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Kultūrinių pasiekimų 
• ■'

vertinimo reikšmė
Berods teisingas yra Tomas 

Akvinietis, kai jis sako, kad 
individualybės yra sunkiau- 

.sįąi pažįstami dalykai. Leng
viau yra pažįstamos bendry
bės. Tačiau jis labai daug 
pastangų daro, norėdamas įro
dyti, kad Dievas žino visas 
individualybes. Dėl to aukšto 
pripažinimo verta yra ir JAV 

^Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros taryba pripažindama ir 

^įvertindama lietuviškoje 
visuomenėje pasireiškusias 
kultūrines įvairybes. Šis žygis 

r; ne tik parodo bei iškelia įvai
rių asmenų pasiekimų vertę, 

r»*'bet ir pačios visuomenės vertę. 
Visuomenė, kuri užsiima kul
tūrinių įvairybių atpažinimu 
ir įvertinimu, yra verta visuo
menės vardo. Nieko nėra leng
vesnio, kaip pasinerti įvai
riuose individualumuose, 
vieniems kitų nematant ir ne
vertinant. Tai yra kelias, 
vedąs ir į visuomeninę savi
žudybę. Masė nesugeba savo 
tarpe rasti ir įvertinti indivi
dualybių.

Kultūrinių pasiekimų pri
pažinimas, kuris įvyks Detroi
te 1984 m. balandžio 15 d., 
turės visuomeninių pasekmių. 
Jis sudarys progą kultū
riniams pokalbiams, vertini
mams ir pozityviems kritika
vimams. Nėra nei galimybės, 
nei reikalo, kad mes visais 
atžvilgiais būtume apie kultū
rinius pasiekimus vienos nuo
monės. Tačiau labai visuo
meniškai svarbu, kad mes 
apie tai kalbėtumės. Tik tarp 
savęs besikalbanti bendruo
menė yra visuomenė. Iš 
dvasiškai kurčių ir nebylių 
negalima sukurti visuomenės. 
Nereikėtų kultūrinių pasie
kimų atžvilgiu laikytis kokio 
dogmatizmo. Gali vieni įžvelg
ti tuose pačiuose kūriniuose 
vienus pasiekimus, kiti kitus. 
Tačiau pats vertinimo faktas 
yra visuomeniškai vertingas 

, dalykas.
Žmonių pastanga vertinti 

savo ir kitų kultūrinius pa
siekimus yra toks svarbus 
dalykas, kad nuo jo buvimo ar 
nebuvimo priklauso pačios 
vertybės išlikimas. Labai gilus 
krikščioniško dorinio
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gyvenimo analizuotojas šio 
šimtmečio pradžioje, Mausba- 
chas, šitaip aptaria neįver
tinimo nuostolį pačiai verty
bei. „Dorinė vertybė, kuri 
niekada nepripažįstama kaip 
tokia paties individo ir jo 
aplinkos, praktiškai šiam 
pasauliui yra sunaikinama" 
(Catholic Morai Teaching, 
New York: J. F. Wagner, 1914, 
psl. 229).

Šis persergėjimas galioja 
kaip pagyrimas Kultūros tary
bai, besirūpinančiai pripažinti 
mūsų kultūrines vertybes. Iš 
tikrųjų, nuščiuvimas pokalbio 
apie kultūrines vertybes, 
sukurtas visuomenėje, veda ir 
prie paties kūrybingumo 
sumenkėjimo.

Nesistebėkime ir juo labiau 
nesipiktinkime, jei mes 
būtume kitokios nuomonės 
apie Kultūros tarybos pri
pažintus laureatus. Mūsų skir
tinga nuomonė kaip tik yra 
paliudijimas Tomo Akviniečio 
pasakymo, kad individualūs 
pasiekimai yra sunkiai 
pažįstami ir dėl to ne vienaip 
vertinami.

Kūrybinės iniciatyvos išlai
kymas visuomenėje yra beveik 
tolygus žmogiškumo išlaiky
mui toje visuomenėje.

Atkreipkime šia 
dėmesį į tai, kaip 
Edith Stein aptaria 
skirtumą nuo angelų ir gyvu
lių. Pasak jos, angelai „neturi 
jokių neišbaigtų galimybių“ 
(psl. 374). Jie negali ko nors 
naujo išmokti, kas pakeistų jų 
veikimą. Tuo tarpu žmogus 
gali išmokti įvairių dalykų. 
Taigi, remiantis šia galvo
sena, galima sakyti, kad 
angelas neturi galimybės kur
ti, kai tuo tarpu žmogui ši 
galia yra pats būdingiausias 
žmogiškumo bruožas. Pana
šiai žmogų atriboja Edith 
Stein ir nuo gyvulio. Pasak 
jos, gyvulio siela savęs nefor
muoja. Ji nešiojasi savyje 
užbaigtą savęs formą (Edith 
Steins Werke II, Louvain Frei- 
burg, 1950, psl. 399). Ji yra 
žydė konvertitė, karmelite, 
sunaikinta koncentracijo 
stovykloje.

Iš tikrųjų, angelai būdami

proga 
filosofė 
žmonių

Kazimiero Barėno romanas' kituose jo veikaluose, yra su- 
Beragio ožio metai, gavęs Lie- telkta stambi puokštė dailio- 
tuvių Bendruomenės premiją, I sios prozos vertybių .

Kazimieras Barėnas, kaip 
rašytojas, gerą vardą susi- 

i darė per pastaruosius 30 metų, 
nes anksčiau jokių leidinių 
atskiromis knygomis nebuvo 

■ išleidęs, nors laikraščiuose ir 
; žurnaluose buvo spausdinęs ir 
eilėraščių, ir beletristikos. 1950 
ir 1952 m. išėjo jo verstos 
knygos Tarp pelių ir vyrų ir 
Sudiev, pone Čipse. 1953 m. 
buvo išleista jo pirmoji no
velių rinktinė Giedra visad 
grįžta. Po jos — 1957 m. išėjo 
Karališka diena, o 1968 m. 
Atsitiktiniai atsitikimai. Už 
metų (1969) romanas Tūboto 
gaidžio metai, gavęs Vinco 
Krėvės literatūrinę premiją. 
1971 m. Dvidešimt viena Vero
nika, o 1978 m. Kilogramas 
cukraus, gavęs LRD premiją. 
Beragio ožio vietai skaityto
jus pasiekė 1983 m. pradžioje, 
bet turėjo 1982“ m. išleidimo 
datą.

Čia suminėtos knygos ir yra 
Kazimiero Barėno duoklė 
lietuvių literatūrai. Neabejo
tina, kad ant jo rašomojo 
stalo, dar guli ir kiti rankraš
čiai, kurie, jei viskas klostysis 
gerai, bus užbaigti ir mūsų 
literatūra jo darbais dar dau
giau praturtės. Jo raštų skai
tytojams būtų įdomu pasekti, 
kaip vargdienis Ignacas lai
kysis per nacinių vokiečių ir 
rusiškų 
cijas.

Kada 
kad K. 
darbai 
pasirodė tik prieš 32 metus, o 
tų knygų autorius dabar eina 
77-tuosius, mažiau jį pažįstan
čiam gali kilti klausimas, ką 
jis per tuos kitus suaugusio 
žmogaus metus veikė? Į tą 
klausimą greitas atsakymas 
būtų toks: rašė laikraščiams, 
redagavo laikraščius ir įvai
rius kitus leidinius, kiek liko 
laiko — daug skaitė ir brendo

sunkvežimius, 
„Žmogžudžiai, 

žmogžudžiai,

prasideda labai ramiais, anuo
metiniam mūsų kaimui bū
dingais pavasarinio darbo 
sakiniais: „Vertė Ignacas
vagą po vagos, pamaksė
damas daugiau tik iš įpra
timo, nes arklys traukė vieno
du greičiu. Lėtas judėjimas 
migdė — taip, rodos, ramu ir 
tingu, ir tie vieversiai virš 
laukų vis čyru-vyru ir čyru- 
vyru, lyg kalbėtų nuobodžius 
poterius, paprastus ir karto
jamus be jokio galo“.

O tam romanui, po 557 
puslapių, baigiantis, jau su
dramatintai šaukia, nes jo gy
venimo kelias, ėjęs per vin
giuotus skausmo kalnelius ir 
kalnus, tik retkarčiais buvo 
pasiekęs pakalnės lygumas, 
kada prasimušta į ramesnį 
gyvenimą. Netenka žmonos, 
sūnelio ir visur gelbstinčio 
uošvio. Ir Ignacas, slapsty
damasis, kad nepakliūtų į 
išvežimo 
šaukia: 
žmogžudžiai, 
paskutiniai žmogžudžiai!“

Su tuo Kazimiero Barėno 
romanu Draugo skaitytojai 
jau yra neblogai supažindinti. 
Buvo išspausdintas su au
torium ilgokas pasikalbėji
mas, tardantis ir beveik pasi
aiškinimo reikalaujantis. 
Buvo ir Prano Visvydo, 

* romaną dalykiškai apžvelgęs, 
labai teigiamas vertinimas. 
Apie romaną rašė Dirva, 
Lietuvių Dienos, Tėviškės 
žiburiai. Reikia manyti, kad 
dar rašys ir kiti, nes yra apie 
ką rašyti. Stasys Santvaras 
Dirvoje taip atsiliepia: „K. 
Barėno Beragio ožio metai — 
vargdienių epas, pasako
jamas su žmogaus ir gy
venimo meile, be baimės žvel
giant į tikrovės veidą, to veido 
neapkraunant jokiom dirb
tinom puošmenom, jokiu dirb
tinu blizgėjimu. Veikalas 
skaitytoją tučtuojau pagauna 
ramiu epiniu pasakojimu, 
išdailinta, išgryninta lietuvių 
kalba, vaizdingu, grakščiu ir 
įtaigiu stilium. Sąmojingi, 
lakūs ir psichologiškai pa
grįsti gan gausūs veikalo 
dialogai. Ir veikėjo charak
teriai — ne išmislai, ne kari
katūros, o gyvi ir natūralūs 
žmonės, nestokoją žmogiškų 
dorybių ir silpnybių, vienokių 
ar kitokių tikėjimų. Vienu 
žodžiu, Kazimiero Barėno 
Beragio ožio metuose, kaip ir 

komunistų okupa-

čia buvo užsiminta, 
Barėno literatūriniai 

atskiromis knygomis

ne laike, o amžinybėje neturi 
galimybės tobulėti. Tik mūsų 
buvimas laike sudaro mums 
galimybę kurti. Ir šio savo 
žmogiško bruožo mes jokiu 
būdu neturime per mažai ver
tinti.

Mūsų kūryba, nepaisant to, 
kaip žmonių ji būtų verti
nama, Dievo yra labai aukš
tai vertinama. (Žinant žmonių 
nedidelį pajėgumą lengvai pri
eiti prie individualumų, tai da
rosi suprantama.) Grįžtant 
prie to paties Tomo Akvinie
čio, galima pas jį rasti pasaky
mų, kad nėra tokio mažo žmo
gaus kūrybinio pasireiškimo, 
kuris Dievo visagalio žinojimo 
nebūtų pastebimas ir dėl to, 
kaip toks vertinamas.

V. Bgd.

Rašytojas Kazimieras Barėnas

jam tam

gerai kūrybai. Buvo aktyviai 
įsijungęs ir į Anglijos lietuvių 
organizacinę veiklą.

K. Barėno pirmieji žurnalis
tikos žingsniai prasidėjo tre
čiojoje Panevėžio gimnazijos 
klasėje, išleidus 
amžiui būdingą laikraštėlį. 
Tokių laikraštėlių jis leidęs ir 
būdamas aukštesnėse gimna
zijos klasėse. Vėliau K. Ba
rėno žurnalistinis darbas ėjo 
per daugelį laikraščių Lietu
voje, karo aplinkybėse atsidū
rus jam Vokietijoje ir vėliau 
Anglijoje. Vienu kuriuo laik
raščiu jis neapsiribojo. Kaip ir 
anksčiau, taip ir dabar, jo 
straipsnių galima rasti visuo
se patriotiniuose laikraš
čiuose, K. Barėno ar B. Kazi

Kun. prof. Antanas Rubšys

mieraičio vardais pasirašytų. 
Jis, kaip beletristinėj kūryboj, 
taip ir žurnalistikoj, nemėgsta 
tuščiažodžiauti ir slinkti pa
viršium. Liečia reikalo esmę, 
svarsto ne šokinėdamas nuo 
kampo į kampą, bet giliai ir 
ramiai eidamas prie išvadų. 
Tas išvadas, ypač apžvelg
damas naujas knygas, daž
niausiai palieka pačiam skai
tytojui pasidaryti, nes jos jau 
būna nujaučiamos.

Kazimieras Barėnas žur
nalistikai yra atidavęs di
džiąją savo gyvenimo dalį. Be 
rašymo įvairiems laikraš
čiams Lietuvoje, vokiečių oku-

Religinio veikalo premija 
Antanui Rubšiui

Kun. Antanas Rubšys gimė 
1923.XI.5 Bučių k., Tauragės 
apskr. Pradėjęs studijas Tel
šių Kunigų seminarijoje, turė
jo palikti Lietuvą. 1944 - 45 
mokėsi Eichstaetto Teologinėje 
mokykloje, Vokietijoje. Karui 
pasibaigus, 1945 m. rudenį nu
vyko Romon, kur ką tik buvo 
įsteigta Šv. Kazimiero ko
legija lietuviams kandida
tams į kunigus ir kunigams, 
norintiems gilintis į kurią nors 
bažnytinių mokslų šaką bei 
įsigyti laipsnį. Kunigu buvo 
įšventintas Romoje 1948.XII. 
16. Teologijos licenciatą įsi
gijo Šv. Grigaliaus universi
tete 1949 m. ir Šv. Rašto 
licenciatą Popiežiškame Šv. 
Rašto institute 1951 m.,Romo
je. 1953 - 57 m. dėstė Šv. Raš
tą Nekalčiausios Marijos Šir
dies seminarijoje San Diego, 
CA, ir nuo 1959 m. iki dabar 
dėsto Manhattano kolegijoje, 
NY. 1965 m. buvo pakeltas 
Religinių mokslų associate 
profesorium. 1970 - 77 m. kartu 
buvo ir Šv. Jono seminarijos 
Yonkers, N Y, Senojo Testa
mento profesorium adjunktu. 
1971 - 72 m. studijavo moder
niąją hebrajų kalbą ir Pales
tinos archeologiją Popiežiš
kame Šv. Rašto institute, 
Jeruzalėje. Po to kartkartėmis 

pacijos metu, kada jie uždarė 
Vytauto Didžiojo universitetą, 
o jame administracijos dar
buose jau buvo išdirbęs 13 
metų, nuėjo į Ateities dienraš
tį sekretoriaus pareigoms. 
Atsidūręs Vokietijoje organi
zavo ir leido stovyklinius laik
raščius. Nusikėlęs į Angliją, 
kaip jis pats pasakoja, 9 metus 
fabrike suko siūlus, bet tuo 
pačiu laiku rašė ir knygas, 
kurios vėliau buvo išleistos. 
Nuo 1957 metų redagavo sa
vaitraštį Europos lietuvį, kas
dien nuplėšiamus kalendorius 
su aktualiais pasiskaitymais, 
14 sąsiuvinių rinktinių raštų ir 
10 tomų Pradalgės literatū
rinių metraščių. Ir ne tik reda
gavo, bet skaitė jų visas ko
rektūras ir rūpinosi jų 
išleidimu. Ir tai dar ne viskas 
— per jo rankas perėjo dau
gelis Nidos leidyklos išleistų 
knygų.

Baigiant Kazimiero Barėno 
darbų apžvalgą, dar reikia pa
rašyti kelis žodžius ir apie jį 
patį. Jis anksčiau vadinosi 
Kazimieru Barausku. Pa
vardę labiau sulietuvino jau 
gyvendamas Anglijoje. 1929 
m. yra baigęs Panevėžio gim
naziją, o 1933 Vytauto Didžio
jo universitete humanita
rinius mokslus. Anglijoje jau 
gyvena 35 metus. Iš pradžių 
Manchesteryje, o vėliau ir da
bar Londone. Kada jis buvo 
pakalbintas atvažiuoti į JAV 
pasidairyti, man taip rašė: 
„Malonu būtų, taip, labai 
malonu susitikti po daugelio 
metų. Tikiu, kad ir jūsų apy
linkėje sutikčiau pažįstamų ir 
nepažįstamų. Bet nesu keliau
ninkas. Neturiu nė paso, nes 
dar iki ši ’ tebesu nepriklau
somos Lietuvos pilietis ir tebe
turiu jos išduotą, žinoma, 
apnešiotą ir apdriskusį, bet 
brangų pasą“.

Balys Gaidžiūnas

dalyvavo kasinėjimuose ir 
archeologinių tyrimų kelio
nėse po Viduriniuosius Rytus, 
Afriką ir Graikiją. Jis yra 
narys Amerikos Katalikų 
biblinės draugijos, Biblinės 
literatūros draugijos, Kolegijų 
Teologinės draugijos ir 
Amerikos Mokyklos Rytams 
tirti. Pereitais metais pakvies
tas į „Krikščionio gyvenime“ 
redakcinės vadovybės 
kolektyvą, o šių metų pra
džioje išrinktas Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos 
nariu mokslininku. Šalia dau
gelio straipsnių lietuviškuose 
žurnaluose per pastaruosius 
penkerius metus parašė penkis 
veikalus: Rakto į Naująjį Tes
tamentą dvi dalis, Rakto į 
Senąjį Testamentą dvi dalis ir 
Sv. Rašto kraštuose — 2298 
psl. apimties. Tai vienas pro- 
duktingiausių šio meto mūsų 
teologinės — Šv. Rašto litera
tūros kūrėjų. Jis skaito ir 
medituoja Šv. Raštą hebrajiš
kai ir graikiškai, kaip savo 
gimtąja kalba. Įsigijęs C.D. iš 
Šv. Rašto.

Rakto į Senąjį Testamentą II 
dalis pažymėta 1983 m. reli
ginio veikalo premija, kurios 
mecenatas yra kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Prel. Vytautas Balčiūnas



Nr. 70(14) - psl. 2 
f.----------------------------

DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1984 m. balandžio mėn. 7 d.

Laiškas iš Rochesterio

Prabėgomis apie Alfonsą Dargi
savo individualumu. Dargia turi 
labai nepaprastą, tarsi odinę, 
tekstūrą, kuri paveikslams teikia 
ypatingą stiprumą. Ypač krinta į 
akis jo drąsus vartojimas spalvų

Miela Aušra,
Kai Lietuvių fondas pavedė LB 

Kultūros tarybai skirti dailės pre
mijas (Nemanau, kad sakydamas 
„pavedė” esu labai toli nuo tei
sybės, nes jis ir anksčiau buvo 
pradėjęs pats tokias premijas 
skirti), visada laukdavau ko
misijų sprendimo, nes labai tikė
jau, kad pro mano kaimyną Al
fonsą Dargi, kun nors komisija 
tikrai neturėtų praeiti. Jos čia už- 
simetusio labai savito dailininko 
vis nepastebėdavo. Šiemet, kitų 
darbų ir rūpesčių patrauktas j 
Salį, Kultūros tarybos premijas 
buvau net visiškai iš galvos išlei
dęs, todėl iš smagumo net pašo
kau, kai vieną rytmetį paskam
bino Viktoras Vizgirda ir pranešė, 
kad šių metų dailės premija pa
skirta Alfonsui Dargiui. Tas 
smagumas vėliau dar labiau pa
didėjo, kai akimis permečiau pre
mijos skyrimo komisijos sudėtį, 
surinktą ne iš kokių meno mėgėjų 
ar šiaip kultūros darbuotojų, bet 
iš tikrai rinktinių mūsų daili
ninkų. Štai jie: Bronius Murinas, 
Adolfas Valeška, Vytautas Ignas, 
Viktoras Vizgirda ir Juozas 
Bakis. Pasiūlyti kandidatai irgi 
ne eiliniai: Alfonsas Dargis, Vy
tautas K. Jonynas, Vytautas 
Kašuba, Pranas Lapė, Romas 
Viesulas ir Kęstutis Zapkus. 
Tikrai buvo iš ko pasirinkti, buvo 
dėl ko ir balsams skirstytis. Auš
ra tikrai būsi girdėjusi posakį: 
kad davė, tai ir dribtelėjo. Taip ir 
čia. Dargio bičiulių ir jo gerbėjų 
džiaugsmui komisija premiją 
paskyrė ne balsų dauguma, kaip 
dažniausiai atsitinka, bet vien
balsiai „už visą jo ilgo amžiaus 
kūrybinį darbą ir jo brandžios ir 
savitos kūrybos įnašą į lietuvių 
dailės lobyną“. Pasakyta nė kiek 
ne per daug, nes Alfonso Dargio 
kūrybinis įnašas tikrai yra milži
niškas. Ir dar nebaigtas, nes savo 
darbus į tą lobyną jis vis dar tebe
neša.

Gimimo jis tikras žemaitis, 
mažeikietis. Mokslinimąsi pra
dėjo Mažeikiuose. Baigęs keturias 
klases išvyko į anuometinę mūsų 
Meką — Kauną Meno mokyklon, 
kurią baigė 1936 metais. Bū
damas Meno mokykloj tapybos ir 
grafikos mokėsi pas Ušinską, 
Smetoną, Mikėną, Galdiką, o ją' 
baigęs gavo Švietimo minis
terijos stipendiją ir ketverius 
metus mokėsi scenos dekoravimo 
meno Vienoje. Čia pabaigęs Meno 
akademiją, dešimt metų dirbo 
Berlyno (Schiller Theater), Teplit- 
zo, Eisenacho, Gothos, Goet- 
tingeno ir Hanoverio teatruose, o 
1951 metais atvyko į Ročesterį, 
bet čia atvykęs apie komercinę 
karjerą net negalvojo. Jam dar
bas Kodake buvo tik nustumti bė
dą, tik užsidirbti duoną ir pa
stogę. Kodakui atidavė penkias 
dienas, o savaitgalius skyrė tikra
jam savo gyvenimo tikslui — tik 
menui. Kai žvelgi atgal, net pati
kėti sunku, kad tik per savait
galius žmogus galėtų tiek pa
daryti. Bet jis ir dirbdavo. Tas dvi 
dienas užsidarydavo savo kamba
ry ir pasinerdavo darban. Iš pra
džių dirbo grafiką, paskum perėjo 
į tapybą, niekada nesustingo, 
bandė visokias medžiagas, ieš
kojo vis naujų būdų kaip geriau 
galėtų save išsakyti. Tebeieško ir 
dabar. Ir vis ką nors teberanda. 
Pvz., naujieji jo spalvoti grafikos 
darbai (triptikai Pasaulio pra
džia, Šeima) jau sunkiai beatski- 
riami nuo tapybos.

Atvykęs Amerikon teatro deko
ravimo meną turėjo visiškai pa
dėti į šalį, nes čia teatras dar 
nebuvo įaugęs į šio krašto kul
tūrą, bet vis tiek ilgas visokių 
scenų dekoravimas paliko savo 
bruožą ir pokarinėje jo kūryboje. 
Jis nieko nepiešia ir netapo „iš 
gamtos“, tai neieško nė daiktų 
perspektyvos, o vis dėl to neretai' 
toji perspektyva piešiny ar spal
vose nejučia atsiranda. Neuž
manyta, neieškoma. Ir patys pa
veikslai dažnai taip apriboti, lyg 
juos apibrėžtų scenos ribos. Jis 
pats ne sykį man pačiam yra pra
sitaręs, kad tie reiškiniai grei
čiausiai yra darbo teatre atgar
siai.

Kažin kodėl Dargio darbai 
svetur buvo šilčiau sutinkami, 
negu namie. Kas žino, gal todėl, 
kad mums sunku perlipti per savo 
žmogaus pranašumą, o gal ir dėl 
ko kito, gal net ir dėl istorinio 
mūsų tautos likimo. Kad štai ir

Dailininkas Alfonsas Dargis Nuotrauka Jurgio Jankaus

jaunystės stambokas darbas 
Lietuviškos vestuvės daug šilčiau 
buvo sutiktos kaimyninėje Lat
vijoje, net ir Vokietijoje, negu 
Lietuvoje. Galima sakyti, kad tas 
pat buvo ir čia Amerikoje. Bedirb
damas Ročestery, buvo pažymė
tas Ročesterio universiteto Lilian 
Fairchild premija, Ročesterio Me- 
morial Art Gallery Jurors’’ Show 
premija, Buffalo Albright ga
lerijos- premija, jo įspūdingas jau- 
tis apdovanotas Dalias Print 'i ne visiems ir ne visada pasiseka, 
Society premija ir nupirktas Dargiui nepagaili gerų žodžių. 
Dalias Museum of Fine Arts grafi- Gal nebūsiu per daug nuobodus, 
kos darbų rinkiniui. jeigu keletą pacituosiu. Dar tuoj

Vokietijoje, Amerikoje ir Kana- .po karo, kai, atrodo, meno reika- 
doje yra surengęs apie '40 savo“' lai žmonėms nelabai terūpėjo, 
vieno parodų, o sudėtinėse paro-, ’ Deutsche Geiuerkschaft Zeitung 
dose yra dalyvavęs Lietuvoj, Lat- mėno kritikas rašė: „Alfonsą Dar- 
vijoj, Austrijoj, Vatikane;* Turki
joj, Irane, Pakistane, Kanadoje ir 
čia Amerikoje. Jo darbų irgi yra 
pribarstyta daug kur pasaulyje. 
Pats Dargis žino, kad jo darbų 
yra Austrijoje, Vokietijoje, Indi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Suomi
joje ir Amerikoje.

Natūralu spėti, kad daugiausia 
jo darbų yra čia Amerikoje. 
Nemaža jo darbų yra ir Ročes
tery. Jų gali užtikti, net ir neieš
kodamas, bankuose, gydytojų 
kabinetuose, namuose, ir visur 
žino, kad tie darbai yra žymaus 
lietuvio dailininko, Viepo gana 
jauno gydytojo kabinete pama-

čiau net du Dargio paveikslus ir 
pasakiau: „O, tamsta turi net du 
Dargius“. „Ar jį pažįsti?“ savo 
rėžtu atklausė gydytojas. Kai 
pasakiau, kad pažįstu ir kad esa
me draugai, gydytojas pažiūrėjo 
tokiomis akimis, iš kurių aiškiai 
buvo matyti, kad mane palaikė ne 
tik pagyrūnu, bet ir melagiu. Ne
bandžiau nei aiškintis, nei dakta
ro mito griauti. Kam?

Ir meno kritikai, kuriems įtikti

ir suprastintų formų“. Ročesterie- 
tė kritikė Jean Walrath žavisi 
daugeliu Dargio darbų: „Jo 
kompozicijos sukomponuotos iš 
daugelio mažų pavidalų, kurie 
kiekvienas atskirai jau yra meno 
kūrinys, o visi kartu mena per
šviečiamo stiklo mozaiką, bet ir 
ne kaip stiklo. Manau, kad joks 
kitas dailininkas taip netapo. Bet 
svarbiausia, jo paveikslai traukia 
savo nepaprasta jungtimi paslap
tingo su linksmumu, trapumu ir 
subtilumu. Tiesiog žaviesi, kaip 
dailininkas traktuoja kiekvieną 
savo temą. Nors dauguma jo spal
vų tamsiai mėlynos ir purpu
rinės, bet visur yra saulė, didelis 
raudonas ar geltonas skritulys, 
apšviestas tokia šviesa, jog 
atrodo, lyg atsispindėtų iš van
dens gelmių, o kartais tamsokas, 
lyg šviestų vidurnakčio saulė. 
Reikia stebėtis tuo subtilumu, 
kuriuo jis visti tai padąro“.

Dargis labai retai savo pa
veikslams duoda vardus. 
Daugumą pavadina tiktai kom
pozicijomis. Dėl to viena iš vertin
tojų, Virginia Jeffrey, rašė: 
„Pirmiausia Dargį reikia svei
kinti dėl jo nomenklatūros. Man 
sunku suprasti, kodėl abstraktų 
dailininkai apkrauna savo dro
bes vardais, kurie stumia žiūrovą 
bandyti suprasti. Paveikslas turi 
traukti savimi, ne užrašais. Jeigu 
nori jame ieškoti kokios prasmės, 
ieškok, bet kodėl neužtenka tik 
džiaugtis jo spalvomis, formomis 
ir ta nuotaika, kurion jis tave 
traukia. Šiame kambaryje su
džiaugsmu ir be jokių klausimų 
eini nuo vienos spalvų harmo
nijos prie kitos. Sakyčiau, kad 
Dargis tenaudoja tik dinaminę 
spalvų jėgą išreikšti savo aplinką, 
fizinę ir dvasinę“.

Bet užteks. Panašių pastabų 
galima būtų prirankioti ir dau
giau, ypač iš to laiko, kai jis savo 
kasmetines parodas rengdavo be
veik tik amerikiečių galerijose, ir 
vis tiek tie visi pareiškimai visos 
Dargio kūrybos ir jos šakętumo 
neaptars. Taiti reikėtų ypatingos 
studijos, jei ir ne visų, tai bent 
daugumos jo darbų peržiūrėjimo, 
klasifikavimo, bet vargu ar tai 
bus kada įmanoma. Juk dau
guma jo paveikslų yra išklydę į 
svetimųjų rankas. Paties Dargio 
teigimu, jų turėtų būti bent tūks
tantis. Kas bent pačius reikš
mingiausius besumedžios, kai net 
ir pats dailininkas nebežino, kur 
kas yra. Keletą pastarųjų metų 
kasmetines parodas yra rengęs 
tik lietuvių susibūrimuose, tai iš 
tų parodų ir paveikslai, bent kele
tas šimtinių, pateko į lietuvių ran
kas, ypač Bostono, Toronto, Det
roito ir Čikagos apylinkėse, bet ir 
tai kas juos besugaudys. Tai dar

gį susitikau ne iš netyčių. Jis lai
komas vienu iš pačių žymiausių 
Goettingeno dailininkų. Užėjęs į 
jo vieno kambario butą, radau jį, 
pasilenkusį ant medžio gabalo, 
paruošiantį jį spausdinimui. Kam
bario sienos buvo apkabinėtos jo 
žavinčiais grafikos ir tapybos 
darbais. Nors Vokietijoje jis gy
vena jau daugelį metų, bet savo 
darbams įkvėpimą tebesisemia iš 
Lietuvos liaudies meno“. The Mil- vienas mūsų kultūrinio neapdai- 
ivauke Journal, aptardamas sep
tynių dailininkų parodą, rašė: „Iš 
visų parodos dailininkų stipriau
sias. yra Alfonsas Dargis, kurio 
devyni medžio raižiniai išsiskiria

rūmo ženklas. Kada nors, kai be
veik nieko geresnio nebebus likę, 
graibysime likučius, išrankas ir 
džiaugsimės, kaip dabar Domšai
čio ar Dobužinskio darbų trupi-

Sapnas (aliejus), 1982Alfonsas

nėliais. O juk nesunku būtų telkti 
gerųjų dailininkų bent po vieną 
darbą iš kasmetinio derliaus į 
vieną vietą. Laiku pradėję, kokį 
turtą būtumėm turėję ir patiems 
pasidžiaugti ir kitiems pasigirti. 
Jeigu būtumėm kiek apdairesni, 
galėtumėm daug ką išgelbėti dar 
ir dabar. Rašto žmonių darbai 
pasiliks liudyti tą ypatingą mūsų 
tautinės kultūros tarpą, o kas liks 
iš dailės, jeigu ir toliau gal
vosime, kad tai tik privatus kiek
vieno dailininko reikalas. Ta
lentai ateina iš tautos, ir vargas 
tai tautai, kuri išbarsto jų darbus 
į visus keturis vėjus.

Atleisk, miela Aušra, kad stai
ga pradėjau pamokslą, bet negi 
lauksi, kol pakelės akmenys pra
dės šaukti. Prisipažįstu, kad šūk
telėjau ne vietoje, bet tegu. Ką 
gali žinoti, gal kartais ir ne vietoj 
paleistą šūktelėjimą išgirs kokia 
apdairi, rūpestinga ausis. Ver
čiau grįžkim prie Dargio. Nors 
daug kas mėgina kūrybinį pajė
gumą sieti su biologiniu amžium, 
bet ne visada taip išeina. Va, kad 
ir čia apšnekamas Dargis. Juk už 
mėnesio jam sueina septynias
dešimt penkeri metai, tai amžius, 
kada linkę žmogų siųsti poilsin, į 
kokį „nursing homą“, bet Dargis 
visiškai ne iš tų siunčiamųjų. Kai 
jį matai, kai pasišneki, kai ap
meti akim vis naujus ir naujus jo 
darbus, vis naujus ir naujus mė
ginimus išsakyti tą nerimą, o 
kartais ir palaimą, kurie nebe
telpa viduje, negali net pagalvoti, 
kad jis jau žengia per deimantinį 
savo gyvenimo slenkstį. Ir žengia 
ne tuščias, bet apsikaišęs dau
gelio metų kūryba, vis nesiekian
čių paskutinio taško, vis atnaujė- 
jančia, vis kokiu nors nauju 
netikėtumu suspindinčia.

Bijau suklysti, bet man vis 
rodosi, kad jį ir laiko, ir į darbą 
varo du ypatingi prigimti bruo
žai, sakyčiau, išsiurbti iš pačių 
Žemaičių žemės gelmių. Vienas 
tai išgarsėjusi Žemaičių Tvirtybė, 
mokėjimas užmestą darbą iš
vilkti ligi galo. Ir Dargis, ką pra
dėjęs, niekada nenuleidžia rankų, 
nesustoja puskelėje, nemeta vė
jams minty gimusio paveikslo, kol 
jis tampa tokiu, kuriuo jau galima 
įrėmintu pasidžiaugti. Atsitinka, 
kad dar išima ir iš rėmų, ir vėl dir
ba, kol visos formos ir visos spal
vos suskamba taip, kaip skam
bėjo minty.

Antras bruožas, gal kiek sun
kiau aptariamas, bet gal net reikš
mingesnis už Žemaitišką Tvirty
bę, tai nepailstamas noras ieškoti 
to, ko niekas kitas nėra radęs. 
Tokio ieškojimo, tokios neramy
bės jis jau buvo pritvinkęs vai
kystėje. Dargiai turėjo pirtį. Pir
ties pašaly buvo per laiką 
susirinkusi krūva iš pirties išmes
tų šiupančių akmenų. Alfonsiu- 
kas mėgo tuos šiupančius 
akmenis knebinėti, ir vieną kartą 
užtiko akmenį pilną žibančių gel
tonų grūdelių. Tokį radinį radęs, 
net pašoko. Kas nepašoks radęs 
aukso. Kitas gal būtų bėgęs pasi
girti tėvams ar bent kokiam drau
gui, bet ne jis. Jis tuoj sumetė 
labai toli bėgantį planą, kaip tą 
nedidelį kiekį aukso paversti neri
bota auksinių pinigų gausybe. Iš 
plano, žinoma, niekas neišėjo, nes 
auksas niekaip netirpo, nors ir 
kaip bandė, nuo mamos pasislėp
damas, tirpinti. Nepasisekė, 
nepasisekė, bet pasiekti ko nori 
buvo ne tas vienas kelias. Kūdros 
vandens paviršiumi lakstė dau
gybė mažyčių, bet labai vikrių, 
vabaliukų. Žinoma, kad jie turėjo 
būti labai nepaprasti, kad nei 
skendo, nei šlapo. Turėjo būti 
pilni kokios ypatingos galios, tik 
reikia mokėti tą galią kaip nors iš 
jų ištraukti. Sugalvojo. Prigaudė 
vabaliukų buteliuką, gerai 
užkimšo ir užkasė į žemę. Dabar 
tik reikėjo turėti kantrybės, 
palaukti porą mėnesių, kol toji 
ypatingoji galia atsipalaiduos, 
tada išsikasti, buteliuką atkimšti, 
ir galėsi turėti visko, ko tik širdis 
panorės. Žinoma ir iš to nieko 
gera neišėjo.

Tas pora pavyzdėlių parodo, 
kad jau iš mažens jis nesitenkino 
paprastu, visiems prieinamu, ir 
niekas negali pasakyti, kas iš 
Alfonso Dargio būtų išėję, jeigu į 
save nebūtų patraukęs piešinys. 
Tas jį jau pradėjo traukti pra
džios mokykloje, o nuėjęs į an
trąją gimnazijos klasę, jau pats 
vienas, niekam net neprasitaręs, 
išleido pirmą Mažeikių gim
nazijos mokinių laikraštėlį. Ne 
straipsnių, ne eilėraščių, ne 
pasakų, bet vien tik piešinių. Tai 
ir buvo pirmas Dargio žingsnis į 
viso amžiaus pasirinkimą. Da- 

1 bar, susėdus ant deimantinio

Aktorius Vitalis Žukauskas Nuotrauka Vytauto Maželio

Vitalis Žukauskas — 
teatro premijos laureatas

LB Kultūros tarybos 1983 m. 
Teatro premija paskirta reži
sieriui ir aktoriui Vitaliui Žu
kauskui, gyvenančiam New 
Yorke. Premiją taryba pasky
rė vienbalsiai.

Aktorius V. Žukauskas 
lietuvių visuomenei yra pažįs
tamas labai gerai. Nėra 
Amerikoje miesto, kur jis ne
būtų pasirodęs ir linksminęs 
„Vieno žmogaus teatru“ sau
sakimšai pripildytos salės. 
Savo teatrinę karjerą jis pra
dėjo 1942 m. Kaune. Čia jis 
lankė Valstybinę Dramos stu
diją ir tuo pačiu laiku dirbo 
Lietuvos Valstybiniame teatre 
dramos skyriuje: iš pradžių — 
aktorius, vėliau — režisūros 
padėjėjas. Dar būdamas 
dramos studijoje jis vaidino

slenksčio, aplaistant vertai gautą 
premiją, būtų labai įdomu tą jo 
pirmą darbelį pavartyti. Alfonsas 
jį saugojo, bet, pasitraukdamas iš 
Lietuvos, jį ir kitus savo rinkinius 
paliko tėviškėje. Galvojo, kad 
tenai bus saugiausia. Nebuvo. Per 
karą degė namai, o su jais sudegė 
ir visa kita. Kas žino, gal aname 
laikraštėlyje jau buvo pirmieji 
ženklai ir dabartinio jo braižo.

Daug metų prabėgo nuo tų vai
kystės dienų, bet Dargio pati esmė 
nepasikeitė. Jis ir šiandien seka 
savo mintį, savo svajonę, visiškai 
nepaisydamas, ar iš to kas išeis, 
ar ne, nes pats tiki, kad išeis, kad 
turi išeiti. Ir išeina. Visi matome, 
kad išeina. Ar kiekvienas užmojis 
virsta tuo, ko buvo siekta, tik jis 
vienas tegalėtų^ pasakyti, bet 
nemanau, kad nepasisekimų būtų 
daug. Ko gera, gal užtektų ir tų 
vaikystėje pergyventų.

Jis pats apie savo kuriamąjį 
darbą taip sako: „Prieš pradė
damas darbą, turiu panaikinti ir 
pamiršti savo aplinką. Savo kū
riniuose išreiškiu tą, ką matau 
savo vidujiniame pasaulyje, o kai 
imu justi, kad įžvalgumas ir 
kuriamoji jėga silpnėja, nustoju 
dirbti. Kartoti ankstyvesnes for
mas, reiškia kūrybinį nuovargį“. 
Paprasčiau aptarti kūrybinį 
procesą vargu ar kas galėtų. Ir tie 
išsekimo momentai labai tvirtai ir 
teisingai aptarti, tik iš ilgokos pa
žinties nesinorėtų tikėti, kad išse^ 
Irimo pakalnės jo kūrybiniame 
kely būtų dažnos, nes ne^įnau 
tokio atvejo, kad užėjęs nerastum 
ko nors naujo padaryta ar 
daroma.

Jurgis Jankus

Žvejuose, Gimtojoje žemėje, 
Mažame rūmų koncerte, Revi
zoriuje ir kitose dramose.

V. Žukauskas gimė 1919 m. 
Kaune. Vilniuje išėjo pradžios 
mokyklą, o Kaune Jėzuitų 
gimnaziją ir mokėsi kunigų 
seminarijoje, kur gavo bran
dos atestatą. VDU studijavo 
filosofiją ir dramą. 1942 - 1943 
m. V. Žukauskas admi
nistravo Dramos teatro gas
troles po Lietuvą — St. Pilkos 
ir J. Lauciaus grupes, plačiai 
reiškėsi Profesinių sąjungų, 
sanatorijų bei ligoninių reng
tuose koncertuose. 1944 m. 
gavęs Valstybinio teatro 
stipendiją, jis išvyko į Vienos 
universitetą studijuoti režisū
ros. Kiek vėliau buvo grupės 
„Lietuva“ pranešėju Berlyne. 
Po karo V. Žukauskas daly
vavo Augsburgo Lietuvių 
dramos teatro tremtyje 
kolektyve, važinėjo po įvai
rias DP stovyklas, o 1948 m. 
jis pats suorganizavo literatū
rinį kabaretą „Klumpė“ ir 
drauge su aktoriais A. Škėma 
ir H. Kačinsku lankė lietuvių 
stovyklas amerikiečių ir anglų 
zonose.

I JAV V. Žukauskas atvyko 
1949 metais ir ėmėsi organi
zuoti Brooklyno Vaidintojų 
trupę. Su šia trupe jis pastatė 
10 veikalų ir apvažiavo viso 
rytinio Amerikos pakraščio 
lietuviškas kolonijas. Jis dirbo 

* ir su kitais sambūriais kituose 
miestuose, kur režisavo kelio-* ' 
lika veikalų, visur buvo mielai 
laukiamas ir kviečiamas. Ypa- 
tingo dėmesio susilaukė 1964 
m. jo režisuota A. Kairio 3“' 
veiksmų komedija „Diag
nozė“, su kuria jis gastro
liavo: New Yorke, Balti- 
morėje, Philadelphijojė, 
Brooklyne, Elizabethe, Hart
forde, Newarke ir kitose1'“ 
vietovėse.

r»m m
Tuo pačiu laiku V.,..„ 

Žukauskas tęsė teatro studijasrn„ 
Indianos universitete, Hunter 
College, Institute for Ad- 
vanced Studies in Theatre 
Arts, New School for Sočiai 
Research, o New Yorko uni
versitete studijavo dar sla
vistiką ir dramą, ir 1971 
metais gavo Master of Arts 
mokslinį laipsnį.

(Nukelta į 4 psl.)
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Kelias be kompromisų
Apie Aleksandrą Kučiūną 

1967 metais rašė Vladas Jaku- 
bėnas: „Šis mūsų muzikas 
Kauno Konservatorijoje stu
dijavo fortepijoną, tačiau jo 
gyvenimo kebas jau seniai 
tapo surištas su opera. Eilę 
metų jis dirbo Kauno Valsty
bės teatre kaip baleto, o vėliau 
operos akompaniatorius. Išvy
kęs į Vokietiją, toms pačioms 
pareigoms jėjo j Dresdeno 
teatrą ir greit pakilo j diri
gentus, vesdamas pradžioje 
operetes, o vėliau operas. Tiek 
Dresdene, tiek vėliau, karui 
pasibaigus, Tuebingene, jis pri
vačiai studijavo dirigavimą 
pas žymius vokiečių muzikus. 
Turėdamas įgimtą vadovavi
mo dovaną, jis Chicagos 
Operos sambūrį vedė 
nekompromisiniu keliu, 
lygiuodamas į profesinį lygį, 
reikalaudamas ritminio 
tikslumo, intonacinio gry
numo ir bendros muzikinės 
linijos supratimo tiek iš dai
nininkų, tiek iš choristų“ 
(Chicagos lietuvių opera — 
Pirmasis dešimtmetis).
.Tuo vienu žodžiu — 
nekompromisiškas — turbūt 
galima apibūdinti šių metų 
JAV LB Kultūros tarybos 
muzikinės premijos, teikiamos 
Lietuvių Fondo, laureatą. 
Tai puikiai žino ne vien 
Lietuvių operos kolektyvas, 
bet ir jauniausias, vos grindis 
kojomis pasiekiąs jo fortepi
jono studijos mokinys. A. 
Kučiūnas — griežtas ne vien 
su kitais, bet ir sau. Anot jo: 
„Malonu gauti premiją, bet 
esu profesionalas muzikas. Už 
darbą gaunu atlyginimą, tad 
nejaučiu, kad už jį turėčiau 
būti premijuojamas“. Bet alga
algai nelygi. Kitokio būdo 
žmogus labai greitai dangsty
tus! „išeiviškų sąlygų ribo
tumu“. Mėgėjiškumas niekada 
........ ■

Kultūros darbuotojas Bronius Kviklys

Lietuvių išeiviškame gyve- 
njpie sutinkame ir atmintinų 
įyykių, ir didžiai nusipelniu- 
ąi,ų asmenų. Vienu tokių įvy- 
kių tikrai laikytina Romoje šių 
metų kovo 4 d. paminėta Šv. 
Kązimiero 500 metų mirties 
sukaktis, iškilmių ‘ centre 
buvus pačiam Šventajam 
Tėvui Jonui Pauliui II. Į nusi
pelniusių asmenų būrį tektų 
įrikiuoti ir Bronių Kviklį, 
šešiatomio serijinio leidinio 
Lįętuvos bažnyčios autorių. 
Tris tomus jau turime savo 
rapkose: Telšių vyskupija
(1980), Vilkaviškio vyskupija 
(1982) ir Kauno arkivyskupija 
(1,983). Šiuo metu spaus
dinamas ketvirtasis tomas 
apie Panevėžio vyskupiją. 
Medžiaga jau surinkta ir be
veik parašyti du paskutinieji 
tomai apie Vilniaus arkivys
kupiją ir Kaišiadorių vysku
piją.

Paėmę į rankas tris pirmą
sias knygas, matome, jog čia 
nėra paprastos ar bet kur ran
damos knygos. Iš jų trykšta 
gyvybė. Jos kalba apie gyvąją 
Lietuvą: šimtmečiais keliau
jančią, giliai tikinčią, po visų 
kovų ir bandymų nauja vil
timi žėrinčią, vis prasiver
žiančią didžiais meilės dar
bais. Apie gyvąją Lietuvą 
kalba bažnyčių architektūra, 
šventovių puošnumas bei 
meno kūriniai, pakelių kryžiai 
ir koplytėlės. Nuolat jaučia
mas ganytojų ir tikinčiųjų ryž
tas. Stebimės vaikų Pirmosios 
komunijos nuotraukomis — 
net ir komunistinio persekio
jimo dešimtmečiais, — su
griautų bažnyčių atstatymu. 
Knygų puslapiai byloja apie 
Lietuvos ištikimybę savo tikė
jimui ir savo Dievui. Daugybę 
įvykių, aprašytų Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikose, 
pilniau suvokiame ir pa
svertame, sugretinę su Bro
niaus Kviklio leidžiamomis

Muzikas Aleksandras Kučiūnas

A. Kučiūnui nebuvo priim
tinas, jei juo pateisinamas 
menkos vertės muzikinis 
produktas.

A. Kučiūnas atvyko į JAV 
1950 metais, bet jau buvo 
žinomas lietuvių išeivių kultū
riniame gyvenime. 1947 m. 
dirigavo Sevilijos kirpėjo pa
statymui Detmolde bei Coppe- 
lios baletui Augsburge, vėliau 
važinėjo po Austriją ir Vokie
tiją, akompanuodamas solis
tams.

1957 m. pradėjo dirbti su 
Chicagos vyrų choru, vėliau 
išsivysčiusiu į Lietuvių operos 
kolektyvą. A. Kučiūno 
rankose, pradedant Rigoletto

Lietuvos bažnyčių knygomis.
Šešiatomis Lietuvos bažny

čios turėtų rasti vietos kiek
vienoj šeimoj. Ir ne tik knygų 
lentynose, o ir tėvų bei vaikų 
širdyse. Šios knygos gi kalba 
apie gyvą, tikinčią Lietuvą, 
kurios istorija alsuoja tikrove: 
dabarties kankinių sąrašai ir 
nuotraukos, sunaikintų šven
tovių vaizdai, drąsūs tėvų ir 
vaikų žygiai išlaikyti savo 
tikėjimą, tikinčiųjų ir dvasios 
vadovų budrumas bei nuo
latinė kova už savo teises... 

Bronius Kviklys atidaro Draudžiamosios spaudos parodą Jaunimo 
centre, Chicagoje, per Antrąsias Pasaulio lietuvių dienas, 1983 m. 
birželio mėn. 26 d.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

pastatymu, Lietuvių opera 
formavosi ir brendo. I sceną 
išvesta 16 veikalų, jų tarpe 4 
lietuvių kompozitorių: J. Kar- 
navičiaus Gražina, J. Gai
delio Dana, B. Markaičio Vii-] 
niaus varpai ir K. V. Banaičio 
Jūratė ir Kastytis. Pastaroji 
opera pareikalavo didžiausio 
darbo. Kompozitoriaus 
paliktas rankraštis buvo ne 
tik nesuorkestruotas, bet ir 
vietomis neišbaigtas. Maestro 
Kučiūnui vadovaujant 
Lietuvių operai, atsirado ne 
tik išspausdintas klavyras, bet 
ir orkėstracija (J. T. Kilcran 
paruošta), įspūdingas pasta
tymas 1972 metais bei 3 plokš
telių įrašas.ai* .
•'■■'n. ■">" 1 1

Knygose sutelkti duomenys 
piešia kovojančios tautos vei
dą, kuris švyti Kristaus Gerąja 
Naujiena. Tai tarsi nuosta
bios vertės mozaika, spindu
liuojanti Lietuvos dvasią ir jos 
sielą. Kryžiais ir šventovėmis 
išsipuošusią Tėvynę teisingai 
vadiname ŠVENTĄJA 
LIETUVA.

Broniui Kvikliui atgyja visa 
Lietuvos praeitis turtingoje jo 
sutelktoje draudžiamosios 
lietuvių spaudos parodoj, mi
nint Aušros šimtmetį (1883 -

I

Tuo pačiu jis aktyviai daly
vavo ir Amerikos muziki
niame pasaulyje; dėstė Chi
cagos konservatorijose, dirbo 
dirigento padėjėju Chicagos 
Lyric operoje, 1966 - 70 vedė 
operos klasę Washingtono 
valstybiniame universitete. 
Šalia darbo su Lietuvių opera 
dirigavo įvairiems koncer
tams, pasižymėjo kaip dau
gelio lietuvių solistų akompa
niatorius bei repetitorius, 
reiklus fortepijono dėstytojas. 
Jo studijos mokiniai ir šian
dien išsikovoja pirmaujančias 
vietas konkursuose.

Šį mėnesį Aleksandrui Ku
čiūnui sukanka 70-tieji, bet, 
mūsų laimei, tai neženklina 
pasitraukimo iš kūrybinio 
gyvenimo. Jo aštroka, be 
reikalo neglostanti plunksna 
tebegyvina mūsų spaudos 
puslapius. Pasitraukęs iš 
sceninio pasaulio, atsidėjo 
rašymui. Rankraštis apie M. 
K. Čiurlionį Leipcige jau prie 
pabaigos, ruošiami prisi
minimai iš Lietuvos, Banai
čio, Kačinsko, Gaidelio ir kitų 
išeivijos kompozitorių apy
braižos. Pasak laureato: 
„Norisi šį tą įnešti į išeivijos 
kultūrą — apybraižom, raš
tais propaguoti bendrą lietu
vių muzikinę kultūrą, neuž
mirštant, kad tai, kas vyksta 
Lietuvoje, yra svarbu, kaip 
ir tai, kas vyksta išeivijoje“.

Tačiau lygiai svarbus Alek
sandro Kučiūno įnašas į išeivi
jos muzikinę kultūrą bus tas jo 
nekompromisiškumas. Pro
fesionalumą parodo ne alga, o 
pagarba muzikos menui ir su
gebėjimas tai perduoti ki
tiems. To teko mokytis pas A. 
Kučiūną ir šių eilučių autorei 
dar tada, kai kojos vos siekė 
grindis.

Emilija Sakadolskienė

1983). Si jo paroda pirmiau
siai buvo parodyta per II 
Pasaulio lietuvių dienas 

.Chicagoje, iš ten perkelta į 
'Augsburgą, Vakarų Vokietiją, 
ir buvo rodoma Europos 
lietuvių savaitės proga. Šių 
metų sausio 21 - 22 dienomis 
paroda buvo išstatyta Cleve- 
lando Dievo Motinos para
pijos didžiojoje salėje. Kitas 
parodos sustojimas — Toron
te, Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Ne tik stebimės, bet 
ir džiaugiamės, kad Br. 
Kviklys, gyvendamas sve
čiam Amerikos krašte, suprato 
didžius lietuvių praeities tur
tus, juos rinko ir dabar su 
visais dalinasi. Prof. Vac-
lovas Biržiška rašė apie šį 
lietuvių tautos laikotarpį: 
„Visoje Europos istorijoje 
lietuvių spaudos draudimas ir 
su juo susijusi kova dėl sa
vosios spaudos neturi sau 
lygių pavyzdžių“.

Iš savo sutelkto archyvo Br. 
Kviklys šia paroda siekia: 
paminėti pirmojo tautiškai są
moningo lietuvių laikraščio 
100 metų sukaktį ir iš viso 
draudžiamąją spaudą ati
tinkamais duomenimis, spau
dos pavyzdžiais, iliustra
cijomis, statistine medžiaga; 
iškelti ano meto spaudos 
darbuotojus — redaktorius, lei
dėjus, bendradarbius, pla
tintojus bei knygnešius. Paro
doje sutiksime priešaušrio 
rašytojus; ten matysime drau
džiamosios lietuvių spaudos 
pavyzdžius ir tos spaudos 
įkūrėją vysk. M. Valančių; 
Aušros įkūrėjus su dr. Jonu 
Basanavičium, laikraščio 
komplektus originalais ir fo
tostatinėmis kopijomis; kitus 
draudžiamojo meto laikraš
čius bei leidinius: Vincą 
Kudirką ir Varpą; Ūkininką, | 
Apžvalgą, Tėvynės Sargą, 
Šviesą, Apšvietą, Žinyčią, 
Darbininkų balsą; draudžia
mosios spaudos platintojus, 
knygnešius; lietuvių pogrin
džio spaudą vokiškų nacių 
okupacijos metais (1942 -1944)

Saulius Kubilius
Kelionė

PIRMASIS IŠVYKIMAS

Buvai aklas laivas, 
prie kranto pririštas.
Sukilusi audra nusinešė tave, 
kaip nusineša medžio lapus. 
Tada akys atsivėrė.

SUSIMĄSTYMAS

Rieda vaškinės mūsų dienos,
Dega gyvenimo žvakė.

SAPNAS

Sugrįžtančių,
Vėl išplaukiančių upių tėkmėmis,
Nemuno ir nemunų vardais išvardintomis, 
Naujam gyvenimui krikštijosi 
jau daug patyrę klajūnai.

Ieškodami eliksyro, 
Trokšdami skaistumo, 
Vis raitosi nemigo naktimis.

VIZIJA

Nerandu šiandien Panteono sutalpint visus 
dievus.

Nerandu nei Šventojo, To vieno Tikrojo, 
O tik atskirus pranašus.

Ir matau: altorių begalybės
Siekia net dangaus skliautus!
Prie ne vieno dega žvakės.
Prie ne vieno degu ir aš.

Bet rytdienos vis gimsta 
Ir nauji dievai prašvinta.

Sauliaus Kubiliaus
Iš Italijos, tūkstančiais lyrų apmokėta 

važma, atkeliavo į Clevelandą M. Sakalo leng
va siunta Jaunimo poezijos ir novelės kon
kursui. Drauge su keturiais kitais siuntiniais. 
Kultūros tarybos komisija 1984 sausio 23 ati
darė visus vokus ir tarė Jaunimo poezijos ir 
novelėB konkurso pirmąją premiją skirti M. 
Sakalui už penkių eilėraščių ciklą, pavadintą 
bendru vardu — „Kelionė“. Atidarius dar 
vieną vokelį, paaiškėjo, kad M. Sakalo slapy
vardis priklauso Sauliui Kubiliui, 23 metų, da
bar gyvenančiam Romoje.

Jaunimo konkurso mecenatas — Lietuvių 
Fondas.

Jaunimo poezijos konkurso laimėtojas 
gražia kalba ir taupiu žodžiu eiliuoja apie 
egzilo kelionę, Panteone neranda „To vieno 
Tikrojo“, sėdasi prie Kūčių stalo vienumoj, 
tylumoj, stebi kaip rieda vaškinės mūsų 
dienos...

Saulius Kubilius gimė 1960 m. gegužės 
mėn. 23 d. Australijos Adelaidėje. 1978 metais-

„Kelionė“
atvyko į Italiją ir įsikūrė Romoje, pasiner
damas į filosofijos studijas ir poezijos rašymą. 
Jis tebetęsia filosofijos studijas pontifikalinia- 
me Laterano universitete ir dirba Vatikano ra
dijo lietuviškų laidų skyriuje. Pietų Kryžiaus 
žemėje gimęs, jis niekad nebuvo Lietuvoje. O 
lietuvių kalbą išmoko iš tėvų, Adelaidės lietu
viškoje mokykloje, pasitobulino Romoje.

1983 metų Ateities žurnalo specialus 
Australijos numeris atspausdino Sauliaus Ku
biliaus posmus, galbūt pirmuosius, už kuriuos 
Ateitis jam paskyrė vyresniojo jaunimo poezi
jos premiją. Jis buvo vienas iš prezidiumo 
pirmininkų IV ir V Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresuose.

Paklaustas, ar jo poetiniai posmai yra tik 
jaunystės idealistiniai užsidegimai, Saulius 
Kubilius atsakė, kad poezija yra jo pilnutinis 
gyvenimas. Ir jauni žmonės liudija, kad Sau
lius savo posmuose yra užrašęs daug kelionių.

J. Stempužis

ir sovietinių rusų (1945 -1983): 
lietuvių partizanų pogrindžio 
spaudą (1945 - 1951), lietuvių 
pogrindžio spaudą mūsų lai
kais (1972 - 1983) ir tos spau
dos originalius pavyzdžius 
(LKB Kronika, Aušra, Tiesos 
kelias, Rūpintojėlis).

Pristatydamas tris pirmą
sias Lietuvos bažnyčių seri
jinio leidinio knygas, Br. Kvik
lys parodo ir kitą retą 
programą. Jis rašo: „Esu su
rinkęs karo metų sunaikintų 
ir okupantų uždarytų bažnyčių 
nuotraukų gal apie 100 skaid
rėmis. Be to, man pavyko 
surasti būdų nutraukti sovie
tinėje Gudijoje esančius kai 
kuriuos senus lietuvių kultū
ros paminklus (piliakalnius, 
pilis, dvarus) ir bažnyčias. Iš 
viso surinkta taip pat apie 100 
skaidrių“.

Šis darbštus ir iš
tvermingas lietuviškų dir
vonų purentojas neša mums 
didžiai brangias dovanas, 
atskleisdamas praeitį ir da
bartį bei žvelgdamas ateitin. 
Savo darbu ir jo vaisiais Br. 
Kviklys pasidarė kovojančios 
tautos šaukliu. Tiek jo kny
gos, tiek kiti lietuvių kultū
riniai turtai kalba apie tautos 
dvasią, jos kovas, nenuils
tamą troškimą laisvai tikėti, 
kurti ir gyventi.

Gediminas Kijauskas, SJ

Saulius Kubilius

Kyla masės iš mirties, 
Stato kryžius praeities.

Amžiais žindo Žemė
Visus pranašus, dievus ir mus.
Tik ji vieno nepagimdo 
To, kurio siekiu.

ATSIBUDIMAS

Vandens čiurlenimo tylumoj, 
Klajojančių žingsnių tylumoj, 
Žiemos be lietaus tylumoj, 
Sėsiu prie Kūčių stalo, tylumoj.

Vienumoj, tylumoj, visiškoj tamsoj. 
Verksiu, lauždamas plotkelę žvakės šviesoj.

Naujos knygos
• MIND AGAINST THE 

WALL. Essays on Lithuanian 
Culture under Soviet Occupation. 
Redagavo Rimvydas Šilbajoris. 
Chicaga: Lituanistikos instituto 
leidykla, 1983. 180 psl. Viršelis 
Nijolės Vedegytės-Palubinskie- 
nės. Leidimą parėmė JAV Lietu
vių Bendruomenė. Kaina — 10 
dol. Gaunama pas platintojus ir 
Drauge.

Šioje knygoje surinkti straips
niai, kurių tikslas yra angliškai 
skaitančiai auditorijai nušviesti 
Lietuvos žmonių pastangas iš
likti, fiziniai ir moraliniai, sava
rankiška tauta ir vystyti savitą 
kultūrą sovietinės priespaudos 
sąlygomis. įvadą į rinkini parašė 
Rimvydas Šilbajoris, trumpai 
apžvelgdamas okupuotos 
Lietuvos padėtį, išryškindamas 
atskirų autorių straipsnių veda
mąsias mintis ir pabrėždamas, 
kad egzilų balsas yra ne tiek 
skundas dėl praradimo, kiek mo
ralinis pasipiktinimas tuo, kas 
vyksta jų tėvynėje: „kultūrinis, 
etninis ir dvasinis genocidas nėra 
gryna metafora; jis yra tikrovė, 
kurią laisvasis pasaulis privalo 
pažinti ir suprasti“.

Septyni straipsniai užgriebia 
skirtingas Lietuvos gyvenimo 
sritis: „Russian Communism and 
Lithuanian Nationalism“ (Julius 
Slavėnas), „On the Deformations 
of Intellectual Culture“ (Vytautas 
Kavolis), „Official Soviet Ideology 

and the Lithuanian People“ 
(Aleksandras Shtromas), 
„Socialist Realiam and the 
Politics of Literature in Occupied 
Lithuania“ (Rimvydas Šilba
joris), „The Reception of World 
Literature in Contemporary 
Lithuania“ (Tomas Venclova), 
„The Prese in Lithuania under 
the Soviete“ (Zenonas V. 
Rekašius), „The Protection and 
Restoration of Architectural 
Monumente in Lithuania after 
1950“ (Jurgis Gimbutas). Visuose 
pasirinktieji klausimai svarstomi 
su gilia nuovoka ir originaliu 
priėjimo būdu. Tik ne visi lygiai 
rūpestingai parašyti — kada gvil
denamos tokios jautrios temos, 
norėtųsi kai kur galbūt daugiau 
dokumentacijos ir pavyzdžių. 
Dabar nemažai vietų skaitomos 
labiau kaip autorių beveik grynai 
asmeniškos nuomonės, kaip pla
tūs apibendrinimai, neparemti 
tikra argumentacija (pvz., išna
šose per dažnai tepakartojama 
teksto teiginiai). Ar čia jų svars
tomos sovietinės realybės įtaka 
jiems patiems? Anglų kalba irgi 
kartais šlubuoja, sudaro vertimų, 
nors ir kompetentingų, įspūdį. 
Todėl prieš knygą išleidžiant gal 
būtų pravertęs dar didesnis redak
cinis atidumas — pvz., „hope- 
fully“ mokslinėje literatūroje dar 
nėra priimta vartosena. Tačiau 
turint minty, kad šis projektas 
yra vienas iš pirmųjų, vykdančių 
vieną esminių išeivijos moksli
ninkų užduočių, šios knygos išlei
dimu reikia tik džiaugtis.
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Ilgametis rūpestis Lietuvos likimu
Per tuos prailgusius išei

vijos dešimtmečius Bronio 
Railos asmeniniai bruožai yra 
įsibrėžę kiekvieno dvasiškai 
dar egzistuojančio lietuvio są
monėje. Liaudiškai tariant, 
mes jį kiaurai pažįstame. Yra 
jis mums ne trečias, o pirmas 
frontas. Nepralenkiamas 
publicistas. Puikus oratorius, 
apdovanotas maloniu balso 
tembru. Daugelio išsamių 
knygų autorius. Nuoširdus bi
čiulis. Mylimas ir laukiamas 
ne tik Los Angeles ar Santa 
Monicos kultūros gerbėjų būs
tinėse, bet ir kitose Amerikos 

£ nausėdijose.
a Visko neišminėsiu, nes tas 
* viskas visiems yra žinoma ap- 
\ raiška. Jei dar pridurčiau, tai 

tik tą ypatingą jo taikios 
pilaitės svetingumą. Rymo ji 
Los Angeles Highland prie
miesčio stačioje atkalnėje, Co- 
ringos gatvėje. Šlaito apačio
je svečiams lenkiasi iškalbūs 
agavų žiedai. Į viršų veda ilga 
raudonų laiptų eilė, pasisu
kanti į kairę. Užlipęs gali atsi
pūsti priedurio terasoje ir 
žvilgsniu apglėbti klonio sto
gų ir sodų gražų vaizdą. O 
duris pravėrus pasitiks vai
šingoji šeimininkė, gražaus 
šypsnio moteris Daneta, rašy
tojo žmona.

Ir jeigu dabar B. Railai pa
skirta JAV LB Kultūros tary
bos premija, teikiama Lietu
vių Fondo, už darbą lietuvių 
radijui, tai tuo pagerbiama 
viena jo reikšmingiausių 
savybių — gebėjimas įtaigiai 
reikšti savo mintis balsu ir 
raštu.

Būčiau laimingas, jei mokė
čiau Bronį Railą aprašyti 
taip, kaip jis savo prakalbose 
per Radio Liberty yra rašęs 
apie K. Binkį, K. Borutą, K. 
Inčiūrą ir kitus jam artimus 
žmones. Stilingai, jautriai, 
įdomiai, vis paliesdamas 
kokią nors būdingą praeities 
detalę. Savo rašiniuose B. 
Raila nesidangsto vėsiomis 
bendrybėmis, absoliutinėmis 
išvadomis, be reikalo nesi
švaisto patriotiniais šūkiais, 
bet stengiasi iš anų nepriklau
somų dienų išgriebti konkretų 
įvykį. Štai, šnekėdamas apie 
Kazį Borutą, jie užsimena 
savo asmenišką pažintį su juo 
1929 metais, „keliaujant po 
Vakarų Europą Balio Sruo
gos suorganizuotoje .alpinis
tų1 ekskursijoje“.

Kai tai girdi ar skaitai, su
prantama, lengva pasiduoti 
žodžių įtaigai, juo labiau, kad 
iš sakinių dažnai padvelkia 
šiltas atvirumas, troškimas 
parodyti tai, ką dabar Lietu
voje Kremliaus rikiuojama 
raštija turi slėpti, nutylėti ar 
net klastoti. Šitaip dažnoje 
prakalboje užsimezga gyvas 
poleminis essay. Vyksta aštri 
akistata su faktų klastotojais. 
Autorius, paneigdamas slogią, 
sankalbišką tylą ar grubų 
melą, dėsto iš savo patirties ir 
iš tautos gyvybinių šaltinių 
paimtas žinias bei tiesas.

Nepasakysiu, kad būtų 
malonu nuolat ir nuolat grum
tis su Lietuvos pavergėjų bru
kama neteisybe. Melo usnys 
lengvai tarpsta vis dažnėjan
čių jubiliejų progomis. Susi
telkia ištisi plotai. Skverbiasi 
visur: į minėjimus bei aka
demijas, beletristikos ir poezi
jos kūrinius, į dramas, filmus, 
dailę ir muziką. I vaikų lite
ratūrą. Visad melagingai pa
brėžiamas lietuvių liaudies 
„džiaugsmas“ Lietuvos sovie
tizacija. Arba tas lietuvių lais
vės kovotojų partizanų nieki
nimas, pravardžiavimas 
banditais. Nepriklausomybės 
buržuazinimas, tarsi tada 
Lietuva buvo pertekusi tik 
ponais turtuoliais, tik 
mis ir išnaudotojais, 
žiau atgrasus ' Sibiro 
iškentėjusių rašytojų,
biografijų iškraipymas, 
kalinimo laikotarpio visiškas 
užtušavimas. i

Šios ir panašios temos

Bronys Raila prie savo kiemo kaktusų Kalifornijoje. 
Nuotrauka Algirdo Gustaičio

nepaliaujamai srūva B. Rai
los prakalbose. Pagrįstai, nes 
kaip tik iš jų trykšta mūsų 
tautos kryžiavimo kraujas. 
Prakalbininkas netyli^ o jaut
riai atsiliepia, karštai rea
guoja, plėšia veidmainystės 
kaukę. Aptaria įvykį ar žmo
gų ne taip, kaip partija su
manė aptarti. Prieš akis pa
kloja tikrovės pątvirtintus 
faktus. Aišku, dėl to daug kas 
neišvengiamai pasikartoja. 
Kad ir kitoniški yra panašių 
sankirčių mostai bei atspal
viai, vis tiek ilgainiui viskas 
darosi sunkiai pakeliama. B. 
Raila guodžiasi knygos Kito
kios Lietuvos ilgesys įžan
goje: „... iki kaklo pasinėręs 
sovietinio Lietuvos gyvenimo 
jautrių ir kartais keistų temų 
sraute, aš jausdavau, kaip ta
sai niūrumas ir kančia tartum 
kontrastas dar daugiau 
manyje aštrina .kitokios 
Lietuvos ilgesį. Tokia nuo
taika, spėčiau, savotiškai 
spalvino visą mano darbą“.

Ir tikrai — atliekamas dar
bas yra impresionistiškai 
spalvingas, virpantis emo
cija. Tereikia tik įsiskaityti ir 
pajusti railiškos mūšos gaus
mo melodingumą. Prakalbų 
apimtis, kai autoriui leista 
kalbėti penkias-septynias 
minutes, sudrausmino jo 
plunksnos eiklumą, apkarpė 
ankstyvesniuose dialoguose 
mėgiamą šnekėjimą. Liko tai.

buožė- 
Nema- 
tremtį 
poetų 

jų

yra jie neliečiami bėdžiai.
Aš manau, kad laisvo ra

dijo transliuotojo kandi pa
staba mūsų istoriją iškrai
pančiam filmininkui ar 
pataikūniškam poetui nė kiek 
nekenkia Lietuvos labui ir, be 
abejo, nesumenkina B. Railos 
tekstų vertės. Čia gi 
kova su 1_________
gaila į melo liūną murkdomų 
tenykščių tautiečių. Tikrai 
gaila. Tačiau ateitis bus atlai
di. Tuo pačiu kiekviena jaus
minga dabartinė žiežirba, šiuo 
reikalu nušvitusi, ateičiai 
darys didesnį įspūdį, negu 
koks jaukiai atsargus, trafa
retiškas postringavimas apie 
komunizmo neigiamybes. Vi
suomet tikėjau ir tikiu gyvo ir 
elastingo, drąsaus, vietomis 
net piktoko, kandaus bei iro
niško, retais atvejais liūdno ir 
svajingo rašymo galia publi
cistikos baruose. Svarbu, kad 
kevale glūdėtų brandus tiesos 
grūdas. Paviršius tespindi 
žmogiško išsisakymo laisve.

B. Raila šiemet švenčia 
savo amžiaus deimantinę su
kaktį. Švenčia ir turiningo 
gyvenimo tęsinį. Ir koks tai 
gyvenimas! Daug keliauta, re
gėta, daug patirta, dvylika 
išsamių veikalų parašyta, kal
bėta įvairiomis progomis. 
Svarbiausia — kreiptasi į 
Lietuvą su keliais šimtais pra
kalbų. Iš tiesų viskas skirta 
Lietuvai. Gyvenimas nuo Tre
čio fronto dienų iki da
bartinio užsiangažavimo pa
jungtas rūpesčiui savo tauta. 
Nūdienę B. Railos padėtį, 
drįstu, pavadinti ne frontu, 
bet pirmuoju Skydu, labai 
mums reikalingu.

Sveikino jį kovo mėnesio 
pradžioje gimtadienio vaišėse 
gausūs bičiuliai. Linkėjo ilgai 
būti sveikam ir kūrybingam, 
peržengti XXI amžiaus slenks
tį. Tai nuoširdūs linkėjimai.

Kitokios Lietuvos ilgesio pa
baigoje B. Raila rašo: „Drau- 

_  _ j juntu ilgesio skry
dį laisvos, nepriklausomos, 
savarankiškos, lietuviškai 
broliškos Lietuvos, kurią 
atkurs iš naujo klestėti sveika 
ir garbinga lietuvių tauta“.

Paprasti, nors pakilūs 
žodžiai. Kuomet gyvenimas 
užgauna ilgesio stygą, kitaip 
kalbėti sunku.

Pr. Visvydas

Vitalis Žukauskas
— teatro premijos 

laureatas 
(Atkelta iš 2 psl.) 
Žukauskas socialus,

irtės. Čia gi vykdoma 
klastotėmis. Žinoma,

kas labiausiai reikalinga: keli 
stilistiniai žiupsniai, patys 
reikšmingiausi minčių niuan
sai, laikotarpio oru kvėpuo
jantis įvykis bei faktas, na — 
ir prakalbininko jausenos šil
uma.

Taip suprastintas ir tuo pa
čiu įprasmintas B. Railos pra
kalbų braižas gyvuos ilgai. 
Ne vienląs būsimas politikos __ _____ _
ar kultūros tyrinėtojas šiose ge su jumis 
knygose ieškos ne tik tiesos 
gintaro, bet ir nuorodų, kaip 
reikia polemizuoti su tais, 
kurie smurto ir melo priemo
nėmis siekia savo makiaveliš- 
kų kėslų įkūnijimo. Taip pat 
—- studijozas pamatys, kaip 
reikia restauruoti iki nepaži
nimo sudarkytą istorinę tiesą.

Šia prasme pats prakal
bininkas tiksliai apibūdina 
savo darbo pobūdį: „Toks yra 
mano radijo žumalizmaB: 
trumpas, aiškus, be ilgų išve
džiojimų“.

Yra žmonių, kurie abejoja 
B. Railos gausių raštų pro
duktyvumo verte. Prikiša jam 
laiko eikvojimą, įsileidžiant į 
aštrią, . ilgą polemiką su 
Lietuvą pavergusiais komu
nistais. Netgi pabara polinkį 
kada ne kada pašaipiai sugė
dinti kurį nors tenykštį meni
ninką ar literatūrologą už 
taikstymąsi su partijos sklei
džiamais melais. Pasak skep
tikų, anųjų neverta liesti, nes 
jie kitaip juk negali. Taigi,

V. 
veiklus ir draugiškas asmuo, 
galima sakyti aktorius iš 
Dievo malonės. Jis priklauso 
American Society of Theatre 
Arte, Theatre Library Asso- 
ciation, British Theatre In
stitute, Catholic Actors* Guild 
of America, Theatre Histori- 
cal Society of America, Natio
nal Society of Literature and 
the Arts, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijai, Lietuvių 
istorijos draugijai, Associa- I 
tion for the Advancement of 
Baltic Studies ir kitoms 
organizacijoms. Jis dalyvavo 
tarptautiniuose teatrologų 
suvažiavimuose, supažindin
damas svetimtaučius su 
lietuviškuoju teatro menu.

Be -viso to, aktorius V. Žu
kauskas dalyvauja mūsų 
periodinėje spaudoje, teatro 
klausimais rašo Dirvoje, Drau
ge ir kitur. Dabar V. 
Žukauskas baigia ruošti 
plačią Lietuvos teatro istoriją, 
kuriai medžiaga jau beveik su
rinkta. Jo parašytas apie 
Lietuvos teatrą straipsnis yra 
išspausdintas Enciclopedia 
dello Spattacolo. Jis yra 
sukūręs apie 180 radijo vai
dinimų ir humoristinių - sa
tyrinių skitų bendru vardu „Iš 
dėdės Anupro skiepo“, yra 
parašęs vaidinimus „Tėvynės 
aidas“, „Popietė Dzūkijoj“, 
„Laikas su A. Škėma“ ir kt.

Vienas iš didžiausių V. 
Žukausko laimėjimų yra 
„Vieno žmogaus teatras“. Jis 
yra šio teatro kūrėjas, režisie
rius ir siela. Su šiuo teatru jis 
yra aplankęs beveik visas 
lietuvių kolonijas net po kelis 
kartus Amerikoje ir Kanadoje. 
Jis gastroliavo ir Kolumbijoje, 
Argentinoje, Urugvajuje, Bra
zilijoje, Venezueloje — lietuvių 
vietovėse. Jis buvo ir Austra
lijoje! Neužmiršo nė Europos 
— čia jis vaidino Vokietijoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje, Itali
joje gyvenantiems tautie
čiams. Su šiuo teatru V. 
Žukauskas labai išpopulia
rino išeivijos humoro teatrą, 
tapo plačiai mūsų visuomenei

artimas ir mielas, visada lau
kiamas aktorius. Iš viso 
„Vieno žmogaus teatras” turėjo 
daugiau negu 500 pasirody
mų! Tai milžiniškas darbas. 
Chicagoje V. Žukauskas 
lankėsi prieš trejus metus, 
kada V-me Teatro festivalyje 
jis vienas atliko visa trečia
dienio vakaro programą.

Aktoriaus V. Žukausko įver
tinimas seniai pelnytas. 
Tenka pagirti ir LB Kultūros 
tarybą už tikrai gerą spren
dimą, nes labiau šios premijos 
verto asmens vargu būtų 
galima rasti. Teatro premija 
— 1,000 dol. Jos mecenatas 
yra Lietuvių fondas.

. Nuoširdžiai sveikiname 
aktorių Vitalį Žukauską ir 
linkime jam dar sėkmingiau 
reikštis lietuviškojo teatro 
baruose.

. Anatolijus Kairys

Lietuvių Fondas 
sveikina laureatus

Menininkų Mickūnų paroda Chicagoje

Šių metų balandžio 13 d. Jau
nimo centro Čiurlionio galerijoje 
bus atidaryta meno paroda dvie
jų svečių menininkų iš Kanados. 
Osvaldas ir Irena Mickūnai 
(vyras su žmona) jau ne pirmą 
kartą svečiuosis Chicagoje. Su 
savo meno parodomis jie lankėsi 
pas mus 1972 ir 1973 metais.

Menininkai Mickūnai reiškiasi 
visiškai priešingose meno srityse. 
Dailininkė Irena yra abstrakčios 
akvarelės kūrėja.1 Nors ji save va
dina savamoksle, tačiau po vie
nos jos parodos, suruoštos Toron
te, dail. Telesforas Valius rašė:

Osvaldas Mickūnas Kova 17

„Nekartą ji laimėjo premijas už 
savo akvarelinę kūrybą. Tai rodo 
dailininkės subrendimą, profesio- 
nališkumą ir teikia vilčių ir ga
rantijų ateičiai“. Jau nuo 1964 m. 
kasmet Irena Mickūnienė daly
vavo Kanados miestų kaip 
Chatham, London, Toronto, Sar- 
nia, St. Thomas, Montrealio meno 
galerijų ir muziejų parodose. 
Dalyvavo keliaujančioje parodoje 
Rytų Kanados provincijose, taip 
pat „Watercolours, Japan - 
Canada“ — po Japoniją ir Ka
nadą, ir su kanadiečių dailininkų 
grupe dalyvavo parodose Mara- 
caibo ir CaracaB miestuose, Vene- 
cueloje. Amerikoje savo darbus 
yra eksponavusi Lynn Kottler ir 
National Academy New Yorke ir 
Princeton (New Jersey). Lietu
viams du kartus pasirodė Chi
cagoje, Čiurlionio galerijoje, ir 
New Yorko Kultūros židinyje. Ji 
yra laimėjusi kelias premijas už 
savo akvarelinę kūrybą. Jos dar
bus yra įsigijusios įvairios gale
rijos, kolegijos, bibliotekos ir mo
kyklos Kanadoje ir Amerikoje.

Menininkas Osvaldas 
Mickūnas reiškiasi trijų dimen
sijų mene - skulptūroje. Apie jo 
darbus, išstatytus parodoje To
ronte, Jurgis Račkus rašė: „Os
valdo Mickūno organiškos skulp
tūrinės formos yra iš dalies 
pritaikytos, iš dalies grynai jo su
rastos. Jo kūrybinis vidinis aud
ringumas baigiasi švelniomis, gal 
net nedrąsiomis formomis“.

Menininkas Osvaldas Mic
kūnas, kaip ir jo žmona, jau nuo 
1964 m. kasmet dalyvauja paro
dose. Jis dalyvavo meno paro
dose šiuose miestuose: Detroite, 
Samia (Ontario), Londone (Angli
joje), Toronte, Princeton (New Jer
sey), Mississauga (Ontario), 
Čiurlionio galerijoje (Chicagoje) ir 
Kultūros židinyje (New Yorke).

Vakaras su poetu 
Kaziu Bradūnu

Kazio Brądūno naujausios 
poezijos knygos Prierašai, išleis
tos 1983 metų gale Ateities lei
dyklos, sutiktuvės įvyks atei
nantį penktadienį, 1984 m. 
balandžio mėn. 13 d., 7:30 v.v., 
Jaunimo centro kavinėje, 
Chicagoje.

Rinkinį Prierašai sudaro trys 
dalys: Prierašai prie Genezės, 
Prierašai prie šv. Jono ir Prie
rašai prie Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos. Citatos iš pasi
rinktų tekstų sudaro kiekvieno 
eilėraščio integralią dalį. Ir temos, 
ir rinkinio struktūros atžvilgiu tai 
yra naujas posūkis Kazio Bra- 
dūrio" kūryboje.

Rinkinid poetinį charakterį ap
tars dr. Viktorija Skrupskelytė, 
Oberlin kolegijos prancūzų litera
tūros profesorė ir pasižymėjusi 
lietuvių literatūros kritikė, šia 
proga atvykstanti į Chicagą. O 
pats poetas Kazys Bradūnas 
paskaitys eilėraščių iš naujojo 
rinkinio, juos palydėdamas, kaip 
jam įprasta, savo įdomiais ir 
įivdlgiais kOnientarais. Taip pat 
susirinkusieji turės progą išgirsti 
ir poeto skaitomos visai naujos, 
niekur dar nespausdintos 
kūrybos.

Vakaronę su poetu Kaziu Bra- 
dūnu ruošia Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius. Visi poezijos 
bičiuliai laukiami ir kviečiami 
praleisti vakarą su poetu ir pasi
džiaugti jo naujai išleistu 
rinkiniu.

JAV LB Kultūros taryba, pirmi
ninkaujama Ingridos Bublienės, 
kiekvienais metais įvertina lietu
vius kūrėjus ir visuomenininkus, 
skirdama premijas, kurių mece
natu dažniausiai yra Lietuvių 
Fondas.

Lietuvių Fondo vadovybė džiau
giasi galėdama prisidėti prie kū
rėjų pažymėjimo už jų įnašą į 
lietuvių kultūros ugdymo ir lietu
vybės išlaikymo barus.

Lietuvių Fondas sveikina 
iškiliuosius laureatus:

rašytoją Kazimierą Barėną, 
dailininką Alfonsą Dargi, 
muziką Aleksandrą Kučiūną, 
kultūrininką Bronių Kviklį, 
žurnalistą Bronį Railą, 
aktorių Vitalį Žukauską, 
prof. kun. Antaną Rubšį, 
jaunimo konkurso laimėtoją 

Saulių Kubilių.
Šiuo sunkiu išeivijos laiko

tarpiu jūsų kūryba ir veikla prisi
deda prie lietuvybės išlaikymo'ir 
jaunų talentų ugdymo. Kol bus 
kūrėjų literatūros, meno, dailės, 
muzikos, mokslo šakose, tol taųįa 
bus gyva ir jos ateitis užtikrinto. 
Nepaprastose išeivijos sąlygose 
jūsų kūrybos ir darbo įnašas į 
lietuvių kulttfros ir išsilaikymo 
aruodus yra labai reikšmingas. '

Lietuvių Fondas džiaugiasi jūsų 
pasiekimais ir kūrybiniais 'Rfl- 
mėjimais, kurie prisidėjo brie 
bendro lietuvybės išlaikymo tarp 
jaunimo ir Lietuvai laisvės ryto 
priartinimo.

Kurkite ir gyvuokite dar dau
gelį metų! J,,,;,

Lietuvių Fondas
• r
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JAV LB Kultūros 
tarybos premijų 

šventė

Dailininkė Irena Mickūnienė ir 
skulptorius Osvaldas Mickūnas 
vėl lankysis Čikagoje ir vėl atveš 
savo meno darbus parodyti 
Čiurlionio galerijos lankytojams.

Saulė Jautokaitė

JAV Lietuvių BėndruomenAs 
Kultūros tarybos ketvirtoji 
premijų šventė įvyks sekmadieių, 
1984 m. balandžio mėn.i»S- d. 
12:15 vai. p.p. Detroite, Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre, 25333 W. 9 Mile Road, 
Southfield, Michigan. Bus pa
gerbti 1983 metų laureatai: rašy
tojas Kazimieras Barėnas, dai
lininkas Alfonsas Dargia, 
muzikas Aleksandras Kučiūnas, 
Bronius Kviklys, Bronys Railą, 
prof. kun. Antanas Rūbšys, Sau
lius Kubilius ir aktorius Vitalis 
Žukauskas. Programoje premijų 
įteikimas laureatams ir meninė 
dalis. Šventę rengia JAV LB Kul
tūros taryba, globoja LB Detroito 
apylinkės valdyba. Visuomenė, 
kviečiama susitikti su kūrėjais ir 
pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių 
kultūrą.

Irena Mickūnienė Figūratyvi abstrakciją “'
■ -
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