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Vakaras su Aldona Veščiūnaitė
Algimantas A. Naujokaitis

Varinė šilko kasa» v-

Kai ankstyvą pavasarį Aldo
na Veščiūnaite iš tolimojo Sid- 
ney (Australija) atskrido į Vil
nių, Čikagoje A. Mackaus 
Knygų leidimo fondas išleido 
trečiąją jos poezijos knygą 
Medžiai ryto laisvėj. Netrukus 
į Vilnių, į Rašytojų sąjungą, 
atkeliavo leidėjų atsiųstas ge
ras ryšulys — apie 66 egzem
plioriai naujosios A. Veščiū- 
naitės knygos. Kai vėlyvą ru
denį poetė išsiruošė atgal į 
Australiją, Rašytojų sąjungoje 
pasiteiravau, kiek beliko A. 
Veščiūnatės knygų. Pasakė, 
kad dar turi 23, o likusios to
liau parduodamos. Nenuste
bau, nes patyriau, kad A. Veš- 
čiūnaitės poezija domimasi ne 
tik’Vilniuje. Vieną dieną, Ge
dimino prospekte abiem sė
dint prie kavos puodelio, jos 
rankose pamačiau voką su 
Utenos pašto antspaudu. Poe
tei Aldonai leidus, žvilgtelėjau 
į gautą laišką. Štai ką rašė 
uteniškis mokytojas Vytautas 
Petronis: „Medžiai ryto laisvėj 
perskaičiau vienu atsikvėpi
mu. Jūsų lyrika sukėlė eilę 
meninių vaizdinių. Paban
džiau nupiešti Jums ekslibrisą 
(tą ęųjąišku atsiųstą mėgėjiš
ką ekslibrisą — dovaną poetei 
už jos gerą knygą čia pridedu). 
Jeigu dar-paminėsiu išeivijos 
ir Lietuvos spaudoje tuoj po 
knygos pasirodymo išspaus
dintus teigiamus atsiliepimus 
ir recenzijas, tarp jų ir Sigito 
Gedos Šiaurės Atėnuose, ne
pralenkiamo poezijos interpre
tatoriaus Rimvydo Šilbajorio 
Lemonte, Santaros-Šviesos 
rugsėjo suvažiavime išsakytus 
žodžius apie šią knygą, galima 
teigti, kad ji tikrai susilaukė 
dėmesio ir pripažinimo. Prie
žastį nusakė literatūrologė

Platesnis, gilesnis požiūris į 
A. Veščiūnaitės kūrybinį ke
lią, jos poezijos ypatumus at
siskleidė Rašytojų klube su
rengtame naujosios knygos 
Medžiai ryto laisvėj sutiktu
vėse.

Susirinkusių poezijos mylė
tojų paprašyta, A. Veščiūnaitė 
nors ir santūriai, bet šį tą pa
sakė apie save ir savo kūrybos 
ištakas.

— Sidney gyvenu nuo 1950 
metų. 17 m. šio didmiesčio

Iš Australuos atvykusi poetė Aldona Veščiūnaitė džiaugiasi Poezijos pavasario almanachu, kuriame 
išspausdinti ir jos naujausi eilėraščiai. Kairėje — almanacho sudarytojas poetas Benediktas 
Januševičiuš, viduryje — mūsų šeštadieninio priedo nuolatinis bendradarbis Algimantas Antanas 
Naujokaitis. * Nuotr. Ričardo Šileikos

išeivijos vaikus mokau lietu
vių kalbos — kalbėjo poetė. — 
Australijos žemynas laikomas 
čia seniausiu, sausiausiu mū
sų planetoje. Upės ten nėra 
sraunios, neturi aukštų šlaitų. 
Tad, užaugusi prie Nemuno, 
labai pasiilgdavau sraunios 
upės, gražiai vilnijančių žalių 
miškų upės pakrantėse. O gi
rios Lietuvoje — nuostabiau
sios!

D. Kuizinienė: Veščiūnaitė 
kurį laiką klaidžiojo tarp dvie
jų mūzų — tapybos ir poezijos.

A. Veščiūnaitė: Gimiau ir 
užaugau Alytuje, Dainavos 
krašte. Baigus ten vidurinę 
mokyklą, studijavau Vilniaus 
dailės akademijoje tapybą. 
Karo frontui artėjant traukė
mės į Vokietiją. Freiburge bai
giau Ecole dės Arts et Metiens. 
Gavau ten diplomą prancūzų 
kalba.

Spalva, linija, šviesos šešė
lių žaidimas figūrinėj kompo
zicijoj buvo mano studijų cent
re. Vidiniai gamtovaizdžiai 
pradėjo formuotis žodžiais, jau 
gyvenant Australijoj, Sidney 
mieste. Stebėjau ryškius šio 
krašto kontrastus spalvose, 
gamtovaizdyje. Atsimenu, 
man labai stigo vešliai žalios 
spalvos medžiuose, nes ten 
miškai — ne miškai, dominuo
ja eukaliptų medžiai, pilkšvai 
žalsvos spalvos, lyg ir pavar
gusių spalvų medžiai.

D. Kuizinienė: Dabar būtų 
galima sakyti: jei likimas būtų 
lėmęs Veščiūnaitei likti Euro
poje, galbūt ji būtų pasirinku
si dailininkės kelią, kaip ir jos 
brolis — savito braižo talen

tingas tapytojas Albertas Veš- 
čiūnas. Deja, jai su šeima at
sidūrus tolimoje Australijoje, 
kur tiek jai, tiek jos vyrui, 
teko dirbti darbus, nesusiju
sius nei su viena iš mūzų. Bet 
manau, kad Veščiūnaitės po
sūkiui į literatūrą, į poeziją 
vis dėlto galėjo turėti įtakos 
pažintys ir kūrybinis bendra
vimas su tuomet Vokietijoje, 
Freiburge, susibūrusiais jau
nais, maištingais, bet mūsų 
literatūroje jau spėjusiais tar
ti svarų žodį, išeiviais — A. 
Nyka-Nyliūnu, H. Nagiu, J. 
Kaupu. Vėliau savo autobio
grafijoje Veščiūnaitė rašys, 
kokį didelį įspūdį jai tuomet 
padarė Nagio artistiškai skai
tomi eilėraščiai. Be to, likimas 
Aldoną suvedė su busimuoju 
jos vyru, talentingu ir įdomiu 
prozininku Vytautu Janavi
čium, vėliau, jau Sidney, para
šiusiu romanus Pakeliui į Atė
nus, Nevykėlio užrašai, ku
riuos ir šiandien palankiai 
vertina Nyka-Nyliūnas.

A. Veščiūnaitė: Gyvenant 
jau Australijoje — toj milži
niškoj saloj, apsuptoj neper
žengiamais vandenynais, pasi
jutau labai atitrūkusi nuo sa
vo krašto, draugų, nuo visko, 
kas lydėjo mane vaikystėj, 
jaunystėj. Nors ir paišiau — 
tapiau dar kurį laiką, dalyva
vau gana reikšmingoj parodoj 
„Blax land” galerijoj, Sidney 
1953 m. su savo tapybos dar
bais, lino<aižiniais, bet pama
žu pradėjau rašyti.

D. Kuizinienė: Įkvėpimą 
poezijos rašymui Veščiūnaitė 
taip pat mėgino nusakyti savo 
autobiografijoje: .....iš austra
liškos aplinkos norėjosi bėgti 
ir ieškoti ryšio su žmonėmis. 
Pąjutau, kad būtinas gyvas 
pokalbis, atveriantis naujų ga
limybių lauką. Taip ir pra
dėjau rašyti”.

A. Veščiūnaitė: Rašau 
maždaug nuo 1960-ųjų metų. 
Pirmieji mano eilėraščiai pasi
rodė Metmenų 17 numeryje, o 
mano pirmoji poezijos knyga 
Žodžiai kaip salos buvo išleis
ta 1976 m. Čikagoje, vėlgi A. 
Mackaus fondo. Buvo gana 
daug atsiliepimų užsienio 
spaudoj, bet ypač mane pra
džiugino Rimvydo Šilbajorio 
pasisakymas apie šią mano 
poezijos knygą Metmenų 33- 
ajame numeryje. Antroji mano 
poezijos knyga Aidinčios upės

buvo išleista 1985 m., to pa
ties fondo Čikagoje, o dabar 
štai rankoje laikau trečiąją — 
Medžiai ryto laisvėj.

D. Kuizinienė: A. Veščiū
naitės poezija apie ją rašiu
siųjų nuomone, vadinama 
impresionistine. Pati Veščiū
naitė viename pokalbyje taip 
pat pripažino: „Aš impresio- 
nistiškai elgiuosi su įvaiz
džiais”.

Laisvai, netikėtai jungdama 
motyvus, įvaizdžius, poetė pa
siekia ypatingų sąsajų. Žodis 
atitinkame minimaliame eilė
raščio kontekste įgauna ne
tikėtą prasmę. Poetė origina
liai sujungia eilėraštyje vaiz
dinius, akustinius motyvus 
bei detales. Štai kad ir šiame 
dvieilyje:

Mėlyno skambesio lietūs 
pažadina veidus.
Jausmo virptelėjimas, emo

cija poetės kūryboje įgauna 
arba skambėjimą, arba spal
vą.

Ypatingai santūri ir kukli 
poetė, tiek gyvenime, tiek ir 
kūryboje. Jos tekstuose ne
daug žodžių, dažną eilėraščio 
eilutę sudaro vienas ar keli 
žodžiai, tačiau sukuriama erd
vė, kurioje jie tampa daugia
prasmiais ar polivalentiškais. 
Jos tekstuose daug kultūrinių 
tikrovių, jos nepaslėptos, ne
užkoduotos, poetė mini dailės 
ir muzikinius kūrinius, įkvė
pusius eilėraštį ar sukėlusius 
tam tikrą nuotaiką. Dažname 
eilėraštyje nevengiama citatų, 
dažniausiai anglų kalba, aust
rališkųjų vietovardžių minėji
mo, kurie poetei greičiausiai 
yra kasdienybė, o mums jų 
skambėjimas yra tiesiog egzo
tika. Tačiau jie kartojasi poe
tės knygose, tai yra jos aplin
ka:

Martin Place 
medžiai 
ir žodžiai 
žemėti 
niekaip negali 
pasiekti 
dangaus

Anglosaksiškoji aplinka poe
tę veikia daugiau, negu lietu
viškosios tikrovės, gal tik nau
jausi A. Veščiūnaitės eilėraš
čiai, spausdinti paskutiniuose 
Metmenyse, persunkti lietu
viškomis detalėmis ir vieto
vardžiais.

Pati poetė yra prisipažinusi, 
kad gali kurti tada, kai jos ne
varžo jokios gramatinės nor
mos. Manyčiau, kad jos poezi- 
ioje didelę reikšmę turi ir gra

Poetė Aldona Veščiūnaitė (kairėje) ir dr. Dalia Kuizinienė, Vytau
to Didžiojo un-to Kaune Išeivijos studijų centro mokslinė bendra
darbė. Nuotr. Algimanto Žižiūno

finis eilėraščio vaizdas. Ji savo 
eilėraštyje nesiekia ypatingo 
skambumo, tačiau atskirų 
garsų kartojimas sukuria aso- 
nansus, priverčia suklusti ir 
įsiskaityti. Štai trumpas eilė
raščio fragmentas iš naujosios 
knygos:

žalsvos žiežirbos 
žalsvam žėrėjime 
žaliam kalnelyje 
žali beržai
Jos eilėraštis skaidrus, leng

vas, jame nėra juodumos, dra
matiško liūdesio ar beviltiš
kumo. Tai nereiškia, kad jos 
eilėraštis nueina „paviršiumi”, 
neužčiuopdamas egzistencinių 
temų. A. Veščiūnaitė savo lyri
koje kalba kiek kitokia kalba, 
virš jos eilėraščių sklando 
skaidri melancholija.

Autorė vartoja būdingus lie
tuvių poezyai įvaizdžius: me
dis, žodis, lietus, mergaitė, ku
riuos galime atrasti beveik 
kiekviename jos eilėraštyje, 
tačiau jie atsiranda itin ne
tikėtame, ne lietuviškame, o 
greičiau anglosaksiškos kultū
ros kontekste, įgaudami vis 
kitą prasmę. Medis itin daž
nas ir jos naujajame rinkinyje. 
Medis Veščiūnaitės eilėraš
čiuose — tiek lietuviškojo 
spalvingo peizažo, tiek ir šalto 
didmiesčio dalis. Vienur tai 
„šviesialapiai” ar „šviesia
plaukiai” medžiai, kitur tai 
medis, vėjų suraižytas, gum
buotu liemeniu, pažadinantis 
prisiminimuose seną legendą 
— jis tarsi tampa dabarties ir 
praeities jungtimi, simboliu.

Poetei svetimas patetiškas 
patriotizmas. Ta prasme jos 
poezija būtų artima Nykos- 
Nyliūno ar Jono Meko poezi
jai. Šiai kartai poetė ir pri
klauso. Vienas gražiausių 
Veščiūnaitės eilėraščių iš ant- 

. rojo rinkinio — „Nuskėndęs 
miestas” — vaikystės praradi
mo prisiminimas. A. Nyka-Ny
liūnas apdainuoja prarastąjį 
Eldorado, Jonas Mekas supoe
tina Semeniškių buitį, Veščiū
naitė ieško nuskendusio namų 
ir vaikystės miesto.

Daugelyje naujosios knygos 
eilėraščių gausu kultūrinių, 
daugiausia muzikos ir dailės, 
aspiracijų: Chopin, Beethoven, 
džiazo fragmentas, Modiglia- 
ni, Mačernis. Man dalis naujo
sios knygos eilėraščių impo
nuoja savojo poetinio pasaulio 
erdvės platumu, kultūrinės 
tradicijos, kaip amžinųjų ver
tybių pagrindo, akcentavimu. 
Paskutiniame knygos Medžiai 
ryto laisvėj eilėraštyje „Ir vėl

Lietuvoje viešėjusi Eglė 
Juodvalkė suspėjo pabuvoti ne 
tik Druskininkuose, poetinio 
rudens renginiuose, bet ir Vil
niuje, Rašytojų klube, daly
vauti poezijos ir muzikos va
landoje, pavadintoje vieno jos 
eilėraščio žodžiais — „Varinė 
šilko kasa”.

Tai buvo Rašytojų klube ne
įprastas, kitaip surikiuotas, 
surežisuotas vakaras, — be 
rimtų, kartais per ilgai užsi- 
tęsiančių, atsakymų. Skambė
jo tik gryna klasikinė muzika 
ir gryna, autentiška Eglės 
Juodvalkės poezija iš pačios 
autorės lūpų.

M. K. Čiurlionio, W. A. Mo- 
zart, L. van Beethoven kūri
nius nuotaikingai, jautriai at
liko Valstybinis Vilniaus kvar
tetas. Jo sudėtyje — pirmu 
smuiku grojusi žinoma at
likėja Audronė Vainiūnaitė ir 
jos kolegos — Artūras Šilalė 
(antras smuikas), Augustinas 
Vasiliauskas (violenčelė) ir 
Girdutis Jakaitis (altas).

Po kiekvieno kompozitoriaus 
atliktų kūrinių savo eiles so
driu, tvirtu balsu išraiškingai 
skaitė Eglė Juodvalkė:

... tik vario kasa
Sunki šilkinė kasa 
amžinai raibuliuos
Šiaulių Telšių Kulių Kauno 
saulėje Žemaitijos saulėje

Lietuvos
Saulėje
net ir šviesaus medžio 
karste

Įstrigo taip pat eilėraštis, 
parašytas mamos netekimo 

Poetė Eglė Juodvalkė skaito savo poeziją Rašytojų klube Vilniuje. 
> Nuotr. Algimanto Žižiūno

praeina renesanso dainiai” 
programiškai, tačiau įtaigiai 
pabrėžiama:

Muzika kaip ir poezija 
išlaiko tęstinumą, 
sužydi ir neįmanomiausioj 

aplinkoj. Nuo vieno 
kuriančio žmogaus iki 

sekančio.

Pasaulis su kultūra, tradici
jos pasikartojimu tampa vi
dine atrama, vidinio žmogaus 
gamtovaizdžio ar harmonijos 
išlikimo garantu, teigimų, o 
ne iliuzija ar abejone tūks
tantmečių sandūroje.

Knygos pristatyme, atsaky
dama į skaitytojų klausimus, 
A. Veščiūnaitė pasakė, kad iš 
tiesų didelį vaidmenį jos kū
ryboje ir gyvenime turi muzi
ka. „Kai išgirstu muziką — at
sigaunu”, — ruošdamasi į vie
ną koncertą Vilniaus Filhar
monijoj kartą man prisipažino 
A. Veščiūnaitė.

pirmosioms metinėms. Skau
džiai, nerimastingai skambėjo 
posmai apie skausmingą vai
kystę, pasitraukimą iš tėviš
kės, kariui geležiniais ratais / 
dundant per Žemaitijos lau
kus. Vieną, matyt iš liaudies 
dainos įpintą, šio eilėraščio 
posmelį Eglė Juodvalkė įspū
dingai, įsiminančiai dainuote 
išdainavo:

o kai vežė iš na-a-mų 
nuo brangiųjų gimi-i-nių 
akmenėliai dundė-ė-jo 
man širdelę ska ud-ė-jo.

Klausytojų širdin kriste kri
to Onai Norkutei-Juodvalkie- 
nei ir Antanui Juodvalkiui de
dikuotas eilėraštis. Jame vėl 
įsirėžęs prarastos tėvynės, to
limos vaikystės skaudus ilge
sys.

Pastebėjau, kad Eglė Juod
valkė rankose turėjo Vilniuje 
leidžiamo savaitraščio Dieno
vidis šviežią laidą. Jame iš
spausdintas geras pluoštas jos 
eilėraščių, iliustruotų šiemet 
su savo paroda Čikagoje pabu
vojusios dailininkės Evos La
butytės grafika. Poezijos ir 
muzikos valandoje Eglė Juod
valkė skaitė šį naują, išeivijos 
spaudoje dar nematytą švie
sesnės nuotaikos ketureilįiku- 
rį, autorei sutikus, čia pride
du.

*

laikyti save ant delno 
kaip boružę 
plūstančiais sparnais 
ir degančia širdimi , r, H

Algimantas A. 
Naujokaitis

IKI NAUJŲJŲ METŲ
Dar kartą į Japoniją koncer

tuoti išvyksta Nacionalinis 
Filharmonijos orkestras su di
rigentu maestro Juozu Domar
ku. Tokyo mieste kartu su 
Japonų filharmonijos orkestro 
choru atliks Beethoveno De
vintąją simfoniją vokiečių kal
ba. Solo partijas atliks įneša 
Linaburgytė, Vladimiras Prud
nikovas, Audrius Rubežius ir 
Regina Maciūtė.

Quito mieste Japonijoje 
įvyks Vladimiro Prudnikovo ir 
Inesos Linaburgytės rečitalis.

įneša Linaburgytė Taivane 
atliks Carmen partiją, Bizet 
„Carmen” operoje keturiuose 
spektakliuose prancūzų kalba.

Grįžus į Lietuvą, pirmą 
kartą įneša Linaburgytė at
liks Azucenos partiją Verdi 
„Trubadūrų” operoje.

Pranė Šlutienė
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Alfonso Mikulskio atminimo vakaras Lietuvos Nacionaliniame muziejuje. Iš kairės: muzikolčgas Va
clovas Juodpusis, Ona Mikulskienė ir ansamblio „Lietuva” meno Vadovas Pranas Budrius.

Nuotr. Henriko Sakalausko

Premijos Lietuvos dailininkams

Alfonso Mikulskio atminimo
vakaras

Muz. Alfonsas Mikulskis.

Spalio viduryje Lietuvos 
Nacionalinis muziejus Vil
niaus visuomenę pakvietė į 
žymaus dirigento ir kompozi
toriaus Alfonso Mikulskio at
minimo vakarą, skirtą jo gimi
mo 90-ties metų sukakčiai. 
Vakaras vyko gražiausioje res
tauruoto muziejaus salėje su 
istorine vertybe — gražiai iš- 
dekoruotu, išpjaustytu krėslu, 
kuriame sėdėdami Lietuvos 
Valstybės Tarybos nariai 1918 
m; vasario 16-ją pasirašė Ne
priklausomybės aktą. Į Šią 

4-( garbingą signatarų kėdę buvo 
pasodinta, atminimo vakare 
dalyvavusi ir dabar Vilniuje
gyvenanti, A. Mikulskio žmo
na (našlė) ir bendražygė Ona 
Mikulskienė. ■

Vakarą vedęs muzikologas 
Vaclovas Juodpusis gausiai 
susirinkusiuosius pakvietė pa- 
klaustyti į juostelę įrašyto A. 
Mikulskio pasakojimo apie jo 
kelią į muziką. Nuskambėjęs 
gyvas A. Mikulskio žodis pri
minė, kad jis augo balsingų 
žmonių šeimoje, daina ir 
giesmė jį lydėjo nuo pat 
kūdikystės Velykų giesmės, 
Pasvalio krašto kaimo žmonių 
dainos, pasak A. Mikulskio, 
buvo pirmosios pagundos tapti 
muziku.

Muzikologas V. Juodpusis 
nupasakojo tolimesnį A. Mi
kulskio kelią į muziką, pri
minė, kad jo kūryba okupuo
toje Lietuvoje buvo laikoma po 
devyniomis spynomis, o dabar 
atsivėrė visiems. Ilgametis an
samblio „Lietuva” vadovas, 
dabar muzikos akademijos do
centas Pranas Budrius parodė 
tik ką išleistą A. Mikulskio 
išeivijoje sukurtų dainų, kitų 
kūrinių leidinį Dainuojanti 

jaunystė. Įžangos žodyje Ona 
Mikulskienė su dėkingumu 
tašo, kad šio leidinio paren
gimą ir spausdinimą parėmė 
Danutė ir Leonas Petroniai.

Tiek muzikologas V. Juod
pusis, tiek A. Mikulskio vien
metis pušalotietis kultūri
ninkas A. Vengris, choro vete
ranas R. Šilinis pabrėžė, kad, 

gyvendamas ir dirbdamas ne
priklausomos Lietuvos Klai
pėdoje, A. Mikulskis vienas 
pirmųjų sukūrė ir išbandė 
tautinio ansamblio modelį. Jo 
dar Lietuvoje sukviestas „M.
K. Čiurlionio” ansamblis pa
garsėjo ne tik išeivijoje, bet ir 
kituose pasaulio kraštuose. 
Buvo prisiminta, kaip, A. Mi
kulskiui paraginus, šis an
samblis, artėjant antrajai, so
vietinei okupacijai, ir terorui, 
vieningai pasitraukė į Vaka
rus. Dar karui nepasibaigus, 
jis koncertavo Vienoje, vėliau 
— Vokietijoje, pabėgėlių sto
vyklose. Išeivius su lietuviška 
daina ir muzika visur lydėjo 
„M. K. Čiurlionio” ansamblis, 
koncertavęs net laive, kuriuo 
lietuviai pabėgėliai iš Vokieti
jos plaukė į Ameriką.

Apie gyvą A. Mikulskio ir jo 
ansamblio veiklą bylojo ir Na
cionalinio muziejaus salėje su
rengta išsami paroda, ekspo
nuotas „M. K. Čiurlionio” an
samblio archyvas.

Susirinkusiųjų šiltai sutik
ta, prisiminimais pasidalijo 
Ona Mikulskienė. Ji papasa
kojo, kaip ją, dar jaunutę 
Klaipėdos konservatorijos stu-. 
dentę, A. Mikulskis išmokė 
kankliuoti, kada ir kokiomis, 
aplinkybėmis savo ansamblį 

Dail. Veronika Švabienė. „Šok, mergyte, šdk, jaunoji”. Lino 
raižinys.

jis pavadino „M. K. Čiurlionio” 
vardu. Už pokario Vokietijoje 
surengtus koncertus gavęs 
pirmuosius honorarus, A. Mi
kulskis juos atiduodavo VLI- 
KUI, kėlusiam Lietuvos lais
vės bylą.

O. Mikulskienė pasidžiaugė, 
kad jai dabar gera par
važiavus į Lietuvą, kad pasak 
A. Mikulskio dainos žodžių, 
norisi „gyventi, pakilti į 
šviesą/ kovoti už grožį, už lais
vę ir tiesą, / už ateitį gražią 
brangios Lietuvos”.

A. Mikulskio sukurtas dai
nas vakare padainavo grupė 
ansamblio „Lietuva” daininin
kų, gražiai kankliavo kankli
ninkės.

Alfonso Mikulskio gimimo 
90 metų sukaktis buvo pa
minėta visoje Lietuvoje. Vil
niuje, senojoje Šv. Mykalojaus 
bažnyčioje, Mišias už jį aukojo 
monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas, jis pasakė gražų, 
jautrų pamokslą. Šv. Mišios ir 
sakralinės muzikos koncertas 
įvyko ir A. Mikulskio gimtojo 
Pušaloto bažnyčioje. Atmini
mo vakarą — koncertą su
rengė Klaipėdos konservatori
ja, kurioje jaunystėje dirbo A. 
Mikulskis. Klaipėdos universi
teto salėje skambėjo kanklės, 
programą atliko liaudies in
strumentų ansamblis, stu
dentų choras.

.Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Australijoje gyvenanti me
notyros daktarė Genovaitė 
Kažokienė įsteigė vaizduoja
mojo meno fondą, kurį sudaro 
20,000 Australijos dolerių. Iš 
gaunamų palūkanų kas dveji 
metai Lietuvoje gyvenantiems 
dailininkams skiriamos šios 
fondo dvi lygiavertės premijos 
už geriausius meno kūrinius 
lietuviška tema. Prieš dvęjus 
metus dr. G. Kažokienė pirmą 
kartą šias premijas įteikė ta
pytojui Rimui Bičiūnui ir 
skulptoriui Leonui Striogai.

Pagal fondo nuostatus, į pre
mijas gali pretenduoti Lietu
voje gyvenantys dailininkai, 
kurių darbuose dominuoja 
originali, šiuolaikinio meno 
dvasia, orientuota į daugia
sluoksnę lietuvių kultūrą ir 
tradicijas, o konkursui pateik
ti darbai sukurti per pastaruo
sius dvejus metus.

Artėjant tradicinei premijų

Iš kairės:'premįjos laureatė V. Daniliauskaitė, dr. G. Kažokienė ir skulptorius V. Gilikis.
•' : ,J Nuotr. Danutės Zovienės

t i;!n. ">» t. .

Literatūros vakaras su 
svečiu iš Lietuvos

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje gruodžio 5 d. 
įvyks litęratūros popietė su 
svečiu poetu iš Lietuvos Albi
nu Bernotų. Literatūros mylė
tojai šią popietę sutinka su 
tam tikra nostalgija, nes tai 
bus paskutinė šiame šimtme
tyje literatūros šventė.

LF bičiulių organizuojamų 
literatūros vakarų tradicija 
prasidėjo 1966 metais. Per tą 
laiką išaugo karta, kuri tos 
pradžios neprisimena. Vyres
nieji žinome, kad tuo metu jo
kių laisvės prošvaisčių mūsų 
tėvynei nebuvo matyti. Ir išei
vijoje pasigirdo pesimistinių 
balsų, raginančių laisvės kovą 
sustabdyti, kapituliuoti ir su
sitaikyti su Lietuvos okupaci
ja. Patriotinė išeivija tiems 
gundymams nepasidavė. Ypač 
kovingi buvo kaliforniečiai.

Galima prisiminti, kad 1966 
metais, losangeliečio Leonardo 
Valiuko vadovaujamas, Rezo
liucijoms remti komitetas, re
miamas patriotinės visuome
nės JAV Kongrese pravedė 
HCR 416 rezoliucįją, kuri ra
gino Amerikos vyriausybę Bal
tijos valstybių pavergimo 
klausimą kelti Jungtinėse 
Tautose. Tai buvo vienas pa
čių didžiųjų politinių laimė
jimų. Tais pačiais metais lo- 
sangeliečiai rezistenciją išplė
tė ir į kultūrinį lauką — pra
dėjo organizuoti.. literatūros, 
vakarus. Pirmajame literatū
ros vakare dalyvavo svečias iš \ 
Čikagos beletristas ir poetas 
Aloyzas Baronas. Niekur ki
tur Amerikoje literatūros va
karų tradicija neįleido taip 
giliai šaknų, kaip Kaliforni
joje.

Stiprius pamatus tai tradici
jai nuliejo nuolatiniu dalyva
vimu poetas Bernardas Braz
džionis. Alė Rūta. Jurgis 

įteikimo dienai — M. K. 
Čiurlionio gimtadieniui, daili
ninkai vertinimo komisijai 
pradėjo gabenti savo darbus. 
Rugsėjo antroje pusėje jie 
buvo eksponuojami Lietuvos 
Dailininkų sąjungos parodų 
salėse. Į Vilnių atskridusi, 
premijos įsteigėja G. Kazo- 
kienė pasidžiaugė, kad šiemet 
dailininkai gana aktyviai da
lyvavo fondo konkurse. Buvo 
pristatyti net 123 tapybos, 
grafikos, skulptūros ir taiko
mosios dailės kūriniai, ku
riuos sukūrė 41 dailininkas. 
Greta jaunesniųjų savo dar
bus pateikė Augustinas Sa
vickas, Algimantas Švažas, 
Aloyzas Stasiulevičius, ’ Gra
žina Vitartaitė ir kiti senesnės 
bei viduriniosios kartos daili
ninkai. Vertinimo komisijos 
narė menotyrininkė Danutė 
Zovienė pripažino, kad toks 
aktyvus dailininkų dalyvavi

Gliaudą, kiek rečiau — Pra
nas Visvydas, Danutė Mitkie
nė. Literatūrą mylinčios vi
suomenės vardu jiems prik
lauso padėka. Bernardas 
Brazdžionis, Alė Rūta ir Pra
nas Visvydas dalyvaus ir šių 
metų literatūros šventėje.

Nuo pirmųjų laisvės sūkurių 
tėvynėje į Los Angeles litera
tūros vakarus kasmet kvie
čiami svečiai-rašytojai iš Lie
tuvos. Šiemet atvyksta poetas 
ir prozininkas Albinas Berno
tas, kuris galėtų būti vadina
mas poetu iš Labanoro girių. 
Tose giriose jis jau dvidešimt 
metų gyvena. Jo vardas išei
vijoje nėra plačiau žinomas 
gal todėl, kad negyvena Vil
niuje ir rečiau pasirodo vie
šumoje. Tačiau kritika pri
pažįsta jį vienu stipriųjų ant
rojo šio šimtmečio pusės okupa
ciją ištvėrusių poetų. Ypatin
go dėmesio susilaukė 1998- 
tais metais Lietuvos Rašytojų 
sąjungos išleista subeletristin- 
ta prozos knyga, pavadinta 
kiek keistu vardu:'Pro dūmus: 
deimantais nusėtas. Skaity
tojas, keliaudamas tos knygos 
puslapiais, supras partizani
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Praeiti prisimenant: Los Angeles LF bičiulių suorganizuotas literatūros vakaras 1966 m. Iš kairės: 
Juozas Kojelis, poetė Elena Tumienė, poetas Pranas Visvydas, sol. Stasė Pautienienė, rašyt. Jurgis 
Gliaudą, rašyt. Alė Rūta, rašyt. Aloyzas Baronas, kompozitorė Giedra Gudauskienė, R. Bureikienė, 
poetas Bernardas Brazdžionis, Nijolė Baronienė, Lietuvos garbės konsulas dr. Jonas J. Bielskis.

mas dr. G. Kazokienės fondo 
konkurse liudija, jog lietuvių 
mene etninė tautinės kultūros 
samprata ir dvasia tebėra ak
tuali, gyvybinga, kad margoje 
šiandieninės dailės panora
moje tradicinės dailės kūrėjai 
sugeba profesionaliai ir įtai
giai prabilti apie amžinus, 
tautos kultūrą maitinančius, 
šaltinius. D. Zovienė pažy
mėjo, kad konkurse dalyvavę 
tapytojai išvengia tiesmukos 
lietuviškos tradicijos sąvokos 
interpretacijos.

Daug publikos, tarp jos Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovybės Lietuvoje vadovas 
Gabrielius Žemkalnis, susirin
ko į premijų įteikimo iškilmes. 
Dailininkų sąjungos pirminin
kas Vaclovas Krūtinis, pasi
džiaugęs gana rimtais savo 
kolegų darbais, paskelbė, kad 
vertinimo komisija dr. G. Ka
zokienės fondo premijomis (po 

nio laikotarpio Lietuvoje sudė
tingumą. Tą laikotarpį rašy
tojas Albinas Bernotas išgyve
no vaikystėje (gimęs 1934) ir 
po daugelio metų prisiminimų 
ir apmąstymų sintezėje pa
teikia skaitytojui.

Literatūrinė popietė su ra

Poetas Albinas Bernotas.

3,000 litų) įvertino dailinin
kės Viktorijos Daniliauskaitės 
grafikos ciklus „Lietus” ir 
„Pakilimas” bei skulptoriaus 
Vidmanto Gilikio medžio 
skulptūrą „Neringa”.

Pasveikinusi premijuotuo
sius, dr. G. Kažokienė pasa
kė, kad Lietuvos dailininkai 
desperatiškai ieško originalu
mo, bet juos užplūsta kosmo
politizmo jėgos. Ji pasidžiau
gė tais dailininkais, tarp jų ir 
premijų laimėtojais, kurie ne
pasiduoda svetimoms įta
koms, kuria lietuvišką, tau
tinėmis tradicijomis pasižy
mintį, meną.

Kartu su premijas laimė
jusiais dailininkais dar kartą 
apžiūrėjau eksponuojamus jų 
kūrinius, pasižyminčius dau
giasluoksne lietuviškos dailės 
tradicija. V. Daniliauskaitė 
pasakė, kad tą savo darbų 
daugiasluoksniškumą nepa
aiškinsi keliais žodžiais. Vie
name jos paveiksle tarp lietu
viškų simbolių pamačiau lyg 
ir mums svetimą ledo kalną. 
Autorė paaiškino, kad tai vai
kystėje, Sibiro tremtyje, įsi
rėžęs vaizdas. O V. Gilikio 
skulptūra vaizduoja lietuvaitę 
(galima sakyti — Lietuvą), 
tarsi išplaukiančią iš bal
tų, vėjų gaivinamų Neringos 
kopų.

Susirinkusius dailininkus 
sudomino G. Kazokienės pri
statyto į Vilnių atvykusio Aus
tralijos aborigeno Gumblar 
Wylo atlikta trumpa muzikos 
ir šokio programėlė. Menotyri
ninkės Irenos Kostkevičiūtės 
nuomone, ji siejasi su moder-

• • 'L1 aucti-d'i ■niuoju menu.
Algimantas 

A. Naujokaitis

šytoju Albinu Bernotu įvyks 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
gruodžio 5 d., sekmadienį, po 
Sumos. Stalus ar vietas prie 
stalų užsisakyti pas LFB val
dybos narius — V. Vidugirį, J. 
Pupių ar L. Kulninienę.
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Kompozitorius Bronius Jonušas (pirmosios eilės viduryje) su „Dainavos” ansamblio vyrų choru 
1946 m. Hanau, Vokietijoje.

„Tai ne miškas ūžia”
Šie metai pažymėjo kom

pozitoriaus, dirigento, cho
rų vadovo Broniaus Jonušo 
100-tojo gimtadienio sukaktį 
(gimė 1899 m.).

Panašiai, kaip kad. austrų 
komp. Johann Strauss yra va
dinamas valsų karaliumi, ka
raliaus vainiku galėtume ap
vainikuoti ir lietuviškų maršų 
kūrėjų Bronių Jonušą.

Muzika Bronius susižavėjo 
ankstyvoje jau., ttėje. Jo 
tėvas buvo įkūręs vadovavo 
dūdų orkestrui, 'i orkestras, 
kuriame šalia kitų muzikantų, 
grojo jo motina ir keturi bro
liai, Broniaus gimtinėje Yla
kių valsč., Mažeikių apskr,. 
buvęs labai populiarus. Kiek 
paūgėjęs, pūsdamas dūdą, į tą 
orkestrą įsijungė ir Bronius. 
Vėliau, išvykęs į Latviją ir 
įstojęs į Rygos konservatoriją, 
studijavo pušiamųjų instru
mentų meną, o Latvijos ka
riuomenės pučiamųjų (dūdų) 
orkestre grojo kornetu.

Bronius Jonušas, būdamas 
22 metų, jau puikiai valdyda
mas kornetą, grįžęs į Lietuvą 
ir įstojęs į Lietuvos kariuo
menės dūdų orkestrą, 1922 m. 
pradėjo eiti kapelmeisterio pa
reigas. Tuomet kariuomenėje 
grodavo tik rusiškus arba 
vokiškus maršus. Br. Jonušas 
tuo nelabai žavėjosi. Atsitikti
nai pulko štabe jam pavyko 
gauti E. Gailevičiaus sukurtą 
maršą „Prezidentas Smetona”. 
Tas maršas jam labai patikęs. 
Su savo viršininkų pritarimu, 
tą maršą ir pradėjo groti. Tuo

Žemaičių žemės suburti
1999 m. liepos mėnesį Lietu

voje vyko III Pasaulio žemai
čių dailės parodų renginiai. 
Liepos 10 d. Palangoje atida
ryta A. Mončio namų,— mu
ziejaus ekspozicija, 16 d. — 
Platelių dvaro svirne — Liudo 

met Lietuvos kariuomenėje 
tarnavo nemažas skaičius, dar 
iš caro laikų užsilikusių, ru
siškos galvosenos karininkų. 
Jiems tas lietuviškas maršas 
nepatikęs. Jie geriau norėję 
žygiuoti pagal rusiškus (,4a- 
gerska” ir pan.) maršus, bet ne 
pagal „lietuviškas daineles”. 
Tačiau vyresnybė jų balso 
neišgirdo, o jie, nori ar ųenori, 
turėjo žygiuoti pagal „lietu
viškų dainelių” taktą.

Tas įvykis ir buvusi prie
žastis, paskatinusi Br. Jo
nušą kurti lietuviškus mar
šus. Pirmąjį maršą jis sukūrė 
pagal St. Šimkaus dainos 
„Kur bakūžė samanota” mo
tyvą. Tas maršas turėjęs di
delį pasisekimą.

Pasisekimas gimdė kitus, 
vieną po kito maršus: „Tai ne 
miškas ūžia”, „Gaudžia trimi
tai”, „Šaulių sąjungos mar
šas”, „Kritusiems šauliams”, 
„Parado maršas”, „Įžengimas į 
Vilnių" ir daug kitų. Tokiu 
būdu rusiškiems maršams 
Lietuvos kariuomenės orke
struose nebeliko vietos.

Br. Jonušo kūrybinę veiklą 
įvertinant, 1927 m. jis buvo 
apdovanotas V laipsnio Gedi
mino ordinu, o iš kariuomenės 
vadovybės gavo teisę lankyti 
muzikos pamokas, besiruo
šiant užbaigti studijas konser
vatorijoje. Ten jis studijavo 
trimito ir kapelmeisterio kla
sėje (vad. E. Gailevičius). Stu
dijas baigė 1942 m.

Lietuvos kariuomenėje pu
čiamųjų (dūdų) orkestre ka

Truikio memorialinė kūrybos 
paroda. 18 d. Plungėje, Žemai
čių dailės muziejuje III Pasau
lio žemaičių dailės paroda, o 
Telšių „Alkos” muziejuje — 
Telesforo Valiaus kūrybos pa
roda (šia proga atidengta T. 

pelmeisterio pareigose ištar
navęs apie 17 metų, 1937 m. 
pradėjo vadovauti žymiajam 
Lietuvos policijos orkestrui.

Su savo vadovautais kariuo
menės ir policijos orkestrais 
Br. Jonušas grodavo ir kitomis 
progomis: įvairiuose minėji
muose, suvažiavimuose, rengi
niuose, dainų šventėse.

Raudonajai armijai vėl ar
tėjant prie Lietuvos, išvykęs į 
Vokietiją, Hanau išvietintųjų 
stovykloje vadovavo garsiajam 
„Dainavos” ansambliui, su ku
riuo plačiai koncertavo. 1949 
m. atvykęs į JAV, trumpai ap
sistojęs Baltimorėje, MD, buvo 
suorganizavęs chorą. Per
sikėlęs į Čikagą 1952-1954 m., 
vadovavo vyrų chorui ir mu
ziką dėstė Lituanistinėje aukš
tesniojoje mokykloje bei Ma
ria vardo seselių kazimie- 
riečių vadovaujamoje mergai
čių gimnazijoje.

1958 m. Bronius Jonušas 
buvo nuvykęs į Vokietiją! Ten, 
su Stutgart simfoninio orkes
tro pučiamųjų instrumentų 
grupe, jam pačiam diriguo
jant, buvo įrašyta ilgo grojimo 
plokštelė pavadinta „Gaudžia 
trimitai”. Toje plokštelėje yra 
dvylika Br. Jonušo sukurtų 
maršų.

Nors jau 23 metai praslinko, 
komp. Broniui Jonušui į ana
pilį iškeliavus (mirė 1976 m.), 
bet jo sukurti maršai garsiai 
tebeskamba ir dabar. Į jų 
taktą, atsikūrusioje mūsų tė
vynėje narsiai žygiuoja jauni 
Lietuvos kariai. n ,

Valiaus memorialinė lenta), 
Telšių parodų salėje — Taiko
mosios dailės paroda, Lietuvos 
medalių paroda, užbaigianti 
tradicinį medalininkų plenerą 
Telšiuose 23 d.— Mažeikių 
muziejuje Renavo dvare (Ma

žeikių rąjone) Žemaičių foto
menininkų kūryba, Alfonso 
Dargio memorialinė kūrybos 
paroda ir 24 d. — Kretingos 
muziejuje Rimanto Dauginčio 
memorialinė kūrybos paroda.

Dar niekada anksčiau nebu
vo taip išsiplėtusi žemaičių 
dailės parodų geografija. Pir
mą kartą specialiai išskirti ir 
pagerbti Anapilin išėję garsūs 
žemaičių dailininkai: I. Bud
rys, A. Dargis, R. Daugintis, 
A. Mončys, L. Truikys, T. Va
lius. Dailės parodas papildė 
fotomenininkų kūryba. III že
maičių dailės paroda supažin
dina mus su naujais vardais, 
daugiausia jų iš Australijos 
(A. Jankus, J. Miševičius, B. 
Mockūnienė, I. Pocius, J. Reis- 
gys, A. Skeivienė), o iš JAV — 
A. Elskus, J. Paukštienė ir 
neseniai apsigyvenusi šioje 
šalyje A. Lukočiūtė Khaimo- 
vich. Pastebimi poslinkiai ir 
dailės sričių pristatyme. 
Anksčiau ekspozicijoje viešpa
tavo tapyba ir grafika, o dabar 
— greta gausių tapybos kūri
nių (49 autorių), atsirado ne
mažai skulptūros (net 22 auto
riai), o grafiką pralenkė net 
tekstilė. Skulptūrą pristato ir 
išeivijos dailininkai. Iš viso 
122 dalyviai, iš jų 16 gyvena 
už Lietuvos ribų (8 Australi
joje ir 6 JAV), L. Andriukai- 
tytė — Rygoje, P. Gailius — 
Paryžiuje. Parodoje dalyvauja 
ir iš išeivijos sugrįžę į Lietuvą 
dailininkai — K. Varnelis, J. 
Bagdonas.

Žemaičiai pradėjo telktis dar 
prieš II pasaulinį karą, turė
dami tikslą įkurti Žemaičių 
meno ir mokslo centrą, galvo
dami apie kultūros kilimą bei 
siekdami pripratinti jaunąją 
kartą prie tikrųjų dailės verty
bių. 1943 m. Telšių „Alkos” 
muziejuje Žemaičių mokslo 
centras surengė pirmąją Že
maičių dailininkų dailės pa
rodą (dalyvavo 22 dailininkai), 
į kurią svečių teisėmis pasik
vietė ir žymiausius lietuvių 
dailininkus (taip pat 22), kad 
pamatytų save bendrame lie
tuvių dailės kontekste. Spren
džiant pagal išlikusias recen
zijas bei jose minimas parodos 
dalyvių žemaičių pavardes (P. 
Augius-Augustinavičius, J. 
Bagdonas, A. Galdikas, A. Gu
daitis, B. Pundzius, J. Stepo
navičius, L. Truikys, T. Va
lius), tai buvo išties didžiulė 
meno šventė Telšiuose.

Ši idėja buvo atgaivinta po 
to, kai Vilniuje 1988 metais 
buvo surengta „Lietuvių išei
vijos dailininkų kūrybos paro
da”, kuri akivaizdžiai parodė, 
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Pranas Gailius. „La Suite Lithuanniene XIII”. (1928 m.)

kiek daug žymių dailininkų, 
ypač tapytojų ir grafikų, pa
dovanojo Lietuvai Žemaitija. 
Pakylėti Sąjūdžio dvasios bei 
suburti žemaičių žemės tvir
tais saitais, dailininkai po me
tų (1989) atidarė Pirmąją pa
saulio žemaičių dailės parodą 
Klaipėdoje ir Vilniuje, 1994 m. 
— antrąją Plungėje ir Telšiuo
se, šia proga atsidariusiame 
Žemaičių dailės muziejuje, 
1999 m. — trečiąją Plungėje, 
Tęlšiuose, Mažeikiuose ir rajone, 
Palangoje, Plateliuose, Kretin
goje. Pastaroji savo užmojais 
pranoko visus lūkesčius. Dar 
niekada Žemaitijoje vienu 
metu įvairiose vietose nebuvo 
surengta tiek daug ir tokių 
gerų meno parodų. Ir pati di
džioji — III Pasaulio žemaičių 
dailės ■ paroda meniniu lygiu 
nenusileidžia sostinės kultū
ros renginiams, juo labiau ji 
reikšminga Žemaitijos regio
nui.

Šio renginio akcentas, be 
abejo, paroda Žemaičių dailės 
muziejuje Plungėje, pristatan
ti skirtingo amžiaus ir įvairių 
pakraipų menininkų kūrybą. 
Jaunųjų dailininkų nedaug — 
16 autorių, viduriniosios kar
tos atstovų (iki 50 metų) — 
43, o didžiąją dalį sudaro — 
vyresnieji. Tai lėmė ir ekspozi- 
cįjos bendrą vaizdą, kur vieš
patauja tradicinės meno rūšių 
ir žanrų formos, tiesa, pakore
guotos postmodernistinio žai
dimo laisvės. Parodos kara
lienė — tapyba, dar kartą pat
virtina žemaičių temperamen
to jausmingumą ir charakterio 
pastovumą. Greta Lietuvoje 
gyvenančių tapybos klasikų 
(L. Tuleikio, A. Stasiulevi
čiaus, V. Valiaus, K. Varnelio, 
J. Bagdono) ir turinčių meno 
sąvoką (P. Gružio, R. Vilkaus- 
ko), itin išsiskiria išeivijos dai
lininkų: V. Igno, J. Paukštie
nės ir D. Antanaitienės dar
bai. Ypač originaliai suskam
ba V. Igno tapyba, kuriai pa
rodos rengėjai paskyrė geriau
sias didžiosios salės sienas. Jo 
paveikslas „Šv. Jurgis” (iš B. 
Vasaris kolekcijos) gali būti 
pavyzdžiu visiems lietuvių ta
pytojams, kaip galima sude
rinti modernią plastinę raišką 
bei nuostabų koloritą su mūsų 
liaudies meno tradicijomis bei 
žemaitišku spalvos pojūčiu. 
Lietuvos žemėje jam tegali 
prilygti tik V. Valiaus kūryba. 
P. Gailiaus (Paryžius), A. Lu- 
kočiūtės-Khaimovich (JAV) ir
L. Baltutis (Australija) estam
pai niekuo nesiskiria nuo mū
sų grafikos, atrodo lyg čia bū
tų sukurti (išskyrus L. Pabe-

Veronika Švabienė. „Jaunoji šeima”. Spalvotas raižinys. 1997 m.

ARŪNO ŽILIO KURINIŲ 
PARODA

Boritzer/Gray/Hamano gale
rija ruošia pirmąją Amerikoje 
Arūno Žilio meno kūrinių pa
rodą, kuri bus atidaroma šeš
tadienį, gruodžio 11 d., tarp 6 
ir 9 vai. vak., galerijos patal
pose 2525 Michigan Avenue 
D4, Santa Monica, Calif. Pa
roda tęsis iki gruodžio 19 d. 
Ją ruošia „Art Symposium”.

Arūnas Žilys gimė 1953 m. 
Vilniuje. Studijavo M. K. 
Čiurlionio vardo meno mokyk
loje, vėliau Valstybinėje meno 
akademijoje. Šiuo metu gyve
na Vilniuje, tapo paveikslus, 

dinsko kompiuterinę grafiką). 
Imponuoja P. Gailiaus indivi
dualybė „Lietuviškos siuitos” 
lakštuose — prancūziškai 
grakšti, lietuviškai ilgesinga 
ir sugebanti „klėjiškai” žaisti 
primityvų dvasia. Panašiai 
kaip vietiniai lietuviai, skulp
tūros formų modernumą su
vokia ir siekia meniškumo 
Australijoje gyvenantys daili
ninkai (A. Jankus, I. Pocius ir 
J. Reisgys). Netikėtai nustebi
no A. Elskaus vitražo (vaikų 
žaidimų kambario lango Mt. 
Sinai Medicinos centre New- 
Yorke) kompozicija tradiciš
kumu bei iliustratyvumu ir 

Pranas Gailius. „La Suite Lithuanniene I”. (1928 m.)

kuria papuošalus.
Nors Žilio menas atspindi 

modernaus žmogaus patirtį, 
bet kartu įjungia ir tauto
dailės simbolius. Jo kūrybą 
galima priskirti postmoder
nizmo srovei, tačiau joje har
moningai jungiamas simboliz
mas, dekoratyviniai motyvai 
ir jausmas.

Žilys yra dalyvavęs su per
sonalinėmis parodomis dauge
lyje Europos kraštų, taip pat 
Rusijoje. Jo paveikslų yra 
įsigiję privatūs kolekcionie
riai, muziejai, bankai — 
Prancūzijoje, Suomijoje, Ja
ponijoje, Vokietijoje, Didžiojo
je Britanijoje ir JAV-se.

tuo pačiu praplėtė mūsų tu
rimą jo meninės asmenybės 
įvaizdį.

Paroda būtų dar reikšmin
gesnė ir įdomesnė, jeigu joje 
dalyvautų visi, po pasaulį iš
blaškyti ir save vadinantys 
žemaičiais, dailininkai. O jei
gu dar galėtų atvykti į būsi
mos parodos po penkerių metų 
atidarymą, tai patirtų tokį 
sunkiai nusakomą, bet stiprų 
sambūrio vienybės jausmą, 
kuris išsklaidytų visas abe
jones dėl žemaičių kultūros 
savitumo.

NĮjolė Tumėnienė
Menotyros daktarė

Vytautas Ignas. „Šv. Jurgis”.
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Kryžių menas Lietuvoje
Albumą sudarė Antanas sakraliniai liaudies pamin-

Džiugu vartyti anglų kalba 
gerai paruoštus leidinius ku
ria Lietuvai ar lietuviams 
rūpima tema. Pvz., nieko ne
galima prikišti Lietuvos Avia
linijos (Lithuania Airlines) 
leidžiamam ir lėktuvuose da
linamam Lithuanian in the 
World žurnalui — spalvotam, 
informuojančiam, savo turi
niu, įvairumu bei spaudos dar
bu pralenkiančiam daugelį 
Amerikos oro linijų keleiviams 
skirtų leidinių. Svariai ir 
švariai yra paruoštas, Lietu
voje išleistas 208 psl. Lithua- 
nian. Foreign Policy Revieiu, 
99/3 . numeriu pažymėtas. 
Šiais pavyzdžiais nepreten
duojant į išsamumą, gerą 
įspūdį palieka Lithuania, 
Country Profile, LR Žemės 
ūkio ministerijos (tik neaišku, 
kodėl ji angliškai vadinama 
„Ministry of Economy”) duo
menų jau trečias numeris. 
Šalia šių (ir, be abejo, kitų), 
šiame straipsnyje žvelgiame į 
prie Vašingtono gyvenančios 
Dalės Lukienėe spaudai pa
ruoštą bei suredaguotą, 1999 
pasirodžiusį The Lithuanian 
Publishers Directory — Lietu
vos leidyklų žinyną. Tai per 
200 puslapių, gerai apipavida
lintas leidinys, kurio turinį su
daro straipsniai ir statistika 
apie spaudos pramonę Lietu
voje, o antroje dalyje — vei
kiančių leidyklų žinynas. Čia 
su bibliotekiniu kruopštumu, 
kultūriniame — istoriniame 
akiratyje profesiniai atliktas 
darbas. Nežinia, ar ką nors 
panašaus praeityje, svetima 
kalba ar lietuviškai, esame 
paruošę ir išleidę.

Apžvalgą sąmoningai prade
dame nuo antrosios dalies, 
nuo žinyno. Klausimas: kaip 
manote, kiek Lietuvoje veikia 
įmonių, kurios leidžia spaudą? 
Žinyne jų suregistruota riet 
per 600! Imant gyventojų 
skaičių, Lietuva čia gali pir
mauti leidybai iniciatyvą ro
dančių kraštų tarpe. Aišku, 
kai kurios tos įmonės yra 
mažos, o kitoms, pvz., univer
sitetams ar organizacijoms, 
leidyba nėra esminė veiklos 
vaga. Vis tik tuo šešių šimtų 
skaičiumi negalima nesi
stebėti: 5,000-čiams Lietuvos 
vyrų, moterų, senelių ir 
kūdikių tenka viena leidybinė 
įmonė. Jau šis faktas sako, 
kad reikėjo kažkokio žinyno, 
kažko panašaus į specialią te
lefonų knygą! Tiesa, tenka 
manyti, kad leidyklų bei 
leidėjų Lietuvoje gali būti dar 
kokiu šimtu daugiau. Žinyno 
įvade rašoma, kad sąrašo pa
grindą sudaro apie 700 anketų 
apklausa, į kurią iki 1998 
rugpjūčio mėn. atsiliepė apie 
50 proc. adresatų.

Leidyklos aprašyme įtrauk
ta: šalia savaime suprantamų 
— pavadinimo, vadovybės, 
adreso — taip pat suregistruo
ti bibliografiniai rodikliai, pla-

tinimo priemonės, atstovybė, 
spausdinių tematinė sritis, 
anksčiau naudoti vardai ir t.t. 
Aišku, ne kiekvienos leidyklos 
įrašas šiuos visus duomenis 
turi, nes ne visos įmonės savo 
veiklą yra taip išplėtusios. 
Vienaip ar kitaip, ši informa
cija yra gerai paruošta ir kar
tais stebina savo išsamumu. 
Jos apimtis taip pat byloja, 
kad, panašiai kaip telefonų 
knygą, šį žinyną reikės bent 
kas keli metai atnaujinti, pa
pildyti. Leidinyje taip pat 
išspaudintas platus spaudos 
sričių vardynas: pvz., jei jus
domina kalendorių leidyba, 
tuoj pat rasite toje srityje besi
darbuojančių 14 įmonių są
rašą.

Minėtinos ir leidinių platini
mo atstovybės, kai kurios 
veikiančios Amerikoje. Vieną 
jų trumpai paminėsime, tai, 
pvz., Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos instituto „The Baltic 
Bookshelf’, P.O. Box 3314, 
Crofton, MD 21114, baltic- 
book@aol.com. Įdomu ir svei
kintina, kad „Baltic Books” 
įmonė atstovauja ir daugiau 
Lietuvos leidyklų Amerikoje. 
Apie Lietuvos aido platinimą, 
kurio skelbimus Amerikoje 
dažnai matėme ir Drauge ir 
Darbininke, teparašyta, kad 
atstovybės yra JAV, Kanadoje 
ir Anglijoje.

Žinyne yra Užsilikę ir šiek 
tiek klaidų. Čia korektūros 
reikalas, kitur — duomenis 
pristačiusių įmonių nesusi
gaudymas vertimuose. Štai, 

' psl. 84 Lietuvos Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro (LGGRTC) pavadi
nime, išleistas „tyrimų" žo
delis, o vertime „gyventojai” 
prastai išversti; psL 85 Lietu
vos Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos (LPKTS) pavadi
nime „tremtinių” nevalia 
versti „exiles'1’ — plaukus 
šiaušiantis nesusipratimas, 
tremtiniai, juk yra „depor- 
tees”; psl. 86 — Ministry of 
Foreign Aflairs žodis „Fo
reign” surintas mažąja raide. 
Tokių nenormalumų ar apsi- 
žiūrėjimų nėra daug.

Eiliniam, Lietuvos įvaizdžiu 
besirūpinančiam, spaudos mė
gėjui bene įdomiausi bus leidi
nio pradžioje sutelkti straips
niai. Jie apima apie 30 psl., 
gerai paruošti ir suredaguoti. 
Įvadiniame straipsnyje V. 
Akelis, tuometinis Lietuvos 
Leidėjų sąjungos pirmininkas, 
skaitytoją suglaustai supa
žindina su Lietuva. Pradeda 
su prieš tūkstantį metų (1009 
m.) raštuose (sic!) suminėtu 
Lietuvos vardu ir atveda prie 
dabartinės, žinyne dokumen
tuotos, spaudos pramonės. 
1997 m. Lietuvoje 15 milijonų 
tiražu išspausdinti 3,827 pa
vadinimai, buvo žinomos 700 
leidyklos, iš jų apie 50 didelės 
— davusios 80 proc., visų lei
dinių.

Vilniaus universiteto Knygo
tyros katedros Remigijus Mi
siūnas informuojančiai per
žvelgia knygų leidybos pramo
nę Lietuvoje. Rašinyje sutelkti 
istoriniai bruožai ir gerai pa
ruoštos, iškart suprantamos 
statistikos lentelės. Toliau V. 
Akelis su Saule Nalivaikiene 
žvelgia į leidybos verslą, o Vy
turys Jarutis — jau siauriau 
tik į verslą knygomis. Lolita 
Yaranavičienė kutena skaity
tojo vaizduotę, savo straipsnio 
pavadinimu klausdama: „Ar 
nepriklausomybę atstačiusi 

Lietuva tėra knygų leidybos 
provincija?” Saulius Stoge- 
vičius svarsto užsieninių kny
gų įvežimo niuansus, o sky
rius užbaigiamas Arvydo An
drijausko „Knygų prekyba 
leidėjų akimis”. Visi šie straip
sniai, išversti į lietuvių kalbą, 
domintų ir praturtintų ar tai 
šeštadieninio Draugo ar kad 
ir, pvz., Naujojo židinio — 
Aidų skaitytojų akiratį. Ma
čiau ir šiokių, ir tokių anglų 
kalba išleistų veikalų apie 
Lietuvą, šie straipsniai yra 
kompetentingai įvykdyto pasi
rinktos temos darbo pa
vyzdžiu. Šioje apžvalgoje auto
rių bei darbuotojų pavardžių 
neminėjau, šiaip sau dy
kinėdamas: mūsų visuomenė 
bei institucijos tas pavardes 
turėtų įsidėmėti ir, imantis 
rimtesnio spaudos uždavinio, 
ieškoti jų ar jiems panašių 
talkos.

Knygos sudarytoja D. Lu
kienė pratarmėje pastebi, kad
1997-ji buvo paskelbti „Kny
gos metais”, atsispindėję pa
rodomis, suvažiavimais bei 
sužydėjusia knygų prekyba. 
Susikristalizavęs dėmesys 
kaip tik ir įžiebė mintį pa
ruošti žinyną apie Lietuvoj 
veikiančias leidyklas, leidybą. 
Šiam uždaviniui susibūrė gru
pelė Lietuvoje ir Amerikoje 
profesionaliai besidarbuojan
čių bibliotekininkų. JAV 
valdžios finansuojama Jnter- 
national Research and Ex- 
change Board”, trumpai ži
noma IREX vardu, atėjo su 
pinigine parama ir prasidėjo 
darbas, vykdytas po prie 
Vašingtone jau gražiai užsi
rekomendavusios organizaci
jos, „Assist International, Ine.” 
skraiste. Leidinį paruošė Ame
rikos „National Library of 
Medicine” bibliotekininkės- 
komplektuotojos (Acųuisition 
Librarian) pareigose dirbanti 
D. Lukienė su Lietuvos biblio
tekininkėmis: Emilija Banio
nyte, Rima Klusovskiene, Ele
na Macevičiūte.

Šiuo leidiniu D. Lukienė 
parodė, kaip su Amerikoje 
įsigyta profesija galima grynai 
lietuviškose srityse pasitar
nauti Lietuvos interesams. Ne 
visos profesijos tokią galimybę 
suteikia. Pvz., džiaugiamės 
medicinos srityje dirbančiais 
lietuviais, kurie vyksta į Lie
tuvą ir ten įvairiais būdais 
reikšmingai talkina. Jie, 
aišku, padeda „Lietuvos žmo
gui” ar „Lietuvos lietuviui”, 
tačiau savo profesiniuose 
rėmuose jų talka yra kosmopo
litinio pobūdžio, ji neglūdi ant 
tautinių profesijos pamatų. 
Knygų leidyba, lietuviškoji 
spaudos pramonė skiriasi nuo 
medicinos tuo, kad lietu
viškieji interesai puoselėjami 
lietuviškumui esminėmis prie
monėmis. Manau, kad tai yra 
savotiška privilegija, kurios 
medicina, branduolinė inži

nerija, iš dalies informatika, 
aukštieji finansai ir kiti moks
lai neturi. Charakteringa, kad 
tą priveligiją reikia „atrasti”, o 
atradus — įgyvendinti. Prieš 
penkmetį D. Lukienė buvo su
organizavusi Amerikos įmo
nėse šiek tiek pasenusių (bet 
naudojimui visiškai tinkamų) 
personalinių kompiuterių 
siuntimą Lietuvos bibliote
koms. Jei ne „Assist Interna- 
tional, Ine.” pastangos, keli 
šimtai Lietuvos bibliotekose 
atsidūrusių kompiuterių būtų 
nuplūduriavę į Pietų Ameri
kos kraštus ar Amerikos 
šiukšlynus. Tai buvo bene pir
moji, konkrečiai Lietuvos bib
liotekoms skirta talka. Su The 
Lithuanian Publishers Direc
tory pasirodymu šios visuome
ninės pastangos plėtojamos į 
visai naujas sritis.

Leidinio straipsniai domins 
kiekvieną, kuris, paėmęs į 
rankas knygą, žurnalą ar laik
raštį, bent retkarčiais pagal
voja, kaip tas daiktas iš vis at
siranda: kas ir kaip jį išleido, 
kokie šių laikų Lietuvos spau
dos ryškesni bruožai ar kaip 
Lietuvos spauda rikiuojasi, 
sakykime, Vakaruose mato
mos spaudos apimtyje, ir t.t. 
Tai bus skaitytojo — mėgėjo 
žvilgsnis. Žinynas, ypač sve
timtaučiui, sakys, kad Lietu
voje spauda jau seniai įleidusi 
gilias šaknis, kad spaudos 
kultūros atžvilgiu — Lietuva 
ne rūgstantis spaudos liūnas. 
Pagaliau Lietuvos spaudos 
darbuotojui ar verslininkui 
leidinys talkins sutelktais 
duomenimis, adresais, pa
vardėmis ir pan. Ko galima 
dar iš tokio leidinio pageidau
ti? Gal tik papildytų, vis tobu
linamų naujų laidų.

The Lithuanian Publishers 
Directory, the complete direc
tory to the Lithuanian pu- 
blishing market, researched & 
compiled by Dale T. Lukas. 
Published by Information To- 
day, Ine., Medford, NJ © As
sist International, Ine. 1999, 
ISBN 1-57387-076-5.
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ŽODYNAS 

Buračas ir Antanas Stravins
kas: Kryždirbystė Lietuvoje, 
Sacred Arts in Lithuania. Sei
mo leidykla „Valstybės žinios”, 
Vilnius 1998, 640 pusi., ilius
truota. Nei tiražas, nei kaina 
nenurodyta, pardavinėjama 
po 120 litų. Knygos anotacija: 
„Leidinyje yra apie 1200 foto
grafijų iš išlikusio Balio Bu- 
račo etnografinio archyvo ir jo 
rankraščiai, skirti XVII am
žiaus pabaigos — XX a. 
pradžios kryždirbystės ir kito 
sakralinio meno tautinėms 
tradicijoms Lietuvoje. Jo pro
fesinis meistriškumas ir dar
bų reikšmingumas buvo pri
pažintas Pasaulinėse menų ir 
technikos parodose Paryžiuje 
(1937 ta., didysis aukso 
medalis) ir New Yorke (1939 
m.)”.

„... čia surinkti ne tik nuos
tabūs Lietuvos meistrų sak
raliniai darbai, — čia plazda 
kentėjusios, kovojusios ir daug 
bandymų pakėlusios Tautos 
dvasia” (arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius). Šis albumas 
randamas Internete: http:// 
www.nerisena.lt/buracas.

Turinio santrauka: arkiv. S. 
Tamkevičius. Skaitytojams. A. 
Stravinskas. Įžanga. Balio 
Buračo autobiografija (faksi
milė). Pirmoji dalis: Kryždir- 
biai ir Dievdirbiai A. Stra
vinskas apie Vincą Svirskį. 
Žemaičių ir kt. dievdirbiai ir 
kryždirbiai. Kiti liaudies me
nininkų sakraliniai kūriniai. 
Antroji dalis: XVIII — XX A. 

Trys nauji, įdomūs žodynai
-iizl (nt u'irjsM ėt.iisl.-i ^ioinev

Daugumas gerai žinome, 
kad mokėti anglų kalbą dabar 
yra būtina Lietuvos studen
tams, verslininkams, diploma
tams ir mokslininkams. Todėl 
Lietuvoje vis daugiau lei
džiama ir įvairių anglų kalbos 
žodynų, vadovėlių, skaitymų 
bei pratimų.

Ir šiais metais tokių žodynų 
derlius yra ypač įdomus: jau 
išleisti trys labai reikalingi 
žodynai. Juos čia ir suminė
sime.

1. Bronislovas Piesarskas, 
Didysis anglų — lietuvių kal
bų žodynas. Antras leidimas. 
Alma Littera, Vilnius, 1999, 
1156 p. (Apie 100,000 žodžių).

2. Martin H. Manser, Anglų
— lietuvių kalbų kasdienių 
frazeologizmų žodynas. Alma 
Littera, Vilnius, 1999. 435 p.

3. Bronius Masiokas, Lietu
viški posakiai ir jų amerikie
tiški atitikmenys, Raguva 
Pren, Aurora, Colorado, 1999. 
XIV ir 227 p.

Pirmasis tikrai yra didysis, 
nes tokio didelio anglų-lie
tuvių kalbų žodyno dar nėra 
buvę. Noriu priminti Draugo 
skaitytojams, kad normaliai 
žmogus vartoja apie 5,000 
savo kalbos žodžių. O garsiojo 
The New York Times sekma
dienio laidoje rasime apie 
50,000 žodžių. O šiame Pie- 
sarsko žodyne yra net 100,000 
žodžių. Galima sakyti, tai jau 
išsamus anglų-lietuvių kalbų 
žodynas.

Pažvelkime tik į porą šio 
stambaus žodyno lizdų.

(p. 322): eye [ai] n /akis. Čia 
rasime 6 pagrindines žodžio 
eye reikšmes ir net 41 (!) 
idiomą su žodžiu eye. Pvz., to 
keep a skarp — ^on) —' 
„atidžiai stebėti, prižiūrėti".

(p. 421): heart [ha:t] n/ 
širdis. Čia duodamos 9 
reikšmės, o po to — 14 idiomų 
su žodžiu heart. Paskutinis 
posakis (idioma) yra toks: my
— was in my mouth — „man 
iš baimės širdis iškrito”.

Žodžiu, puikus, tikslus žo
dynas, kuriame rasime (be
veik) viską, ko reikia studen

klai. Tai pagrindinė albumo 
dalis — stogastulpiai, ko
plytėlės, kryžiai. Antroji dalis 
suskirstyta į 22 skirsnius, iš 
viso 465 puslapiai fotografijų 
ir trumpų tekstų (šėši jų — 
Balio Buračo). Algis Gaižutis, 
Gyvoji kryždirbystės tradicija. 
Balio Buračo gyvenimo ir 
veiklos pagrindinės datos bei 
periodai. Ą. Buračas. Santrau
kos anglų, prancūzų, vokiečių, 
ispanų ir italų kalbomis. Rink
tinė bibliografija. Administra
cinė vietovardžių rodyklė (pa
gal senąsias apskritis). P. 
Mantnieko Lietuvos žemėlapis 
(su Lenkijos okupuotu Vil
niaus kraštu). Abėcėlinė vieto
vardžių rodyklė. Asmenvar
džių rodyklė.

Knygoje randami Antano 
Stravinsko straipsniai „Mažo
sios Lietuvoj kryžiai” ir 
„Geležiniai (kaltiniai) kryžiai” 
yra kompaktiški, informaty
vūs. Iš kitų veikalo talkininkų 
pažymėtini: vertėjas į anglų 
kalbą Algis Tomas Geniušas, 
rodyklių sudarytojai K. Bu- 
račienė-Valentienė ir Agnius 
Urbanavičius, dailininkas Al
vydas Lydyga.

Fotografių išdėstymas este
tiškas, patogus žiūrėti. Prie 
kiekvienos yra užrašai lietu
vių ir anglų kalbomis; vietovė, 
nuoroda į archyvus, bet nėra 
datų. Pagal leidyklą ir knygos 
sudarymą^ veikalas galėtų bū
ti prestižinis, reprezentacinis. 
Tik jau albumo išvaizda pras
ta: pigūs juodo audeklo kieti

tui, mokslininkui, verslinin
kui, žurnalistui ir vertėjui.

Antrasis žodynas yra irgi la
bai reikalingas ir naudingas, 
nes kalbų idiomos yra sunkus 
riešutas, ypač rūpestingiems 
vertėjams.

Iš tikrųjų panašios paskir
ties žodynas jau buvo išleistas 
1995 m. JAV. Tai a.a. Eveli
nos Kolupailaitės-Masiokienės 
ir Broniaus Masioko sudary
tas anglų-lietuvių kalbų idio-, 
mų žodynas, tik keistu vardu: 
It ain’t exactly so. Masiokų 
žodynas daug didesnis: jame 
yra 9,080 idiomų, o Masnerio 
žodyne — tik 2,139 — dau
giausia britų, Anglijos.

Mano nuomone, dabar kokia 
nors darbo grupė (anglistų ir 
lituanistų) turėtų „suženyti” 
Masiokų ir Masnerio žodynus 
— tai būtų puikus anglų- 
lietuvių idiomų žodynas.

Trečiasis žodynas galima 
būtų laikyti Masnerio žodyno 
„pervertimai” iš kitos pusės, 
nes čia duodamos lietuvių kal
bos idiomos ir jų amerikie
tiškieji atitikmenys. Iš viso 

, 2,906 idiomos, čia pavadintos 
posakiais.

Visi šie trys nauji žodynai 
bus labai naudingi anglis
tams, lituanistams, mokslinin
kams, studentams, diploma
tams, redaktoriams ir žur
nalistams.

Antanas Klimas

viršeliai su prilipdytomis bal
to popieriaus etiketėmis. Jokio 
apsauginio aplanko. O kai ku
rie nauji leidiniai pastaruoju 
laiku pasirodo su meniškais 
viršeliais (Pvz. „Kaimo trobe
sių puošmenys”, išleista Moks
lo ir enciklopedijų leidyklos).

Al- ' kad su šiuo albumu 
siek. iviejų tikslų! įamžinti 
stam1 Balio Buračo paliki
mo c r aprūpinti tokiu vei
kalu kilų kraštų mokslininkus 
bei meno mėgėjus. Pirmasis 
tikslas maždaug pasiektas, tik 
knyga per brangi krašto bi
bliotekoms. Antrasis tikslas 
pasiektas ne taip, kaip rei
kėtų. Visų pirma1 "trijų kilo
gramų knyga neparanki dalin
ti per ambasadas ir konsula
tus, ir per brangi. Buračo ir 
kai kurie kiti tekstai duoti tik 
lietuvių kalba, tad šiuo atveju 

- 'Gi(pasidarot ‘nereikalingi.111 Foto
grafijų per daug, Ir flė Visos jos 
geriausios kokybės. Pakaktų 
jų gal 300-400. Reikalingi ge
resni viršeliai. Tačiau šioje 
knygoje jau yra viskas, ko 
reikėtų mažesnei reprezenta
cinei knygai: angliški parašai, 
santraukos. Žemėlapio reikėtų 
naujesnio ir ryškesnio, tik su 
tais vietovardžiais, kurie pa
minėti knygoje. Ar nebūtų tik
sliau versti kryždirbystę į 
„The art of Cross making?” 
Sumažintos apimties ir page
rintos išvaizdos knyga gerai 
patarnautų Lietuvos kultūros 
diplomatėms —■ ponioms ar 
panelėms atašienėms ir ata- 
šaitėms. Pirktų ją ir turistai 
Lietuvoje.

Jurgis Gimbutas

Naujas Baltistikos 
žurnalas

1995 metais pasirodė naujo
jo baltistikos žurnalo, pava
dinto Res Balticae, pirmas to
mas. Žurnalas redaguojamas 
Italijoje, atsakihgi redakto
riai: profesoriai Pietro U. Dini 
(Pisa) ir Nikolai Mikhailov 
(Udine). Nuo pradžios aukštos 
kokybės medžiaga buvo skirta 
į tokius skyrius: „Baltištica”, 
„Prutenistica”, „Lituanistica”, 
„Lettonistica”. Redaktorių pa
stangomis buvo įmanoma pas
kelbti straipsnius, parašytus 
maždaug visų žymių pasaulio 
baltistų.

Neseniai pasirodė jau penk
tas šio žurnalo tomas. Sky
riuje „Baltištica” išspausdin
tas Sauliaus Ambrazo Svarbus 
darbas „Lietuvių ir prūsų kal
bų santykiai žodžių darybos 
požiūriu”. Ypač pažymėtina 
šiam tomui specifinė sekcija, 
pavadina „Archivum I”, skirta 
vokiečių baltistui Eberhard 
Tangl (1897-1979) ir jo dar
bams.

Džiaugiamės, kad kolegos iš 
Italijos taip gražiai pratęsia, 
tradiciją pradėtą žurnalu Stu- 
di Baltici 1931-ais metais 
Linkime jau penkiamečiu: 
žurnalui visokeriopos sėkmės.

r
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