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VILKAVIŠKIO VYSKUPIJĄ " SPAUSTUVEI ATIDAVUS 
Pokalbis su Bronium Kvikliu apie „ Lietuvos bažnyčių " tomus 

Už Oskaro Milašiaus poeziją 
tardymai, mušimai ir kalėjimas 
Nuo pasaulinio garso rašy-

tojo-poeto Oskaro V. Milašiaus 
gimimo 1977 meta i s suėjus 
šimtmečiui, apie jį pabrėžt inai 
rašė viso pasaulio kultūrinio 
klodo spauda. Rašyto jas buvo 
lietuvis, nepriklausomos Lietu
vos diplomatas, i lgametis jos 
atstovas Prancūzijoje, miręs 
1939 m. Savo poeziją ir kitus 
raštus rašė prancūzų kalba, 
versdamas jon taipgi lietuvių 
liaudies pa sakas ir da inas . 
Dirbdamas Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje, asmeniš
kais kontaktais , taktu ir įžval
gumu daug laimėjo Lietuvai, 
ypač kritiškais meta is nepri
klausomybės pradžioje. Tačiau 
grožinė jo kūryba n ė r a poli
tinė. Tai tyrojo grožio poezija, 
mistinių gelmių raš ta i , krikš
čioniškąja dvasia pulsuojan
čios knygos. Rašytojo ga r sas ir 
po jo mirties nemažėja, bet ple
čiasi. Šiandien sunku būtų 
berasti kiek vertesnę XX 
amžiaus prancūzų poezijos 
antologiją be O. V. Milašiaus 
kūrybos, neužmirš tan t tenai ir 
to, kad jis yra lietuvis. 

Tad supran tama , jog ir Lietu
voje O. V. Milašius niekada 
nebuvo pamirš tas . J a u 1929 m. 
dr. J o n a s Grinius Lietuvos 
universitete apgynė s avo diser
taciją, kurios tema kaip tik 
buvo O. V. Milašiaus poezija. 
1931 m. pasirodė A. Vaičiu
laičio verstas O. V. Milašiaus 
poezijos r inkinys lietuvių kalba 
„Poemos". Garsioji jo misteri
ja ,_Miguel Mariara", taipgi A. 
Vaičiulaičio išversta lietuvių 
kalbon, Kaune išėjo 1937 m. 

Šimtmetinė g imimo sukak
tis paskatino naujus vertimų 
leidinius. Antano Vaičiulaičio 
patobulintas nau jas „Miguel 
Manaros" vert imas Lietuviš
kos knygos klubo išleistas 1977 
m. Chicagoje. O sutelktinis ir 
didelis O. V. Milaš iaus poezi
jos pluoštas, i švers tas ir sure
daguotas taipgi A. Vaičiulai
čio ir pavad in tas „Septynios 
vienatvės", tos pačios leidyk
los išleistas Chicagoje 1979 m. 

Mus džiugino bei domino tai, 
kad ir okupuotos I ie tuvos 

periodinė spauda O. V. Mila
šiaus poezijos vertimų įvai
riais atvejais yra paskelbusi. 
Ypač dėmesys į rašytoją buvo 
atkreiptas šimtametinės su
kakties nuo gimimo proga, 
įvairių žurnalų bei laikraščių 
puslapiuos pasirodė tada išti
sų poezijos pluoštų vertimai. 
Sakysim, va, literatūros žurna
las „Perga lė" 1977 m. 5-tame 
numeryje duoda net aštuonis 
O. V. Milašiaus poezijos gaba
lus, i švers tus Vaclovo Šiugž-
dinio. 

Tačiau šiandien esame pri
trenkti fakto, kurį randame 
tenykštėje pogrindžio spau
doje — „Vytis", 1980 m. liepos-
rugpjūčio mėn„ Nr. 5. Štai kas 
a ts i t inka žmogui okupuotoje 
Lietuvoje 1980 metais už Oska
ro V. Milašiaus poezijos skai
tymą! Toliau iš minėto „Vy
ties" persispausdiname D. 
Keršiūtės pareiškimą. 

Lietuvos TSR Prokurorui 
Lietuvos TSR Valstybės sau

gumo komiteto Pirmininkui 
Lietuvos TSR Vidaus Reika

lų Ministrui 
Lietuvos TSR Teisingumo 

Ministrui 
Nuorašas : Lietuvos Komu

nistų partijos Centro Komite
tui 

Danutės Keršiūtės, Vaclovo, 
gyv. Vilniuje, Felikso Žemai
čio g. I b. 100 

PAREIŠKIMAS 

Lietuvos TSR Konstitucija ir 
kiti į s ta tymai skelbia piliečių 
teisę į a smens neliečiamybę ir 
draudžia naudoti bet kokj 
smurtą jų atžvilgiu. Deja, šie 
įs ta tymai buvo šiurkščiausiu 
būdu sulaužyti . 

1980 m. birželio 24 d. buvau 
nuvežta į Valstybės Saugumo 
Komitetą p a s tardytoją J. Mar
cinkevičių. J i s mane tardė dėl 
poeto O. Milašiaus kūrinių, 
kurie buvo paimti per kratą 
mano sesers namuose Šal
čininkų rajone. Kadangi šios O. 

(Nukelta j 2 psl.) 

Dar nebaigėm džiaugtis Jū
sų "Telšių vyskupija",o jaugir-
dėjom, kad atiduotas spaus
tuvei "Vilkaviškio vyskupijos" 
rankraštis. Ar iš tikrųjų taip 
yra? Ir už kiek laiko galima ti
kėtis naujo tomo ? 

— Taip. Knyga parašyta, pa
ruošta spaudai ir jau Al. Pakal
niškio J r . Morkūno spaustuvė
je surinkta. Mudu su dr. Jurgiu 
Gimbutu, bostoniškiu, baigia
me skaityti korektūras, įve
dame papildymus, pataisy
mus, pat iksl inimus. Taigi ma
no, kaip autoriaus, darbas su 
tuo tomu yra ka ip ir baigtas . 
Beliko spaus tuvės darbai, o jie 
ilgokai t runka. Šiuo metu kny
gos techniškasis redaktorius ir 
dailininkas Petras Aleksa 
įtemptai dirba prie tos pačios 
Lietuvių bibliotekos leidyklos 
leidžiamos kun. dr. J. Pruns-
kio knygos „Sibiro lietuviai". 
Tikisi iki birželio vidurio kny
gą išleisti. Tada jau kibs sku
biai prie „Vilkaviškio vysku
pijos". Norėtumėm ją išleisti 
dar šiais metais. 

— Grįžtant prie „Telšių 
vyskupijos", būtų įdomu su
žinoti, kokie aplamai auto
riaus ir leidyklos įspūdžiai,pra
ėjus jau tam tikram laikui po 
knygos pasirodymo ? Kokie 
žmonių — skaitytojų ir spau
dos atsiliepimai? Kokie aidai iš 
Lietuvos? 

— Atsiliepimų labai daug. 
Platesnes recenzijas paskelbė 
"Draugas'Vjo Kultūrinis prie
das, "Aidai", "Akiračiai", 
"Darbininkas", "Dirva", 
"Pasaulio lietuvis", "Mūsų vy
tis", "Technikos žodis", "Lais
voji Lietuva", "Laivas", "Skau
tų a idas" , "Mūsų dienos", 
Australijoje leidžiami "Tėviš
kės a ida i" ir gal dar vienas ki
tas. Gerus žodžius laiškais at
siuntė daugybė mūsų 
dvasininkų, kultūrininkų, poli
tikų, meno istorikų ir eilinių 
skaitytojų. Visi jie džiaugėsi 
veikalo pasirodymu. Kai kurie 
atsiuntė patikslinimų ar papil
dymų. Neigiamai apie knygą 
atsiliepė tiktai okupuotosios 
lietu vos radijas ir čikagiškės 

"Naujienos". Abudu sutar
t inai iškoneveikė. Bet tai mūsų 
nesujaudino. Blogiau yra, kai 
darbą peikia pagirtas asmuo, o 
kai tai daro tie, kurie jau dau
gelis metų visą išeivijos kul
tūrinį gyvenimą ir laimėjimus 
šioje srityje niekina, liūdėti ne
tenka. 

Klausiate apie "aidus iš Lie
tuvos?". Legaliu būdu knygos 
pasiųst i ten negalima. "Telšių 
vyskuiją" konfiskuoja. Jeigu 
kas veža — atima. Bet vis dėlto 
mūsų žiniomis tam tikras, kad 
ir nedidelis knygos egz. skai
čius Lietuvą pasiekė ir ten ji ei
n a iš rankų į rankas . Gavome ir 
atsiliepimų. Štai pora jų: 

"Pa tys gražiausi ir turinin
giausi žodžiai neišsakys Jūsų 
darbo vertės. Taip, knyga la
bai vertinga J ą išleisdami pa
darėte tai, ką mes savo tėvy
nėje negalime atlikti. Dievo 
pala imos linkime Jūsų vertin
gai kūrybai". 

"Vakar mane pasiekė 'Tel
šių vyskupija'. Tai puikus Lie
tuvos bažnyčių albumas. Gau
sybė nuotraukų. Gražu, kad 
radote galimybę užfiksuoti mū
sų tautos genijų pastatytas 
bažnyčias. Gerai, kad tiek daug 
vietos skyrėte iš mūsų atimtai 
Klaipėdos bažnyčiai ir kitoms 
šventovėms, kurių jau nebe
turime... Pasitaiko ki:;k netiks
lumų, bet stebimės, kad jų tiek 
mažai . Mes čia, leisdami Lie
tuvoje, būtumėm daugiau pa
darę. Nekantriai lauksime kny
gų apie kitas vyskupijas 
pasirodymo". 

— Suprantama, knygoms 
leisti reikia ir pinigo. Kaip šio 
pobūdžio reikalai atrodo, pa-
skleidus visuomenėj pirmoji 
"Lietuvos bažnyčių" serijinio 
veikalo tomą: ar bus galima su
vesti galus su galais ir kokios 
viltys sekančių tomų perspek
tyvai? Kaip dosniai knygų lei
dimą remia mūsų dvasininkai, 
profesionalai, pasiturintieji as
menys, vargšai ir fondai? 

— Kaip knygos autorius, ma
žai teturiu laiko lėšų telkimui. 
Tuo rūpinasi leidėjai. Bet, prieš 
a tsakydamas į šį klausimą, 

Vilkaviškio vyskupijos katedra nepriklausomybes laikais. 1944 metais fron
tui prie Vilkaviškio apsistojus, katedra buvo sugriauta. Pokario metais ji 
nebuvo atstatyta, jos vietoje įrengiant miesto aikštę • skverą. (Iš "Lie
tuvos bažnyčių" II tomo). 
užmečiau akį į buhalterijos 
knygas. Reikalai nėra geri, ne
džiuginantys. I-jo tomo išlei
dimą dosniau parėmė telšiš
kiai kunigai išeivijoje, knygos 
pirkėjai. Tomo išleidimo sko
los tesiekia apie 2000 dolerių. 
Gal "galai su galais" ir susi-
ves. Su II tomu žymiai blogiau. 
Leidykla buvo pasiuntusi apie 
150 laiškų, prašydama aukų. Iš 
jų atsiliepė apie 50, atsiųsdami 
didesnes a r mažesnes aukas. 
Tūkstantines paklojo: kun. Pi
jus Brazauskas, paskirdamas 
savo 3 mėnesių pensiją, prel. 
Jonas Balkūnas, kun. Jonas 
Aleksonis, kun. T. Palis - Palu
kaitis. 500 dolerių atsiuntė kun. 
Jonas Bacevičius. Kiti po ma-

Sunaikin;os buvusios Vilkaviškio katedrom tonint- išlaukęs archit«*tūra. 03 Lietuvos bainy.14 II tomo) 

žiau, bet vis dėlto davė. Tačiau 
didesnis skaičius aplamai nie
ko nedavė ar žadėję nedavė. iŠ 
30 lietuvių parapijų klebonų 
atsiliepė tik vienas kitas su la
bai kuklia auka. Iš 5-ių lie
tuviškų vienuolijų atsiliepė tik 
dvi su bendra 150 dol. auka. 5 
gydytojai davė iš viso tik 175 
dol. Neatsiliepė nė vienas advo
katas, gal tik pora prekybinin
kų su labai kukliomis aukomis. 
Užtat, kai pasiturintieji mūsų 
darbo nevertino, jų vietoje atsi
rado aukotojų iš "prastų žmo
nių" mažo uždarbio tarpo, iš 
pensininkų. Iš jų išskirtinai 
minėtina čikagiškė pensininkė 
Joana Pautienytė. Vieną die
ną ji aplankė knygos autorių ir 
iš jo patyrė, kad aukos silpnai 
plaukia. Tada ji pasakė: "O ko
dėl neprašote aukų iš prastų 
žmonių tarpo? Manote, kad 
"Lietuvos bažnyčių" knygų lei
dimo reikalai tiktai pasiturin
tiems rūpi? "Ir čia pat ji padėjo 
ant stalo 500 dolerių. Tai lyg 
Kristaus minimos "našlės ska
tikas". 

Fondai? Kreipėmės j penkis 
lietuviškus fondus ir nė iš 
vieno negavome nei cento, nei 
atsakymo. Bet an t jų "kry
žiaus nestatome". Formalu
mai, posėdžiai, nutarimai, pat
virtinimai etc. Kantriai 
laukiame. 

Iš viso finansinės knygų lei
dimo perspektyvos nėra links
mos. Jaučiame, kad jos ypač 
bus liūdnos, kai leisime V ir VI 
tomus, kurie bus skirti Kaišia
dorių ir Vilniaus vyskupijoms, 
nes iš ten išeivijoje tėra mažai 
išeivių, nedidelis kunigų skai
čius. Taigi prisibijome. kad mū
sų sumanymas gali sustoti ir 
dėl lėšų stokos. 

— Už knygos paruošimą ir 
popierių, už spaustuvės bei ri

šyklos darbus, niekas neabe
joja, kad visur visiems ir už vis
ką reikia sumokėti. Na, o kaip 
su autoriaus honoraru? 

— "Autor iaus honora ra s"? 
Tokio žodžio mūsų knygų lei
dyboje seniai nebėra. Mes tai ži
nome, bet k n y g a s rašome ir ra
šysime. J a u sakiau , kad 
nesus i renka reikiama s u m a net 
ir spaudos iš laidoms sumokėti . 

— Kiek maždaug laiko reikia 
vieno šitokio tomo paruošimui, 
kokios problemos atsiranda ra
šymo ir redagavimo eigoje ir 
kaip jas sprendžiate? 

— Intensyvia i d i rbant , vie
ną tomą galiu paruoš t i per me
tus , žinoma, kai nebedirbu 
redakcijoje ar kur no r s kitur ir 
kai p ragyvenu iš savo ir žmo
nos pensijos. R a š a n t problemų 
b ū n a nemažai . Ypač n ė r a leng
va suorganizuot i bažnyčių nuo
t raukų gavimą, tur in t galvoje, 
k a d jos y r a už kietos geležinės 
uždangos . Bet ir šią kliūtį bai
g i ame nugalėt i . Daug padeda 
gausūs ta lk in inka i — savo gim
tosios parapi jos mylėtojai . 
Ačiū j iems už ta i . 

Tenka dar pridėti, k a d iš apie 
800 mūsų aprašomų bažnyčių 
nuo t raukų t rūks ta tik apie 30. 
Bet yra atvejų, kai jų nebegali
me gauti , nes bažnyčios y ra jau 
nugr i au tos ar sudegintos . 

— Kas nulėmė, kad po "Tel
šių vyskupijos" išleidžiama 
"Vikaviškio vyskupija"? 

— P a p r a s t a s re ikalas : pavy
ko suorganizuoti beveik visų 
šios vyskupijos bažnyčių nuo
t r aukas . Su kitomis vyskupi
jomis kiek blogiau, bet, ka ip mi
nėjau, nėra labai blogai . III 
t omas bus Kauno, o IV Pane
vėžio vyskupija. 

— Kokia yra aplamai šio nau
jo vilkaviškinio tomo struktū
rinė, istorinė ir metodinė apim
tis bei kryptis? Ar šiais 
atžvilgiais jis kuo nors skirsis 
nuo telšiškio? Ir ar bus aprašy
tos Pietinės Sūduvos para
pijos, dabar neįeinančios į Vil
kaviškio vyskupijos sudėtį? 

— Stengiuosi la ikyt is pana
š a u s turinio bei dės tymo būdo, 
bet kiek praplečiu istorinį me
todą, nes v isada a t s i r anda įdo
mios medžiagos ir žinių apie 
bažnyč ias . Vilkaviškinis to
m a s bus gerokai s toresnis , baž
nyčios bus pilniau ap rašy tos 
n u o jų įsikūrimo metų ligi 1980 
metų pabaigos . Net ruks ir 
iliustracijų, nors jų dėsime kiek 
mažiau , užtat didesnio for
ma to . 

Pietinė Sūduva nebus pa
mirš ta . J a u knygos pradžioje 
duosime Vygrių — Seinų vys
kupijos istorinius bruožus, nu
rodysime lietuviškų parapijų 
nu tau t in imo priežast is nuo se
niaus ių ligi dabar t in ių laikų. 
Aprašys ime ne tik Seinų. Puns
ko bažnyčias , bet iš viso gal 20, 
kur dar dabar dalis tikinčiųjų 
l ietuviškai meldžiasi . Paskelb
sime nemaža įdomios medžia
gos apie lietuvių tikinčiųjų len
kinimą ir lenkintojus. Iš viso 
Pietinei Sūduvai t eks gal 100-
150 puslapių teksto su įdomio
mis ir retomis i l iustracijomis. 

— Be abejo, pats didžiausias 
šios serijos knygų "Lietuvos 
bažnyčios" kaltininkas yra 

(Nukelta į 1 psl > 
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Už Oskaro Milašiaus poeziją 
tardymai, mušimai ir kalėjimas 
(Atkelta iš 1 psl.) 
Milašiaus poemos priklauso 
man ir neturi nieko bendro su 
anti tarybiškumu. tai reika
lavau j a s grąžinti. Taip pat 
reikalavau grąžinti iš manęs 
paimtą 1979 m. mano bute 
darytos kratos protokolą. J . 
Marcinkevičius nepaliko kra
tos protokolo kopijos ir mano 
seseriai. Dėl to neturiu doku
mento, kuriuo remdamasi galė
čiau reikalauti sugrąžinti O. 
Milašiaus kūrinius ir kt. 

J. Marcinkevičius ir kiti sau
gumiečiai kratos metu, girdint 
kaimynams, skleidė paska las 
apie mano asmeninį gyve
nimą. Tokį jų elgesį palyginau 
su turgaus bobų plepalais. 
Mano pas taba J. Marcinkevi
čiui sukėlė įniršį. J is pareikala
vo, kad aš duočiau savo pirštų 
antspaudų pavyzdžius, taip pat 
kad parašyčiau rašomąja ma
šinėle ir r anka tekstą. Tokie 
tardytojo reikalavimai rodo, 
kad jis mane laiko įtariamąja. 
Vadovaudamasi Lietuvos 
BKP. skelbiančiu, kad paro
dymų davimas yra įtariamojo 
teisė, o ne pareiga ir kad įtaria
masis neatsako už ats isakymą 
duoti parodymus, aš tardytojo 
reikalavimus atmečiau. Tada 
J. Marcinkevičius, pasikvietęs 
būrį saugumiečių, pabandė 
pirštų an tspaudus paimti jėga. 
Dvi moterys - saugumo dar
buotojos — - :ebėjo, tardytojas 
Jurkš tas fi aiavo, o „specialis
tas" Zujevas bandė užlaužti 

a rankas. Aš priešinausi. Nepa
jėgę patys paimti pirštų 
antspaudų, iškvietė miliciją. 
Du milicininkai, užlaužę m a n 

' rankas , išvilko mane ilgais 
koridoriais ir įmetė į gatvėje 
stovinčią milicijos mašiną. 
Nuvežė į Spalio rajono mili-

•'•krijos skyrių. Cia, budinčiojo 
majoro Grigorijaus Šemeliovo 
ir VSK majoro J. Marcinkevi
čiaus akivaizdoje, vienas iš 
atvežusiųjų mane stipriai 
sumušė. Nei G. Šemeliovas, nei 
J. Marcinkevičius chuligano 
nesudraudė, tuo tapdami nusi
kaitimo bendrininkais. 

Po to J. Marcinkevičius su 
., milicininkais nuvežė mane į 

Spalio rajono liaudies teismą. 
Teisėja reikalavo atsistoti, bet 
aš nepajėgiau, nes skaudėjo 

koją. Teisėja spręsti bylą atsi
sakė, nes a š neturėjau paso. 
Kitą dieną jau teisėja Kar-
penko nuteisė m a n e 15-kaiparų 
už t a r i amą chuliganizmą. Man 
nieko kalbėti neleido. Tik po 
savai tės sužinojau, kad esu 
apka l t in ta sukėlusi saugumo 
komitete skandalą , įžeidinėju-
si pare igūnus , necenzūriškai 
keikusis. Iš tikrųjų ne aš tardy
toją, bet ta rdytojas mane nuo
lat įžeidinėjo, ciniškai tyčio
jos i i š m a n o asmenin io 
gyvenimo. O apie tai, kad mane 
sumušė dviem majoram ste
bint — niekur nė žodžio. 

Vadovaudamas i Lietuvos 
TSR Konsti tucija ir kitais 
į s t a tymais , skelbiančiais as
mens neliečiamybę, reikalau
ju: 

1. Pa t r auk t i baudžiamojon 
a t sakomybėn milicijos darbuo
toją, kuris m a n e sumušė birže
lio 24 d. Spalio ra j . milicijos 
skyriuje. 

2. Pa t r auk t i baudžiamojon 
a t sakomybėn šio nusikaltimo 
bendr in inkus majorą Grigo
rijų Šemeliovą ir VSK majorą 
J. Marcinkevičių. 

3. Nubaus t i VSK tardytoją J. 
Marcinkevičių už šiurkščius 
Lietuvos BPK reikalavimų 
pažeidimus, pasireiškusius 
žmogiško orumo įžeidimu ir 
tyčioj imusi iš mano intymių 
jausmų, šmeižikiškų paskalų 
skleidimu, pašal iniams as
menims girdint kratos metu 
pas m a n o seserį, kratos proto
kolo jai nepal ikimu. 

4. Pana ik in t i Vilniaus m. 
Spalio raj . liaudies teismo nuo
sprendį, kuriuo aš buvau 
nute is ta 15-kai parų pagal 
sufabrikuotą kaltinimą. 

5. Grąžinti m a n priklausan
čius įžymaus poeto Oskaro 
Milaš iaus poemas ir kt. kūri
nius , pa imtus birželio 12 d. kra
tos metu m a n o sesers namuo
se. 

D. Kerčiūtė 
VILNIUS , 1980 m. liepos 22. 

Po to visko dabar ir kyla šiur
pus k laus imas : kodėl ta mer
g ina buvo tardoma, mušama ir 
nuteis ta? Negi buvo tardoma, 

Seinų katedros bokštai 1981 m. šioje Sūduvos lietuvių šventovėje Lomžos 
vyskupas neleidžia melstis lietuviškai (Iš "Lietuvos bažnyčių'' II tomo). 

„ Vilkaviškio vyskupiją 
spaustuvei atidavus 

ff 

nuoširdžiai talkino, paruoš
d a m a s kai kuriuos poskyrius. 
Vysk. Vincentas Brizgys pa
teikė nemažai archyvinės me
džiagos, nuotraukų, atsimini
mų. Kun. Pijus Brazauskas 
nuoširdžiai talkino kaip au
toriaus su vilkaviškiečiais ry
šininkas. Juozas Mažeika per
fotografavo visą daugybę 
nuotraukų (savo lėšomis, neim
d a m a s iš autoriaus atlygi
nimo). Iš kitų talkininkų minė
tini: kun. Jonas Duoba, Jonas 
Dainauskas, Danguolė Kvik
lytė, Algimantas Kezys, Nijolė 
Gražulienė. Nuotraukų šiam to
mui parūpino ir žinių suteikė 
net 92 asmenys. Vilkaviškio ir 
Vygrių — Seinų vyskupijų 
schematinius žemėlapius ga
m i n a Albinas Kamius ir Rim
vydas Žemaitaitis. Beje, dalis 
bendradarbių gyvena okup. 
Lietuvoje ar Lenkijoje. Jų pa
vardės neskelbiamos nei spau
doje, nei knygoje. 

Po autoriaus daugiausia dar
bo valandų ir pastangų kny
gos reikalui paskirs dailinin
kas Petras Aleksa. Šiuo metu 
visa medžiaga jau jo rankose. 
J i s apipavidalins knygą meniš
kai ir paruoš jos puslapius of
setui. 0 tada knygą jau fo
tografuos ir spausdins mūsų 
didysis spaustuvininkas dr. 
Mykolas Morkūnas. 

Hans Memling (1433-1494) Grojantys angelai (Antverpeno dailės muziejus) 

— * f — 
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(Atkelta iš 1 psl.) 
Bronius Kviklys. Tačiau, kaip 
paprastai, dideliems darbams 
reikia ir talkos. Kaip ją su
organizavote ir ką čia norėtu
mėte išskirtinai pabrėžti? 

— Tikrai, pats vienas nebū
čiau įstengęs reikiamai knygų 
paruošti. Džiaugiuosi, kad tu
riu daugybę talkininkų. Iš jų 
pirmoje eilėje minėtinas dr. 
Jurgis Gimbutas, paruošęs b e 
veik visų bažnyčių architek

tūrinius teks tus . ' 'Vilkaviškio 
vyskupijoje" šie jo aprašai bus 
t ikrai įdomūs ir tikslūs. Šiam 
reikalui j i s panaudojo gausų 
savo ir m a n o Lietuvos bažny
čių nuotraukų archyvą, archi
tektūrinę medžiagą. J . Gim
butas t a i p pa t perskaitė ir II 
tomo korektūrą, daugelį da
lykų papildė, patikslino. 

Kun. dr. J . Vaišnora, gyven
damas Romoje ir ga lėdamas 
prieiti pr ie įvairių archyvų, 

kad skaitė „Pergalės" žurnale 
rastuosius O. V. Milašiaus eilė
raščius? Negi juos 1977 metais 
buvo galima skaityti, o 1980 
metais jau negalima? Negi 
buvo mušama, kad turėjo ne
priklausomybės metais išleis
tas Milašiaus knygas? Negi 
buvo uždaroma kalėjiman už 
tai, kad nesudegino Amerikoje 
išleisto Milašiaus? Juk tai tas 
pats, ir sovietinėj spaudoj 
spausdintas poetas. 

Bet sovietinės logikos nesu

prasi. Tena i , matyt , ne poeto 
pavardė viską lemia, bet spaus
tuvės daža i ir metai. Kas per
na i buvo galima, šiemet jau 
draudžiama! Jei spaustuvės 
maskvin ia i dažai ir tam tikrų 
metų — ^erai, jei dažai nepri-
klausor s Lietuvos ar Ame
rikos - visada blogai. Tai 
soviet; -, kultūros logika, kuri 
keltų tuc visuotinį juoką, jei ne
būtų absurdiškai prišlieta prie 
nekaltų žmonių kančios. 

k. brd. 

— Ką dar norėtumėt pasaky
ti pabaigai? 

— Norėčiau išreikšti nuošir
džią padėką ne tiktai knygos 
paruošimo talkininkams, bet ir 
mūsų lietuviškai išeivijos spau
dai , redaktoriams ir ypač 
"Draugui". , Daugelis laikraš
čių bei žurnalų skelbė nemo
kamai mūsų pranešimus, nuo
traukų paieškojimo skelbimus, 
pagaliau knygos recenzijas, 
bažnyčių fotografijas. Tuo 
padėjo išpopuliarinti mūsų 
knygos leidimo idėją, sutelkti 
medžiagą ir lėšas. Ypatinga pa
dėka priklauso "Draugo" kul
tūriniam priedui. g . ^ 

Jei lietuviškos radijo valan
dėlės išeivijoje apie mūsų kny
gą labai mažai tekalbėjo, tai už
t a t "Amerikos balso", 
"Laisvosios Europos" — "Lais
vės" ir Vatikano radijo lie
tuviškos laidos dažnais atve
jais pasikalbėjimu su knygos 
autorium ir atskirais praneši
mais pristatė mūsų leidinį oku
puotosios Lietuvos žmonėms. 
Ačių visiems. 

Įžanga į Didžiąją savaitę yra 
Verbų sekmadienis. Tačiau šalia 
religinių apeigų tą dieną yra ir 
kita, Chicagos lietuviams mažiau 
žinoma tradicija. Tai kasmetinis 
religinis koncertas — giesmių 
vakaras, ruošiamas Tėviškės lietu
vių evangelikų liuteronų parapi
jos bažnyčioje, įsitaisiusioje rezi
denciniame kvartale (6641 S. 
Troy), keletą žingsnių nuo Mar-
ąuette Parko. 

Kaip ir kitais metais, šiemetinis 
koncertas (1981 balandžio 12) 
pasižymėjo įvairia programa ir 
atlikėjais. Koncertas pradėtas 
Franz Joseph Haydn giesme „Būk 
pagarbintas, valdove", kurią atli
ko parapijos choras. Toliau muzi
kos programoje: A. W. Lansing 
„Vesk mane, o didis Dieve" (due
tas — Aldona Buntinaitė ir Alber
tas Paulikaitis), Georg Philip Tele-
mann „Sonata B-moll: Dolce, 
Allegro" (fleitistė Astra Šepetytė 
iš Detroito, bene pirmą kartą pasi
rodžiusi Chicagos visuomenei), 
Vlado Jakubėno harmonizuota 
liaudies giesmė „Tyloj tu Šven
čiamasis" (mišrus choras), Lud-
wig van Beethoven„Sonata smui
kui ir fortepijonui: D-dur Opus 12, 
Nr. 1 — „tema ir variacijos" ir Oli-
vier Messiaen „Tema ir variacijos 
smuikui ir fortepijonui" (smuiki
ninkas Michael Kollars ir pianis
tė Raminta Lampsatytė-Kollars, 
abu iš Vakarų Vokietijos), Franz 
Schubert „23 psalmė" (moterų 
choras), J. Faure „Crucifixus" 
(duetas — Aldona Buntinaitė ir 
Bronė Variakojienė), Jono Švedo 
„Pirmoji sonata smuikui ir fortepi
jonui: Antroji dalis" ir Jurgio 
Juozupaičio (iš okupuotos Lietu
vos) „Sonata II dalis smuikui ir 
fortepijonui" ir „Rauda" (Michael 
ir Raminta Kollars), Vlado Jaku
bėno „Prisikėlimo kantata" (miš
rus choras ir solistų kvartetas), 

Sergei Prokofieff „Sonata fleitai ir 
fortepijonui: Opus 94, I dalis" 
(Astra Šepetytė;, liaudies „Bendra 
giesmė" (mišrus choras ir. visa 
bažnyčia), Giuseppe Verdi „Vergų 
giesmė iš operos Nabucco" (miš
rus choras), Vytauto Barkausko 
„Partita solo smuikui: Prerude, 
Scherco, Grave, Toccata ir Postlu-
de" (Michael Kollars), Lėroy 
Robertson „Tėve mūsų" ir 'Nor-
man Ramsey „Aarono palaimini
mas" (mišrus choras). • ̂  

Tėviškės parapijos choras.ix jo 
kasmetiniai giesmių vakarąį.yra 
nedidelės, 600 lietuvių buriančios 
religinės bendruomenės pažiba. 
Įsteigtas drauge su parapija prieš 
30 metų, choras palaiko gyvą lietu
vių protestantų giesmių tradiciją. 
Pasak ilgamečio Tėviškės parapi
jos klebono kun. Anso Trakio, 
stengiamasi perduoti „tai, ką tėvų 
tėvai giedojo, kad šitas būtų tai, 
kas padeda tautiniai , augias ir 
auklėtis". ii&BTtq 

Giesmės ryšiai per šimtmečius 
siekia lietuvių rašto pradininkus 
Martyną Mažvydą, Kristijoną 
Donelaitį, Liudviką Rėzą ir kitus, 
rinkusius ir puoselėjusius lietuvių 
liaudies giesmes. Dalis jų yra 
rinkinyje „Giesmių balsai", vokie
čių išleistame 1894 m. Heidelber
ge. „Jeigu svetimtaučiai kelia 
mūsų dvasinį turtą, — aiškina 
kun. Trakis, — tuo labiau mesiuri-
me čia susirūpinti". - • .. 

Tėviškės parapija savo rūpestį 
parodo ne vien giesmių vakarais; 
jos pastangomis išleistas giesmy
nas „Liaudies giesmės", įur 
išspausdintos daugiausia Vokieti
joje gyvenančio Valterio Banaičio 
harmonizuotos giesmės, -ir plokš
telė „Liaudies giesmė", kuną'fra-
šė Tėviškės parapijos choras.'"; 

Liaudies giesmės randa vietą" ir 
nūdienių kompozitorių kūryboje, 

(Nukelta į 4 psl .TT^u 

Linksma buvo Pirenėjuose 
v*r "C- *". 

Č E S L O V A S G R I N C E V I C I U S 

Planuoji kur toliau keliauti, pradedi kal
bą su turizmo agentūromis, ir jos t au siūlo 
patarnavimus, konkuruodamos viena su 
kita, žada visokių gėrybių ir patogumų. Vie
nos veža į Europą, Indiją ar Naująją Zelan
dija pigiau, kitos geriau žino, ką tu r i s t am 
parodyti. Gramercy agentūra skelbė, kad jos 
patarnavimais naudojasi pa tys įdomiausi 
žmonės, kuo kitos negali tvirt inti . L inksmi 
nuotykiai — jų programoj kasdienis reika
las, o jei kas grįžęs to negalėtų patvir t in t i , 
žada net pinigus grąžinti. Ta ip sakė bent jų 
tarnautojai. 

Skrendu iš New Yorko į Pirenėjų pusia
salį Gramercy dokumentais, l aukdamas ko 
nors netikėto arba nusivylimo. Stiuardesė, 
pasveikinusi keleivius, informavo, kad 
mūsų lėktuve yra net kelios tur is t inės 
grupės. Paminėjo ir Gramercy. Būtų įdomu 
nors vieną jų pažinti, su kuriuo ar kuria teks 
tris savaites važinėti. 

Keleiviai snaudžia, vaikšt inėja, ginči
jasi dėl kažkokio nieko su ka imynais . Apie 
miegą netenka nė galvoti. Apie v idurnakt i 
toli nuo mūsų, žemai tarp debesų žaibuoja. 
Kapitonas per garsiakalbį praneša , kad 
perkūnijos išvengsim. pakilę iki t r isdešimt 
penkių tūkstančių pėdų aukščio. Audros 
centras netoli Azorų. Lisabonoj nusileidus, 
bus šilta ir saulėta, o kitur Portugalijoj ir 
Ispanijoj bus visko, bet už tai jis, kapi tonas , 
neatsakingas. 

Įdomu stebėti keleivius. Tuos, kurie 
nemiega. Labiausiai įstrigo vienas nedi
delio ūgio juodais, garbiniuotais plaukais . 

vidutinio amžiaus žmogelis. Tikras nenuo
r a m a tas liesutis, plonutis, skiedrelė. Visą 
laiką vaikštinėja, kažko klausinėja, šnibžda 
į ausį, nešioja kam vandenį, kam aspiriną 
a r kokį „minkštesnį" gėrimą. Susitikęs 
vidury tako stiuardesę ir jai kažką juokingo 
pasakoja, abu tyliai juokiasi, imituoja 
Danny Kay judesius. Greičiausiai kokios 
turistinės kompanijos atstovas, gal grupės 
vadovas, rūpinasi savo keleiviais. 

Šešios valandos prabėgo greitai ir nenuo
bodžiai, nors ir neteko akių sumerkti. Saulė 
buvo beveik vidurdienio aukštumoj, kai suži
nojom, kad po mūsų kojom Lisabona. Trum
pi formalumai, ir esame laukiamojoj salėj. 
Žinau, kad pirmiausia reikia ieškoti 
Gramercy atstovo su baltu raiščiu ant 
rankovės. Prisistatau, jis sąraše pažymi kry
žiuką ties mano pavarde, pasako, kad jis 
vadinasi Alfredu, flegmatiškai paspaudžia 
ranką. Atsiranda vis daugiau kelionės drau
gų, surinktų iš visų Amerikos kampų. Prisi
stato ir tas matytas nenuorama skiedrelė. 
Tuoj išsitraukia iš kišenės bloknotėlį ir 
neprašytas pradeda Alfredui skaityti čia pat 
esančių merginų vardus ir jas charakteri
zuoti: 

— Leiskite supažindinti su pasaulinio 
masto figūrinio plaukymo čempione, van
dens žvaigžde Julie; anakur auksiniais plau
kais — tai Misa Minneapoiis; o čia nau
jausias Hollywoodo atradimas Teresė; dar 
neišsimiegojusi, be galo simpatinga, tikra 
Ingrid Bergman kopija Margarita; atkreip-
kit dėmesį į nuostabiai primenančią Iroąuis 

indėnų vado Didžiojo Ožio Šešėlio seserį Izą... 
Izą... 

— J ū s kas toks būsite? — pertraukė jį 
Alfredas. — E s a t agentūros atstovas? 

— Aš? O ne , esu papras tas turistas, kaip 
ir šitie garbingi piliečiai. Aš, a ts iprašant , 
esu Toni Escurio. Štai, šitame sąraše nume
ris šeštas. Neturėdamas ką veikti lėktuve, 
norėjau išbandyti savo sekliškus gabumus, 
nenorėjau leisti, kad tos kilniosios damos 
nuobodžiautų, pasistengiau išsiaiškinti, kas 
iš tų šimto aštuoniasdešimt trijų keleivių 
yra mūsų grupės narės. Buvo labai malonu 
susipažinti. Ai, ai, ai, sekliu t ikrai nega
lėčiau būti, ka i iš visų penkiolikos tame 
sąraše nuostabių gražuolių iššifravau tik 
vienuolika. Ir ka ip aš praleidau jus, Miss ar 
Missis Nancy. Prieš jus turėtų ir anglų prin
cas Charles nusilenkti. 

Toni nusilenkė, ir reikia pripažinti, kad 
tai padarė ka ip retai kam gali pasisekti, 
labai grakščiai ir kilniai. 

Vieną įdomų keleivį jau turime. 
Kol iš aerodromo autobusu pasiekėm 

Mundial viešbutį, Toni spėjo pasidaryti visų 
draugu, išklausinėti apie kiekvieną, suži
noti mūsų biografijas ir nujaučiamus troški
mus. Viešbuty tik spėjom apsiprausti , susi
tvarkyti ir susirinkom į svečių kambarį 
išklausyti Alfredo pranešimo ir pasi tart i 
apie numa ty t a s lankyti vietas. Anksčiau 
negu vadovas tai spėjo padaryt i . Toni išdės
tė savo tik ką surinktas žinias ir neoficialią 
programą: už dviejų blokų esąs nepapras tas 
Expre8so res toranas , kur pusdykiai duo
dami bananų padaže kepti fazanai, o vynas 
statinėmis pigiau negu dykai, su sąlyga, 
kad neišbėgsim anksčiau negu šeimininkas 
parodys pačius autentiškiausius biskajiečių 
tautinius šokius. Mūsų įsipareigojimas būtų 
tik daug ploti. Paskui po to, jau vidurnaktį, 
prie fontano, bus gitaristų varžybos ir 
merginom rožių dalinimas. Kitame aikštės 

šone kažkokie juokdariai iš ledo gabalų 
pjaustinės įvairias žvėrių ir moterų figūras. 
Tai merginai, kuri bus labiausiai panaši į 
išpjaustinėtą, ledo skulptūra bus pado
vanota. Svarbu tik, kad vyrai džentelmenai 
padėtų joms visa tai parsinešti j viešbutį. 
Jeigu ledai ištirps ir liks tik klanai , skulp
toriai neatsako. Paskui... 

Alfredui nelengva buvo pertraukti tą 
iškalbingąjį linksmintoją ir pranešti save 
programą. 

Taip prasidėjo trijų juokingų, nuoty
kingų savaičių dienos Portugalijoj h* Ispa
nijoj. Nuvažiavę, sakysim, j Coimbrą, Sevi
liją, Salamancą ar Granadą, pirmiausia 
klausdavom Tonio: kokia šiandien neofi
ciali programa? Vadovo — šablonas: kada 
reikia būti pusryčiams, kurią valandą mies
to apžiūrėjimas, kada išvažiuosim toliau. 
Toni, tik atvykęs į naują viešbutį, pirmiau
sia susipažįsta ir susidraugauja su durinin
kais, padavėjais, virėjais. Vieniems, ypač 
vienoms, įsiteikia nešabloniškais kompli
mentais, kitiems sąmojum, tretiems duoda 
kokį juokingą žaisliuką. Bulvių skutėją 
pavadina virtuvės šefu, šlavėją inžinierium, 
keltuvo merginą grafaite, gatvėje moterėlę 
su žuvų krepšiu an t galvos — laivo kapi
tone. Aštuoniolikto amžiaus stiliumi nusi
lenkia, padainuoja itališką Sorento. Ir taip 
iškvočia, kur, kokiam rūsy seniausias 
vynas, kur parduodami „karš t i" ledai su 
garuojančiais riešutais, kur amerikiečiai ap
silankę apdovanojami kamščiomedžio dūde
lėmis. 

Paskutinis vakaras Lisabonoj ištaigin
gam Marčia Condessa restorane. Užkan-
džiavom, juokavom, o scenoje dainuoja, 
šoka, skambina Bartolo Valanca orkestras 
ir jo pramoginio stiliaus art istai . Tarp atski
rų numerių ilgokos pertraukėlės. Gal leidžia 
susirinkusiems padiskutuoti, gal aktoriams 
reikia pasirepetuoti. Mūsų Toni negali 

nurimti , nusėdėti. Siūlom jam pasireikšti, 
paimprovizuoti, išeiti į sceną. Dusyk sakyti 
nereikia. Reikia tik partnerės . Iš mūsų. mer
ginų n iekas nesutinka. Pr ie gretimo £$aįo 
buvo prancūzų studentų ekskursija, kur 
merginų daugiau negu vyrų. Toni su jomis 
šiaip t a i p susišneka pirštais , ir jau viena 
pri taria. Eina į sceną. Pras ideda komedijos. 

Abu pradeda dainuoti. Vienas savo, kitais 
savo dainą, jis itališkai, ji prancūziškai. jNjei 
vienas, nei ki tas apie sceninį da inavime 
neturi nuovokos, bet tai nesvarbu. Dar įdo
miau, k a d kažkas netikėto, ne taip, kaip 
visi. T ikra komedija. Paskui prasideda 
tarptautinių šokių demonst ravimas: italų 
tarante la , provansiečių kant i lena. TdfiSu 
dar gražiau: gaidžio peštynės su asilu,' fla
mingo, a r kito paukščio čiuožinėjimas a m 
ledo. Apstulbusiems žiūrovams ( o jų buvo 
keli šimtai) praneša ir naujo šokio vardą: 
hidalgo gelbsti merginą iš arabo nelaisvės. 

O k a d jūs galėtumėt neašarot i i i sfo 
improvizuoto spektaklio! Šaukia, ptefrt, 
tiesiog plyšta svečiai. Nieko panašaus savo 
gyvenime gal jie nėra ma tę . Niekas -neabe
joja, k a d tai vyksta paga l puikiai surežisuo
tą programą, kad taip numaty ta , kad taip 
reikia. Juk tai tik aktoriai , moką gerai 
suvaidinti nemokšas, pakilę iš publikos, 
kaip kar ta i s daroma moderniuose teatruo
se. Su t a i s dviem pradeda dainuoti „Jarum, 
jerum..." visa publika. Toniui to ir reikia,.-*-
pradeda diriguoti. Išprakai tavęs , nepa
prasto pasisekimo pagau ta s dar labiau dau
žosi po sceną. 

Plojimo ir ovacijų priežasties sužinoti į 
sceną atbėga batolo Valanca . Ir pamato 
konkurentus! ." i 

— Ei , jūs, iš kurio pasaulio kampo atsi
radote ir kas leido? J ū s iš cirko? — tarąy-
biškai užriko vienas jų su ūsiukais ir vienu 
auskaru ausy, panašiai , kaip ana i s laikaįs 
Kaune nešiojo Dauguvietis. 
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'aizduotės vyno įkvėpta knyga 
# *• 
Z J $ N . A. Dičpetris, TRYS DIE-
^ ^ Q S P A S A U L Y J E . Išleido 

-Algimanto Mackaus knygų leidi-
^ft«io fendas Chicagoje, 1980 m. Tira

žą* — 800 egz. Spaudė M. Morkūno 
stuvė. Knygos apipavidalini-

aįr Vytauto O. Virkau. Leidinys 
i viršelliais, 180 psl., kaina — 

,^ J į j į | į skaitai mūsų epochos 
*"**grl5z"mius raštus, kokie jie bebū-
' '̂ 'fų'— paprasti ar sudėtingi, nuo

lat susiduri su t auraus huma-
njzjno ir šiurkščios, niekingos 
tikrovės konfliktais. Ilgainiui 
šitokia akistata yra tapusi 
patogiu literatūriniu šablonu, 
įkyrėjusiu iki gyvo kaulo. Ne be 
pagrindo savarankiški meni
ninkai protarpiais pakyla 

( griauti konvencinės literatū-
' ros tvirtoves. T a m tikslui jie 
*"-visų pirma surašo maištingus 

manifestus, kad būtų smagiau 
žygiuoti. Ir kiek tokių manifes
tų yra sukūrę XX amžiaus 
menininkai?! Labai daug. Tik 
prisiminkime mūsų futuristus 

—keturvėjininkus, Albiną Her-
bačiauską, trečiafrontinin-
k u s , l a n k i n i n k u s (žemi
n inkus ; , b ro l ius Mekus. 
Modernaus meno sluoksniuose 

' v i e n a s iš įtakingiausių turbūt 
" y r a Siurrealizmo manifestas, 
" paskelbtas Andrė Bretono 1924 

metais. Bretono iššūkis kaž-
, kaip organiškai išplaukė iš ano 

tl j laikmečio gyvybinių poreikių 
.ii,—v surasti naujus kelius į žmo

gaus įprasminimą pasaulyje, 
prasiskverbti pro paviršiaus 

-"'žievę į pasąmonės bei sapnų 
* labirintus, praplėsti meno aki-
*- -račius, o ypač suteikti vaiz-
- duotei didesnę kūrybinę lais

vę... Iš to ir kilo drąsus 
fantazavimas. Ištryško gaivi 
siurrealistinio meno srovė. 

h Dabar, lyg ir . pavėluotai, 
i,r£avitą siurrealistinį manifestą 

-skelbia N. A. Dičpetris knygoje 
,,Trys d ienos p a s a u l y j e " , 

i -Programinę knygos įžangą 
•'-paskaičius, paaiškėja, kodėl 
"''autorius rašo taip, o ne kitaip, 

kodėl veikiau mus stebina bei 
„kvailina", negu domina gro
žinių pasakojimu. J i s turi savo 
principus. J a m rūpi ne infor
muoti skaitytoją, bet pribloš
kiančiu būdu bei atvirumu 
pa teauk t i s avo jon pusėn . 
Dičpetris sakosi esąs „žodne-
šys, azartiškai suleidęs dvide-

r.JT 

P R . V I S V Y D A S 

š imts n a g ų į tolimesnę dimen
siją". Ieškojimas, kel iavimas, 
rizikinga veikla ir skvarbus 
m ą s t y m a s yra jo duona ir 
v y n a s . Savo biografijos bruo
žais Dičpetris tai y ra įrodęs. 

„ K a s m a n e kiek varg ina , y ra 
t aka i . Ne krauju slidūs, bet vin
giuoti ir todėl ar t imi vienai vie
tai . Todėl takai , kurie klaidina. 
Todėl t aka i , kuriais aš einu 
daugelį kartų, lyg amž inas 
miegal is , nors gerai žinau, kad 
ne t rukus išrasiu kompasą" . 

Tuo ats ivėr imu autorius g a n 
t iksl iai ap ibūdina savo knygos 
nuo ta ikas . Trumpuose ir ilges
niuose aprašymuose vaiz
duo jamas varg inant i s klai
džioj imas. Visoks ner imas . 
Vingių y r a daugiau nei takų. 
Dažn iaus ia i sukamas i kažko
kioje neišryškintoje vietoje. 
Dažn iau sapne, negu tikrovėje, 
nors , t iesą pasakius , s a p n a s 
irgi y r a žmogaus tikrovė. 
Autor ius vis dėlto tiki, jog sura
s iąs t a i , ko ieško. Pasau l i s y ra 
plėšrus . Žmonės s tengias i vie
ni k i tus įkinkyti . Meilė n ė r a ap
č iuop iama sąvoka. J i sužeidžia 
mylinčiojo sielą. 

„Tr is d i enas pasaulyje" gali
me pr iski r t i poetinei prozai a r 
proza r a šoma i poezijai. Koky
biškai kūrinių audinys laba i 
nev ienodas . Yra viršūnių ir 
duobių. Įkvėpimo įkarštyje 
susi lydo sklandžia i judrus, bet 
k a r t a i s š lubuojantis ritmas. 
Autor ius dažniaus ia i rašo tar
si p a g a u t a s ir ne šamas įsiaud
r inusios , sąmoningos nesą
monės . Žodžių stichijoje g ims ta 
t i k p a č i a m r a š ė j u i g e r a i 
s u p r a n t a m a tikrovė — vaiz
duotės r ankomis suglamžyti 
pe rgyven imai su komentara i s . 

Ar tuo l a imimas skaitytojas? 
Žinoma, ne kiekvienas. M a n e 
šios pa lygin t i neilgos knygos 
lek tūra gerokai išvargino. Tie
siog norėjosi n a g a i s ir dan
t imis d rasky t i kai kurias teks
to v ie tas , atseit , elgtis ta ip , ka ip 
p a t s autor ius elgiasi ša iž iame 
etiude „Aleliuja". Cia be atsi
p r a š y m ų jau pirmuoju sakiniu 
au tor ius i m a draskyt i skaity
tojo sąmonę: „Krapštyda
m a s i s keturiom apsunkusiom 
g a l ū n ė m enciklopedijose nemi
n imų vietų link, visais jaus
m a i s godžiai r a g a u d a m a s buvi

mą, aš nenorom skrodžiu save 
per gyvenimą, lyg aštrų dantį 
per supuvusią daržovę". 

Situacijos kartais pasikeičia 
ta ip staigiai, jog pasijunti lyg 
bū tum futbolo aikštėje kunš-
telėtas sunkiasvorio gynėjo. 
Ga l dėl to, kad veiksmas y r a 
pagr į s tas magija. Tik magi
joje netikėtumai gimdo neti
k ė t u m u s . Sub jek t a s a r b a 
pasakotojas nuolat susiduria 
su keistais charakteriais , įkliū
va į kokią nors keblią padėtį, 
iš trūksta, ta i bėga, tai vėl 
sugrįžta, vėl įsivelia. Šuoliuo
j a m a iš vietos į vietą. Lakoniš
kuose pokalbiuose na ivumas 
maišosi su išmintimi, dvipras
miškumu. Ka i kada gaunas i 
ner i tminga polka: autorius 
veda žinodamas žingsnius, o 
skai tytojas atsilieka klup
d a m a s . Gi tuo metu vaizduotės 
orkestras kerta iš peties. 

Protarpia is girdime jaunat
višką bravūrą, ar kokį entu
ziastingą iššūkį. Štai kaip atsi-
k e r t a m a r a u m e n i n g i e m s 
neš ikams „Aleliujoje": „...pasi
taisykit gražiuosius kaklaraiš
čius, iškelkit daugiaspalves 
vėl iavas ir vienbalsiai gie
dodami geriausios buities 
l inksmą himną, nešdinkitės po 
velnių". Pro rimties šydą nere
ta i nušvin ta humoro liepsnelė. 
J a u įžangoje autorius apreiš
k ia savo juokdarišką prigimtį: 
„...galų gale supratau, kad esu 
juokdarys" . Deja, sunku išaiš
kint i mechaniškiems žmo
nėms , kad jo „mėgiamiausia 
veikla yra kvailių ieškojimas". 
J i s savęs nelepina. Kur reikia, 
sąmojingai gnybteli pats sau: 
„Tik linkteliu, — sunkiai ka ip 
iš tešlos pagaminta lėlė". 

O p r o t e s t a s ? K a i p g i ! 
Avangard i škas maiš tas prieš 
r i a u m o j a n t į m u i t i n i n k ų , 
atostogautojų, persekiotojų, 
aukso dievintojų pasaulį gau
siai liejasi iš Dičpetrio dvasi
nių čiauptų. Nors pridengtas, 
bet regimas per visą knygą. 
Nepažabotą egoizmą „aš t ik 
noriu gyvent i" bematant pakei
čia į prarają krentančiojo žmo
g a u s jauseną: „...krisdamas a š 
grabaliojuos, mėtau r ankas 
aukš tyn , žemyn, į šonus — vil
damas is , kad tuoj ką nors 
pačiupsiu. Kad tuoj, tuoj, tuoj 
įs ikabinsiu į grindis, į pama
tus , į dugną, į pačią apačią, į 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

MAGNOLIJA 
V. Ūselienė 

Artu matei, — 
Prie to apgriuvusio ir seno namo pražydo jau 
tanai didysis medis — magnolija jo vardas. 
Šviesus kamienas, lyg sidabrinis 
ir negali beveik matyt grakščių Sakų — 
vien tik žiedų, puikių žiedų gausybė! 
O tų rusvų žiedų taurelės, 
tarsi sudėtos maldai rankos, visos iškeltos 
i tyrą, be debesies mėlynę... 
Ir skęsta jos toje žydroj gelmėj, 
ir juda supamos švelnaus pavasario dvelkimo. 

O tame sugriuvusiam ir apleistam name, 
ten prie dulkėto lango sėdi senė. 
Jos veidas vien balzgana dėmė, 
bet atkreiptas jisai į medį, ir jos 
išblėsusiose akyse beveik nesutelpa puiki, 
gausiuos žieduos paskendusi magnolija. 

Kur skrenda senės mintys ?! 
Gal skęsta ji tuose žieduos ir atminimuos... 
Ir gal vaidenas jai, kaip ji kodais' 
stovėjo ten, po tuo medžiu jauna, graži 
baltame nuotakos rūbe ir nauju žiedu papuošta ranka 
ji švelniai lietė sidabrinę medžio šaką... 
O gal galvoja ji tiktai, ar lemta bus sulaukti jai 
dar vieną kartą to puikaus žydėjimo?... 
Gal bus sugriautas jau jos senasis namas 
ir negailestingos rankos iškirsta 
josios puiki magnolija... 

Štai rieda ašara lėta 
per senės skruostus, šnabžda lūpos: 
„Kai mirsiu aš, sugriaukit viską, sunaikinkit viską, 
ką aš turiu, tiktai palikit ir nelieskit mano medžio. 
Ar jūs nematot, kiek žavingo grožio sukaupta jame, 
kiek paslaptingos galios jo lieknam kamiene, 
sidabro šakose ir toj gausybėje žiedų! 
Praeivi, pažiūrėk ir pasidžiauk, 
kaip aš džiaugiuosi jais, kaip tie žiedai 
pakelk ir tu akis į dangų — nebus baisi tau 
nei ateitis, senatvė,... gal net mirtis... 

Aš tai žinau!" 

rojų, į kažką". Savo prikhą 
padėtį pasaulyje besiaiškinda
mas, autorius pažeria ironiš
kas žodžių virtines. „Kas tu esi? 
Tėvas-motina. Kuriem aš sa
kau: — Labas. Kas - girdėt -
kaip - sveikata - ar - reumatiz
mas - kinkos - plaučiai - akys -
dantys - klubas - namas - liki
mas - tėvynė - klebonas..." 

V a i z d u o t ė s i š t e k l i a i s 
autorius išsiskiria kaip retas 
mūsų rašytojas. Keistumai kar
tais susigrūda puslapyje lyg 
pavasario ižas upių santakoje. 
Sproginėja fantazijos grana
tos. Neretai atrodo, kad čia 
pas iduodama au tomat ine i 
vaizdų srovei, kad vėjavaikiš
kai žarstornasi įmantriais 
paradoksais. Apie tai juk užsi
mena „Daikto" veikėjas — užsi
spyrėlis: „neverta kankintis 
modernizmaia.jr fantazijom". 

Net ir pats autor ius skeptiškai 
prisipažįsta: „Aš iš viso tokių 
išdaigų n e s u p r a n t u " . 

Vis tiek už i roniško ir žais
mingo fasado knygoje suran
dame men i ška i įprasmintą 
gėrį- Dičpetrio e t inė laikysena 
yra aiškiai nubrėžta . J i s gina 
žmogaus — individo laisvę, 
trokšta suras t i nemeluotą ryšį 
su kitu žmogumi , nori būti 
suprastas ir my l imas . Didelę 
reikšmę žmogui turi simboliai. 
Tai pabrėž iama įžvalgiame 
rašinyje „ D a i k t a s " . Sakoma: 
„Žmogus ir simbolis y ra neiš
skiriami", „Simbolis y ra daik
to atstovas*'. A p s a k y m e „Ko 
tamsta ieškai?" , raš t inė simbo
lizuoja nūdienį pasaulį . Joje 
įkliuvęs herojus negali ištrūk
ti, kaip F . Kafkos valdininkas 
Samsa. Durys užverstos moks
lo knygomis. T a r p slenksčio ir 

durų yra mažas plyšelis. Plyšį 
yra pastebėjusi grindų plovėja, 
kuriai priklauso toji raštinė. 
Bet durys neturi rakto sky
lutės. Reiškia, herojui išeities 
nėra. Tik pasiduoti grindų plo
vėjai. 

Pats stambiausias knygos 
įnašas yra „Legenda apie žmo
gų". Tai veiksminga alegorija, 
sklidina simbolių ir vaizdų, 
egzistencialistinių samprota
vimų bei išvadų. Visi elemen
tai čia suderinti su autoriui bū
dingu gaivalingumu. Persipina 
tikrovės ir vaizduotės, sąmo
nės ir pasąmonės, jausmų ir 
proto galios. Kelionėje į savęs 
pažinimą, per įvairius kal
votus tarpsnius, išryškėja 
santykiai su religija, kultūra, 
civilizacija, aplamai su žmo
nija. Dėl nuosekliai išlaikytos 
evangelinės gaidos šioji legen

da lyg ir primena Fr. Nietsches 
„Also sprach Zara thust ra" . 
Gal tik stilius nėra toks zara-
tustriškai vaiskus ir įtaigus. 

Erotika, man regis, y ra 
svarbiausioji Dičpetrio apmąs
tymų versmė. Jos plonybių itin 
gausu istorijoje „Iš jūreivio 
dienoraščio". Cia autorius 
parodo savo įgūdi stebėti gyve
nimą. Aprašo kelionės įspū
dž ius l ė t ame t a n k l a i v y j e . 
Įsiliepsnoja meilė gražiai nor
vegei, einančiai „kajučių ber
niuko" pareigas. Gaila, kad 
pabaigoje, po s ta igaus myli
mosios atvėsimo, pasakojimas 
nuvingiuoja į banalius sampro
tavimus apie meilę. „Nėra jokių 
ženklų, kad ji (meilė -m.p.) iš 
viso galėtų egzistuot...". Dieno
raščio užsklandoje mergina 
prisipažįsta sužalojusi jautrų 

(Nukelta į 4 psl.) 

-'"—"Atleiskit. Mes tik kuklūs šios garb in
gos salės svečiai ir tarnai , — nus i l enkė 
"jiems Toni ir nusitempė nuo scenos p rancū
zaitę. 
' * Publika įsisiūbavus ploja, rėkia d a r 
labiau. Arčiau sėdėję abu ar t is tus n e t a n t 
rankų iškėlė. Niekas kitas, išskyrus mūsų 
grupę, neabejojo, kad visa, kas ir d a b a r įvy-
-*ke,'nuo scenos nuvijimas, irgi surežisuota. 
Vis didesniam svečių malonumui. Suvai
dinti šį cirką reikia nepaprastų gabumų. 

- v , . . , . -

_ .Bartolo h* jo kompanija dabar buvo t ikr i 
vargšai. Kaip jie bedainavo ar skambino , 
atrodė labai nuobodūs. Niekas nekreipė 
dėmesio į sceną. Visi kalbėjo tik apie tuos du 
dainininkus, šokėjus, aktorius. Ar t a i neįdo
mus vakaras? 
i Vfiv. * 

Lankomės labai senam, Cezario la ikus 
menančiam Evoros mieste. Beveik vidu
dienis, kai įriedėjom į karštas , saulės išde
gintas gatves. Senų mūrų t rapuvar tėse , 
ieškodamos šešėlių, slapstėsi katės i r Šunys, 
ppe. Dianos šventyklos po lietsargiu s n a u d ė 
pora vežikų. Prasideda siestos m e t a s . Ką 
daugiau veiks miestiečiai tokiam ka r š ty . 

" "Vienintelis naujas pastatas š iame mies
te filr mūsų viešbutėlis Planicie, o m e s 
vieninteliai gyventojai tokiu nepa tog iu 
vasaros metu. Kur dėtis šiam t r iukšmui-
gšrm būriui? Tonio instinktas ir su r ink tos 
informacijos sako: už kelių blokų nuo čia 
yra maudymosi baseinas. Kas nori? 
I '• Susirado apie dešimt merginų. J o s persi
rengė, daugiausia bikini, pasiėmė r a n k š 
luosčius, ir kaip Atlantic City, p a t r a u k ė 
fmiegdhčio miesto gatvėmis. Prieky, a išku, 
išmoningasis Toni. Išleisdami šį modern ių 
fofkų legioną, pasiūlėm da r Toniui ir vėlia-
i^tįt.' Su šiuo gražuolių būriu neabejot inai 
užkariautų ir šį viduramžišką miestą. 

Po pusvalandžio išgr įs tam triukšmą, juo
kus, l inksmus šauksmus . Legionas grįžta. Ir 
da r su kokia palyda! Keli policininkai, būrys 
kareivių ir kelios dešimtys jaunų vyrų. 
Laba i entuziast inga minia. Nė vieno pikto 
veido. Mūsų merginos apdengtos skarom, 
lietpalčiais a r staltiesėm. Kas gi matė to
kiais drabužėliais pasirodyti tradicinėmis 
miesto gatvėmis . Sodoma Gomora! Apie šių 
gražuolių nepapras tą aprangą ga r sas 
apskrido miestą kregždės greitumu, vyrus 
prikėlė iš sa ldaus poilsio, ir subėgo kas galė
jo pažiūrėti ga l pirmą kar tą Evoros istorijoj 
ko nė nesapnavo . Vyra i turi ir čia gerą sko
nį, ypač, kad toks kontras tas tų aukštų, liek
nų blondinių, palyginus su šio miesto juoda
plaukėm, n u o mažų dienų tik juodais 
drabužiais dėvinčiom, į platumą pasinešu-
siom merginom. 

P i rmas Tonio nepasisekimas. Nebuvo jo
kio baseino. Pasirodo, ten buvo tik papras
t a s tekančio vandens lovys arkl iams gir
dyti, kur d a r ir kareiviai įkiša kojas. Kas gi 
duos Evorai tokį modernų išradimą. O poli
cininkai ir kareiviai greit suorganizavo 
drabužių ir uždangalų pagalbą ir pasisiūlė 
merginas palydėti iki viešbučio. Kas žino, 
kuo tokia išvyka galėtų baigtis, jei sukiltų 
ne t a ip labai jauni vyra i , a r prie to nepratę 
miestiečiai. Atsirado ir neprašytų sava
norių su gražuolėmis paėjėti, akis paganyti . 

Palydovai atsisveikino nuoširdžiai. Tik 
prašė tokio pasivaikščiojimo nekartoti. Nei 
čia, nei kituose mažuose Portugalijos mies
teliuose. Geriau būtų, kad jos vakare, 
aprengtos ka ip reikiant, atsirastų miesto 
centre Praca do Giraldo vyno išgerti. 

Vyno paragaut i į Giraldo vykom visi. 
Atrodo, kad tenai mūsų laukė pusė miesto. 
Susėdom po arkomis, a tv i ram ore, o minia, 
tų pačių ir kitų vyrų spietėsi, spaudėsi iš 

visų pusių, nelyginant anomis dienomis, kai 
Josvainiuose ar 2agarėje visi norėdavo 
pamatyt i vizituojantį vyskupą. Toliau 
stovintieji stiepėsi ant pirštų ar lipo an t 
kėdžių. Tokie dyvai tos amerikietės studen
tės ir mokytojos, svarbiausia, kad trum
pomis spalvotomis suknelėmis ir vienplau
kės. Koks kontrastas su vietinių merginų 
i lgais sijonais, juodom skarelėm. 

Kitą rytą, kai išėjom sėsti į autobusą, 
gatvėje jau radome gražų būrį belau
kiančių, seilę ryjančių vyrų. Juk tokie atsi
t ikimai gal ne kasmet pasitaiko. 

— Ate logo! — iki pasimatymo! 

Sevilija. Vieni tvirtina, kad tai gražiau
s ias Ispanijos miestas, o kelionių vadovuo
se sakoma, kad pati karščiausia Europos 
vieta. Gyvenimas vyksta tik rytais, vaka
ra is , žinoma, ir naktimis. Nemiegam nak
t imis ir mes. Vakarais lankomės legendari-
nėse, žinomiausių perų veiksmų vietose — 
kur Carmen švaistėsi peiliu, o dabar tas gar
susis tabako fabrikas universiteto dalis. 
Anos čigonės atminimai įmūryta lenta prie 
vartų. Čia štai kirpo ir skuto barzdas 
Baumarchais ir Rossinio įamžintas kir
pėjas. Ne per toli nuo čia serenadas po 

balkonu Elvirai traukė ir Don Giovanni. 
Dienomis, kaip ir visi padorūs šeimininkai, 
norime išmiegoti. 

Tik ką sugulėm vidudienio poilsio, Kai 
prie ausies suskambo viešbučio vidaus tele
fonas. Rodos nesu niekam skolingas. Kas 
atsekė mano pėdas? 

— Help! Gelbėk, — girdžiu Teresės balsą. 
— Nagi, gal Don Giovanni prisikėlė iš 

septynioliktojo amžiaus ir vėl gaudo gražuo
les. Juk Sevilijoj visi langai apkaustyti gele
žinėm grotom, kf tau bijoti. 

— Gera tau juoktis, kai už durų susi
rinko visi viešbučio tarnai , virėjai, kepėjai, 

vyno pilstytojai, gėrėjai ir prašo mane pasi
rodyti, nor i autografo. 

— Je igu m a n ę s prašytų, tai ir pasirašy
čiau. Matyt , t ave palaikė grafaite ar net 
princese. 

— Taigi , kad ne princese, o dar daugiau: 
jie įs i t ikinę, kad aš incognito keliauju sveti
mu vardu , o iš tikrųjų esu Audrey Hepburn. 

— Pas i r a šyk ir už Audrey Hepburn. 
— Je, už tokią apgavystę, pasisavinimą 

svetimo va rdo kalėjime sėdėsiu aš, ne tu. Jie 
nenori nė klausyt i , kai sakau, kad esu tik 
papras ta Michigano universiteto lektorė iš 
Ann Harbor. 

— Aišku, čia Tonio darbas. Jis kiekvie
noj vietoj t a r n a m s primeluoja, kad su 
mumis keliauja dvi garsenybės, viena jų 
Audrey, k i t a ( labai panaši) Ingridos Berg-
man duktė. 

Suieškojau Toni, įprašiau jį nueiti ir pasi
šnekėti su tais, kurie ten laukė prie Teresės 
durų. Kaip jis ten susitvarkė, nežinau. Iki 
vakaro buvo ramu. Sutemus vykom į EI Pa-
tio Andaluz naktinį klubą pažiūrėti 
t emperament ingų ispanų flamingo šokių, 
bet Teresė bijojo ir pasiliko kambary. 

Manote , kad ten buvo ramu tą naktį? 
Svečių t a rpe pastebėjom švedų ekskursiją. 
Nieko, gera i nuaugę , kultūringi turistai. 3et 
vienu metu žiūrim — visi pakilo ir apsupo 
mūsų s ta lus . Priėję prie mūsų Margaritos 
pradeda kalbint i švediškai. Margarita — nei 
ji švedė, nei Ingridos duktė, tik New 
Haveno, Connecticut mokytoja. Ne tik šve
dai, bet ir kiti pradeda kilti nuo stalų ir atei
na pažiūrėti t a r iamai retos viešnios. Jau ir 
bloknotėlius siūlo. 

Iš to klubo teko greitai išsikraustyti. 
O kitą rytą, kai ruošiamės iš Sevilijos 

pa t rauk t i Andalūzijos keliais į pietus, mums 
pranešė, jog prie mūsų Colon viešbučio susi
r inko la ikraš t in inka i ir televizijos aparatai. 

Aišku, laukia pasirodant incognito keliau
jančios „Audrey Hepburn". Mat kokias 
ilgas kojas ir dideles ausis turi melagystė. 
Prie to prisidėjo dar vienas atsi t iktinumas: 
mes patys pravažiuodami matėm vienam 
kine demonstruojant filmą „My Fair Lady" 
su Audrey. Vadinas ji slaptai atvyko patyri
nėti, kiek žiūrovai ją vertina šiame toli
mame Europos kampely. Nieko, mes ją ir čia 
pričiupsim! 

— Toni, tu Till Eulenspiegeli numeris 
antras, ko tu negyvenai vidurinių amžių 
karalių laikais. Būtum rūmų linksmintoju, 
būtum didesnis gal ir už patį valdovą, 
valdytum pusę Ispanijos. Dabar suvaidink 
„Audrey" reikalų vedėją ir paaiškink išmin
tingai, įtikinančiai, laikraštininkų neap-
viliančiai, kodėl toji kilnioji Hollywoodo 
dama jiems nepasirodys. Jei čia nepasireikš 
tavo diplomatiniai, ne vien niekadėjiški 
gabumai, mes tave už miesto pririšim prie 
kamščio medžio ir paliksim džiaugsmui tų, 
kurie rudenį ateis tų žievių lupti. Tegul tave 
sumindžioja šimtai mulų, tu nepakarto
jamas svieto linksmintojau. Iš tavo kailio 
padarysim būbną ir būbnysim apie nepa
kartojamas tavo šelmystes ir išdaigas. 

Kaip Toni aiškino ir kaip kalbėjosi su 
spaudos ir televizijos žmonėmis, nežinom, 
bet su mumis į autobusą Teresė nesėdo. 
Paėmėm tik jos bagažą, o ji išėjo nepastebė
ta pro kitas viešbučio duris ir laukė mūsų už 
kelių blokų sutartoj vietoj. 

Čia surašyti tik keli „stambesni" links
mų atminimų nuotykiai. Jų būta kiekvieną 
dieną ir ne po vieną kasdien. Jeigu mūsų 
grupėj nebūtų buvę Tonio, kelionė nebūtų 
tokia a tmint ina . Įdomu, kokių išdaigų jis 
pridarė vėliau, keliaudamas su kitomis 
grupėmis. Kai teks kada lankytis Hart
forde, Connecticut. būtinai reikia aplankyti 
ir Toni Escurio. 
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Jurašo „Didžiadvasis pavyduolis 
Yale repertuariniame teatro 
A L G I R D A S L A N D S B E R G I S 

Iš Yale Repertuarinio teatro 
scenos, New Haveno mieste, į 
mus žvelgia labai medžiagiška 
šešioliktojo šimtmečio Flaman-
dijos gyvenvietė: balkiai, puo
dai, dešros, dėvėti drabužiai su 
įsigėrusiu prakaitu. Prasideda 
naujas Jono Jurašo spektaklis 
— flamandų dramaturgo Fer
nando Crommelyncko pjesė. 
„Didžiadvasis pavyduolis" (į 
lietuvių kalbą neįmanomas 
išversti ,,Le Cocu Magni-
fiąue") — pirmasis režisieriaus 
kūrinys po Erdmano „Savi
žudžio" pastatymo Broad-
way'uje. 

Bematant paaiškėja, kad tas 
s cenova izd i s a p g a u l i n g a s . 
Autoriui ir režisieriui nerūpi 
istorinis koloritas ar flaman
diška buitis: jų dėmesio centre 
meilės metafizika, žmogaus 
beribiai sugebėjimai sunai
kinti save ir tuos, kuriuos jis 
myli. Pjesės pagrindinis veikė
jas, laiškų klientams rašymu 
besiverčiantis poetas Bruno, 
ta ip be saiko myli savo žmoną 
Stellą, kad ji jam virsta begaly
bės metafora. Kaip Šekspyro 
Otelą, jį užvaldo „žaliaakė 
pabaisa", bedugnis pavydas ir 
jį priveda prie beprotystės 
ribos. Jis liepia savo žmonai 
atsiduoti kiekvienam kaimo 
vyrui, ji t a ip jį myli, kad jam 
paklūsta. J ie abu peržengia 
ribas — besaikė aistra užmuša 
žmogišką, t.y. neišvengiamai 
ribotą, meilę. 

Kaip konkrečioje scenoje įkū
nyt i metafizinę aistrą? Toksai 
d e r i n y s v i s a i n a t ū r a l u s 
flamandų tapybos ir, ypač, 
teatro tradicijai, iš kurios išau

go Crommelyncko pjesė. Toji 
tradicija apima vulgaraus 
kūn i škumo ir mis t ic izmo 
kraštutinumus, nežemiška poe
zija joje dėvi „kermošinio" gar
so ir lėlių teatro rūbus. 

»is pasaulis giminingas 
J u r a š o m e n i n i a m tempe
ramentui. Scenoje, kaip lieps
nų laižomi, krypsta ir darkosi 
kūna i ir s ie los . Ryškėja 
kontrastas t a rp „normalių" 
kaimiečių reliatyvaus nuosai
kumo ir pagrindinių veikėjų 
aistros akrobatikos. Atrodo, 
lyg jiedu norėtų išsiveržti iš 
savo kūnų. Gr imzdamas į 
beprotystę, Bruno konkrečiai 
„išyra" — kaip Hamle tas Elsi-
norės koridoriuose, jis slankio
ja išsipešusiais marškiniais ir 
n u s m u k u s i o m i s koj inėmis . 
Bruno ir Stelios meilė prasi
deda svaigiu skrydžiu ir baigia
si suirute. Pjesės trajektoriją — 
iš dausų į bedugnę — atitinka 
Jurašo režisūros pašėlęs tem
pas ir emocinė į tampa. Režisie
riaus sceninė poezija ryškiau
siai pasireiškia trečio veiksmo 
haliucinacinėje vizijoje, kai į 
sceną renkasi fantastinės 
kaukės, karnaval iniai fantaz 
mai, o persirengęs Bruno, muzi
kos palydimas, nuduoda sve
timą ir mėgina serenada 
užkariauti savo žmonos širdį. 

Tokia pjesė tokioje inter
pretacijoje s ta to ypatingus 
reikalavimus aktoriams, kurie 
nevisad pasiveja autoriaus ir 
režisieriaus poetinį polėkį. 
Richard Jenkins , vaidinęs 
Senią pirmajame Erdmano 
„Sav ižudž io" p a s t a t v m e , 

Tėviškės parapijos koncertas 

Pieter Brueghet, vyresnysis (olandas, apie 1520-1569). Kaimo vestuvės (Vienos dalies muziejus) 

apima beveik visą sudėtingo 
Bruno vaidmens skalę, farsiš-
kus tonus ir tragiškus pusto
nius, išskyrus gal tragedijai 
būtiną didingo liūdesio gaidą, 
kuri turėtų būti spektaklio baig
miniu tašku. Jo žmoną Stellą 

Lietuvaitės Chicagos galerijose 
Praėjusią savaitę pasi

baigus A l e k s a n d r o s V. E i -
v a i t ė s tapybos darbų parodai 
„Galerijos" patalpose, 744 

vaidinusi J aną Schneider N o r t h W e l l s % Chicagoje, 
retkarčiais pasiekia savo vaid
mens poetines viršūnes. Jun
tama, kad aktorių kolektyvą 

šiandien jau galime atkreipti 
dėmesį į tai , kad mūsų jaunųjų 
dailininkų būryje su šia s a v o 

Chicagos galerijų rajone 
r a n d a m e ir kitą lietuvišką 
pava rdę : L i n d ą B e r e s n e v i -
č i ū t ę . J o s t apybos darbų paro
d a nuo ba landžio 3 iki ba lan
džio 25 d. buvo Artemisia 
galerijoj, 9 West Hubbard St. 
Galerijoj buvo i š s ta ty ta 19 

režisierius sulydė į ansamblinę P a r o < ^ a A - V. Eivaitė užsireko- t apybos darbų. Galė tume šaky 
darną. 

Aktorių sąraše randame ir 
Jaunuolį vaidinusio Vytauto 
Ruginio pavardę. Programoje 
skaitome, kad jo tautybė ta 
pati, kaip Jono Jurašo, ir jis 
sakosi tuo didžiuojasi. O mes 
didžiuojamės lietuvių režisie
riumi, kuris ėmėsi sudėtingo 
veikalo, nebijojo rizikos, nėjo į 
kompromisus ir padovanojo 
mums dar vieną įdomų ir 
daugialypį spektaklį. 

Miro skulptūra Chicagos vidurmiestyje 
Chicaga turbūt neturi konku

rento atviro, viešojo meno srityje. 
First National banko aikštę puo
šia 70 pėdų ilgio ir 10 pėdų pločio 
Mare Chagairio mozaika "The 
Four Seasons" t Metų laikai). 
Alexander Calder'io monumen
talus, 53 pėdų "The Flamingo" at
kreipia federalinių pastatų su
pamos aikštės lankytojų dėmesį. 
Isamu Noguchi'o "Celebration" 
fontanas Meno institute. Claes 
Olderberg'o "Batcolumn", vaiz
duojantis beisbolo lazdą prie 
socialinės apdraudos žinybos pa
stato ir daugelis kitų darbų patvir
t ina ne vieno meno kritiko tei
gimą, kad Chicaga turi ne tik 
turtingą architektūrinę tradiciją, 
bet ir meninę. Tačiau geriausiai 
žinomas šios rūšies paminklas, 
daugeliui primenantis moters gal
vą, yra Pablo Picasso skulptūra 
Daley vardo aikštėje. Bent taip bu
vo, kol Picasso neturėjo konkuren
tės kitoje gatvės pusėje, Bruns-
wick aikštėje. 

Balandžio 20 atidengta "Miro 
Chicaga" "tikriausiai susilauks 
panašios reakcijos, kaip ir Picas
so, — teigia Rimantas Griškelis. 
Skidmore, ()wings & Merril archi
tektų firmos darbuotojas. — Pi
casso vis labiau patraukė žmones 
ir dabar yra dalis šio miesto. Už 
poros metų jie ir Miro gerai pa
žins". R. Griškelis jau kurį laiką 
yra pažinty su "Miro Chicaga", 
kaip statybos vykdymo prižiūrė
tojas. 

Idėja pastatyti Miro skuiptūrą 
gimė maždaug tuo pačiu metu, 
kaip ir Picasso projektas. Abu 
menininkai net kalbėjosi apie tai. 
Tačiau Miro gipso modelis išbuvo 
Skidmore. Owings & Merril įstai
goje, kol 1980 m. atsirado 500,000 
dol., reikalingi skulptūros įvyk
dymui. Picasso moteris turėjo 
laukti savo kompanionės 14 metų. 

Atšventęs savo H8-tąjį gimta
dienį šios savo skulptūros ati
dengimo dieną. Joan Miro yra pri
pažįstamas, kaip vienas didžiųjų 
šio šimtmečio meno meistrų. Per 
60 metų jis kuria poetišką pasaulį, 
pilną fantazijos, šelmiško humo
ro, žavaus žaismingumo, panašų > 
vaiko a r priešistorinio žmogaus vi
zijas, — aiškina Chicagos uni
versiteto meno profesorius Hein 

hold Heller. Kaip vaiko ar urvinio 
žmogaus tapyboje, Miro darbai 
pilni simbolių, primenančių jautį, 
paukštį, šokėją, kopėčias, mėnulį, 
ūsus, vyrą ar moterį- Tai dalis kas
dieninių pergyvenimų pasaulio, 
bet kartu ir donkichotiško, kupino 
jvairių reikšmių, ardančių įpras
tinę logiką. 

Sunku Miro įsprausti į vieną ar 
kitą meninę srovę. Jį domino ir 
įtakojo kubizmas, realizmas, 
surrealizmas. primityvizmas. Jo 
stilius nuolat keitėsi, dažnai vei
kiamas paties gyvenimo. Kaip 
pats Miro aiškina, apie 1925 m. jis 
piešė vien haliucinacijas, o tų 
haliucinacijų šalt inis buvo alkis. 
Per Ispanijos pilietinį karą. artė
jant Antrajam pasauliniam ka
rui, Miro fantazijos keitėsi į koš
marus. Švelnios melsvos, 
žemiškos rudos ir auksinės gel
tonos spalvos keitėsi į aitrias rau
donas, kandžias bal tas ir niūrias 
juodas. Jo sukurti personažai pra

rado savo paklusnumą ir užsiau
gino bjaurius snapus, grubius dan
tis, ilgus nagus ir gniaužė 
kumščius. Lyriškos moterys pa
virto piktomis harpijomis, o mei
lės džiaugsmas virto išprievar
tavimu. 

Miro pokariniuose darbuose vis 
mažiau ženklų ir simbolių. Juos 
pakeitė geometriškos figūros, ryš
kios, nemaišytos spalvos. Skulp
tūra taip pat pagausėjo — jo fan
tastiški charakteriai įkūnyti 
keramikoje, gipse ir bronzoje. 
Pastaroji 40 pėdų aukščio snapuo-
ta moteris apima daugelį Miro 
meniškos karjeros pagrindinių in
teresų ir idėjų. 

Miro skulptūros atidengimo pro
ga daugely Chicagos kultūrinių 
centrų, k.a. Meno institute. Mo
dernaus meno muziejuje, Newber-
ry bibliotekoje ir Daley centre ruo
šiamos Miro darbų, memorabilijos 
bei nuotraukų parodos. 

Emilija Sakadolskienė 

mendavo kaip viena iš įdo
miausių ir kūrybingiausių. Ik i 
šiol savo darbais, parody
tais daugiausia tik įvairiose 
bendrinėse mūsų parodose, per 
daug priekin neišsišoko. 
Šį kartą šešiomis didelio 
formato tapybomis dail ininkė 
žiūrovus įtikino ambicingais 
savo užmojais ir neabejotinu 
rankos bei spalvos t ikrumu. 
Ant akrilinio drobės pagr indo 
tiesiog iš tūbų išspaudžiami 
dažai dailininkės norėtas funk
cijas atlieka stiprioj minties ir 
išraiškos sintezėj, žiūrovo 
tačiau privestinai neįtai-
gojant, o paliekant daug erd
vės jo paties susimąstymui. 
Tai ne vien buitinių aplinkos 
daiktų bei šiaip sutvėrimų 
užuominos, bet ir juos 
siurbiančios erdvės, sukaupu
sios savyje ir sunkiai beat-
laikomą įtampą, ir t rokštamą 
atokvėpį. Kiekvienu atveju tai 
ne praeities, o dabarties, gal 
net ateities žmogaus ir apla
mai būties siekio dras t i škas 
įkūnijimas struktūrose ir spal
vose. 

t i , ta i modernios romant ikos 
paveiks la i . Visi jie žiūrovą 
nu te ik ia r aminanč ia i . Ta i 
s ta t i škų geometrinių figūrų bei 
plokščių, lygių, ne į tampinių 
spa lvų kompozicijos, grakš
č ia i žaidžiančios vert ikalėmis, 
hor izonta lėmis , įžambinėmis , 
t r i kampia i s , kūg ia i s bei pira
midėmis . Žiūrovas lyg keliau
tų mė lyna i s roman t ikos lau
ka i s , tik ne 19-to šimtmečio 
peizažais , o 20-to šimtmečio 
paba igos s t ruktūromis . 

k. brd. 

(Atkelta iš 2 psl.) 
pvz. Verbų sekmadienį atliktoje 
Vlado Jakubėno „Prisikėlimo 
kantatoje". Anot kun Trakio, 
š iame kūrinyje y ra dvi senovinės 
bažnyt inės giesmės, kilusios iš 
liaudies: „Tu, prisikėlęs karžygi" 
ir „Triumfas, triumfas, š tai per
galė" . 

Prieš kelerius metus miręs 
kompozitorius J a k u b ė n a s daug 
metų glaudžiai bendradarbiavo su 
Tėviškės parapija ir jos klebonu. 
J i s buvo nuolatinis giesmių vaka
rų dalyvis; parašė dvi ki tas , pla
čiai žinomas religinio turinio kan
t a t a s „Pranaše didis" ir „De 
Profundis". 

Gyvųjų tarpe jau nėra nei VI. 
Jakubėno. nei tokių lietuvių 
protestantų giesmių puoselėtojų 
kaip Vydūnas (Vilius Storasta) ar 
Kris tupas Voska (buvęs Klaipė
dos Jono bažnyčios vargoninin
kas , nepriklausomą Lietuvą ipva-
žinėjęs su religiniais koncertais, 
paruošęs daug harmonizacijų), o 
V. Banait is šiuo metu sunkiai ser
ga. Tačiau lietuvių protestantų 
giesmės tradicija tebėra gyva tiek 
Tėviškės parapijos choro, tiek jos 
klebono dėka. 

Tėviškės chorą 1951 m. įsteigė 
Klaipėdos krašto lietuvis, muzi
k a s ir mokytojas Mar tynas Lacy-
tis . Po aštuonerių metų vadovu 
tapo Jurgis Lampsatis . Lietuvoje 
dirbęs muzikos mokytoju (Šilu
tėje), J. Lampsatis per 22 metus iš
ugdė pajėgų chorą. Pasak kun. 
Trakio, Lampsačio ypat ingas 
nuopelnas buvo gebėjimas 
„įtraukti jaunimą. J i s suprato 
jaunimą, kuris ir jį pamilo". Ir tik
ra i . Šiuo metu. kuomet daug lietu
vių parapijų chorų pergyvena 
senėjimo krizę. Tėviškės choro 
gretose švyti jauni, daugiausia 
studentiško amžiaus veidai. 

Praeitų Verbų sekmadienį J. 
Lampsat i s paskutinį kar tą pakėlė 
dirigento lazdelę. Chorui atlikus 
pirmąją giesmę („Būk pagarbin
tas , valdove"), pareigas perleido 
Arūnui Kaminskui. Atsisvei
k indamas , jis sakė: „Ši lazdelė, 
kurią aš jum perduodu tęsti toliau 
choro darbą ir tradicijas, tegul 
simbolizuoja mano geriausius 

linkėjimus. Linkiu geriausios sėk
mės, didelio ryžto ir daug džiaugs
mo". O atsisukęs į chorą, dar pri
dūrė: „Noriu nuoširdžiai palinkėti, 
kad jūsų giedojimas niekada nesi
liautų". 

Arūnas Kaminskas, naujas is 
choro vadovas, nuo mažų dienų 
užaugo Tėviškės parapijos aplin
koje. Čia lankė sekmadienio 
mokyklą. Cia mokėsi liaudies gies
mių. Tad nenuostabu, kad, suau
gęs su gilia muzikos tradicija, 
pasirinko muziką aukštojo moks
lo studijų šaka . Prieš kelerius 
metus j is baigė Illinojaus univer
sitetą Chicagoje (UICC) baka
lauro laipsniu, o šiemet Northwes-
tern universitete (prie Chicagos.) 
tolesnes studijas apvainikuos 
magistro laipsniu. Ketina siekti i r 
daktaro laipsnio Indianos univer
sitete, Bloomingtone. 

A. Kaminskas gerai žinomas i r 
lietuvių visuomenėje: pe r 
pastaruosius kelerius metus j i s 
stropiai darbuojasi su Chicagos 
Lietuvių operos kolektyvu ir Lietu
vių styginiu ansambliu. 

Ateitis parodys, kokia krypt imi 
pasuks Tėviškės choras su naujuo
ju vadovu. Tačiau galima tikėtis, 
jog iš Lietuvos atsivežta kelių 
šimtmečių religinės muzikos t radi 
cija neišblės. Tai užtikrina ir l iau
dies giesmės puoselėtojas kun. A. 
Trakis. 

Užaugęs Klaipėdoje, kun. T rak i s 
nuo jaunų dienų artimai susijęs s u 
giesmės tradicija. Jam didelį įspū
dį padarė mokytojas M. Lacyt is , 
K. Voska ir kiti. Lietuvoje kur į 
laiką pats vadovavo chorui. „Nie
kados nepasiekiau ko nors ypa 
tingo. — pasakoja kun. Trakis, — 
bet vis dėlto man liko tas, k a s 
mums arčiausia. O arčiausia y r a 
tas, kas kyla iš pačios tautos, i š 
praeities. Tas pagauna sielą, t a s 
kažkaip paveikia, uždega. K a r t u 
pasidarai lyg dalis tos praeities, ir, 
kartu giedodamas, neši to l iau 
savo protėvių dvasią ir sielą". 

Tėviškės lietuvių evangelikų liu-_ 
teronų parapija ir jos choras, n e š ę 
tas tradicijas per tris dešimt
mečius, pasiryžę jas nešti ir a te i 
tyje. 

Joan Miro gigantiškoji skulptūra tarp Chicagos dangoraižių 

Ir vyrai 
neatsilieka 

Dail . J u o z o Soda i č io dar
bų paroda šiuo metu vyksta M. 
K. Čiurlionio galerijoje, J a u n i 
mo centre, Chicagoje. Pa roda 
vyks iki gegužės 3 d. 

Dai l . R imvydo C i n k o s 
paroda nuo balandžio 21 d. iki 
gegužės 10 d. vyksta „Galeri
jos" patalpose. 744 Nor th 
VVells St., Chicagoje. 

„Galerija", 744 North VVelis 
Street, taipgi rengia dailinin
kų Rimo T. Vis G i r d o s , L i n o 
K a t i n o ir Pov i lo M a r t i n -
k a u s jungtinę parodą nuo š.m. 
gegužės 12 iki :}0 d. Šie daili
ninkai čikagiečiams maža i 
pažįstami: Linas K a t i n a s 
gimęs ir gyvena Lietuvoje; 
Povilas Martinkus (Martick), 
gimęs Amerikoje, suaugęs 
išmoko lietuviu kalbą, d a b a r 
palaiko glaudžius ryšius su 
lietuviais, gyvena Bostone; 
Rimas Vis Girda, gimęs 
Kaune, beveik nemoka lietu
viškai, tačiau nori su lietu
viais suartėti Visi trys gimę 
40-taisiais metais. Mar t inkus 
išstatys tapybos darbus , Vis 
Girda — keramikos. Ka t inas — 
akvareles. 

* 
Kūno alkio pasotinimas nic 

kados nėra pilna*, jeigu nėra 
pasotinamas ir dvasios a lkis . 

A. Maceina 

Aleksandra V. Eivaite. Knovving/Doing III (Zinojanas/vykdymas OI) aliejus, 
4' x 6'4», 1981. 

NAUJI LEIDINIAI 
• W O R L D L I T E R A T U R E 

T O D A Y , V o l u m e 5 5 , N u m b e r 
1, W i n t e r 1 9 8 1 . A. Literary Quar-
terly of The Universi ty of Okla-
homa. Redaguoja Ivar Ivask, 630 
Parr ington Ovai, Room 110, Nor-
man , Oklahoma 73019. Admi
nistracijos adresas : 1005 Asp Ave., 
Norman , Ok lahoma 73019. 
Asmeniškoji met inė prenumerata 
— 18 dol..bibliotekom ir įstaigom 
— 27 do. 50 centų. 

Šio numerio korpusinė dalis 
skirta kinų ir afrikiečių litera
tūrom. Apsčiai medžiagos ir nuo
traukų, liečiančių Nobelio premi
jos laureatą Czeslavv'ą Milosz'ą ir 
premijos įteikimo iškilmes Stock-
holme. Ryšium su tuo ne kartą 
min imas ir Lietuvos vardas . Pus
lapine nuot rauka ir a tskira žinia 
pr i s imenama irgi Nobelio premi
jos ver ta estų lyrikė Marie Under, 
neseniai mirusi Stockholme, su
laukusi 97 m. 1980 metais įvairių 
tautų mirusiems rašytojams skir
tas v ienas nekrologinis žurnalo 
puslapis . Mirusiųjų sąraše ran
dame taipgi mūsiškius: Aloyzą 
Baroną ir Marių Katiliškį. 

Knygų recenzijų puslapiuose ap
ta r i amos šios lietuviškos knygos: 

Balsai" , Tomo Venclovos ver
timų ta rp tau t inė poezijos anto
logija (R Šilbajoris), Alinos 
Skrupskelienės redaguota antolo
gija "L i thuan ian Writers in the 
West" (Audronė B. Willeke). ir Jus

tino Marcinkevičiaus"Pažinimo 
medis" (R Šilbajoris). Naujų rusiš
kųjų knygų aptar imuos taipgi ran
dame R. šilbajorio pavardę — jis 
ten recenzuoja D.P. Makovickij "U 
Tolstogo 1904-1910: Jasno-
poljanskie žapiski". 

• VYTIS , N r . 5 ( 1 9 8 0 m. l ie
p a - rugp jū t i s ) . Gautas Vakaruo
se 1981 m. vasario mėn. Tai yra 
serijinių leidinių "Lietuvos po
grindžio spauda" pirmasis nume
ris. Išleido Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, 5620 So. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
1981 m. Tiražas 3,300 egz. Tokių 

šešių serijinių leidinių prenume
ratos kaina — 20 dol. Šio leidinio 
kaina — 4 dol. Pradėtuos leisti lei
diniuose bus pateikiami pilni, au
tentiški okupuotoje Lietuvoje lei
džiamos pogrindžio patr iot inės 
spaudos tekstai. Šis tik ką i šė jęs 
Vakaruose leidinys yra perspaus
dinamas ofsetiniu būdu taip, k a i p 
buvo gautas Vakaruose, p a t a i 
sant techniškai tik tas vietas, k u r 
sunku ar neįmanoma įskai ty t i 
tekstą. Išleistasis "Vytis" n u m e 
ris yra 96 psl. 

• ' A K I R A Č I A I , 1981 m. k o v o 
mėn. , Nr . 3 . Atviro žodžio m ė n 
raštis. Leidžia Viepoint P r e s s , 
Inc., 6821 South Maplewood Ave. , 
Chicago, IL 60629. Redaguoja 
Redakcinė kolegija. Metinė pre
numerata — 8 dol. 

Kęstas Reikalas aptaria 1980 
metais išeivijoje išleistas m ū s ų 
poezijos knygas; duodamas pokal
bis su Vitoiiu E. Vengriu, k n y g o s 
"Lietuvių enkslibriai" (Li thu
anian Bookplates) autor iumi; 
spausdinamas Vinco Trumpos tar 
tas žodis Vasario 16 d. Bostone i r 
kt. 

Vaizduotes vyno 
įkvėpta knyga 

(Atkelta iš 3 psl.) 
jūreivį. Šis atsako: „Tu t ik 
mano sielą sužeidei". 

Taigi iš sielos žalojimo t e m ų 
ir sudėta N. A. Dičpetrio k n y 
ga. Su ypatingu va izd ingumu 
nupiešta žmogaus vidinė d r a 
ma, grumtynės su blogiu. K a d 
ir vienur kitur i šda igaudamas , 
autorius vis tiek esmėje i š l a iko 
blaivią, mąslią rimtį, anot poe
to Paul Eluardo, išlieka s a v o 
sąžinės šeimininku. 

Reikėtų pabarti dėl įvel tų 
ne re ika l ingų b a r b a r i z m ų 
(kudlotas, durnių volioti) dėl 
įvairių gramatikos ir r a š y b o s 
klaidų (džazas), dėl pa s i t a i 
kančio pasimetimo skyryboje . 
Šiaip, teksto kalba ir k n y g o s 
apdaila yra pakankamai par 
t r auk l i . Sudomina n e k a s 
dieniškos mintys. O fantaz i jos 
vynas praplečia akiračius. 


