenue — namas, kuriame gyveno ir mirė 
kompozitorius Kazimieras Viktoras Banaitis. 

šytų gaidas, nes aš dėl progresuo
jančios Parkinsono ligos negaliu 
gaidų rašyti, kadangi krato abi 
rankas ir viso kūno raumenis". 
Deja, ir ši kompozitoriaus svajo
ne neišsipildė. 

Po operos „Jūratė ir Kastytis" 
pastatymo Čikagoje 1972 metais 
muzikos kritikas dr. Enriųue Ari
as rašė: „Banaičio kompozicija 
yra žavinga. Veikalo stilius yra 
jaukus, turint minty vėlyvą kūri
mo datą. Tačiau techniški muzi
kiniai elemantai apvaldyti taip 
tiesiogiai ir gražiai, kad klausy
tojas yra priverstas atkreipti i 
juos didelį dėmesį. Dėl idiliško 
libreto ir daugelio chorų šis vei
kalas labiau primena oratoriją 
negu operą ir yra artimas to
kiems nacionaliniams kūrimams, 
kaip Dvorako 'Rusalka' ir Mus-
sorgskio Chovanščina'. Vokali
ne operos dalis yra gana tekančio 
pobūdžio, vengianti kampuotų 
efektų". 

Almanachas Muzika ir Teatras 
Lietuvoje 1973 metais išspausdi
no Onos Narbutienės straipsnį 
„Opera Jūratė ir Kastytis' ir jos 
kūrėjas". Autorės nuomone, ope
ros pastatymu galėtų susidomėti 
mūsų teatrai, o atskiros operos iš
traukos praturtintų daugelio atli
kėju repertuarą". Muzikologės 
linkėjimas išsipildė, bet tik 
Lietuvai atgavus Nepriklauso
mybe ir Čikagos Lietuvių operos 
vadovams skatinant šią operą at
likti 

Poetas ir advokatas Nadas Ras
tenis (1891-1980) atliko operos 
„Jūratė ir Kastytis" vertimą i 
anglų kalbą. Vertimas yra klavy-
re po gaidomis žemiau lietuviško 
teksto. Rastenis rasė, kad pada
ryti vertimą jam užtruko šeši mė
nesiai. Jis buvo pakviestas į ope
ros pastatymą Čikagoje ir dalyva
vo 1972 m. gegužės 7 d. spektak
lyje. Naujienų 1972 m. liepos 5 d. 
numeryje Nadas Rastenis aprašė 
savo įspūdžius apie operą. Jis mi
ni, kad muzika skambėjo dangiš
kais aidais, pagyrė dirigentą 
Aleksandrą Kučiūną ir išreiškė 
dėkingumą Čikagos Lietuvių ope
rai už kultūrine veiklą. Progra
mos viršelyje dailininkas atvaiz
davo Jūrate ir Kastytį. Nadui 
Rasteniui susidarė vaizdas, kad 
piešinyje Jūratė pavaizduota kaip 
pusė mergos, pusė žuvies. Gal tai 
buvo dailininko fantazijos reika
las. O gal dailininkas jūrų deive 
Jūratę apvilko ilgu rūbu, kurio 
apačia lyg ir atrodė kaip žuvies 
uodega. Operos turinyje sakoma: 
„Jūratė ima Kastytį už rankos ir 
abu iš lėto eina į jūrą". Iš to 
aišku, kad jūrų deivė, nors ir un-
diniškos kilmės, turėjo kojas. Bet 
griūnantys Gintaro rūmai ir Per
kūno trenksmai išjudino pirmoje 
eilėje sėdėjusį poetą Nadą Rašte-
nį, ir tada jis jau džiaugėsi: „Oi 
gražios, gražios mūsų dainos, 
malda ir viltis Lietuvos, kol Lie
tuvos dainas dainuosim, tai mū
sų Lietuva gyvuos". 

Šimtametės 
„Trys mylimos" 
pakeliui į sceną 
Kai 1995 metais visa Lietuva 

minėjo Julijos Beniusevičiū-
t ė s - Ž y m a n t i e n ė s - Ž e m a i t ė s 
150-tąjį gimtadieni, jos 1897 m. 
parašyta linksmutė komedija 
„Trys mylimos" buvo rodoma 
teatruose, teatrėliuose ir kaimų 
scenose. Los Angeles Dramos 
sambūris norėjo Žemaitės 
150-tąjį gimtadienį paminėti 
praėjusį rudenį, bet rimta reži
sieriui liga, Žemaitės „Trys 
mylimas" atkėlė į 1996 tuosius 
metus ir jos bus parodytos Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje kovo 23 ir 24 d.; šias 
mylimas guvusis Liudvikėlis 
apgaudinės ir Clevelande balan
džio 27 dieną. 

Girdėti, kad Lietuvos Kultū
ros ministerija šį rudenį Lietu
voje suruoš „Trijų mylimųjų" 
festivalį, kuriame dalyvautų 
daugelis teatrų ir visi statytų 
tik Žemaitės „Tris mylimąsias". 
Tokiu būdu išryškėtų kiekvieno 
teatro ir kiekvieno režisieriaus 
kūrybinis skirtingas priėjimas, 
pristatymas ir Žemaites uzma-: 

čių supratimas. Los Angeles 
Dramos sambūris gal įstengtų 
tokiame festivalyje dalyvauti. 
Tai būtų dar niekad neišbandy
ta idėja, o Žemaitės paminėji
mas būtų pratęstas. 
' Lietuviški spektakliai jau to

kie reti. Buvo jų anksčiau ne
maža; dingo, pavargo, paseno... 
Ogi jau ir Los Angeles Dramos 
sambūris peržengė 40-tuosius 
metus, o su Žemaitės „Trim 
mylimom" įžengia į penktąjį 
dešimtmetį. Tai galbūt vienin
telis lietuviškas teatras Ameri
koje, kuris po pastatymų sun
kios naštos jau irgi senstelėjo. 
Bet, nors jau ir aštuoniasdešimt 
rnetis, režisierius Petras Maželis 
su tom „Trim mylimom" derasi, 
mylisi, barasi, bando apsaugoti 
nuo apgavysčių, kartu moko 
Liudvikėlį, kaip jas apgaudinė
ti, stato trobą, rūpinasi merge
lių sekmadienine apranga ir net 
vestuvėmis. O barnių, barnių 
tarp mamos ir dukrelių, kurios 
vis dar neišmoko suprasti ma
mos patarimų, ypač kai pati 
mamytė irgi nori ištekėti, o jos 
mylimasis „Toks jaunas ir 
gražus". 

Būtų gera, kad ir kiti lietuvių 
telkiniai pasinaudotų proga ir 
Žemaitės „Tris mylimas" pas 
save pakviestų. Tarp visų 
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Ahryda* Pakaraila „JoMHajlaia saUa" k* jos kas. 

Dar viena paroda Čiurlionio galerijoje, Čikagoje 

Atsiradus properšai Čikagos 
Jaunimo centre tarp parodų, be 
eilės organizuoju pavasarinę — 
menine netvarką, kurios pagrin
dą sudarys mano keramika ir pai
šybos be įrėminimo pavyzdžiai 
(kai kurie galbūt, kaip nereikia 
paišyti). Nepaisant to, kai ką gal
būt galima būtų ir įsigyti, ypač 
šiais visuomenės susipriešinimo 
laikais tiesiog yra geras tonas 
nusipirkti nors po vieną gražu 
molinį paveikslą ar statulą apie 
meilę. 

Parodos atidaryme bus gyva, 
Čikagos pavasarinė varlė. Naujo
vė! O tiems, kurie nori pamatyti 
Alvydo Pakarklio keramikos, ne
laukiant parodos atidarymo, ar
timiausia galerija yra Journey 
Lake Gallery, 3951 West 63rd 
Street, Cbicago, IL (tel. 312-581-
2787), arba pas mūsų kaimynus 
latvius (žinia, kaimyno sode 
obuoliai gardesnį) — Amerfcand 
Artisans, 440 Coffin Road, Long 
Grove, IL 60047 (tel. 847-821-
1728). 

Parodą žadama atidaryti šių 
metų balandžio 12 dieną, penkta-

politinių ir labdarybės darbų 
reiktų prisiminti ir kultūrinę 
atgaivą. 

Dar vienas sušvytėjimas Los 
Angeles Dramos sambūryje. 
Ačiū! Lietuvių fondui, kuris 
padeda tą švieselę saugoti. 

Petras Maželis 

dieni, 7 v.v. Jeigu kartais 
varliūkšti, nebus sugautas, tai jo 
vietoje 7 v.v. bus tekama pasaka 
Prašoma nevėluoti! 

Alvydas Pakarkite 

VIEKŠNIŲ VAISTINĖJE 
RENKASI GYVENIMO 

FILOSOFAI 

Akmenės rajone Viekšnių 
vaistinėje į savo klubą renkasi 
miestelio Šviesuomenė. Praėjusį 
sekmadienį buvo žiūrimas 
Spielberg filmas „šindlerio są
rašas" Autentiškoje vaistines — 
muziejaus svetainėje prie didžio
jo stalo vietos filosofai aptarinė
jo žydų holokausto problemą. Iš
eities tašku jie pasirinko Spiel
berg dokumentine medžiaga 
grįstą siužetą apie ginklų 
fabrikantą, išgelbėjusį per 860 
žydų gyvybių. 

Parapijos klebonas ir gydyto
jas, pasipriešinimo kovų dalyvis 
mokytojas pensininkas ir savi
valdybės administratorius, kul
tūros namų režisierius ir daili
ninkė — visi skirtingo amžiaus, 
nevienodos patirties ir pažiūrų 
žmonės. Jie įvairiai žvelgė į pi
nigų ir žmogiškųjų vertybių pro
blemą šiandieninėje Lietuvoje, 
rasdami daug bendro anose ir 
šiose dienose. 

Prieš dvejus metus vaistinėje 

pradėjo rinktis bažnytinio jau
nimo choristai. Ši Juozo Alek
sandravičiaus vaistinė, kuriai 
135 metai, jau prieš 100 metų 
buvo viekšniškių sambūrio vis
t a Žagarės klebonas Kazimie
ras Aleksandravičius prieš 113 
metų dovajojo vaistinę sūnėnui 
Juozui Aleksandravičiui. Pats 
klebonas artimai draugavo su 
Simonu Daukantu, pažinojo 
daug šviesių žmonių. Jis norėjo, 
kad vaistinė taptų ne vien kūno, 
bet ir žmogaus sielos gydymo 
viets. 

L MILKEVIČIŪTE KOKIA 
VAIDMENIS VARŠUVOJE 

Varšuvos valstybiniame tea
tre prieš porą savaičių rody
toje Piotr Čaikovskįj operoje 
„Mazepa" sėkmingai pasirodė 
Irena Milkevičiūtė, atlikusi, 
Marįjos partįją. Tai trečiasis jos 
vaidmuo Lenkijos sostinės pa- - -s 
grindinio teatro scenoje. /h 

1988 m„ kai Varšuvoje su . 
dideliu pasisekimu gastroliavo 
Lietuvos operos ir baleto 
teatras, tuometinio teatre 
„Wielki" vadovai „atradę" 
lietuvių dainininke. Irena Mil
kevičiūtė šiame teatre jau 
dainavo Lizą Piotr Čaikovskįj 
operoje „Pikų dama" ir Lady 
Macbeth — Guiseppe Verdi ope
roje „Macbeth". 

Kazys Saja 

Barzdukas 
Vienam sodžiuj prio jūros puikavosi trys 

viena už kita gražesnes mergos, laikančios 
save Egles, žalčiu karalienes giminaitėm. Dar 
dvidešimties nesulaukusios visos trys ėmė gar
sėti kaip geros verpėjos. audėjos Dieną darbi 
ninkes. o saulei nusileidus — dainininkes. I tas 
mergeles eme smailai žiūrėti didžiausi tame 
krašte palaidūnai, širdžių ėdikai — Pecke*li?»k. 
Baksnys ir Pajamantis. Tokias pravardes jie 
buvo gavę todėl, kad niekada doro darbo nesi
ėmė. Vieni sake, kad jie. velniui dūšia pardavė, 
mieste kortomis pliekia, kiti kad anodija ir 
spiritu prekiauja, treti mane. kad jie papras
čiausi vagys, bet kaip vilkai savam kaime 
avelių nepjauna 

Žiūrint, ką vadinsim avelėm... Vakaruškose 
tie nevidonai pasičiupdavo žalią mergele, 
šokdindami sukdavo kaip velniai išsišiepė vis 
j vieną puse, kol apkvaitusią nusitempdavo į 
kieno nors rugius arba it voras muse — i džiūs-
tančius tinklus Tačiau tos trys Egles giminai
tes nesidavė šokdinamos ..Man kasa išsipy
nę ..." ..Man batas koja nut rynė ." Arba nieko 
nesakydamos atsuka nugarą ir uždainuoja. 

Po kurio laiko tie perpyke pabaldos išgir
do, kad aplinkui bastosi kažkokie svetimšaliai 
komediantai su meškom ir balalaikom. Prašy
dami pastoges ir ėdalo, žada taip šauniai užgro
ti, kad šoks jaunas ir senas, šoks gėręs nėge 
res. tryps ir šluota nusitveręs. 

O kur tu rasi tokį kraštą, kur tos linksmy
bės būtu per akis? Kur juokas, ten ir ašaros. 
Vienur duktė benkartą skreite parsinešė, ki
tur — net karvė bergždžia, o kaimyno, kaip 
tyčia. Žaloji porą veršių iš karto atsivedė... Dar 
kitur kruša pasėlius išplakė, audra tinklus nu
plukdė, liga prie lovos prirakino... 

Per patį pupžydį, kai praėjusių metų gė
rybės jau kaip ir suvalgytos, o nauja duonelė 
dar tebesiūruoja, bulvės dar kaip vieversio 
kiaušiniai — taigi per patį skurdžiausią va
saros laiką Peckelis, Baksnys ir Pajamantis 
atkėlė vartus ir suleido tuos muzikantus su 
meškom. Na, ir prigužėjo! Ne penki, ne devy
ni, kaip buvo susitarta, o devynios galybės. 
Visi apspurę, purvini Uolini kaip kiaule žindę, 
net sunku atskirti, kuris čia lokys ir kuris 
muzikantas. Ar čia jų balalaika, ar vamzdis, 
panašus į šaunyką... 

Jie ilgai šūkavo, keikėsi, jobsėjo, kol šiaip 
taip susirikiavo; vieni užgrojo, o kiti spigiai 
švilpaudami pradėjo tūpčioti, tarsi kokioj 
ražienoj nerasdami sau vietos nusilengvinti. 
Peckelis, Baksnys ir Pajamantis akimis ieško, 
kur tos užsispyrusios mergelės, o jas jau tąso 
už rankų, už kasų įžūlūs atėjūnai. Žmonės 
nusigandę spokso, nešoka nei jaunas, nei 
senas. Tie trys parsidavėliai surado vyriausią 
apskretorių, su kuriuo buvo derėtasi, ir klau
sia, kur ta žadėtoji linksmybė. Kodėl niekas jų 
kaime nešoka? 

— Todėl, kad nemoka. 
— O kada ir kas juos išmokys? 
— Meškos, — pasišaipydamas atsakė ap-

skretorius — I aną kluoną suvarysim meškas 
- kas čia nešoks ar nemokės, tą meškos ten 

beregint išmokys. 
Peckelis, Baksnys ir Pajamantis pasijuto 

įkliuvę į dar didesnių sukčių nagus, bet kelio 
atgal nebebuvo. Nusprendė mokytis, mokytis 
iš jų ir dar kartą mokytis, kad patys galėtų tap
ti kaimo apskretoriais. 

Niekas nedrįso klausti, kur jie padėjo tas' 
tris šauniausias mergeles — dingusių buvo tiek 
daug, jog likusiems baimė atėmė žadą, tarsi 
pagaliu pamuše rankas ir kojas. Tiesa, atsirado 
nutrūktgalvių, pasiryžusių trūks plyš tas mer
geles surasti, išvaduoti ir, pasitelkė kitų sodžių 
bernus, išvaryti atėjūnus lauk. Tai pajuto 
gyvatiniai visą kaimą apsmaigstė kuolais, net 
jūrą nuo kranto atitvėrė. Narsiuosius vaikinus 
artimieji atrasdavo prie tos tvoros numestus — 
nesuprasi, žmonių ar žvėrių sudraskytus. 

Šitaip išretėjusiam kaime išaugo dvi kartos. 
Anų trijų išdavikų vietoj dabar save apskreto
riais vadino toksai Matiūga, saldžialiežuvis 
Aniuolas ir Šakarmakaris — toks pat ilgas ir 
suktas kaip jo pavardė. 

Ir čia žmonės ėmė kuždėtis apie Barzduku 
vadinamą kerėtoją, kuris buvo išsigudrinęs iš
vesti iš namų ir klėčių tarakonus, žiurkes, 
peles ir net, sako, šeškus iš vištininkų. Ar jis 
negalėtų ir tų žvėržmogių, tų apskretorių iš so
džiaus iškrapštyti? 

* — Eikit, eikit!.. — šaipėsi tie, kurie tą žmo
gų pažinojo nuo mažens. — Ar čia seniai mes 
jį vadindavom Dūdnosiu? Ksi mus vedžiojo už 
nosies — Peckelis ar Šakarmakaris, mes per 
daug nesispardem, o jis vis atbulas ir atbulas. 
Dėl to jo nosis ir ištyso kaip dudučio snapas. 
Dabar apželdino banda ir ūsais — mėgins ki
tus vedžioti už nosies... 

Tačiau tie, kurie buvo mate ir girdėję Barz-
duko kerėjimus, sakė, kad jis moka labai gra
žiai niūniuoti. Kartais lyg ir primena senovine 
dainą „Kai noriu verkiu, kai noriu dainuoju", 
bet, kai ilgiau pasiklausai, apima kažkoks 
keistas noras kažkur eiti, kažką daryti, kažką 
prisiminti... Gal sąžine, gal tuos vaikinus, ku
rie žuvo, gal kažkokius nenudirbtus darbus... 

Dar kiti sakė, kad tas Barzduko niūnia
vimas verčia galvoti, dėl to kai kurie padarai 
ir laipioja sienom, nes juk „ne kožnam pabaž-
nam Dievo razumas duotas". 

Barzdukas tikriausiai apsidžiaugė, kad 
žmonės trokšta to paties — išvesti atėjūnus 
kaip žiurkes iš sodžiaus ir visiems laikams 
neprašytiems svečiams užkelti vartus. 

— Bet vienas aš to padaryti neįstengsiu,— 
sakė jis. — Kurią nors dieną susiimkime visi 
už rankų, suverkim save kaip gintaro karolius 
— tegul tie apskretoriai pajunta, kad jų 
pakalikų kaip ir nebeliko. 

Žmonėms patiko tie žodžiai — „pakalikų 
kaip ir nebeliko", jie susiėmė rankom kaip 
gyva tvora per visą sodžių, nuo vieno ligi kito 
krašto, ir visi pamatė, kad atėjūnai čia nebe 
sijaučia kaip namie. Vieni mandagiai linkčioja, 
kiti kaip šeškai leidžia paskutinį dvoką ir 
šiepia nasrus. 

Ilgai Barzdukas juos vertė galvoti, kol 
pagaliau Su Pono Dievo ir žmonių pagalba iš
prašė tą paderme lauk. Atėjo metas kaimui vėl 
išsirinkti savo seniūną, teisėją ir vartininką. 
Daugelis, žinoma, siūlė rinkti Barzduką ir ki
tus du jam artimus žmones. Bet čia juo* per
šaukė niekur nedingęs Matiūga ir jo bendrai 
— Aniulaa ir Šakarmakaris: 

— Atsimenat, žmonės, nuo ko prasidėjo 
mūsų bėdos? Trys išpuikusios mergos apsi
skelbė esančios Eglės, žalčių karalienės gimi
naitės, nedemokratiškas jų elgesys ir užtraukė 
mums tą baisią nelaime, kurią mes kaip įma
nydami slopinom. Gerai pažvelkite į mus, o kas 
norite — pačiupinėkit: argi mes nepanašus į 
žalčius? Mes, galima sakyti, Žilvino broliai ir 
pusbroliai! Išsirinkite mus — netrukus mes 
nersimės iš kailio ir imsimės darbo, o ne niū
niavimo! Pastatysime jums rūmus, nušluos-
tysim vargdieniams ašaras ir nė vieno never 
sime galvoti. 

Stebuklo ištroškę žmoneliai patikėjo, ir juos, 
vėl ėmė valdyti tie patys apskretoriai. Kailius 
gal ir pakeitė, bet Žilvinais nepavirto. Rūmus 
ėmė statydintis sau, o ne sodžiaus varguoliams 
Žmonės pasidarė pikti: širdo dėl savo kvai
lumo, priekaištavo Barzdukui, kam tas neoštu-
tavo taip, kad nei svetimo, nei savo sukčiaus 
nebeliktų. 

O Barzdukas vėl niūniavo tą savo keistą 
dainele, kurios pradžią, rodos, turėjo suprasti 
visi: „Kai noriu verkiu, kai noriu dainuoju..." 
Toliau -»kiekvienas galėjo aiškintis, kaip kam 
patiko. Vieni sakė, kad jis tartum kviečia 
kažkur eiti, kažką daryti, kažką prisiminti... 
Gal sąžine, 8*1 psreigą, gal paprasčiausią žmo
niškumą. Kiti vėl šėmes spardė sakydami, kad 
tas kerėtojas juos verčia galvoti. Nebėr ko 
stebėtis, jog atsirasdavo ir tokių, kurie ėmt 
ilgėtis apskretorių, nes jie sakydavo: „Kam 
jums tas vargas? Mes už jus viską sugalvosim". 

Tegul ir mano pasaka bus kaip ta Barzduko 
dainelė: pradžia yra, o laimingą 
prisidurkite patys. 
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Aleksandro Radžiaus poezijos rinkinys 
„Kryžių kalnas" Baltimorėje 

JONAS KARDOKAS 

(Aleksandro Radžiaus naujau
sios poezijos knygos „Kryžių kal
nas" sutiktuvės buvo suruoštos 
Baltimorėje, poetui jau sunkiai 
sergant. Liūdime, kad šį apra
šymą turime spausdinti mūsų 
branginamam poetui, o taip pat ir 
„Draugo" kultūrinio priedo ilga
laikiam bendradarbiui jau mirus. 
Aleksandras Rodžius mirė kovo 
23 dieną, 9:15 v.v. Šv. Agnietės li
goninėje, Baltimorėje Palaidotas 
kovo 27 dieną Baltimorėje.) 

Knygą pristatė ir Aleksandro 
Radžiaus kūrybą apibūdino prele
gentas Antanas Dundzilą. Jūsų 
korespondentas, užaugintas ir iš
auklėtas mylėti, purenti ir gerb
ti žeme ir visa, kas ant jos ir joje 
auga, ir subrandintas plieno 
gaminių fabrike, jaučiasi sve
timas poezyoj ir literatūroj ir atsi
prašo poetą ir prelegentą, jeigu, 
rašydamas apie šios knygos pri
statymai „prašautų pro šalį". 

Pensininkų klubo susirinkimui 
vadovavo klubo sekretorė Aldona 
Marcinkienė, pirmiausia praneš
dama, kad poetas Aleksandras 
Radžiu* šiame suėjime nedaly
vauja,, nes sušlubavus sveikatai, 
buvo įšyežįas į ligonine ir šiuo 
metu jo sveikatos būklė yra ne
žinoma. Ji pasveikino poeto žmo
ną Genute Radžiuviene, jų sūnus 
ir anūkus, dalyvaujančius jų 
tėvelio ir senelio pagerbime. Taip 
pat ji įteikė gėlių poniai Radžiu 
vienei ir, poetui nesant, jam skir
tos gėlės buvo įteiktos sūnui. 

Po įžanginio žodžio Aldona 
Marcinkienė pakvietė prelegen
tą, žurnalistą Antaną Dundzilą 
supažindinti publiką su pernai 
išleista poezijos knyga Kryžių 
kalnas. 

Prelegentas pasveikino poeto 
šeimą, kun. Kazimierą Pugevi-
čių, ir susirinkusius. Prista
tydama* knygą, Dundzilą pažy
mėjo, kad pasaulyje yra du Kry
žių kalnai — vienas Jeruzalėje, o 
kitas Žemaitijoje. Poetas kalba 
apie abu, ne tik juos abu suar
tina, bet kažkaip skaitytojas ir 
sudvasina. Čia pora ištraukų iš 
naujausios knygos apie abu Kry
žių kalnus: 

/ mūsų žalią Kryžių kalną 
senelis popiežius, atėjo 
ir poteriaudamas ant šlaito 
su kryžiais tyliai jis kalbėjo. 

Kažkam širdis iš džiaugsmo 
plakės, 

kažkam ir atara riedėjo, 
senelis popiežius iš lėto 
kiekvieną kryžių palytėjo. 

arba grįžtant į Jeruzalė: 

Ant kryžiaus buvo užrašyta: 
„Tai karalius žydų", 
kad juoktųsi minia 
kad pasityčiotų žinovai, 
kad fariziejai 

O Jis yra karalius. 
Tyraširdės Viešpaties tautos 
Karalius 
Jis YRA. 

Autorius skaitytoją ir pastato 
kažkur tarp tų dviejų kalnų. Pa
rinktais począjos žodžiais jisai 
skatina galvoti apie abu tuos 
kančių kalnus. Autorius kažkaip 
įdeda į skaitytojo burną šiuos 
žodžius: 

Kryžiai ant Kalno tyli ir tyli, 
sklinda maldinga tylos kalba. 
Girdi pirkelė, girdi širdis, 
girdi jų tylą visa Lietuva. 

Girdi ją baltas 
Romos senelis 
o gal ir žemė visa išgirs, 
tautos keliaus pasikalbėti 
su amžinąja kryžių tyla. 

Tokių posmų Aleksandro Ra
džiaus knygoje rasime ne vieną. 

Paėmus į rankas, ta knyga nėra 
didelė, gana lengva, taupi savo 
eiliuotais žodžiais, nepreten
zinga. Pažvelgus į tą knygą pla
čiau, sakysim; kad tai pavykusi 
žodžio simbolika. Skaitytojas su 
ta knygele rankoj pasijunta prieš 
tuos abu Kryžių kalnus labai 
mažas, ir tai ne atsitiktinumas. 
Autorius tiksliai suformavo to žo
džio ir leidinio sinteze: Skaity
tojas prieš tuos du kryžius turi 
būti mažas, kitaip negali būti. 
Tai yra logiška, ir tą diktuoja 
pats leidinys. Kituose, ankstyves
niuose savo raštuose poetas klos
tė beribe galaktiką, dangaus bei 
erdvės plotus, žvaigždes, žvaigž
dynus, žemės palydovą mėnulį, 
Aleksandras Radžius mus ne
jučiomis įstatė į tokį visumos 
tašką, kur mes taip pat pasijun
tame maži. O kai mes maži, tai ta 
visa aplinka, žvaigždynai, galak
tika yra didelė, didinga ne tik tais 
šviesmečiais matuojamais at
stumais, bet ir abiejų Kryžių 
kilnų šešėlyje kančios ir vilties,ir 
pasitikėjimo galia. Čia ir vėl pa
vyzdėlis, kur poetas kalba apie tą ' 
didingumą: 

Šiaurės kryžius 
padangių katedroj 
visą vasarą budi 
Liejas rami 
altoriaus šviesa 
nakties šlaituose 

O Kalnas kalba 
rožinio maldą 
drauge su žvaigždėm, 
su Šiaurės kryžium. 

Kai dar gyvenome prieš nepri
klausomybės paskelbimą, Ra
džius rašė apie galaktiką, apie 
platybes, o dabar po nepriklauso
mybės paskelbimo jisai rašo apie 
Lietuvą ir apie Lietuvos kryžius. 
Savo ankstyvoje poezijoje, kuria 
Radžius užėmė sau, kaip vieno iš 
mūsų poezijos kūrėjų vietą, jis 
skamba kaip mokslininkas, ir su 
šiais bruožais jis imasi eilėdaros, 
eilėraščio. Ta jo tematika ir buvo 
mūsų kūryboj visai šviežia, visai 
nauja. Štai jo ankstyvesnės kny
gos: 1961 -r Paukščių takas, 1975 
— Baltas mėnulio miestas, 1980 — 
Priimk mane, mėnuli, 1991 — Ke
liaujame su mėnuliu, 1994 — Ru
duo mėnulyje, ir 1996 — Kryžių 
kalnas. 

ši Radžiaus tematinė naujovė 
yra labai prie širdies skaitytojui, 
įdomi ir skatinanti. Prelegentas 
Dundzilą prisipažįsta, kad pats, 
ugdytas technologijoj, žavėjosi 
literatūra ir Aleksandro Ra
džiaus galaktine poezija skaitė su 
įdomumu ir įžvalgumo alkiu. 

Dabar, kai astronomija atiden
gia vis naujas erdvių paslaptis, 
Radžius su .savo poezija keliavo 
kartu su daugiau kaip 20 metų 
leidžiamais erdvėlaiviais. Jis ėjo 
kartu su laiku. Prieš maždaug 16 
metų Kazys Bradūnas savo 
straipsnyje Drauge iškėlė tokį 
klausimą. „Ar galima astrono
miją paversti į poeziją?' 
straipsnio pavadinimas, bet pre
legentas neprisimena atsakymo. 
Tačiau šią popiete matėme, kad 
astronomiją galima paversti po
eziją, kaip Aleksandras Radžius 
savo eilėraščiais yra įrodęs. Štai 
pora pavyzdžių iš tos anksty
vesnės astronominės poezijos: 

Pavargus žemė plaukia orbitoj 
iš lėto 

ieškodama ramybės ir tylos, 
o kaip sunku surasti žemėj vietos, 
kad nesudrumstų niekados 
neramūs mano broliai ir žmonės. 

Iš galaktinio tolio žiūrint, žemė 
skrenda iš lėto (66,000 mylių į va- ' 
landą). Poetas, stebėdamas iš 
erdvių, mato, kad žemė skrenda 
iš lėto, pavargusi, ieškodama ra
mybės ir tylos. Iš tikrųjų tai mes 
šioj žemėj ieškom ramybės ir ty
los. Aleksandro Radžiaus žo
džiais, iš tikrųjų esam tie nera
mūs broliai, kurie keliam triukš
mą ir esame tų vargų kaltinin
kai. 

Štai ir kitas tos galaktikos eilė
raštis: 
Kai tavo akys ima gesti 
giliam nadyre su diena, 
tad atskleidus amalgestą 
nakties didžioji nežinia 
žodžius tau skaito paslaptingus 
ir tampa aišku ir žinai 
ko laikais ir erdvė sustingo 
ko ji užgeso amžinai. 

Čia, šiame eilėrašty, yra daug 
prasmės. Poetas, naudodamas 
astronominius terminus, įveda 
skaitytoją į tą erdvių nežinią ir 
paslaptis. Ir tada ir poetas, ir 
skaitytojas lyg ir sustingsta toj 
erdvėj ir užmiega amžinai. 

Aleksandras Radžius savo poe
zijoje yra sukaupęs kažką daug 
daugiau, negu astronomijos ir 
matematinės formulės ir teolo
giniai svarstymai, kas džiugina. 
Štai pavyzdys: 

Tenai kur susibėga 
gimimas ir mirtis 
vienam taške 
be galo tolimam, 
be galo artimam, 
be galo nesuvokiamam, 
prasideda ir baigias 
mažytė žemės funkcija. 

Jo intervalai atžymėtas 
Viešpaties ranka. 

Kaip technokratui, poezijos mė
gėjui daugelis technologinių 
terminų: funkcija, intervalas, 
sukelia tam tikras emocijas. Pa
vyzdys, kurį galima prilyginti ir 
sportui — paskutinis sakinys, lyg 
tai įmuštas įvartis — „golas". Au
torius įkerta tą įvartį gražia, 
rimuota lietuviška kalba ir pri
veda prie didžiojo tikslo, prie savo 
tikėjimo, prie Viešpaties rankos. 
Kada eiles skaitai — be galo toli
mam, be galo artimam, be galo. 
nesuvokiamam, — ta „M" raidė 
užčiaupia lūpas ir negali to kar- į 
tot, ir galop vėl sugnžtam į tą 
paskutinį įvartį, paskutinį 
sakinį: 

Jo intervalas pažymėtas 
Viešpaties ranka. 

Aleksandras Radžius anksčiau 
vedžiojo mus po galaktinius 
paukščių takus, po erdves, bet 
Lietuvai atgavus nepriklausomy
be stoja prie Kryžių kalno, prie 
mūsų tautos kraujo aukų: 

Kryžių kalno tankynėj 
miega ramiai partizanas, 
nešės už laisve ginklą, 
nešės žodi už Žodį. 

Niekas jo nepalaidojo ten, 
niekas Viešpaties angelo 
jam negiedojo, 
bet guli po kryžiais jisai 
ir gulės, 

' kol mūsų gyslose Žodis 
virpės. 

< 
Pirmąjį eilėrašti naujoje savo 

knygoje jis taip baigia: 
Aplink žalia šviesi'lanka, 
gėlytėm kryžiai apkaišyti, — 

Tai to i *°* tavo' Vieipalie,-ronJka 
et Dm- i lan*0J eilėraščiaPrasytL 

Aleksandras Radžius, žiūrėjęs 
jaunystėj į galaktiką, erdves, 
domėjęsis astronomija, savo eiles 
kūrė ir rašė Viešpaties ranka. 

Prelegentui Antanui Dundzilai 
baigus pristatymą ne tik Alek
sandro Radžiaus vėliausios kny
gos, bet ir apžvalgą ankstyvesnių, 
poeto astronominių eilių knygų, 
Aldona Marcinkienė pakvietė 
Bahimorėj gyvenantį aktorių 
Juozą Palubinską padeklamuoti 
eilėraščių iš Kryžių kalno knygos. 

Pirmiausia Juozas Palubinskas 
sakė, nesutinkąs su prelegento 
dviejų Kryžių kalnų teorija. Pa
gal aktorių,tėra tik vienas Kryžių 
kalnas — tai Lietuvoje, Žemai
tijoje, kurį raudonieji griovė, ver
tė, degino, statytoju* kankino, 

[ trėmė, bet tas Kryžių kalnas au
go ir augo, iki išaugo iki tol, kol 
Popiežius, tas baltas senelis, at
važiavęs taip susigraudino, kad 
atsiuntė iš Vatikano ir savo kry
žių. Šis kalnas, pagal poetą, tai 
yra mūsų tautos didysis altorius. 
Aktorius, nors, kaip pats sakė, 
esąs jau senas, bet jo stiprus 
balsas nustelbtų daugelio jaunųjų 
aktorių ir deklamatorių balsus. 
Jis padeklamavo eilėraščius iš 
Kryžių kalno knygos: Ir štai — 
aukšta, plati kalva; Rasime čia 
ašarą ledine; Jisai mums kalnas 
Ararato; I mūsų žalią Kryžių 
kalną; 

Aktorius prisiminė pokalbį su 
poetu, kur poetas, su pasiilgimu 
žiūrėdamas į erdves, išreiškė savo 
norą, kai tik bus galima, skristi 
į mėnulį, ir čia padeklamavo eilė
raštį iš knygos Priimk mane, 
mėnuli „Jei turėčiau mėnulyje 
namelį". Šiuo eilėraščiu ir pasi
baigė oficialioji šios programos 
dalis. Po to buvo vaišes, paruoš
tos Pensininkų klubo darbininkų. 

Aleksandras Radžius (1915-1996) 

Iš jo paskutinės knygos 
Kryžių kalnas >> 

>>-

Ir štai — aukšta, plati kalva. 
Tylu ir gera jos viršūnėj. 
Nusvirus Viešpaties galva, 
veide tiek dieviško ramumo. 

Aplink žalia šviesi lanka, 
gėlytėm kryžiai apkaišyti, — 
tai tavo, Viešpatie, ranka 
lankoj eilėraščiai rašyti. 

* * * 

Bažnyčia prasmego į žeme, 
audros neatlaikė sienojai. 
Vėjas sunešė 
smėlio kapą 
šventiems maldininkams. 

Nė vienas iš jų 
pas mus neatėjo, 
ir niekas pas juos nenuėjo, 
tik skamba varpeliai 
šventų Mišių, 

' tik aidi procesų ų giesmės. 

* * * * m * 

Pažvelk į savo mirtį 
be baimės ir be siaubo: 
nebus tai miegas amžinas, 
nebus nei prapultis, — 
tiktai pažvelk į mirtį 
angelo akim. 

Čia tarp kryžių -
Kryžiaus keliai 
Ačiū Tau, Dieve, 
kad mus vedei. 

Ir nepaklydom 
ir nesuklupom, 

Tai bus gyvenimas gyvenimas §vįesą tamsq/ 

be pabaigos ir be pradžios, 
dar nepažinto džiaugsmo 
angelo diena. 

Tiktai pažvelk į mirtį 
kūdikio akim. 

pažinom širdim, 
išpažinome lūpom. 

* * * 

* * * 

* * * 

vėtros ūžė, audros siautė 
ir kryžius rovė iš šaknų, 
o kalną debesys praplaukę 
aidus nešiojosi giesmių 

Ir neišrovė anei vieno 
giesmės žodelio nei maldos, 
tik, kryžiaus medį pasiėmus, 
audra negrįžo niekados. 

Stato žmogus 
Šventakalny kryžių 
sūnui savam, 
kurs gynė jį nuo maskolių, 
kurs miega nežinomoj žemėj* 

Tegu jam bus 
saldu miegoti 
po aršios kovos 
tolimoj, nepasiekiamo/ 

žemėj. 

* * * 

Permetė Jėzų ant žemės, 
prikalė delnus prie medžio, 
iškėlė aukštyn Jo kūną 
Kryžių kalno viršūnėj. 

Laša Jo kraujas nuo pirštų, 
srūva žemyn takeliu, — 
Nemunas teka krauju 
per Lietuvą plačią. 

* * * 

Kryžių kalno tankynėj 
miega ramiai partizanas, 
nešęs už laisvę ginklą, 
nešęs žodį už Žodį. 

Niekas jo nepalaidojo ten, 
niekas Viešpaties angelo 
jam negiedojo, 
bet guli po kryžiais jisai 
ir gulės, 
kol mūsų gyslose Žodis 
virpės. 

Gyvena visa Lietuva 
šiapus marių giliųjų, 
anapus jūrų plačiųjų, 
prisiglaudus širdim 
prie Kalno plataus, — 
didžiojo Žemės altoriaus. 

Kryžiai kyla ir kyla, 
plūsta į kalną minia, 
srūva į dangų malda, 
spindi žvaigždelė viena 
virš debesėlio šviesaus, 
Rūpintojėlio pastogėj. 

Šiaurės kryžius 
padangių katedroj 
visą vasarą budi 
Liejas rami 
altoriaus šviesa 
nakties šlaituose. 

O Kalnas kalba 
rožinio maldą 
drauge su žvaigždėm, 
su Šiaurės kryžiumi. 

* * * 

Kryžių kalno tankynėj 
spindi Sibiro taigos, 
spindi Lenos ledynai, — 
tremtinio kraujas sustingęs. 

Ledas, ledas ir ledas. 
Tirpsta ledas nuo kryžiaus, 
griūna ledynai nuo Kalno, 
ledynai, supančioję sielą, 
ledynai, įkalinę mintį. 

/ 

* * * 

• Aleksandras Radstaa. KRY
ŽIŲ KALNAS. Svf ntakalnJo isto-
i-Uos ir padavimai Chkago: Lie
tuviškos knygos klubas, 1996. Virte 
lis - dailininko Pauliaus Jurkaus. 
Spausdino „Draugo ipaustuve, 4646 
W*st 68rd Street, Chicego, Illinois 
60629.41 puslapiai Kaina - 2 dole
riai. Gaunama „Draugą". 

Kryžių kalno pašlaitėj, 
Šventakalnio slėny plačiam 
gyvena visa Lietuva 
su kaimais, pirkelėm ir miestais, 
su bokštais bažnyčių aukštais, 
su pievomis, upėm, miškais, 
su savo giesmėm ir dainom. 

* * * 

Atlantas siaučia, Atlantas blaškos 
tarp Ji'ryžių kalno ir manęs, 
smėlėtą krantą banga aptaško, 
o vėjas gieda liūdnas giesmes. 

Jau niekas niekas manęs neperkels 
į Kryžių kalną per audras, 
ir visos žvaigždės per naktį verkaus, 
namo jos kelio nebesuras. 
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Viktorųa Daniliauskaitė Ii serijos „Baltai" 
IX.1989 

Kęstutis Musteikis J>u vyrai", 1993 
Molis, oksidai, 12* h z 12* s 5* 

Mitus reikia branginti 
A L G I M A N T A S KEZYS 

Tokia paradigma išryškėja Lie
tuvių dailės muziejuje, Lemont. 
Illinois, kovo 2 dieną atidarytoje 
trijų menininkų — Viktorijos Da-
niliauskaitės, Kęstučio Musteikio 
(abu iš Vilniaus) ir Algio Kemežio 
(Toronto) — parodoje. Menas ku
ria simbolius ne vien apie žemiš
kuosius siužetus, bet ir apie žmo
gaus lūkesčius, idėjas, bandyda
mas atskleisti nepažinaus, bet čia 
pat esančio anapusinio pasaulio 
paslaptis. Ieškodama kelio iš 
prasmių labirinto, protinga būty
bė imasi netiesiogių, bet šiuo at
veju būtinų priemonių — analogi
jų, metaforų, mitų — siekdama iš
siaiškinti bent dalį žmogų supan
čių nematomo pasaulio slėpinių. 

Viktorijos Daniliauskaitės 
vaizduotė sklando virš senosios 
lietuvių religijos ženklų — žalčiu. 
eglėšakių. krikštų liekanų. Jo-
lino raižiniuose paukštes išnyra 
iš aukščio, žuvys iš gelmes, pasi

rodo šmėklos ir kitokios archaiš
kos būtybės. Apie žmogų tėra 
užuominos — žmogus raižiniuose 
panašus į neišsivysčiusius, 
krintančius iš dangaus, plaukio
jančius vandenyse buožgalvius. 
Bandydama suvokti senovišką et
nografinį mąstymą, Daniliaus
kaitė kuria Zemės-Motinos įvaiz
džius, reiškiančius meilę ir globą 
kiekvienai būtybei, įleidusiai 
šaknis į gyvybę (ir mirtį) tei
kiančia žemę. Pagonybės atkirtis 
krikščionybei? Veikiau abiejų ti
kėjimų apibendrintas suartėji
mas. Dailininkė tarsi teigia: ne
valia šaipytis iš to, kas teikė ir 
dar vis teikia dvasinės atgaivos 
didelei žmonijos daliai. Dani
liauskaitės kūrybos filosofiniai 
pradai — neopagonizmo ir post-
knkščionizmo šventa samplaika. 
•Ii atspėjama Daniliauskaitės 
darbuose galbūt iš neaiškiai nu
brėžtos horizonto linijos tarp 
dangaus mėlynės ir jūros van
denų, darniai susiliejančių į tą 
pačia būtį. Į šią vienovę dailinin

kė įkomponuoja plaukiančio žal
čio, žuvies uodegos, povandeninio 
šliužo ir kitus gyvosios gamtos 
motyvus. Jos paveikslų erdvėje 
rasime ir abstrakčių formų užuo-
minų — cikliškų eglės spyglių, li
nijų, potėpių pasikartojimų, pri
menančių šventuosius hieroglifų 
raštus. Jie „lyja", banguoja, jun
gia žemę ir dangų. 

Kęstučio Musteikio keramiki
nės neglazūruoto molio figūrėlės 
pina chtoninius gyvūnų pavida
lus iš žemės atplaišų. Tos sun
kios, prie žemės prilipusios žmo
gaus, paukščių, angelų molinės 
statulėlės kelia aukštyn aptrupė
jusias savo rankas, skleidžia 
dygstančius sparnelius, tarsi 
joms sunku išbūti čia, žemai. 
Paukštės su galingais sparnais 
ruošiasi skrydžiui į aukštį, bet 
taip ir lieka prisiglaudusios prie 
Motinos Žemės. Ar tas neatplė
šiamas nuo žemės sunkumas — 
prakeikimas ar paguoda? Tai — 
Lemtis. Jaunos moters torsas yra 
nupintas iš molinių juostų. 
Plaukai — į viršų kylanti išsi-
rietusi kasa, kurios viršūnėje ės
ti pasirengusi žiotis. Žmogaus fi
gūrą Musteikis vaizduoja su kitų 
gyvių atributais — sparnais, 
paukščio galva, žuvies pelekais — 
arba įspraustą į daiktų formas — 
kėdes, kopėčias. Musteikis de
monstruoja molį, iš kurio nulip
dyti žmonės ir kiti gyviai. Jo 
figūrų kūnai tarsi mumijos, glū
dėjusios žemėje — visa būtis yra 
pagimdyta gamtinių žemės jėgų. 
Būtis ir gamta giminiuojasi, gy
vena broliškoje santarvėje. Atro
do, kad tai panteistinė jausena. 
Bet joje nėra pesimizmo, tai ne in
diškojo nihilizmo įvaizdžiai. Nors 
Musteikio žmonės krėsti iš to pa
ties molio kaip ir kiti gyviai, bet 
jie nerimsta savo pavidaluose. Jie 
išmesti į žemę ne savo noru, jie 
augina pelekus, skleidžia spar
nus, bando išsivaduoti iš savo 
lemties. 

Fotomenininkas Algis Keme-
žys taip pat turi savo mitą — 
šventąją Indijos karvę. Mums, lie
tuviams, labiau tiktų stumbro, 
tauro, jaučio simbolis išreikšti 
paslaptingąją dieviškosios gyvy
bės jėgą. Tačiau pats įvaizdis ne 
taip svarbu. Transcendentiniams 
lūkesčiams patenkinti religijų 
istorijoje buvo pasirinkta daug ir 
įvairių simbolių. Senovės lietuvių 
pagoniai tikėjo žalčiais. Kemežys 
tiki ritualo efektyvumu. Jis įlei
džia Indijos karvę į šventųjų al
torių prieglobsčius taip, kaip da
ro patys indai. Indijoje būdamas 
tik svečias, Kemežys galėjo tapti 
tik objektyviu stebėtoju, reporte
riu. Bet pasisvečiavęs tarp vieti
nių gyventojų, susipažinęs su jų 
kultūra, Kemežys tarsi tapo te
nykščiu. Jo sukurtuose vaizduose 
Indijos karvė yra tikrai šventa, 
neliečiamą mirtingųjų- Jai užlei
džiamas kelias, suteikiama laisvė 
vaikščioti po gatves, atsirasti 
šventyklose, turguose, teatruose, 
laisvė gyventi, laisvė mirti. Ke
mežys savo fotografijose atspindi 

Nųolė Jankute-l /ubaJir n«- apibudina Bernardo Brazdžionio-Vytės Nemunėlio 
kūrybą „Saulutės" Lietuvos vaikų globos būrelio suruoštoje popietėje su Ber
nardu Brazdžioniu Čikagoje siu metų kovo 10 dieną. 
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Bernardo Brazdžionio eilėraščius deklamavusios Dalia Sokienė ir Audrė 
Budrytė su svečiu poetu „Saulute*" suruoštoje Čikagoje „Popietėje su Bernardu 
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Vytė Nemunėlis- Bernardas Brazdžionis Čikagoje 

Algis Kemežys MahalibaHpuraam, Pieta Indija 
Tanui Nadu 

N I J O L Ė J A N K U T Ė 

(Rašytojos Nijolės Jankutės-
Uiubalienės žodis, pradedant 
„Popietę su Bernardu Brazdžio
niu" kovo 10 diena Jaunimo cent
re, Čikagoje. Popietę suruošė 
Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė".) 

Brangus Poete, mieli didieji ir 
mažieji šio poeto kūrybos mylėto
jai! 

Jei pradėčiau dabar supažin
dint jus su poetu Bernardu Braz
džioniu, būtų tas pats, kaip aiš
kinti, kad Nemunas — didžiausia 
Lietuvos upė. 

Kiekvienas kraštas turi savo 
upę — tekančią, gaivinančią, žel
dinančią gyvybę ir derlių. Kiek
viena tauta turi savo Poetą, kuris 
gimsta jai tam tikru kritišku lai
ku. 

Taip gimė kadaise Atgimimo 
dainius Maironis, kada „pelėsiais 
ir kerpėm apaugusi" aižėjo Trakų 
pilis, ir lietuvis klausė, „kur 
šiandieną jinai?" — merdinti, o 

masių religiją, kuriai reikia ritu
alo. Mylėdamas karvę, Indijos 
žmogus tampa doresnis, pamal
desnis, šventesnis. Fotografijose 
tai akcentuojama. Kemežio repor
tažinis fotografavimas taiklus ir 
įspūdingas. Technika „švari" ne 
manieringa. Estetikos daug, bet 
ji neužgožia siužeto. Kemežys pa
sirodė šioje parodoje kaip visiškai 
subrendęs fotoreporteris, estetas, 
vienas subtilesnių šio pusrutulio 
lietuvių fotomenininkų. 

Šių trijų menininkų kalba ir 
skirtinga, ir panaši. Visi jie ne
kuria savo siužetų tik pasimėgau
ti grakščiomis linijomis, pasi
džiaugti estetinių atradimų aki 
mirkomis. Jie mąsto ir svarsto 
Menas jiems yra ir gyvenimas. Ar 
tai nebus išsamesnis, prasmin
gesnis kūrybos supratimas negu 
teorija „menas menui"? 

VYTAUTUI KERNAGIUI -
A. ŠABANIAUSKO 

P R E M I J A 

Vasario 20 d. Jurbarke buvo 
paskelbtas 1995 metų Antano 
Sabaniauslue premijos laure
atas. Legendinio lietuvių estra
dos dainininko vardu pavadinta 
premija atiteko Vytautui Ker-
nagiui. Jam įteiktos tradicinės 
laureato regalijos — sidabrinis 
žiedas, kuriame išgraviruota A. 
Šabaniausko monograma, diplo
mas bei piniginė premija. 

gal mirusi Lietuva. Bet Maironis 
„užtraukė naują giesmę", tą at
budimo, vilties, prisikėlimo ma
gišką giesmę, ir Lietuva kėlėsi. 

Taip gimė mums ir Bernardas 
Brazdžionis — jau Nepriklauso
mos Lietuvos išaugintas ir su
brandintas poetas, kuriam buvo 
lemta pradėt vėl vilties giesmių 
ant grūmojančių audrų ir bedug
nių tragedijų slenksčio. 

Tauta, kuri didžių sukrėtimų 
metu turi Poetą iš Dievo malonės, 
yra turtinga ir kiek bebūtų nelai
mių — laiminga tauta. Nes dide
lė poezija padeda lengviau nelai
mes pakelti ir vilties neprarasti. 

Kaip Brazdžionio poezija per 
penkiasdešimt metų padėjo lietu
viui išlikt lietuviu svetimuose 
kraštuose ir kaip ji stiprino lietu
vį pavergtoj tėvynėj, keliaudama 
iš lūpų į lūpas, mintinai išmokta, 
slapčia dainuota, visi žinome ir 
esame Poetui dėkingi. Didelės 
kūrybos neįstengia numarint 
draudimai, nei panaikint įsaky
mai. 

Poetas visada sielojosi dėl 
žmogaus pasaulyje, išgyvenda
mas jo nuodėmes ir atgailas. Ta
čiau niekada nepamiršo savo tau
tiečių. Jo žodis, pilnas vilties, jė
gos, pasitikėjimo Apvaizda ir ti
kėjimo žmogumi, neliko tautoj be 
atgarsio Brazdžionio poezija iš 
knygos lapų greit įžengė į mūsų 

širdis ir lūpas, pasilikdama ten 
dainuotine, sakytine, numylėti
ne... O tokiu populiarumu gali 
didžiuotis tik ypatingi poetai. 
Toks yra Bernardas Brazdžionis! 

Ir j j turime mes! Cia! Mūsų Ne
muną, jau daugiau kaip šešiasde
šimt metų skalaujanį mūsų širdis 
gaivia, guodžiančia, griaudžian-
čia, graudenančia, pranašaujan
čia, viltinga kūryba! 

Kalbant apie Nemuną, negali
ma pamiršt Nemunėlio. Kaip iš 
didelės upės gausumo išteka maži 
žaismingi, čiurlenantys upeliai, 
taip ir poeto Brazdžionio kūryba 
nesutilpo nei Kunigaikščių mies
te, nei Svetimuos kalnuos, nei 
Šiaurės pašvaistėj, o ištekėjo, iš-
čiurleno su Vyte Nemunėliu į vai
kų pasaulį. Tame pasauly Vytė 
Nemunėlis ir buvo, ir tebėra ne
pakeičiamas karalius — žodžio, 
rimo, ritmo, žaismingos minties 
burtininkas, apžavėjęs jau tris 
kartas vaikų. 

Tie, kurie užaugo su Meškiuku 
Rudnosiuku, skaitė savo vai
kams, o dabar jau skaito anū
kams. Nes Meškiukas Rudnosiu-
kas ne tik nepaseno, bet ir 
nepražilo: liko toks pat mažas, 
mielas šliumpu-pumpu draugužis 
užsienio lietuvių vaikams. Ir 
koks džiaugsmas, kad galų gale 
paršlepsėjo jis Lietuvon 1989 
metais ketvirtąja savo laida Su

grįžo „Meškiukas" tėvynėn ir 
rado ten naują kartą skaitytojų — 
Lietuvos vaikus. Su „Meškiuku" 
sugrįžo namo ir visa Vytės Ne
munėlio kūryba, puikia rinktine 
Tėvų nameliai brangūs, išleista 
Vilniuje pernai. , : / . nūm 

Kaip Meškiukas Rudnosiukas, 
taip ir Vytė Nemunėlis ne
sensta: tebeplaukia jo rimai pas 
mažuosius skaitytojus Pavasario 
upeliais. Tai nauja knygutė vai
kams taip pat Lietuvoje pernai iš
leista. 

Tad šiandien savo tarpe turė
dami šiuos mylimus svečius — 
Bernardą Brazdžionį ir Vytę 

I Nemunėlį — jaučiamės pagerbti 
' ir turtingi. Kad galėtumėm šiuos 
mylimus du viename poetus vi
si, o ypač mažieji Rudnosiuko 
draugai, geriau matyti ir girdėti, 
kviečiu ir Bernardą ir Vytę į sce
ną Vytės Nemunėlio žodžiais: 

Kai šiame pasauly 
Žmogus žmogų uja — 
Nusileiskim kartais 
I dienas mažųjų, — 

Kur purienos žydi, 
Kur drugeliai skraido, 
Kur jaunystė mūsų 
Upeliukuos braido, 

Kur meškiukai Rudnosiukai 
I mokyklą eina. 
Traukdami linksmučiai 
„Šliumpu-pumpu" dainą! 

Čikagos muzikini* vienetas „Tėviškė" su poetu Bernardu Brazdžioniu kovo 10 dieną Člkagoa Ja 
centre „Sauhrtes" Lietuvos vaikų globos būrelio suruoštoje popietėje. I* kairės - Gediminas Kasėnaa, 
Vanda Aleknienė. Jura BakaKienė. Vilius Mikaiti*. svečias poetas Bernardas Brazdžionis, LeorJdaa 
Ragas, vieneto vadovė Stasė Jagminienė, Karolis Avižienis. Una Jagminaitė. Vytaatas Jagminas. 

Jono Tamulaicio nuotrauka 


