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PETRO KLIMO ATSIMINIMU KNYGA
PRANAS

Petras Klimas, Iš MANO ATSI
MINIMŲ. Išleido Juozas Kapočius
1979 m. Spaude Lietuvių Enciklo
pedijos spaustuvė Bostone. Leidi
nys didesnio formato, kietais vir
šeliais, 416 psl., kaina 12 dol.

ČEPĖNAS

aplinkybių verčiami, turėjo tęsti
visuomeninį ir politinį darbą ne
tik už save, bet ir už tuos, ku
rie pasitraukė į Rusiją. O darbo
buvo per akis — mokyklų stei
gimas, lietuviškų vadovėlių paren
gimas, būtinos politinės literatū
ros ruošimas, įvairių memoran
dumų rašymas ne tik vokiečių ka
rinei valdžiai, Vokietijos vyriau"- 1 "- T * ^ prezidentui W. Wilsonui ir kt
^.„oifc atsiminimuose P. Kli
mas įdomiai aprašo, kaip jis 1916
m. pradžioje pats vienas paraše,
išspausdino ir per patikimus as
menis išplatino Lietuvoje pirmą
jį atsišaukimą prieš vokiečius, ku
riame jis pirmukart iškėlė šūkį į
tautą „Tegyvuoja susipratusi ir
laisva Lietuva" ir dėl didesnio
įspūdžio tą atsišaukimą jis pasira
šė „Laisvosios Lietuvos kovoto-

veiklą, pasirodant su vaidinimais,
chorais ne tik Marijampolėje, bet
ir tolimesnėje apylinkėje, keliant
žmonių tautinį susipratimą. To
liau P. Klimas aprašinėja, kaip
jie — gimnazistai 1908 m. pra
dėjo hektografu spausdinti laik
Neseniai (1979 m. pradžioje) raštėlį „Mokinių Draugą", kuris
Lietuvių Enciklopedijos Leidyk skatino jaunimą šviestis, lavin
la Bostone išspausdino mūsų žy tis ir dirbti visuomeninį darbą.
maus diplomato ir Vasario 16 d.
Bet netrukus caro žandarai su
akto signataro Petro Klimo kny sekė apie, jų manymu, „pavojin
gą, antrašte „Iš mano atsimini gą mokinių politinę veiklą", nu
mų". Knygoje yra įdėtos trys P. kreiptą prieš Rusijos galingąją
Klimo nuotraukos ir knygos pa imperiją. P. Klimas su savo drau
baigoje yra išspausdinta pavar gais gimnazistais, leidusiais tą
džių bei vietovardžių rodyklė. At laikraštėlį, buvo areštuoti, iš gim
siminimų knyga suskirstyta į 41 nazijos pašalinti ir 1909 m. visi
skyrių, kurie apima P. Klimo gy jie buvo teisiami. Bet adv. A. Bu
jai .
venimą nuo pat jaunystės, jo vi lotai sumaniai jų bylą ginant,
Be daugelio kitų darbų, 1917
suomeninę bei politinę veiklą, teismas visus juos išteisino, o gim
m., gavus iš vokiečių valdžios lei
Lietuvos Nepriklausomą valsty nazija vėl juos priėmė atgal
dimą leisti laikraštį „Lietuvos
bę atkuriant, jo dalyvavimą vi mokslą tęsti.
Aidą", P. Klimas buvo to laik
sose svarbesnėse Lietuvos diplo
P. Klimas, studijuodamas tei
raščio faktinasis redaktorius
itmatinėse derybose ligi jo pasky sės mokslus Maskvoje, buvo vie
beveik
kiekvienam
numeriui
jis
rimo nuolatiniu Lietuvos atstovu nas svarbiųjų „Aušrinės" žurna
:
parengdavo
labai
vertingų
pradžioje į Italiją, o paskui — į lo redaktorių ir bendradarbių.
straipsnių. Deja, tų straipsnių
Prancūziją.
Ligi „Aušrinės" ir vėliau „Atei
daugumą vokiečių cenzūra iš
P. Klimas savo atsiminimų ties" žurnalų leidimo, lietuvių
braukdavo.
įžangoje Žmogus istorijoje labai moksleivių savišvietos kuopelių
Toliau P. Klimo atsiminimuo
kukliai nusako savo atsiminimų buvo ne tik Lietuvos gimnazijose,
se
yra aprašyta 1917 m. Lietu
tikslą ir vertę, rašydamas, kad bet ir Latvijos bei Rusijos mies
Redakcijos pastaba. Įvairiais versiteto kolektyve pagimdo įsi
vių
Vilniaus konferencija, Lietu
„Kaip smiltelė viena prie kitos tų gimnazijose, kuriose mokėsi
rusų invazijų ir okupacijų laiko tikinimą jog TSRS MA įstaigų I J J į ^ ^
vos
Tarybos sudarymas ir kelias
^ fr { ^ v i e n a s lietuviškas jaunimas. Bet centra
tarpiais daug brangaus ir istori ir Prezidiumo asmenyje Vilniaus j ž
į Vasario 16 d. Nepriklausomy
bendruomenės daly- lizuota moksleivių ir studentų
bės akto pasirašymą. Čia jis pla
nio Vilniaus universiteto turto umversitetas turi dideli draugą ir ^ _
veikla buvo pradėta tik 1910 m.,
kūrė
T&
g į n(>_
čiai
nagrinėja visus sunkumus ir
buvo pagrobta ir išvežta į Rusiją. pagelbininką. Todėl mokslines vi- ^
^
^ ^
JgSn
padėti pradėjus leisti "Aušrinę", kuri,
kovas su vokiečių karine valdžia
Vilniaus universiteto 400 metų suomenes vardu mes manome,
-g lietuuių
tautos istorijos, kaip Klimo nuomone, yra išvariusi j dimą iš vokiečių okupacinės vai- dvarus ir t t
ir
Vokietijos imperine vyriausybe,
jubiliejaus proga vilniečių oficia jog dera ir tikslinga įskelti se-j f . s u manim
^ ^ n u f f e . antrąjį „Aušros" barą Lietuvos! džios, aplankė dalį Suvalkijos ir i Šių įdomių P. Klimo atsimini
ir
o
taip pat — Lietuvos Tarybos
liai yra paprašyta Universitetui kanų principingą istonnio p l a n o į ^ mano
Uikotar- jaunuomenėje, nes pvz., 1914 m.'aprašė iš vos praūžusio karo savo mų dalis apie vokiečių okupaci
m m i t m
priklausanti turtą grąžinti api klausimą.
. „
„Aušrinės" buvo spausdinama j įspūdžius ir šiurpulingus vaizdus jos pradžią Pirmojo pasaulinio narių principinius nesutarimus ir
plėštam savininkui. Atitinkamą
Kaip žinoma, 1832 m. NikaloTrečiame ir tolesniuose sky- 3.250 egzempliorių. Greta „Auš-j bei vokiečių įvestą administraci-j karo metu, 1935 m. buvo g - ^ ė l Vasario 16 d. akto ir vėliau
dokumentą ir jo komentarą* skel jaus I valdymo metu, universite- j riuose autorius glaustai, bet įdo- rinės" 1911 m buvo pradėtas'nę tvarką. Greta niūrių pasako- spausdinta žurnale „Naujoji Ro- — d e I parinkimo karaliumi Lracho
bia pogrindinis Vilniaus univer tas buvo uždarytas, o jo turtas iš
- R e i k l a pabrėžti, kad tokio
miai aprašo carinio valdymo me leisti ir moksleivių Žurnalas „Atei- į jimų blyksteli ir gražiosios Dzū- muva", o 1969 m. — pakartota
siteto leidinys "Alma Mater", vežtas iš Lietuvos ir išdalintas
j ištisinio aukščiau suminėtų rvyto
Marijampolės
gimnazijos tis", sujungęs katalikiškąjį jauni-! kijos gamtos subtilūs aprašymai,. JAV „Darbininke".
1979 m., Nr. 1. Visą tą medžiagą įvairioms įstaigoms. Be to, ir vė
j kurie tiktų dėti ir į mokinių skaiKaip žinome, Pirmojo pasauli-; k u * aprašymo, iki šiol mes^oar
moksleivių nuotaikas,
mokinių mą.
iš minėto leidinio čia persispaus- liau, prieš I-jį pasaulinį karą, o
Atsiminimų dešimtas ir vie-'tymų knygas. Savo aprašyme jis, nio karo metu daug lietuvių in- neturėjome. Todėl, kūne nori sąsavišvietos kuopelių veiklą, o po
dinam, apie vilniečių pastangas taip pat ir jo metu, carinė vyriau- j 1905 m. revoliucijos, truputį pa nuoliktas skyrius paskirtas 1915 j kaip istorikas, pateikia istorinių teligentų pasitraukė iš Lietuvos į ™ o n m S a i suprasti Vasario 16 d.
ir jų komentarus painformuoda sybė tęsė Lietuvos kultūrinių ver- į sikeitus politinėms sąlygoms — m. vokiečių okupacijos pradžiai.' duomenų apie aplankytus mies- \ Rusiją. Tada Vilniuje pasiliku-! a k t 0 ^ ^ i r Wusti P3"1* I i e t u "
mi ir mūsų skaitytojus.
(Nukelta į 2 pd.)
tybių grobstymo politiką. Tarp | lietuvių mokinių būrelių
viešą Tuo metu P. Klimas, gavęs lei-ltelius, bažnyčias, piliakalnius, šieji lietuviai veikėjai, gyvenimo
išvežtojo turto ypatingą vertę tu•
rėjo
retos senos knygos.
TSRS Mokslų Akademijos
Respublikos ir universiteto vi Apie tai plačiai žinoma kaip res
Prezidentui — akademikui
W U 400-tųjų metų Jubilieji ALMA MATER reikalus? Ne-!pažymėta ir Laiške, kėlė šį klau- li — reikia jos norom nenorom
suomenė
teikia
didelę
reikšmę
Aleksandrovui A. P.
publikoje, taip ir užsienyje. To- nio valstybinio komiteto narys, jaugi jam jo trokštama karjera simą. Taikos sutartyje buvo pa atsisakyti. O minėti tokį Jubilie
1918 m. Lenino "Dekretui apie| d ė l > sapnnXaįMt
žymėta, kad iš Lietuvos išplėšti ir jų labai nesinorėtų... Bet tas pra
v e l i r vėl iškynusipelnęs LTSR
kultūros — švarinau už viską.
Giliai gerbiamas Anatolijau
evakuotas ir išvežtas už Lietuvos į l a k l a u s i m a s , kodėl gi iki šio lai,.,.
v. 11 •
i i : išgabenti į Rusiją kultūriniai is- keiktas užsienis!... "Tarybų valšvietimo darbuotojas n .
Bet palikime ši klausimą kol|_°_._,., .
. , , . . . . ».Petrovičiau!
ribų valstybines, visuomenines i r į k o p i l n a i n e i g y v e n d i n t a s Lenino
toriniai ir meno vertybės turi bū- džiai Lietuvoje ne tas dabar rūpi..
Doc. L. Vladimirovas
kas
nuošaliai.
Grįžkime
prie
savininkui Minėti universitetą — tai kažką
1979 m. rudenį Vilniaus Dar privačias įstaigas... pagal kun j dekretas.
W U mokslinės bibliotekos di Laiško TSRS MA prezidentui. ti grąžinta tikrajam
bo raudonosios vėliavos ordino V. visos carizmo pasisavintos verty- Į M e s j s i t i k i n e j k a d j ū s s u p r a s i t e rektorius, nusipelnęs LTSR kul Laiške paminėta tik nedidelė ru- —Lietuvai. Tiesa tai buvo tik su priminti apie jėzuitus... Nebūtų
sime Lra*iiiiit~ici LIIV n L u i u t i c i w - '
..
•
.
•
.,
jokių minėjimų, bet tas nelem
Kapsuko universitetas, vienas iš bes turi būti grąžintos Lietuvai, j pa d ė t i e s rimtumą. Primygtinai tūros veikėjas.
r
,
.
.
.
,
.
_
.
.
tartis,
kurias
beveik
visuomet pa tas Junesho.
T
IŠ tikrųjų dalis senojo Vii- i prašome Jus peržiūrėti klausimą
seniausių mūsų šalies universi
Fil. m. k J. Tornau sų pagrobta Lietuvos kultūrinių . ^ ' _
,mažiausiai
_
,
™
ve
. ,, .,
vvkdymą
galvoja
tetų, nutarus TSRS CK švenčia niaus universiteto turto buvo grą-i: apie paminėtų knygų rinkinio
Blogiausia, kad apie šio uni
T. _
T a r a un a
neprieinama
Lietuvos
istorikams
TĮT.
~
e
rtybių dalis. Lietuvos Metrika,™™
j ? J *vertybes
'
S j—
f versiteto sukakų' rašo ne tik už
žinta dvidešimtaisiais metais, da- grąžinimo galimybę Vilniaus unisavo 400 metų sukaktį.
Sugrąžinti ^išvogtas
Pogrindinio žurnalo "Alma ir teisininkams, vertingiausi meI Tarybų valdžiai buvo pats sun sienio lietuvių, bet ir ta vadi
Ruošiamasi jubiliejui, pažy lis —po II pas. karo, betgi dar •versitetui. Toks žingsnis turėtų
no paminklai, šiuo metu netei
kiausias dalykas. Čia nepadėjo nama "didžioji spauda"
mint stiprėjančią tautų draugys daug istorinių vertybių iki šiol milžinišką politinę ir propagan- Mater" 1979 m, Nr. J, redak
Ir va
sėtai laikomi Ermitaže bei kituo
net ir didžiausias Tarybų Rusi gystes mini....
tę, patvirtinant neginčijamą so laikomos įvairiose įstaigose. Taip dinę reikšmę. Jis neabejotinai pa- cijos patsaba. Šis Laiškas, mūse Rusijos muziejuose, — toli gra
'•
jos autoritetas — Leninas, jo dek
cialistinės santvarkos pirmenybę. TSRS Mokslų Akademijos fun- darytų teigiamą įtaką draugys- mūsų išverstas į lietuvių kalbą,
Nenorime
būti
blogio
prana
žu
nepilnas
sąrašas
tų
neįkainuo
retas. Kai reikia atitaisyti skriau šais. Bet tai, kad iki šiol reikalai su
palyginus su buvusiomis visuome damentalinėje bibliotekoje (Le- tės stiprinimui tarp TSRS tautų yra teigiamas dalykas. Tie, kurie
jamų meno bei kitokių vertybių,
dą, didžiajai rusų tautai nieko išplėštu universiteto tur\o graži
ninėmis formacijomis, kurias uni ningrade) yra ypač vertingų kny- j r suteiktų pagarbą rusų tarybi- ji paraše, šiuo atveju verti pagar- , .
,,
gų
rinkinys,
priklausąs
Vilniaus
nei
tautai.
versitetui teko pergyventi per sa
u
-T-1 i i. • L •-• L J
xkurias rusų valdžia grobstė per nereiškia ir Leninas! Visokiais nimu nepajudėjo iš vietos, kelia
Tik labai keista, kad po šiuo ,
..
*•
vo 4 istorijos amžius. Universite universitetui ir pervežtas į Peter- į Mūsų kreipimasis
pagrįstas bos.
, .Y,
J T u-l- •• • i
beveik pusantro šimto metų o-,._ ,
nesmagias mintis: vargu ar vagis
laišku
nėra
paties
Jubiliejines
ko,
.
f
,
.
,
.
. v,.,
išsisukinėjimais, delsimais ir aptas stengiasi stiprinti mokslinius burgo universitetą, universitetą • klausimo svarbumu ir nuoširdžiu
. . . i
»:. 1
T^O kupacmi
laikotarpi. Ypačx aide-,
,. ...
. ,
, ., r atsižvelgs į Jubiliejų....
r
pirmininko, Lietuvos I V , .
...
,J"
.
,
gaudmeiimais
buvo
sulaikvta
J
ir draugiškus ryšius su šalies uni uždarius. Tarp jų yra lietuvių į noru pabrėžti didelius Lietuvos misijos
„ J
.
».' r- * v i nnepavykusių
masiniai grobstymai
vykometų
po ų .
,»_/., , , ' ,..
1831
ir
1863
.
^ ^ „,„,„
bei kitos
Laiške prezidentui išdėstyti ir '
versitetais ir moksliniais centrais, bibliofilų, pagrindinių Vilniaus pasiekimus Tarybų valdžios me- R Komunistų partijos Centro Ko-1 n f l7r v*,,^,
1 1 ( . i l ., 1. W 1 „ iru-iAi:„k,„.^ Ltetiux>$
bes. TaipMetrika
atėjo 1940
metai,vertykada
miteto sekretoriaus L. Šepečio pa sukilimų, kada sukilėliai buvo
tokie
motyvai — propagandiniai,
rašo. Nejaugi LSepetys, neseniai
o taip pat gauna visokeriopą pa- universiteto fundatorių, knygos, j tais kultūros ir mokslo srityse.
, ,.
• .
ii
i žudomi arba tremiami i Sibirą buvo pagrobta ir pati Lietuva. kurie atitinka dabar skleidžiamą
buvęs kultūros ministru, o dabar,
. . . . . .
.,.
galbą iš jų, sprendžiant princi- kaip Sigismundo Augusto, Geor
j
,.
,J
! kada vyko kolonizacija ir rusui Prasidėjo ne pavogtų vertybių ideologiją. Be to, Lietuva jau ne
Su pagarba
užimdamas tokį aukštą postą
pinius mokslo ir specialistų pa gijaus Albiniuso (XVI a.), Leono
kacija. Ką nesunaikino, ko ne grąžinimas, o naujas vagysčių e- "buržuazinė", minėtos vertybės
Vilniaus
universiteto
rektorius,
Sapiegos, Radvilų (XVII a.) ir kt.
partijos viršūnėje ir tapęs uniruošimo klausimus.
tapas. ..
lieka toje pačioje valstybėje... Žo
LTSR MA akademikas, I versiteto Jubiliejinės komisijos nusiaubė, tą išvogė, išgrobstė,
knygų
Tarybų valdžios metais nema Kultūrinė istorinė šių
Bet štai Jubiliejus! Ir dar koks džiu, nebėra jokių "kliūčių", jo
įdomu,
kuo
didžiuotųsi,
sakvSociahnio darbo didvyris : svarb aus a figūra, nesirūpina iš• «
r
žą pagalbą, ruošiant aukštai kva reikšmė Lietuvai labai didelė, nes
—400 metų! Kad Vilniaus uni- kio preteksto neatsižvelgti į Laiš
Prof
Ar
1
Vtihilii.t
i
v
.
i
V
..
„
y
s sim, Ermitažas, jei visos pagrobrrof. ar. j . Kubilius piestomis mūsų kultūros vertybe-.
'
, . 72J
*„JL ;»-CA '<lifikuotus mokslinius kadrus, su jos liudija apie mokslo, kultūros,
.„.
_^..
i
..^
., ...
. .
i• '
tos vertybes butų gražintos teise- versitetas ne seniausias v'soje da- ko skeltus reikalavimus. Lieka
TT .
tvarkant universiteto mokslinių skaitymo paplitimą. Visi šie leidi
bartinėje Tarybų Sąjungoje, — laukti.
Universiteto partijos komiteto mis? Nejaugi jam svarbiau ne- tiems jų savininkams?!
įstaigų tinklą ir stiprinant jų niai turi atitinkamus knygos
sekretorius, nusipelnęs LTSR turėti jokios "dėmelės" svetimos Lietuva, sudariusi Taikos su- šis sukurtas mitas išsisklaidė kaip
Ką gi, pažiūrėsime, kokie bus
mokslinę bazę, suteikė TSRS ženklus, nurodančius jų priklau
mokytojas valdžios akivaizdoje ir tuo pre- tartį su Tarybų Rusija, kaip jau į dūmai: falsifikacija perdaug įžu-1 rezultatai.
Mokslų akademija. Visa tai uni- somybę Vilniaus universitetui.
Doc. K. Poškus i tekstu aukoti gyvybinius mūsų

Kente*n£

Vilniečiai prašo grąžinti
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Šeštadienis, 1979 m. birželio mėn. 2 d.

Nauji leidiniai rtV

i Atkelta i* 1 paU

„maišto" ir Vilniaus užėmimo,
• T H E BALTIC STATES IN
P. Klimas aprašo visas Lietuvos
vių kovas su okupacine vokiečių
JUOZAS
PRUNSK1S
PEACE
AND WAR 1917-1945.
diplomatines pastangas
Tautų
The Baltic States
valdžia, turėtų labai dėmesingai
Edited by V. Stanley Vardys,
Sąjungoje atgauti Vilnių ir Vil
šiuos P. Klimo atsiminimus per
in Peace and War
Romuald J. ^ ynas. The Pennniaus sritį bei Tautų Sąjungos
r
skaityti.
Energingas
ir
kūrybingas
kun.
niversity
Press,
sylvania
Sta
•
mėginimus 2eligowskio sudarytą
1917-1945
Kitus atsiminimų skyrius skai
•nd London.PubUniversity Ps
nenormalią padėtį išspręsti ple Algimantas Kezys, S.J. su savo
tant, išryškėja plati ir labai ver
lished with t o cooperation of
&*9C0y
biscitu. Bet ir dėl plebiscito abiem talkininkais susuko naują kultū
tinga P. Klimo diplomatinė veik
V. SsaNey Vartys,
rinį
filmą
—
apie
kompozito
į the Association fc>r the Advancešalim nesutarus, Tautų Sąjunga
areJ
la užsienyje. 1918 m, pabaigoje
|ment of B . t i c Studies, 1978XeiRomoaM J- MbJuna*
pasiūlė Lietuvai ir Lenkijai pra riaus Vlado Jakubėno gyvenimą
jis buvo paskirtas Lietuvos dele
ir
kūrybą.
dinys
didesnio
formato,
240
psl,
dėti tiesiogias derybas dėl Vil
gacijos nariu Versalio taikos kon
Filmas maždaug pusės valankietais viršeliais.
niaus ir jo srities, vadovaujant
ferencijoje Toje delegacijoje P.
toms deryboms P. Hymansui, dos, bet labai ryškiai supažindiKnygų anglų kalba apie Bal
Klimas buvo vienintelis asmuo,
Belgijos
atstovui
Tautų
Sąjungona
su
mūsų
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Grįžęs iš Versalio Taikos kon ir jo artimieji sugebėjo juos per
Maapaev during 1917 (Olavi
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tas, ką akys pagauna ekrane,
tebevykstančius karinius susidū
Phase (Charles L. Sullivan), The
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instrumento detalę, tai patį mu liaudies motyvų jis ieškojo iš se-1 liktas pirmas didelis darbas. the Wars: The Baltic States bepriklausomybei. Savo atsimini
Pabaigai dar noriu suminėti, zikantą, įsijautusį į grojamą da nų, dar 19 šimtmetyje vokiečių j Verti padėkos filmo kūrėjai. J. tween Nazi Germany and Soviet piešė ses. M. Mercedes. Išleido
muose P. Klimas taip pat tiksliai kad P. Klimo visuomeninė ir vė lyką. Dainas išgirstame, žiūrėda išleistų, dainų rinkinių. Jo sukur-į Kreivėnas siūlė surinkti gausias i Russia (Alexander Dallin), Great Lietuvių katalikų spaudos drau
aprašinėja ir padeda mums su liau diplomatinė veikla buvo ly mi į jas atlikusios sol. V. Jonus toji muzika gera, joje jaučiamas! Jakubėno muzikos kritikas, iš-! Britam and the Baltic S: %tes, gija 1979 m. Spausdino "Draupi asti tų įvykių reikšmę beatsi- dima kalinimų ir kančios. Dar kaitės paveikslą ar stebėdami, kaip, susimąstymas,
kontempliacija.; leisti jo monografiją,
1938-1939 (David M. Crowe ; igo" spaustuvė. Leidinys pradesteigiančiai Lietuvai.
gimnazistą jį kalino rusų žanda- dainuoja sol. D. Stankaitytė; jos! Tai lietuviškumo pažymys. Bet jo
Papildydamas Kreivėną, prof. ;Jr.), General Hans von Seeckt j damas popiežiaus Jono Pauliaus
1919 m. Lietuva išvarė iš savo rai, Pirmojo pasaulinio karo me balsui skambant, parodoma ir ji, kūryboje nėra uždegančių pro J. Žilevičius pabrėžė, kad Jaku- i and the Baltic Question (Julius įII žodžiu žurnalistams. Paskui
krašto Raudonąją armiją, o 1919 tu — vokiečiai okupantai. Ant- bevaikščiojanti vandens pakran veržių
bėnas buvo europinio masto P. Slavėnas), The Bakic Entan- duodami Chicagos arkivyskupo
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Kūrinio gale Jakubėnas mėgs- kompozitorius. Muzikologijos ar te: Phantom or Realily? (Edgar kardinolo J. Cody, vysk. V .
kus (rusus ir vokiečius). Sių visų čiams naciams pietų Prancūziją Pagal muzikos turinj ekrane ste- į ta pereiti į kitą tonaciją, lyg pri chyve yra daug jo iškarpų, laiš Anderson). IV. World War Brizgio, Marijonų provinciolo
įvykių diplomatinėje veikloje la- okupavus, P- Klimas 1943 m. bime paukščius, plaukiojančias ; statant naują pasaulį. Jo būta gi kų, daug medžiagos monografi H and the Baltic States: The kun. J. Dambrausko, MIC, Ulibai aktyviai dalyvavo pats P. Kli- vėl buvo areštuotas ir per ke- anteles, ošiančius miškus ar ma liai tikinčio žmogaus, ir jo kūry jai, kurią reikalinga paruošti. I Baltic Question in World Politics nojaus gubernatoriaus J. R.
liolika Vokietijos kalėjimų buvo tome akompanuojantį A Vasaitį, boje palikta religinės ideologijos
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Pluoštelis atsiminimų Draugo 70 metų
ir Draugo kultūrinio priedo
30 metų sukaktį minint
Pažintis su "Draugu" prasidė
lia to reikėdavo parūpinti kai ką
A. TYRUOLIS
jo prieš 30 metų, kai 1949 m.
ir iš visuotinės bei palyginamo
vasarą buvo skirta pasiekti vaka
sios literatūros, pvz. apie Thomą
rinį Atlanto krantą ir išsikelti
Manną, Rilkę ir Kafką, Dylan
Xew Yorke. Bet tame didmiesty kiek ilgesnių atostogų iš knygy Thomą, Robert Frostą, Ševčenko,
tą vasarą užtrukom labai trum no, buvo progos arčiau susipa Adomą Mickevičių
(sukakties
pai, 0 jau kitą dieną traukinys žinti su pačia Chicaga, pakeliau proga 1955 m.) ir kt
nešė mus į Chicagą. Čia dar ne jant po šį didmiestį, jo parkus ir
Šis visuotinės literatūros dar
spėjus apsiprasti su Bridgeporto apylinkes. Taip ano meto "Drau bas "Draugo" puslapiuose to
gatvių neonų šviesom, vieną pa ge" atsirado panašūs
rašiniai, liau buvo tęsiamas, poetui K.
vakarę užeina "Draugo" redakto kaip "Lietuvių paminklai Chica- Bradūnui 1961 m. perėmus kul
rius dr. Juozas Prunskis ir sako: goj", "Laiko fontanas" (aprašy tūrinio priedo redagavimą ir sus
"GaT parašytum mums ką apie mas skulptūrinės grupės netoli tiprinus literatūrinę laikraščio
Goetb;ę kultūriniam priedui".
Chicacos
universiteto,
ame pusę. Ypač daugiau dėmesio bu
Redaktorius buvo gana jautrus rikiečių skulptoriaus Ix>rado Taf- vo atkreipta į poezijos vertimus
iš visuotinės literatūros. Bet įsi
dienos temoms, o tada kaip tik j to d?.rbo), ir kita.
buvo suėję 200 metų nuo to di- i Tuometinis "Draugo" kultūri- traukimas į "Lietuvių enciklope
džiojo vokiečių poeto gimimo, į nįc> pr įedo redaktorius buvo en- dijos" ir vokiškos bei angliškos
poeto, kurs nemaža ryšių turėjo j tuziastingas kelionių mėgėjas, spaudos darbus ("Der Grosse
su Lietuva. Iš tikrųjų priiiminti j tac Į }r b^dradarbio nepaleido be Brockhaus", "Lituanus", "Books
jį reikėjo jau vien dėl to, kad Lie-Į gjo^ pareigos atlikimo. ^Kelionė įjAbroad" ir kt.) mažiau bepaliko
tuva jam buvo davus kur R o m ą 1950-51 m. sąvartoj, š v . i l a i k o raštams "Draugui". Bet
kas daugiau, negu jis Lietuvai, į-1 vietų proga, atsimušė "Draugo" I ^ a r 196T* m - kelionė į Europą,
skaitant ir jos pagarsinimą. N a puslapiuose serija straipsnių, ku Šv. 2emę ir Egiptą buvo perleis
toks literatūros istorikas kaip W . riuose buvo aprašyti šios neeili ta per "Draugą" 12 aprašų. 1966
Schereris sakė, kad Goethės po nės kelionės įspūdžiai. Kaip ne-, m- kelionės, kaip piligriminės, raeziją paveikusios lietuvių liaudies syk ir paties redaktoriaus, tie I š^iai ilga serija pateko į "Laivą"..
dainos.-Rėzos lietuvių dainų rin- straipsniai buvo rašyti dar tebe-j 6 ** l ^ 7 ^ m. kelionė į Pirenėjų
kinį Goethe vertino irgi gana pa- keliaujant. Dėl to jie yra dau- i Pusiasalį vėl ėjo per "Draugo"
lankiai, 'mielai prisimindamas, Ljau korespondenciškai žumalis- kultūrinį priedą.
ką jaunybėj jam Herderis buvo t i n i o pobūdžio. Tai rodo ir pavaKai kurie eilėraščiai, dar anks
pasakojęs
dainas,
_ 2 h * i apie
a™. lietuvių
r..i..._ A
^ 2 «N uo taikos Ro čiau spausdinti "Drauge", pate
a\n»* , d i n i m a 5 >
dar Lessingo taip nuoširdžiai į- moj", "Audiencijoj pas Sv. Tėvą", ko ir į tretįjį poezijos rinkinį
vertintas.
"Svečiuose pas Romos lietuvius", (rinktinę) "Metų vingiai", kurį
Tarp sėdau prie Goethės, ir "Nuo Nicos iki Liurdo", "Įspū- 1963 - 64 m. sąvartoj išleido kun.
1949 m. "Drauge" — vyriausiuo džiai ir nuotaikos Paryžiuj" ir k t į' Pr Garšva, tuometinis ir Lietuju redaktorium tada buvo švie
'1951 m rudenį persikėlus į j viškosios knygos klubo vedėjas ir
saus atminimo Leonardas Šimu '/ New Yorką ir nutolus kone visu! "Draugo" moderatorius. O tuo
tis — atsirado ilgesnis rašinys tūkstančiu mylių, redaktorius sa pat metu iš New Yorko persikė
"Goethe ir mūsų laikai, Goethės vo pageidavimais pasiskardenda lus į Notre Dame, Ind., "Drau
baladės "Girių karalius" ver vo ir ten, kartkartėmis primin gui" teko parūpinti daugiau ver
timas ir kita. Ta pačia tema ir damas, kad jam reiktų poezi timų ir visuotinės poezijos, o il
tuo pačiu metu ar kiek vėliau jos ar šiaip literatūrinių rašinių- gainiui ir vieną kitą atsiminimą
kai kas buvo tekę ir kitiems laik Temų dabar duodavo ir naujoji iš pažinčių su kai kuriais žymes
raščiams, pvz. "Darbininkui" aplinka, dėl to šalia bendro po niaisiais mūsų literatūros ir kul
(Bosto.ie), "La;" ui" (Argenti būdžio ar sezoninių rašir/'ų apie tūros šulais.
noj), kur buvo atspaustas .rgi il Motinos dieną ar Kalėdas ar Ve
Bet valandėlei užmirškim tą
gesnis rašinys "Religinis elemen lykas poezijoj būdavo ir tokių asmeninės
apyskaitos trisdetas Goethės "Fauste".
kaip "Velykos Penktojoj alėjoj", šimtmetį, kai švenčiam rimtą 70
Pradžioj
"Draugo" kultūri 'Šekspyras Gielgaudo interpr^ta- metų sukaktį "Draugo" aplamai
<
niam priedui ypač reikėjo ir po C1JOJ
'Columbia universitetui | ir 30 metų sukaktį, kultūrinio
ezijos, ir ano meto mano eilėse, 200 metų" ir panašių.
priedo. Dėl to ir šis jo bendra
atspaustose "Drauge", tebesijaudarbis,
jungdamas savo sveikini
Tai buvo metas, kai šiame
tė tremties dvasia, kas matyti ir
mūsų mus ir linkėjimus prie daugelio
i%\ tokių pavadinimų, kaip "Iš- krašte ėmė suklestėti
kitų, taria:
literatūra,
blaškytos kibirkštys", "Žvilgsnis mokslinė
. , . . ir- grožinė
, .
,
•
atgal" "Kalnuose" ir kt Kai kas V1S d™&™ i r daugiau mūsų raSeptyniasdešimties sulaukus
nepasitraukus,
iš tu.eilių pateko ir į antrąjį ma- *&** č i a atsikėlus. Teko imtis ir' -Ir pensijon
------- »
Labų
vienmetis
siunčia
gausiai
no.jinKini "Kelionę", kurį išleido! k \ ) J « [«*™™
^ ^ P l ^ '
tuometinis Lietuviškos knygos * " • Tarp ten atsirado M. BirIr linki jis kuo širdingiausiai
keh
Ilgai dar skleisti raidžių
kluoo vedėjas kun. dr- K Matu- \**"%EL*J"*"
° , . <?
u
^
c
J
„
.
«
«
T
V
W
natai-1
*)>
IGhaudos
Ora
pro
aobis
,
šviesą —
3
larflš, rezidavęs "Draugo" patai
M.
Vaitkaus
ir
kitų
autorių
dar-'
Gfnt
tautos
laisvę,
Dievo
posė! Rinkinys originale buvo
tiesą.
pavadintas "Šventkelione", bet bų apibudinimai, vertinimai. 5alefdėjui tas pavadinimas nepati
ko, nes priminė tokius ne per ge
ri atrsloV reputacijos žodžius kaip
"Srarsnarė", ir paliko ne taip
jau poetišką "Kelionės" pavadi
nimą. O autorius buvo turėjęs
m*n*y piligriminę kelionę... Juk
ir pirmieji Amerikos ateiviai bu
vo piligrimais pasivadinę.
fCsrfp patys pirmieji švietimo
darbuotojai, atsiradę Chicagoj
dar 1949 m. rudenį, subruzdom
rupiruįs lietuviškojo jaunimo
švietimo' reikalais. Vieną kitą
rasinėj ta tema reikėjo paruošti
ir TDY?trgui". Taip atsirado "Lie
tuvių
jaunimo
auklėjimas",
"Mofftojų susirinkimas" ir kt.
TarT fcūvo pati pirmoji mūsų jau
nimo švietimo
istorijos už
uomazga, pirmiesiems naujosios
imigracijos pedagoginio darbo
atstovams atvykus į JAV. Jauni
mo švietimo tema tada teko ra
šyti if kituose laikraščiuose, pvz.
"Dffrmnmke", '"Vytyje" ("Ame
rikos lietrrvių jaunimas ir lietuvių
kalba") ir kitur. O "Draugui"
ir Iritokių temų, pasižiūrint, kaip
buvo ankstesniesiems mūsų imi
grantams (pvz. str. "Vaižgantas
svetur" ir k t ) .
-Draugo" pattattj Chteaftoje architektūrini* kampai. Architektas J K«vawNuotr J Kuprio
!-51 m. vasaromis, gavus Kov&Jikl*.

KOVOTOJUI

Nors ir kitos
Daug kitokių
' "Privalai stot
Savo sąžinės

svajonės subrendo,
troškimų širdy,
į kovą jau šiandien" —
balsą girdi.

Šitas balsas varpais skamba
Ir pakilti pašaukia st»iga.
Ir pakilt pašaukia staiga,
Virpa kraujas veržlus, akys

rytą

švyti

Būk visur, kur gyvenimas
verda,
Kur žiedus skleidžia laimė gražiau! —
Iš didžiosios raidės Tavo vardą
Aš krauju Širdyje įrašiau.
L.

VASARIS

MOTINOS

MALDA

— Tikiu į Dievą, —tyliai šnabžda lūpos,
Į žemės ir dangaus Kūrėją...
Tai mano motina prie kryžiaus klūpo,
Už sūnų pasimelst
atėjus.
Ją vis labiau prie žemės lenkia metai
Ir ant širdies sunkiau vis būnK..
Bet prašo ji ne sau geros sveikatos,
O man, paklydusiam jos sūnui...

.

Po senojo Vilniaus universiteto skliautais...
PRISIKELKIME!
V.

AUDRONIS

PAVERGTA TĖVYNĖ
Visam pasaulyje, visuos žemynuos
Praėjo unijų ir sąjungų laikai.
Tik tu, o mano mylima Tėvynė,
Lig šiol sukaustyta grandinėmis likai.
t

Visvr kalėjimai, lageriai ir smurtas
Neapykanta triumfuoja, meūė pasmerkta,
Kad laisvės šaukiantiems balsams
apkurtus.
Apakus šviesai, žūtų jau visa tauta.
ČIA LIETUVA
Kaip sunkų kryžių nešame vergovės
baudžiavą,
Ne vieną kartą klumpam po našta skriaudų,
Ir vėlei mums prabilti apie laisvę
draudžiama,
Kad nepakūtumėm į kovą jos vardu.
Bet laisvės spindulys,
Prablaivo sąmonę, iš
Kovų paveikslai prieš
Kaip amžiams gynėm

pro sutemas
ištryškęs,
miego kelia mus,
akis atgyja
ryškus,
savo iemę ir namus.

Vėl laimina kovotojus senutės motinos,
Vėl girdim Laisvės varpą, skambantį
visur:
"Šalin grobikai, kraujo upėm prisisotinę,
Jums nepavyks čia pragaro įhurt —
Greičiau keliaukite į savo smurto rojų —
Jūs žmogiškojo veido robotų banda!
Čia mūsų žemė — Lietuva — darbščių artoju, —
Neišsižadėsim laisvės niekad niekada!"

Kai nuodėmė į pačią širdį smelkias
Ir sąžinę skandina į gelmes,
Išbrisk tu iš klampynių ir iš pelkių,
Supurvintą drabužį nusimesk!
Tikėjimas, Viltis ir Meūė spindi
Nuo žemės pakraščių ligi Dangaus.
Pažvelk į Kraują
— Atpirkimo indą
Į didžią Auką
Dievo ir žmogaus.
Tai jis gyvenimą nuo amžių lemia,
Globoja, veda mus šviesos keliais.
Atsiųs Jis baltus angelus į žemę
Ir purvą nuo širdies nuplaus — atleis.
Jei tyrą atgailą kaip auką kuklią
Tu jnt altoriaus dėsi iš širdies,
Jis į tave pažvelgs — įvyks stebuklas —
Ledai, užslėgę širdį, sutrupės...
Ir tapsi tu skaistus tartum žiedelis,
Tavim gėrėsis Žemė ir Dangus, —
Tiktai iš nuodėmių, iš purvo kelias,
Iš pasmerkimo prapulties žmogus!
Vūnius, 1977. II. 22

RAUGĖS
Laistėm prakaitu kiekvieną sėją,
Laukėm derliaus didelio, brandaus*.
Bet per daug savim
pasitikėjom,
Palaimos neprašėm iš dangaus.

LIETUVA ANT KRYŽIAUS

Kai
Lyg
Štai
Kad

Aš — tėviškėj keleivis, tartum svetimas,
Savam krašte užguitas tremtinys.
Nyku, kai spaudžia širdį priešo letena,
Kai sielą gairina nuožmus šiaurys.

Keikėm piktą ranką, naktį juodą
Ir mėnulį keikėm, ir žvaigždes,
Baimę kėlė mums tušti aruodM, —
Kol galų gale supratom mes,

Aš nebylus kaip žiemą Nemunas,
Sukaustytas ledų grandinėmis tvirtai, —
Tai toks likimas, toks gyvenimas! —
Už ką, kareivi, tu kritai
Ir prie Radvūiškio, ir prie Širvintų,
Ir prie Kėdainių karžygio mirtim?
Tikėjome, kad laisvė amžiams švinta,
Kad niekas jos nebegalės atimt.
O ifylėšė ją mums kaip gyvą širdį,
Sušaudė ją prie žydinčios obels,
Vėl mus actu ir tulžimi pagirdė,
Ir šaukė, klykė: (rNiekad nesikeis!"

.---

su daigu mūsų džiaugsmas augo.
to derliaus plotai dideli, —
kažkas pasėjo naktį raugių,
nunyktų želmenys žali.

Nors mėnulis, visos žvaigždės šviestų,
Pikto sėklos niekad nematai.
Jei nesaugo Dievas tavo miesto,
Veltui bud% naktimis sargai.

•

Kas neprašo jo palaimos — vargas!
(Palaimos neprašėm iš Dangaus-).
Vien tik Dievas — mūsų derliaus Sargas,
Mūsų žemės, miestų ir žmogaus.
(EileraSCiai paimti iŠ pogrindinio leidinio "Alma Mater", 1979
jubiliejiniai metai, sausio, vasario, kovo mėn.. Nr. 1, Vilnius)

O Viešpatie, nejau tiek kraujo vetttd,
Nejau, nejaugi veltui tiek aukųt!
Regiu prie kryžiaus Lietuvą prikaltą
Ir papuoštą erškėčių vainiku.
Nejau į laisvę keltis nebelemta,
Nejau sunykt kaip žiedui po padu f —
Išvesk mus, Viešpatie, į Laisvės krantą,
Pašauk į laisvę mus vardu!
Plėtinys Ado* Komkaitea-Sutkuvienea
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Poezijos dienos
Chicagoje
Pirmoji diena: gyvųjų poetų
rečitalis, stud. pogrindžio
poezija, literatūrinis filmas

šeštadienis, 1979 m. birželio mėn. 2 d.

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

šančios pirmaeilės poetės Juditos
Vaičiūnaitės, o muzika kompozi
toriaus V. Kairiūkščio.
Antrajame savo išėjime Juozas
Palubinskas pirmiausia padekla
mavo Vinco Mykolaičio - Putino
"Vivos plango". Paniekinto žmo
gaus, sutryptos tautos kančia ir
tironiškoji grėsmė visam pasau
liui čia skambėjo kvapą užiman
čiu tikrumu. Galima buvo jausti,
ką reiškia didelio poeto žodis ne
eilinio aktoriaus lūpose. Tačiau
po skausmo ir pagiežos jau tyru
džiaugsmu ir romantišku polė
kiu nuskambėjo Balio Sruogos
"Gedimino tostas kariams". KeiviŠkoji tragiką kūpėjo Alfonso
Nykos - Niliūno eilėraštyje "Iš
duotas medis", o K. Bradūno
"Rojaus vabalai" švystelėjo spal
vinga siurrealistinio vaizdo mi
niatiūra, ši dalis baigta Henriko
Radausko eilėraščiu "Strėlė dan
guje". Eilėraštis yra tapęs beveik
vizitine literatūrine autoriaus
kortele. Ši programos dalis buvo
tiek autoriais, tiek jų kūrybos
nuotaikomis labai įvairi. Deklamuotojui buvo kur parodyti
meistrišką sugebėjimą akimirko
je pasikeisti.

Poezija tai dailiosios kūrybos i raščiuose skambėjo smagus poližaižaruojanti viršūnė. Bern. Braz- j tinis humoras, šypsniai iš lietudžionis prisipažino: "Aš iš sau- j vio kasdienybės. Savo eilėrašty
lėlydžių renku rytojaus ugnį, Aš \ paskelbdamas dažnas taiklaus
iš vidurnakčių šviesias žvaigž-1 humoro staigmenas, buvo lydides renku'
mas klausytojų prapliumpančio
'/r>
Australijos rašytojas V. Kazo- į juoko. Lietuvio namai ir garažai
kas taikliai kalbėjo:
pelėsiais neapauga... Anot poeto,
— Poeto lūpose tas pats žodis I bibliškasis Babelio bokštas sumal
Šiuo metu M. K. Čiurlionio
tai meile šiltai padvelkia, tai kaip | šęs šiandien lietuvių liežuvius..
galerijoje, Jaunimo centre, Chi
ugnis degina, tai kaip žaibas pra Nuimsim laikrodį nuo sienos, te
cagoje vyksta įvairiais atžvil
keikimu trenkia, tai nuolankia gu mus vėl tvarkys gaidys...
giais gana egzotiška Marijos
malda į aukštybes kelia... Jis pats
Jaunimui atstovavo Vilniaus
Tūbelytės, tapybos darbų paro
mylėdamas priverčia ir kitą my universiteto studentų pogrindžio
da. Egzotiška ta prasme, kad
lėti, kai jis pats kenčia, tai ir už leidinio poezija. Savo ateitimi ri
Antroje
aktoriaus
pauzoje dailininkė ją Chicagon atvežė
Vandens lelijos
Nuotrauka Vytauto Maželio Blandytė (šį kartą
kitus kenčia...
Onutė)
*
zikuodami, jie slapta rašo eilė
net iš Taivano (Tautinės Kinipadainavo
Bern.
Brazdžionio
Kūrinius giliai analizuoti suge raščius, kuriuos sklandžiai padek
įjos), kur jinai jau kuris laikas
banti V. Skrupskelytė poeto kūry- lamavo Daiva Markelytė. Eilė-Į Niekad neprisipažinsiu, kad ta Skausmo židlapius mirtis po ko-|dr. Domas Jasaitis, Jankus, Ma Per pasaulį keliauja žmogus",!
B ^ 1 * - Egzotiška ir ta prasbą aptarė
raščiuose reiškėsi ir džiaugsmas, I vęs bijau, ir, kai labai skaudės, jų barsto, prisimenant tėvynės | zalaitė, Kaupas, Katiliškis, Var- muzika K. Kavecko,'ir K. Binkio I me
gražu ant kalno", į > k a d Parodoje akysna krinta
įnas, TBarzdukas, Bradūnas, Gri "Vai gražu
— Poetinis žodis auga žmonių būnant šimtametės Almą Mater j pasislėpsiu ^ eilėrašty... Atiduosiu j praradimo tragediją.
-/-T. ^ r i T
H " * ^ r 0 Ka"šanauskor'Dai-įkaip tik Tolimųjų Rytų pęizabendruomenėje, bendro kūrybin- j prieglobsty. Čia norima išgirst I gyvenimą, kuris gal nebuvo nie- Kitų nuotaikų užeigos vaiz 1 ^ 1
e
mesKimuKų Karnavalas,
" ^ f J***?? " ^ ^ J ^
gumo šildomas. Jis atremtas į že- j Stanevičių, kuris prabilo lietuvis į kam reikalingas. Gyvenimas — aas
das —
meškininkų
karnavalas i kiti. Filmas ypatingos vertės, do- į nuotinė poezija taip natūraliai į- į ^ *
„Ant
kaukolės
užbarstyti
pelenai,
i
kumentinis
lobis
apie
mūsų
išeisiterpė
į
deklamuojamąją,
k
a
d
i
"
*
^
portretų
yeioai. ^oazau,
mę, konkretųjį pasaulį, bet taip ku žodžiu. Dabar svetimieji no-!lelija dilgėlių lysvėje...
Ašaros
^
'į vijos
• - ' -kūrėjų
••
' šia simbioze reikėjo vien grožėtis. | kaa netekome taipgi tolimojo
gyvenimą
pat ir į tautą.
ri, kad būtų skleidžiamas vien j nuprausia švariau už šaltinio dūkim ir dainuokim amžinai'
ir
i
x ti
i_
Vilniaus
vieškeliu
praėjo
Na-i
Apskritai
jau
pirmoji
Poezi-t
Pirmoji vakaro visos "progni-j! pasauBo
pakraščius
vaizdavusio
Poetų ryšį su savo tautos žmo- juodas melas.
j vandenį... Viso pasaulio našta
nėmis padeda sustiprinti ir išvys- į Eilėrašty "Tėviškė ant kry- j įgriuvo ant manęs po saulės už- poleonas ir Kutūzovas. Eilėrašty j jos šventės diena praėjo su mie- mos dalis baigta, aktoriui atlie-.dail. Jono Rimšos, t a i su.egzoPutino j tiško kraičio drobėmis atėjo
jiedu susodinti prie bendro sta-jlu pasisekimu. Įvairių žanrų kū-jkant V. Mykolaičio
tyti Poezijos dienos, kanos t a p o j ž i a u s » atsidūstama, kad savame • temimo..."
jau tradicija Chicagoje^ Šiemet ši j krašte esi sukaustytas tremtinys, j Rimas Vežys savo poezijoj lo. Vaikščioja istorija, rinkdama j ribiniu žodžiu prabildami, rašyto-į šiurpiąją baladę "Mocartas", Jo-j Tūbelyte.
j jai sudarė margaspalvį poezijos: no Aisčio ašaras spaudžiantį ei-j Labiausiai vis dėlto dailininšventė buvo gegužės 25 — 26 d.; "Tikėjome, kad laisvė amžiams į prabilo apie saulę, kuri drasko išmėtytus metus.
Jaunimo centro kavinėje.
j švinta, o išplėšė ją mums kaip j debesis.
Atgimime
pasakoja, Pabaigoje buvo parodytas iš_ i vitražą Vakarone pravedęs Ka-; lėraštį "Partizano šermenys" ir į kė yra peizažiste I r kompoziPoezijos dienų vakaronę a t i - į g y ^ gjjjį Xejau sunykt, kaip \ kaip grįžta į seno tikėjimo glėbį eivijoje, Europoje, B. Gaidžiu-! g " B r a d ^ n a s taikliai poetus api- Bernardo Brazdžionio didingos irįciniu ir spalviniu atžvilgiu šio
kūrinį i pobūdžio paveikslai Tūbelytei
darė Jaunimo centro šeimininkas | žiedui po padu. Viešpatie, išvesk j ir atidaro... taupymo sąskaitą.
no susuktas filmas, kaip poka-! b u d i n 0 > s a v o introdukcijų neuž- jaudinančios patetikos
kun. A. Saulaitis, išryškindamas į į laisvę".
Jo eilėraščiai klausytojus ste- riniais metais tremtyje gyveno : tęsdamas, o pagyvindamas samo- "Ištremto Sibiran (mirusio) žo- į yra labiausiai pavykę. Tai ra
poezijos poveikį į žmogų. Poe-:i "Pavergtoj tėvynėj" skundžia- į bino ir juokino užsklandoje stai- mūsų rašytojai —poetai. Cia bu-į i* 11 ^ humoru. Publikos buvo dis". Visa ši rečitalio dalis savo! maus, statiško tyrumo kalnų,
tas savo širdį ir sielą daugiau ki- masi, kad visur pasauly laisvė, tik i giu, nelauktu sąmojingu humo- vo matyti Miliūnas, Radauskas, j d a u š> k a v i n ė s atmosfera jauki. tema ir nuotaika sudarė monu- medžių ir namų vienuma, suge
tiems atveria, negu eilinis ž m o - ; t ė v y n ė j l a g e riai, kaip sunkus kry-|ru. Jo poezijoje modemus gyveni- Santvaras, Brazdžionis, Andriu-! G i l i o J tyloj
klausytojai gaudė j mentalią vienumą, aktoriaus įs- rianti savin ir savotiškai rytie
gus. Pasidžiaugė, kad tarp svečių žius nešama
vergovės baudžia-j mas, "kur kanapės sodinamos ir šis, Vydūnas, Vaitkus, Kirša, | k i e k v i e n o mūsų k««jo žodį, grau-1 skaptuotą skulptūriniu ryškumu. tišką saulės šviesą ir rytietišyra Lietuvos atstovas prie Sv. Sos va. Tik laisvės spindulys pro su- į kur rožės neišaugs".
Po pertraukos, kurios metujkos pavakarės šešėlius,
dail Petravičius, Skardžius ir k t Jdžiai^sekė priespaudos pogrindyto — St. Lozoraitis, Jr., ir akto temas nušvinta... "Šalin grobi-' Tarpais stebina temų staigme„
.
.
. , .
]e rašytus Vilniaus studentų ato- publika turėjo progos kavinės j Gėlių puokštės ir portretai
rius Juozas Palubinskas.
vestibiulyje atsigaivinti kava ir į yra antrasis dailininkės įkvėpik a i > j ū s z m 0 giško V eido robotų ! n a j ka'ip "trogladitų renesansas",
Buvo ir grupių vaizdai — ra-1 j - .
» • i • .. •.•••»• J
r
Poetas Kazys Bradūna- konsta- į banda... Neišsižadėsim laisvės]Smigs satyra apie vieną nevaly,. .
. l y . . dusius. Besiskirstantieu širdy ne- nusipirkti poezijos knygų, antroji | m o stimulas. Vienur ir kitur,
tavo, kad poezijos dienos randa niekada".
1 Vą laikraštį,
vakaro dalis pradėta Vinco Krė- į nesivaikydama aštraus avaiisytojų suvažiavimas, posėdžiai,; ^
^ ^
ų a i d u s fr dė _
platų atgarsį. Šiemet jau VI kartą; "Jaunam kovotojui" — varpais j Uūnės Sutemos poezija išsako premijos. Vel matėsi Ivinskis, Ma- j
vės poezija prozoje "Daina apie>g a r d o dailininkė lieka ištikima
k m g u m ą t i e m S j kurie savo kūryChicagoje rengiamos, o jos plin-'; skamba balsas, šaukąs į kovą. kultūrininko dalią išeivijoje — cema, Vaičiūniene, Alantas, Ri-įbiniais polėkiais dalinosi su dai- arą". Plačių mostų Krėvės saki- j tapybos situacijai, kurios reikėta ir kitur, pvz. neseniai praėjo į "Tavo vardą krauju širdy į-S nenormaliose sąlygose išiaiky- mydis, Gaučys, Rūkas, Merkelis, j lųjį žodį pamilusiais broliais.
nyje deklamuotojui buvo kur iš- t ų i e §k o t i kažkur t a r p ftoosClevelande.
rašiau"
I
ti
kūrėjo
pajėgumą,
kad
mūsų
išsitiesti. Aktorius ta galimybe čia j gegM primityvizmo įr tarp Gau#
Brazaitis, Babrauskas. Gustaitis, I
J. Prunskis
Poezijos žanras mūsų tautai; Rašytoja Gražina Tulauskaitė įvijos poezija reikštų tą, ką-reišlabai įtaigiai pasinaudojo. Popu- g u i n o t e m o s ^ g p a l v o a
.;;«
daug davė, ypač atgimimo laiko- savo akimis matė Krėvę, Vaiž- £ lenkams jų Mickevičiaus, ir
liarusis Jono Aisčio eilėraštis "ŠipipavidaP a r o d a sąžin]ngSLi
a
tarpy. Šiandien poeziją skaitys tik j gantą, Maironį. Dabar ji buvo pa- j Slovackio kūryba — taip ją aplainė" buvo bene pats lynskiau- j ^ ^ a k i & . „ ^
Uždaroma
šias išeiviškosios nostalgijos išsa
Chicagos poetai, iš viso aštuoni. į kviesta prabilti savo lyrika. Ji '• t a r ė K. Bradūnas.
birželio 3 d., 1 vai. popiet. Pa
kymas. Dainingi K. Bradūno
Poezijos rečitalį pradėjo Nijolė I kalbėjo apie lentas ir knygas, kai Poetė pradėjo šimtamete žie
rodą
rengė ir globojo korpora
posmai "Kad nebūtum viena"
Jankutė-Uzubalienė.
Ji puikių • širdis nusiminus - knygoj dei- ma, kur žydėjo sausra, kur mir
cija
"Giedra".
d. ni.
aktoriaus interpretacijoje pavir
novelių ir knygų autorė, bet ji ir Į mantinį
džiaugsmą
atranda, tis ir gimdyvės žaliavo, šalo ir
to tikru liaudinio katarsio dai- į
~_^_
poetė.
! "Man dar liko sapnai ir žodis..." dalinosi derlium. Pusnyse buvo
nuotiniu
įsikūnijimu.
Atrodo,
.
.
.
_
.
v
Ji skaitė apie pavasariu pasigė-: Poetė nori apsišlakstyti gyvy- palaidoti tėvai. Ir motinų veidai
i
,
.
.
\
.
,
i.
•
.
..^Iviskoio
zodzio prasmę ir skamrusį didmiestį, apie plakančią va- i bės šaltinio vandeniu tėviškėj.
v. ,
apledėjot begiedant — Neapleiski
J
v
,
kad
čia
buvo
visai
tiksliai
atspėta
.
.
.
.
.. K
saros širdį, apie liūdną mėnesie- j Tarpais - širdis apanka, su-1 m ūsų. Saulė pralėkdavo pro de.
.
^
bei imą. Puikus programų parvainą, apie paslaptingąją Nefretetę,' griūna gyvenimas, ima pragaras į b^js nebešypsodama...
paties autoriaus užmanymo po- \ .'. * ,
T> i- > . - j ^ - - it-j.
c *.
«rn~L*v> ,« rinimas buvo Balio Gaidziuno hapie rudens trijulę. Ji nuoširdžiu' vaidintis, nors dar rojuj gyvenu.
$fUj £> Markelytė paskaitė iš
budis. Santvaro Gandrai va. £..
,
lyriniu išgyvenimu žvelgė į gam-į Poetė prašyme Dangui, mal- Vilniaus pogrindžio Liudo Vasa,
.
.
,
i
,
.
teratunnis
filmas.
Buvo
parodytą, namus, kur gyvena Dievas ir; davo sugrąžinti mylimą, ir klau- ^ slapyvardžiu pasirašytą poev
Poezijos dienų antrąjį vakarą | matyta, kad Juozas Palubinskas
&&&.
žmogus. Jos poezija gausi vaizdu- į sė, kaip dainuot, kad neverktų ziją. Čia buvo Motinos malda, j Chicagoje dominavo aktoriaus bus ne vien tik ryškus dekla- karan atnese vaizdo realybę ir
dėme
\^ . ^ ^
^
^ ^
mu ir sklandi skambumu.
: daugiau.
į kuri prašo geros sveikatos ne sau, Juozo Palubinsko, atvykusio iš muotojas, bet ir aktorius. Ryški mmues simbolinę gelmę.
jų
Atokvėpiui
vel
Elenutes
ir
O-.
k
ičius.
Publikos:'
iaFpe
gražus
s a
Vyresnės kartos rašytojas, gauŽydintys prabėga metai, kaip 0 m a r i 5 paklydusiam jos sūnui, Baltimorės, poezijos rečitalis. Vy
nutės Blandyčių daina ir dekla- b u v 0 m a t y t į n e t s v e č i ų g'-toliau
sus sava kūryba ir vertimais, Al-. gražuolės ekrane. Nauji metai I Cia buvo gilia religine minti- resniųjų ryškiai prisimenamo dar
madja. Sį kartą skambėjo premi- _ i š L^Angeles, TorontofNevv
fonsas Tyruolis savo kūrybą skai-: užpusto senus... Ir jazminai; m i alsuoją posmai, vedantieji į iš Kauno ir Vilniaus laikų pirmadikcija
ir
sukaupto
skausmo
pra-j
imtasis
ei- Y o r ko ir kitur. Malonu, kad jie,
BroniausPūkelevičiūtės
Budriūno. Ap-į
ryti pradėjo himnu pavasario • tėviškės sodo užpustyti žydės...
Į atgailą, "kada ledai, užslėgę šir- kartinis pasirodymas Chicagoje eilėrašty "Nuo Birutės kalno". toriaus Birutės
pažįstamus, rado laiko j^Poeziir antrąjalėraštis poezijos
apie baisiuosius
birželio
proga,
saulei, kuri mus mylavo, kuri, di-i "Aš vienatvės einu taku ir su j d į ? su krutės".
vakaran ši
visa jj i ol gs0 dš iveennųt i n i op r osavaitgalio
jšgį
buvo čia dėmesį patraukiantis į- siveržimas
grarnai
r5 tį.
Daug kam skambėjo
buvo staigmena
An Įlamai
me
Maironio
dalyke,
garsiajame'trėmimus.
Muzika
kompoziĮ
i
k
dami
Chicagoje
gimine^
bei
dėle meile apjuosusi pasaulį, lie- i savo širdim šneku, iš dienos i Raugių eilėrašty skundžiamasi, vykis. Juk Palubinskas ir Kačins tano Škėmos "Kančių šalis", be- dainuotinė poezija solisčių Blan- j D aznj uyg u b u v o m a t y t i Poezrįjs*diepia skleistis žiedams. Jo skaityme I dieną einu spalvingu sapnų; j o g j ^ ^ g j p a s ė j 0 n a kčia raugių,! kas nepriklausomybės laikais bu- j veik neškėmiska, lygiai parašyta, dyčių buvo įjungta gana natūra- : n o s e j r s v e č i ą S t a s į luugįjifc
j
buvo įdomus įtarpas — eilėraščio; taku...", — rimavo poetė.
kad sunyktų daigai žali... Vargas, Į vo pats didysis ir dvigubas mag- j ne avangardiško sukirpimo pat- liai ir labai tiko visai kamerinio j L i e t u v o s atstovą prie 5vr; So«o.
Atvykęs Chicagon kitaTS ".reikakomentavimas.
Suvalkietė ]ulija Švabaitė ki- palaimos neprašėm iš Dangaus, j netas scenoje. Tad ir į Juozo Pa-j riotika, net į sentimentalumą vakaro aplinkai.
Antras eilėraštis — Katarsis, | lusi iš vietos, kur išaugo daug o Dievas — mūsų žemės sargas, lubindco poezijos rečitalį Chica- krypstanti nostalgija. Tačiau ši
Paskutiniame aktoriaus išėji-Į lais, jis vis dėlto neaplenkė ir Eobuvo simbolinio pobūdžio — apie poetų: Bradūnas, Salamėja Nėris, į miestų ir žmogaus.
goję publikos prisirinko gana! Škėmos poezija prozoje buvo jau- me išgirsta K. Bradūno nos-jezijos dienų. Gaila, kad jo panesenkantį amžinos meilės šalti- Juozas Tysliava, Švabaitė —be-Į Lietuvių
rašytojų draugijos j apsčiai.
jdinančiai aktoriaus perteikta, ir talgiškieji eilėraščiai "Kalbėki,. vyzdžiu nepasekė tam tikras Činį. Dar vienu eilėraščiu atgimdė į veik viename sodybos kieme,
valdyba atsiuntė sveikinimo raš-1 Rečitalyje aktorius išsitiesė nuo! publika buvo totaliai pagauta, plunksna" ir "Švilpynė". Ypač Į kagiečių sluoksnis. Publikaje ho
atminimą savo žmonos Elenutes.
Poetė pradėjo liūdnu Aušros tą Peozijos dienų rengėjams i r j M a j r 0 n i o iki šių dienų. Turėda- j Pirmasis išėjimas baigtas Stasio pastaroji buvo padeklamuota su į veik nesimatė bendruomeninių,
Poetas kalbėjo apie tėviškės vi-! Vartų ciklu, "kur buvo sujungtos dalyviams. Tą L. Andriekaus pa-! m a s p r i e š a k i s į v a i r i a p u b H k ą > I eSantvaro
"Nutolusia pakrante",
—
<«^r..„,.._:
L . ^ * . » detaliausiu visų niuansų išieško- j visuomeninių, švietimo, Fondų ir
zijas. jūros pasaką, apie niekad : rankos, dabar sunkios, kaip rąs- sirašytą laišką perskaitė K. Bra- j a k t o r i u s i r s a v Q r e č i t a l i o
^ ^ padeklamuota su tuo širdį dras jimu. Didingai ir graudžiai aidė-1 panašių institucijų vadovų ne? dineišblėstančią Nemuno viziją, j tai. Pasilik Madona Aušros Var- dūnas.
jo Balio Sruogos Sapiegos mono- į džiūnų.
Todėl atrodo* jog ir
moję buvo atitinkamai įvairus kančiu "Už ką?".
;
Klausė — kada išplausime sveti- tuose, Arimų Motina, Duonos
laikams
tiko - - Balio
Kazys Bradūnas paskaitė iš tiek autorių pasirinkime, tiek jų
Aktoriaus atsikvėpimo pauzose logas. Po kurio vėl visai kitokia Į šiems
mą dumblą iš mūs vandenų. Vii- Trupinių Motina"...
muzika:
Antano
Gustaičio
huĮ
Sruogos
žodžiai,
aktoriau*'
Palusavo naujo ciklo „Užeigoje prie interpretacijoje. Tačiau pats pa- programon gražiai įsiterpė daina.
niaus universiteto sukakčiai pa"Išgyventi 35 m. drauge, tai Vilniaus vieškelio". Poetas kar- sirinkimas nebuvo nupigintas, Po Santvaro Elena Blandytė, a- moristiniai eilėraščiai — "Drau binsko ištarti garsiaj*rfrte Sa
minėti parašęs "Vivat akademija", lyg eiti aštrių akmenų lauku, ko- tais jaučiasi lyg pakeleivis, kar- į Rečituojami autoriai ir jų kūryba kompanuojant Aloyzui Jurgučiui, gystė" ir "Jei būtų man leista". piegos monologe:
įrodydamas šiuo eilėraščiu, kad jų nesusižeidus, būti kerštingam tais lyg užeigos šeimininkas. Tris j buvo tikrai chrestomatinė, vi- padainavo V. Mykolaičio - Pu Visas rečitalis baigtas Bernardo
Ne, ne. Bajorų mirė4*iet«nra,
ir iš istorinių faktų ir kultūri ir atlaidžiam ir niekad nepasaky kartus peršauta rudinė, palikta ; sumoj gal kiek daugiau pa- tino eilėraštį "Dar per anksti Brazdžionio "Pavasario kelione",
Ne mūsų...
•••
nių įvykių pynės gali gimti poe ti sudiev."
iš trijų sukilimų, kabo
kaip; brėžianti žmogaus laisvės troški- pragydo vyturėlis", kompozito labai tikusia žydinčio pavasario
Jie buvo putos ąsoty niidaus,
tiškas žodis.
Išplerusios, tuščiavidurės,
Poetė kalbėjo apie mamulę. relikvija. Ateina trys iš kapinyno,imą, o tuo pačiu Šiandieninę mū- riaus V. Paltinavičiaus paverstą nuotaikai ir Poezijos dienų baig
minei
užsklandai.
aptekę
žemėmis
ir
krauju
ir,
ruj
sų
tautos
ir
išeivijos
situaciją
bei
solo
daina.
Eilėraštį
ji
pirma
dar
karčios...
% *nį
Vadovaudamas Poezijos die- "Kiek žolėje adatėlių, tiek tavo
padeklamavo, o paskui padaina
Bendrosios šių metų Poezijos
I Lietuvą žiemojančią efrm.
noms poetas Kazys Bradūnas pa- rūpestėlių. Tik tu išmokytum dinę nukabinę, susisupa lyg Tu- j nuotaikas.
Kad speiguose po stora mrmie
Rečitalis pradėtas Maironiu, jo vo; publika galėjo grožėtis tiek dienų išvados būtų tokios. Abie
žymėjo, kad yra kūrėjų, kurie mylėti žmogų tokį, koks jis yra", rino drobule, išeidami į Vilnių
jų
dienų
programose
publikos
ne
žodžio,
tiek
melodijos
subtilumu.
Neliautų plakus Lietuvos
monologu iš "Kęstučio mirties",
klausytoją ir p'avirkdo, ir prajuo- i Vėl — eilėraštis iš pasikalbė- kruvinu keliu.
Kitame eilėrašty — užeigoje labai tinkančiu įvadu į viso va Antroji daina "Baltoj viršū truko. Ji iki ašarų ir iki juoko bu širdis.
kina. I šią kategoriją įrikiavęs,| jimų su mirtimi, "ištikima palyAdomą
Mickevičių. karo programą. Iš karto buvo pa- nėj" — žodžiai Lietuvoje tebera- vo įsiklausiusi į kūrybinio lietupakvietė Aloyzą Baroną. Jo eilė- dove, girta nuo meilės ir vyno. sutinka
p. m.

Marijos Tubelytes
tapybos paroda
•

; _ J

Antroji diena: aktoriaus
Juozo Palubinsko rečitalis,
Blandyčių dainuotinė
poezija, išvados

