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Lietuvos laisvės idėja gyva!

Propagandos kampanija 
prieš Vasario 16

Artėja Lietuvos Nepriklauso
mybės akto paskelbimo 70-osios 
metinės, ir atrodo, kad šįmet 
Vasario 16 tėvynėje bus šven
čiama kitaip. Ankstesniais 
metais lietuviai patriotai tyliai 
savo tarpe prisimindavo nepri
klausomos valstybės atkūrimą, 
apgailestaudami jos žlugimą. 
Šįmet jie ketina viešai paminėti 
šį reikšmingą įvykį Vilniuje, 
Kaune ir kitur. Valdžios nusista
tymas irgi kitoks. Ankstesniais 
metais ji mėgindavo nutylėti 
Vasario 16-ją, o šįmet užvesta 
precedento neturinti propagandos 
kampanija, kurios formalus 
tikslas — nuvertinti Nepriklau
somybės akto paskelbimo reikš
mę. Straipsniai apie Vasario 16-ją 
skelbiami ne vien dienraščiuose, 
bet ir žurnaluose Komunistas, 
Laikas ir įvykiai, Kultūros barai, 
Švyturys. Rašo jauni ir seni isto
rikai, neatsilieka ir propagandis
tai. Straipsnių lygis nevienodas, 
bet kai kurie palyginti objekty
viai apibūdina tuometines sąly
gas, naikina baltąsias dėmes.

Propagandos kampanija įdomi 
įvairiais atžvilgiais, išjos galima 
mėginti spręsti, kaip vadinamoji 
ideologinė kova bus vedama atvi
rumo ir persitvarkymo sąly
gomis. Partijos galia nėra paki
tusi; jai davus nurodymą, is
torikai ir kultūros darbuotojai 
turėjo jį vykdyti. Lapkričio 14 d. 
dailininkų suvažiavime CK 
sekretorius Lionginas Šepetys 
nurodė, jog „atėjo laikas, kad mū
sų mokslininkai iš esmės nušvies
tų buržuazinių istorikų sui- 
dealizuotą, savo kėslams pa
jungtą vasario 16 d., atskleistų 
jos reakcinę reikšmę lietuvių 
tautai”. Nepraėjus nė mėnesiui 
po Šepečio kalbos, pasipylė 
straipsnių apie Vasario 16-ją 
srautas, kuris dar nesibaigė. 
Neįtikima, kad tiek daug istori
kų taip staiga susidomėjo Vasario 
16-ja, tad aišku, jog laukiama, 
kad mokslininkai mestų, ką turi 
po ranka, ir jungtųsi į propagan
dos darbą. Šiuo atžvilgiu padėtis 
tokia pat kaip anksčiau, bet kai 
kuriais kitais atžvilgiais ideolo
gijos kovos politika gerokai 
pasikeitė. Ilgą laiką partija lyg ir 
tikėjo, kad tyla geriausia byla. Ne 
vien tik buvo stengiamasi 
nutylėti tokius tautai reikš
mingus įvykius, kaip Vasario 16, 
bet net didesnė Lietuvos istorijos 
dalis lyg ir neegzistavo. Nebuvo 
galima rašyti nei apie caro 

V
Siame numeryje:
Propaganda prieš Vasario 16 • Lietuvos laisvės idėja gyva • 
Nepriklausoma Lietuva mūsų klasikų poezijoje • Premijuota An
tano Gustaičio knyga • Apie marsiečius mokslininkus, stiklinį 
žvėryną ir Vytautą Valiuką • Andriaus Kuprevičiaus rečitalis 
Washingtone • Chicagos ir Panama City, FL teatruose • Nauji 
leidiniai

vykdomą tautinę priespaudą, nei 
apie tautinio atgimimo sąjūdžio 
veikėjų katalikiškus ir antirusiš- 
kus jausmus. Ne tik istorijoje bu
vo baltų dėmių. Antai tarybinė 
spauda labai retai minėdavo lie
tuvius kitamanius ir žmogaus 
teisių sąjį iio narius, beveik 
dešimtmetį buvo būgštaujama 
ištarti Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos pavadinimą. Bet da
bar visiškai kitaip. Turėdama 
masinės informacijos priemonių 
monopolį, valdžia dabar ryžtasi 
nuosekliai ir atkakliai įpiršti 
savo faktų ar istorijos versiją, ją 
įkalti į visuomenės sąmonę. Tiek 
pat dėmesio skiriama priešininkų 
niekinimui ir juodinimui. Tad 
tarybinė spauda paminėjo 1987 m. 
rugpjūčio 23 d. demonstracijas, 
piktai puldama jos rengėjus. Ne
seniai Tiesoje pasirodė penkių 
straipsnių serija, puolanti Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. 
Vasario 16-tosios akto pa
skelbimo bei Nepriklausomos 
Lietuvos kūrimo aplinkybių 
viešas nagrinėjimas akivaizdžiai 
patvirtina naujos ideologijos 
kovos kursą.

Valdžios požiūriu, naujos 
ideologijos kovos priemonės turi 
savo privalumų. Jos sukuria atvi
rumo regimybę ir nebus mažiau 
veiksmingos už senąją politiką. 
Dabar viešai pripažįstama, kad 
senoji propaganda arba mėgi
nimas visiškai nutylėti įvykius 
buvo labai neveiksmingi, kad 
žmonės, kurie domėjosi praeitimi, 
skaitydavo nesovietiniais metais 
išleistas knygas, jomis labiau 
pasitikėjo. Kiti sėmėsi žinių iš ta
riamų sovietinės santvarkos 
priešų.

Per anksti nustatyti, kokios bus 
naujosios politikos pasekmės. Sa
vaime aišku, daug kas priklausys 
nuo straipsnių kokybės, ir kol kas 
ji gana nelygi. Antai istorikas 
prof. Konstantinas Navickas at
kakliai kartoja senas dogmas, 
taip stengiasi nuvertinti Nepri
klausomybės paskelbimo aktą, 
jog nepastebi, kad pats sau prieš
tarauja. Pasak jo, pirmoji 
priežastis, dėl kurios negalima 
Vasario 16 aktą vadinti nepri
klausomybės paskelbimo aktu, 
esanti tai, kad vokiečiai nebūtų 
leidę priimti nutarimo, kuris 
būtų prieštaravęs jų aneksijos 
siekiams. Tačiau Navicko 
penktoji priežastis, būtent, kad 
vokiečiai neleido nutarimo pa
skelbti Lietuvoje, nenorėdami,

VYTAUTAS SKUODIS

Minint Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 70-ties metų 
sukaktį, kiekvienas iš mūsų savo 
mintyse ir pasąmonėje sugrįž
tame į mūsų krašto ir mūsų tau
tos naujausių laikų — 20-tojo 
amžiaus istoriją, kurios gyvais 
liudininkais esame mes patys. Ne 
vienas iš mūsų vaikystėje ar jau 
jaunystėje džiaugėmės, Lietuvai 
vėl tapus laisva. Beveik visi mes 
gyvenome dar laisvojoje Lie
tuvoje. Tačiau, Lietuvos himno 
žodžiais tariant, neilgam saulė 
pašalino tamsumus, gaubusius 
mūsų tėvynę. Ir vėl ant jos 
užslink lga, tamsi naktis, kuri 
tebesitęsia iki šiol, atrodo, be 
jokių prošvaisčių.

Apmąstant mūsų krašto ir tau
tos likimą, tikriausiai ne vienam 
iškyla sunkūs, tačiau gyvybiškai 
svarbūs klausimai: 1) Ar dabar, 
po tiek daug dešimtmečių besi
tęsiančios vergijos tėvynėje ir 
tremties išeivijoje, mūsų per
skeltos ir išblaškytos tautos 
nepriklausomybės siekimas Lie
tuvai dar tebėra reali idėja? 2) Ar 
tai, ką mes čia, būdami išei
vijoje, darėme ir tebedarome nors 
kiek priartino būsimą Lietuvos
laisvės rytą? 3) Ar pavergtoji jungta prie tada iškilusios ir 
mūsų tautos dalis dar ilgai galės 
išsilaikyti prieš nuožmų pavergė
ją, kuris tebededa didžiules 
pastangas palaužti legaliais, pu
siau legaliais ir nelegaliais bū
dais kovojančios tautos pasi
priešinimą? 4) Ar Lietuva tikrai 
kada nors vėl taps nepriklausoma 
valstybe?

Kiek leidžia man skirtos ribos, 
panagrinėkime šitus iš tiesų la
bai svarbius klausimus, kurių 
sprendimas vienaip ar kitaip 
daro įtaką į mūsų pačių gyve- j 
nimą, o taip pat ir mūsų veiklai.

* * *
Be abejo, mes visi žinome mūsų 

krašto — Lietuvos istoriją. Tenka 

kad visuomenė susidarytų įspūdį, 
jog Vokietija yra pasiryžusi 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę, aiškiai r^do, kad nu
tarimas buvo neprn..įtinąs vokie
čiams. Kiti istorikai gerokai 
objektyviau rašo. Pavyzdžiui, 
istorikė Aldona Gaigalaitė 
straipsnyje žurnale Laikas ir įvy
kiai pažymi, kad Vasario 16 
aktas buvo „savavališkas Tary
bos nutarimas”, taigi paskelbtas 
be vokiečių pritarimo, todėl 
vokiečiai sunaikino Lietuvos aido 
numerį, kuriame jis buvo išspaus
dintas. Ji pažymi, kad lietuvių 
tautos daugumai gyvenimas buvo 
geresnis Nepriklausomoje Lie
tuvoje, negu carinėje Rusijoje ar 
kaizerinėje Vokietijoje, tad Lie
tuvos valstybės sukūrimas buvo 
tam tikras pažangos žingsnis. 

I

tiktai apgailestauti, jog daugeliui 
kitataučių ji mažai pažįstama, dėl 
ko galbūt ir Lietuvos vardas kai 
kam iš jų net negirdėtas. Jeigu jie 
pažvelgtų į 14-15 šimtmečių 
Europos žemėlapį1, jame pama
tytų vieną iš didžiausių ir stip
riausių to meto Europos valsty
bių — Didžiąją Lietuvos kuni
gaikštiją. Lietuva tada apsaugojo 
Vakarų Europą ir jos kultūrą nuo 
mongolų-totorių veržimosi į 
Vakarus. Ji gynė nuo tos pačios 
invazijos ir vakarines rusų žemes. 
Net du šimtmečius Lietuva globo
jo Ukrainą. Ukrainiečiai patrio
tai ir dabar tebejaučia didelį 
dėkingumą Lietuvai, prisi
mindami tuos du šimtmečius, 
kada Lietuvos valdovai jiems su
darė palankiausias sąlygas vys
tyti savąją tautinę ukrainiečių 
kultūrą. Tai buvo jiems bene pats 
laimingiausias laikotarpis jų is
torijoje. Tais laikais Lietuva tapo 
galinga valstybe, pati užsigrūdin
dama nepaliaujamose kovose su 
vokiečių ordinais, slavais ir 
mongolais-totoriais.

Taip jau atsitiko, jog 18-to 
šimtmečio pabaigoje Lietuvos 
valstybė apsilpo ir visa buvo pri- 

sustiprėjusios agresyvios rusų 
imperijos. Tačiau lietuvių tauta 
neišnyko. Ji tapo pavergta, tačiau 
nepalaužta. Laisvės praradimas 
skatino visą tautą vėl ją atgauti, 
iškovoti net ginklu. 1794,1831 ir 
1863 metų sukilimai ir 1905 
metų įvykiai Lietuvoje pasauliui 
parodė, jog lietuvių tautos 
siekimas atgauti laisvę yra gyvas 
ir stiprus. Klydo 18-to amžiaus 
pabaigos ir 19-to amžiaus pra
džios vokiečių mokslininkai, ku
rie tada, netikėtai atradę lie
tuvius, buvo įsitikinę, jog tai 
išnykstanti tauta. Juos tada suža
vėjo lietuvių kalba, taip panaši 
sanskritui, lotynų ir senajai grai
kų kalboms, ir jie skubėjo ją, kol 
dar ji gyva, tyrinėti, kaip

Kultūros baruose Alfonsas 
Eidintas aiškina, kad marksistai 
istorikai turi vertinti visus sudė
tingus istorijos procesus, ir ne tik 
iš dogmatiškų pozicijų. Jis pa
brėžia, kad visi Lietuvos tarybos 
nariai buvo už Lietuvos atsky
rimą nuo Rusijos, ir kad ne visi 
pritarė Lietuvos ryšiams su 
Vokietija. Be to, jis ištisai pacita
vo Nepriklausomybės aktą, nu
rodydamas, kad „nepaneigiama, 
jog nepriklausomybės aktas 
reiškė siekimą kurti sava
rankišką buržuazinę valstybę”. Ir 
Eidintas, ir Gaigalaitė apgailes
tauja, kad anuomet neįsitvirtino 
Kapsuko valdžia. Bet vis dėlto 
sveikintina, kad jie pasako tai, 
kas anksčiau buvo tabu.

Dėl naujos propagandos kampa
nijos valdžia gali atsidurti keblio
je padėtyje. Jeigu persvara bus 
teikiama seniems netiksliems 
šablonams, tai nukentės atvi
rumo politika. Antra vertus, 
tikras atvirumas parodytų, kad 
1918-19 metais tikrai buvo 
sukurta Nepriklausoma Lietuva, 
kuri sukūrė geresnį gyvenimą 
lietuviams, o sugriovus vieną ko
munistų skelbiamą mitą, gali kil
ti pavojus kitiems mitams, ypač 
svarbiausiam, tai yra, kad Lie
tuva savo noru, o ne dėl sovie
tinės okupacijos, įsijungė į Sovie
tų Sąjunga. K. G.

Nuotrauka Vytauto Augustino

Laisvės statula Kaune, pastatyta 1928 metais Karo muziejaus sodelyje 
(skulptorius Juozas Zikaras).

artimiausią indoeuropiečių pro
kalbei. Pagaliau po ilgos ir atkak
lios kovos su rusiškuoju paver
gėju, net ir už lietuvišką spaus
dintą žodį, ir palankios politinės 
situacijos dėka Lietuva 1918 
metų vasario 16-tąją dieną, lygiai 
prieš 70 metų, pasiskelbė nepri
klausoma valstybe.

Net ir 1904 metais atgavus 
uždraustą lietuviškąją spaudą, 
mažai kas pagalvojo, jog Lietuvos 
laisvės rytas čia pat, beveik 
ranka pasiekiamas, vos po 14 
metų. Tada daugiausia, ko lie
tuviai galėjo tikėtis, ir idėja, 
kurią jie kėlė, buvo Lietuvos au
tonomijos sukūrimas Rusijos 
imperijos ribose. Lietuvos nepri
klausomybės idėja tada daug 
kam atrodė kaip graži svajonė. Ir 
toliau buvo tebegyvenama senąja 
Lietuvos praeitimi, romantinės li
teratūros sparnais dažnai sugrįž
tant į garbingą Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos praeitį. 
Tačiau tada augo ir stiprėjo lie
tuvių tautinis sąmoningumas, 
labai išryškėjęs spaudos drau
dimo metais. Tiktai taip pasiruo
šusi tauta galėjo ryžtis savo kraš

Vilniaus miesto panorama, žvelgiant i Gedimino kalną. Nuotrauka Vytauto Augustino

tą paskelbti nepriklausoma vals
tybe.

Lietuvos, o drauge Latvijos bei 
Estijos, nepriklausomybę 1920 
metais patvirtino Sovietų Rusija. 
Šitų naujai susikūrusių Pabaltijo 
valstybių suvereniteto aktus 
pasirašė pats V. Leninas, patvir
tindamas, jog Sovietų Rusija atei
tyje neturės jokių pretenzijų į 
šiuos Pabaltijo kraštus. Jungti
nės Amerikos Valstybės Lietuvai 
pilną pripažinimą suteikė 1922 
m. liepos mėn. 28 d. Nuo tada 
prasidėjo oficialūs valsty- 
biniai-diplomatiniai ryšiai tarp 
JAV ir Lietuvos.

Sovietų Sąjunga savo garan
tijas dėl Pabaltijo kraštų 
suvereniteto brutaliai sulaužė, 
1940 m. birželio mėn. 15 d. juos 
okupuodama. Tam ji panaudojo 
milijoninę armiją ir iki šiol visam 
pasauliui melagingai tvirtina, jog 
Pabaltijo kraštai neva patys pa
noro prisijungti prie Sovietų 
Sąjungos. 1940-1941 ir 1944-1953 
metai Lietuvai buvo bene patys 
tragiškiausi visoje jos istorijoje. 
Buvo vykdomas nepaprastai žiau
rus fizinis ir dvasinis lietuvių 

tautos genocidas, kurio artimiau
sias tikslas buvo palaužti lietuvių 
tautos pasipriešinimą naujajai 
okupacijai.

Pasinaudojus palankia situaci
ja tauta 1941 metais sukilo. Tų 
metų birželio 22 dienos sukilimo 
metu žuvo daugiau kaip 2000 lie
tuvių. 1944-1954 metais Lie
tuvoje vykęs už krašto laisvę 
partizaninis karas iš mūsų tautos 
pareikalavo apie 30,000 kruvinų 
aukų. Šimtai tūkstanty lietuvių 
atsidūrė kalėjimuose, konclage- 
riuose, Sibiro tremtyje arba buvo 
tiesiog nužudyti. Lietuvai didelė 
laimė, kad daliai mūsų tautiečių, 
artėjant antrajai sovietų okupa
cijai, pavyko pasitraukti į Vaka
rus, kad gyvenant išeivijoje toliau 
būtų tęsiama kova už Lietuvos 
laisvę.

Lietuvoje kova už tikėjimo 
laisvę, už žmogaus teises ir pa
grindines laisves, pagaliau už 
savo krašto laisvę ir atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos tęsiasi ir 
dabar. Tai patvirtina stipri Lie
tuvos pogrindžio veikla, kasmet 
gausėjantis atvirų kovotojų-disi- 
dentų skaičius. Tai gerai matyti 
iš pastarųjų metų išeivijos 
lietuvių spaudos. Lietuvos disi
dentai tai nėra pavienžfe, izoliuo
tos asmenybės. Jie yra pavergto
sios tautos parlamentarai pilna to 
žodžio prasme. Jie apeliuoja visos 
tautos vardu į laisvojo pasaulio 
tautų sąžinę. Juos saugo visa tau
ta.

Lietuvoje pastoviai vykstanti 
taiki kova visam pasauliui rodo, 
jog lietuvių tauta, bent absoliuti 
tos tautos dalis, niekada nesutiks 
su dabartine Lietuvos, kaip 
aneksuoto krašto, padėtimi, 
aneksuoto pagal dviejų pačių di
džiausių karo nusikaltėlių — 
Stalino ir Hitlerio 1939 m. 
rugpjūčio mėn. 23 d. slaptą susi
tarimą, kuris yra žinomas kaip 
Molotovo-Ribbentropo paktas*. Šį 
nusikalstamą sandėrį pasauliui 
priminė praėjusių metų rugpjūčio 
23 dieną vienu laiku įvykusios 
demonstracijos Vilniuje, Rygoje ir 
Talinne. Vėliausios iš pavergtų 
Pabaltijo kraštų Vakarus 
pasiekusios žinios rodo, jog ten 
dabar kyla nauja, galinga pasi
priešinimo banga, jau tiesiai 
reikalaujanti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atsiskyrimo nuo Sovie
tų Sąjungos, kas neprieštarauja 
sovietinei konstitucijai.

Visa tai, kas čia iki šiol sakyta, 
yra žinoma, tačiau tai mums 

(Nukelta į 2 psl.)
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Satyrikų darbas — ne juokai
EDITA NAZARAITĖ

Antanas Gustaitis. Pakelėje i pažadė
tąja žemę. Satyrinės elegijos. Chicaga: 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fon
das, 1987. 184 psl. Aplankas ir iliustra
cijos — Prano Lapės. Spausdino Mykolo 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. Tiražas — 
800 egzempliorių. Kaina — 10 dol. 
Gaunama „Drauge”.

*

Parašyti gerą satyrinių eilėraš
čių knygą — ne juokų darbas! Tuo 
įsitikini, perskaičius naują saty
rinių elegijų knygą Pakelyje į 
pažadėtąją žemą, kurios autorius 
yra gerai žinomas satyrikas 
Antanas Gustaitis. Rinkini išlei
do Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas 1987 metais. 
Knyga išleista skoningai, pa
pildyta šmaikščiomis dail. Prano 
Lapės iliustracijomis. Ypač iš
kalbingas, tikrai anekdotinis vir
šelio piešinys, kuriame vaizduoja
mi pirštų simboliai — špyga ir 
pergalė, o tų simbolių šešėlis 
susilieja i šėtoniuko profili. Sa
tyros mene pasiekti tokį daugia- 
prasmiškumą retai kada 
pavyksta.

Naujoji Antano Gustaičio sa
tyros eilių knyga sudaryta iš trijų 
dalių: pirmoji — satyrinės ele
gijos; „Pagraudenimai ir pasi- 
graudenimai bičiuliams” — an
troji dalis, skirta žinomiems lie
tuvių išeivijos žmonėms, kultūros 
veikėjams. Trečioje įdėta satyrinė 
poemėlė „Pakelėje į pažadėtąją 
žemę”, pažymint, jog tai — iš 
„Antro kaimo” repertuaro. 
Knygoje iš viso 117 eilėraščių ir 
minėta sceninė poemėlė.

Kažin, ar užtiksime knygoje 
daug dantyto volteriško kandumo 
arba iš klumpių verčiančios 
pantagriueliškos filosofuos. Tikra 
teisybė — būti lyriku kur kas 
lengviau nei satyriku. Aišku, 
nenoriu gausią lietuvių lyrikų 
plejadą apkaltinti lengvesnių 
kelių ar greitkelių ieškojimu, o 
negausius lietuviškuosius satyri
kus pavaizduoti juodais sunkaus 
darbo jaučiais, kurie įsikinko 
save vietoj to jaučio ir aria ap
leistas lietuviško humoro velė
nas...

Visgi satyros menas yra ne tik 
ypačiai reiklus, bet dar ir pavo
jingas — gali šmaikštavimo dėka 
prisiveisti neprietelių, kurie 
vargšo satyriko plunksną įsten
gia net pravirkdyti. Galgi čia 
išlenda, kaip yla iš maišo, 
lietuviškasis atsargumas, pa
aiškinantis satyrikų negausų. 
Nors kartais nutinka netikėčiau
si dalykai, ir satyrikai įsigyja 
netikėtų draugų. Na, bet šį kartą 
ne apie tai, o apie Pakelėje į paža
dėtąją žemą.

Satyriko godas puikiai išsako 
pats autorius Antanas Gustaitis 
eilėraštyje „Dangaus dovana”: 
Ant pjedestalų — kunigai, 
karaliai, / Poetai snaudžia dū
muose svajų... /Ir pamąsčiau: ko
dėl ne mano daliai / Nors po mir
ties parymoti tarp jų? Arba vėl 
kelios eilutės: Žvengia laumžir
giai į tolį — / Skris per kalnus 
debesų, / O tu, skape, žirgo broli, 
/ Ką nuneši lig dausų? („Var
ganam Pegasui”). Taikliais ri
mais poetas nusako lietuviškojo 
satyriko bėdas. Aštrios Gustaičio 
satyros ietys nukreiptos į daugelį 
gyvenimo reiškinių, bet neaplen
kia ir savęs: Ne kurmiu gi, Lem
tie, buvau dievų sutvertas / 
Pasaulio šio tvarkos montavimo 
gale, / O jeigu jau esu nei šuns 
dalios nevertas — / Kodėl neat- 
gimdei nors tėviškės kiaule? („Vy
dūno pranašystei įvykus”).

Universalesnių, ne vien tik lie
tuviškose problemose įrėmintų 
eilėraščių nėra itin daug. Gal 
tokiais galėtų būti „Amžinąjai 
vadų šlovei” arba „Perteklius”. 
Eilutės Vadas valdo už mus, 
vadas mąsto už mus, / Už mus 
valgo ir geria lig soties, / Ir išaukš
tintas mūs didis vadas nuožmus 
/ Verčia kariamą kilpoj šypsotis iš
kalbingai bylotų ne tik kitos 
tautybės, bet ir kitos rasės

Antanas Gustaitis Nuotrauka Jono Kuprio

Antanui Gustaičiui š.m. sausio 31 dieną buvo 
paskirta 1987 metų Lietuvių Bendruomenės litera
tūros premija už satyrinių eilėraščių rinkinį 
„Pakelėje į pažadėtąją žemą". Vertinimo komisiją

sudarė: dr. Jolita Kavaliūnaitė, Rita Balytė, Vin
cas Akelaitis, Balys Gaidžiūnas ir Viktoras 
Mariūnas. Premija bus įteikta per Aštuntąją 
premijų šventą šį pavasarį Kalifornijoje.

skaitytojui.
Tačiau daugumos satyrinių 

elegijų kalba gana apibrėžta 
konkrečiomis temomis, o jos tai
kiniai — atpažįstami reiškiniai ir 
adresatai, nors meniniais sume
timais vengiama visiškos konkre

Lietuvos laisvės idėja gyva!
(Atkelta iš 1 psl.)

buvo būtina prisiminti, norint at
sakyti į pirmąjį mūsų klausimą: 
ar lietuvių tautos nepriklausomy
bės siekimas Lietuvai yra reali 
idėja? Manau, jog padarę tokią 
trumpą istorinę apžvalgą, mes 
tuo pačiu ir atsakėme į šį 
klausimą: taip, Lietuvos laisvės 
siekimo idėja yra ne tik reali, bet 
ir gyvastinga. Ji pakankamai 
gerai pagrįsta. Ja tvirtai tiki pa
vergtoji mūsų tautos dalis, kitaip 
pasipriešinimas pavergėjui būtų 
jau seniai išblėsęs ir užgniaužtas. 
Vien tiktai tai, kad per 16 metų 
galingoji sovietinė saugumo 
mašina, nežiūrint jos atkaklių pa
stangų, taip ir nepajėgė sulikvi- 
duoti pogrindžio leidinį Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronika, rodo, 
koks stiprus yra pasipriešinimas 
pavergėjui ir kaip yra vieninga 
pavergtoji tauta.

♦ * *

Panagrinėkime dabar kitą 
klausimą: ar lietuvių išeivijos 
veikla nors kiek priartino būsimą 
Lietuvos laisvės rytą?

Istorinės, socialinės ir politinės 
aplinkybės nulėmė, jog 19-to 
amžiaus antrojoje pusėje ir 20-tojo 
amžiaus pradžioje didelė mūsų 
tautos dalis atsidūrė Amerikoje. 
Tai buvo daugiausia maža
moksliai ar net beraščiai lie
tuviai, tačiau jie buvo jauni, 
sveiki ir pilni energijos bei ryžto 
veikti, dirbti lietuvišką darbą.

Tiems, kuriems teko eiti pro 
Chicagos lietuvių Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, dabar jau, de
ja, buvusią, tikriausiai sukėlė 
šypsnį į sieną įmūrytas užrašas: 
„Lietuviška Mokslaini. Vilniaus 
Auštros vartų S.M.P. Parakvijes. 
1906”. Kiekviename žodyje po 
keletą klaidų. Betgi tie, kurie šį 
užrašą į bažnyčios ir mokyklos 
sieną įmūrįjo, patys lietuviško 
rašto Lietuvoje mokėsi iš knyg
nešių slapta atgabentų lietuviškų 
maldaknygių. Nors jie buvo 
mažamoksliai, tačiau sukūrė 
Amerikos lietuvių vieningas 
kolonijas, pastatė gražias baž
nyčias, o jų įkurtos lietuviškos 
mokslainės ne viena vėliau 
išaugo į lietuviškas gimnazijas. 
Jie sukūrė savąją lietuviškąją 
spaudą ir knygų leidybą, saugojo 

tybės. Dauguma taiklių, kandžių 
žodžių taikoma išeiviškajai 
veiklai, jos inercijai, net 
idealams. Eilėraščius autorius 
pavadino satyrinėmis elegijomis, 
taip savo satyros briaunuotumą 
suporuodamas su savotišku, gal 

savąją gimtąją kalbą, nors ir 
užterštą iš Lietuvos atsivežtais 
barbarizmais. Kiti taip ir 
nugyveno visą amžių, neišmokę 
anglų kalbos.

Bet svarbiausia, kad tie pirmo
sios emigracijos lietuviai pirmieji 
iškėlė Lietuvos laisvės idėją, 
kada to meto Lietuvos šviesuoliai 
tos idėjos įgyvendinimą dar laikė 
fantazija. 1906 m. vasario mėn. 
22 d., t.y. lygiai prieš 82 metus, 
Amerikos lietuviai po suvažia
vimo Philadelphijoje paruošė 
memorandumus ir pradėjo 
reikalauti Lietuvai laisvės. Jie 
įsteigė komitetą revoliucijai Lie
tuvoje paremti. Dešimčia metų 
vėliau, t.y. 1917 m. sausio mėn. 
10-11 d. Pittsburghe įvykusiame 
Lietuvių tautos tarybos suvažia
vime buvo paskelbta visiškos Lie
tuvos nepriklausomybės deklara
cija, kuri buvo įteikta JAV prezi
dentui ir Europos valstybių am
basadoriams Washingtone.

1918 m. vasario mėn. 16 d. Vil
niuje paskelbus Nepriklausomy
bės atstatymo aktą, ją aktyviai 
parėmė JAV lietuviai. Tai buvo 
pareikšta 1918 m. kovo mėn. 13 
d. New Yorke, kur įvykęs visuo
tinis Lietuvių seimas pasiuntė 
JAV prezidentui 700,000 JAV lie
tuvių vardu sveikinimą, dėkojo 
už paskelbtą laisvo tautų apsi
sprendimo teisę ir prašė paremti 
Lietuvos nepriklausomybę. JAV 
prezidentas pažadėjo paskirti 
komisiją Lietuvos klausimui tir
ti, Lietuvos, kuri tuo metu savo 
nepriklausomybę dar turėjo 
apginti savanorių ginklais ir 
krauju.

Amerikoje sudarytas Lietuvos 
Vykdomasis komitetas 1919 m. 
vasario mėn. 12 d. kreipėsi į Vals
tybės departamentą su prašymu 
pripažinti Lietuvos valstybę. Prie 
šio prašymo buvo pridėta mili
jonas surinktų parašų jam pa
remti. Prisimenu, kaip vaikystėje 
aš didžiavausi, kad tarp to mili
jono parašų vienas buvo ir mano 
tėvo. Didelių Amerikos lietuvių 
pastangų dėka, pagaliau 1922 m. 
liepos mėn. 28 d. JAV suteikė 
Lietuvos valstybei pilną pripaži
nimą. Taigi, kaip pažymi buvęs 
Lietuvos atstovas Washingtone 
Stasys Bačkis, „JAV lietuviai 
nepaprastai daug nusipelnė Lie
tuvai ir garbingai įrašė savo 

tik lietuviui suprantamu grau
duliu ir nuoskauda. Tokia satyros 
forma iš tikro gana originali, at
skleidžianti Antano Gustaičio 
kaip kūrėjo autentišką talentą. 
Ar už laimą, ar už niekį / 
Šūkių-smūgių šurmuly / Kvailas

veiklą į Lietuvos istoriją” (Karys, 
1976, Nr. 6*p. 203).

* * *

Istorija kartojasi. Dabartinė 
Lietuvos padėtis labai panaši į tą, 
kokia buvo šio šimtmečio pra
džioje. Ir dabar atrodo, jog Lie
tuvos laisvės diena kažkur toli, 
kosmoso begalybėje. Bet ar mes 
turime kokį nors pagrindą 
manyti, kad po kokių dešimties 
ar penkiolikos metų Lietuva ne
galės pasiskelbti vėl nepriklau
soma, kaip tai įvyko tada, prieš 
70 metų? Tokio pagrindo nėra.

Po Antrojo pasaulinio karo 
senąją lietuvių išeiviją papil
džiusi galinga naujoji išei- 
vių-tremtinių iš Lietuvos banga 
nuo pirmųjų tremties dienų pra
dėjo labai aktyvią ir įvairią 
veiklą, kurios galutinis tikslas ir 
idealas — Lietuvos laisvė, jos 
nepriklausomybės atkūrimas. 
Man, ką tik atvykusiam į JAV iš 
Lietuvos, atrodo, jog toji veikla 
tikrai yra labai didelė, turininga 
ir reikšminga. Ji jums gerai 
žinoma ir jos čia neanalizuosiu. 
Savo apibendrintus teigiamus 
įspūdžius apie jūsų veikimą aš 
perdaviau į Lietuvą Naujųjų 
metų dieną per Vatikano radiją.

Tačiau galima paklausti: kas iš 
to? Mes veikėme ir veikiame, 
tačiau Lietuva laisvės vis dar 
neturi ir kažin, ar kada ją beat
gaus? Panašių pesimistinių nuo
taikų netrūko ir 20-to amžiaus 
pradžioje. Tada tuo, kad Lietuva 
kada nors gali atgauti laisvę, 
netikėjo pirmiausia Lietuvos ir 
Amerikos lietuviai-socialistai. Jie 
galvojo, jog Lietuva gali įgyti 
tiktai sąlyginę laisvę autonomįjos 
ribose ir tiktai po to, kada Rusi
jos imperija taps demokratine 
valstybe.

Bet laikas veikė lietuvių ir Lie
tuvos naudai. Lietuva gana grei
tai tapo laisva ir nepriklausoma. 
Mūsų tautos istorija ir pats gyve
nimas ne kartą parodė, jog atkak
lus ir prasmingas veikimas visa
da duoda geidžiamus rezultatus. 
Ir dabartinė aktyvi ir įvairia
spalvė išeivįjos lietuvių veikla 
davė ir duoda gražių ir apčiuo
piamų rezultatų. Lietuvos vardas 
šiandieną jau gana plačiai žino
mas pasaulyje. įvykiai joje

pirmas vis i priekį, / O protingi — 
atbuli. („Kvailių užuojautai”). 
Eilėraščiuose „Baltoji melan-
cholija” arba „Paskutinė vaka
rienė” satyros elegiškumas išau
ga į atvirą pesimizmą: Ir vėlei 
laikom rankose po kieliką / Ir 

j keliam jį už tai, ko jau nebus.
(„Paskutinė vakarienė”). Arba 
Kursim aro memuarus, Radą 
laisvą be kovos, / Liksim popiery 
nemarūs, / Nors nebus ir Lie
tuvos... („Optimistų giesmė”). 
Lietuvių išeivių gyvenimas 
knygoje susilaukia nemažai 
karčių tiesos žodžių. Antanui 
Gustaičiui nesunku juos surasti, 
nes jis pats yra to gyvenimo 
dalimi. Poeto žodis nepasižymi 
formos ieškojimais, novatoriš
kumu. Jam, matyt, labiau rūpi 
eilių turinys.

Nebuvo, nėra ir nebus tobulų 
visuomenių. Nėra tobula nei lie
tuvių tauta, nei jos emigrantai. 
Antano Gustaičio satyra, gimusi 
lietuviškoje emigracijoje, liudija 
tai, kad neprarasta čia dar nei 
sveika, aštri savikritika, nei blai
vus požiūris į realybę. Tad išei
vijai vietinės „perestroikos” ir 
„viešumai” kol kas neaktualūs.
Tačiau Antano Gustaičio sa

tyros plunksna nepalieka nė 
mažiausio įdrėskimo ant susovie- 
tintos Lietuvos raudono užpa
kaliuko. Tokių eilėraščių ieško
sime veltui. Reikia manyti, kad 
atsitiko taip dėl to, jog satyrikas 
nepažįsta nūdieninio okupuotos 
Lietuvos gyvenimo. Arba, anot 
skeptikų, meilė (šiuo atveju — 
Lietuvai) iš tikrųjų yra akla.

Beje, satyrikui Antanui Gus- 

sekami ir komentuojami pasau
linėje spaudoje. Vis daugiau Lie
tuvos problemomis domisi Vaka
rų pasaulio politiniai ir vi
suomenės veikėjai, valdžios atsto
vai. Lietuviams ypačiai reikšttifh- 
ga JAV valdžios pozityvi pozicija 
Lietuvos atžvilgiu.

Taigi išeivijos lietuvių aktyvi ir 
vieninga veikla yra tas pa
grindas, ant kurio kada nors vėl 
bus atkurta Lietuvos nepriklau
somybė. Galbūt mes, vyrenioji 
lietuvių karta, tos laimingos 
dienos nesulauksime, tačiau Lie
tuvos laisvės rytą sutiks mūsų 
vaikai ar vaikaičiai. Teneliūdina 
ir tokia perspektyva. Lietuvos 

Prof. Vytautas Skuodis, okupuotos Lietuvos disidentas, už „antisovietinę agi
taciją” daugeli metų kalintas ir ištremtas, praėjusių metų vasario mėnesį paleis
tas ir rugsėjo mėnesį atvykęs gyventi į Chicagą.

Nuotrauka Vytauto Maželio

taičiui 1987 metai buvo tikrai 
derlingi, nes okupuotoje Lie
tuvoje leidykla „Vaga” išleido jo
satyros ir humoro rinktinę Pasi- 
glostymo palaima. Šio leidinio iš
taigingumas — neeilinis, papuoš
tas spalvotais(!) dail. Viktoro Viz
girdos piešiniais. Tai bus bene 
puošniausias leidinys visoje so
vietinės Lietuvos satyrinės poezi
jos leidybinėje istorijoje. Tuo, 
matyt, norėta parodyti tautie
čiams, kaip labai yra vertinama 
sovietuose kūryba, kritikuojanti 
gyvenimo stilių tų, kurie galvoja 
kitaip, nei „pasaulio pažangiau
sieji”. Sovietinei sistemai niekuo 
negrasinanti kūryba — mielas 
svečias komunistų leidyklose, 
susilaukiantis geresnės poligra
fijos, nei kūryba „vietinių, pilkų 
darbo pelių”, kurios negali pakri
tikuoti išeivijos, nes jos nepažįs
ta, o taip pat nei savęs ir komu
nistinio režimo (kas tuoj pakvim
pa kriminalu). Vytautas Kubilius 
leidinio įžangoje apie Antano 
Gustaičio poeziją rašo: „Antano 
Gustaičio ironiškos elegijos — 
išimtis emigracijos vėjų supusty
tame lietuvių poezijos kelyje. Jos 
nukerta skiauterę aukštiems šū
kiams ir išnašioms pozoms. Išlei
džia oro burbulus iš spalvotų ba
lionų. Išsityčioja iš paskutinių 
vilčių ir iliuzijų”.

Bet gyvenimas surėdytas kur 
kas sudėtingiau, nei satyriniai 
posmai. Ir kartais nutinka taip, 
kad tos „paskutinės viltys ir iliu
zijos” pergyvena net literatūros 
kūrinius ir veda naujus mūzos 
kankinius į stebuklingą kūrybos 
pasaulį.

laisvės kovotojai visada kovojo ne 
dėl savęs, o pirmiausia dėl kitų 
laisvės, dėl laisvės savo tautos ir 
tėvynės, už tai aukodami net savo 
gyvybę.

* * *

Trečias mums rūpimas klau
simas: ar pavergtoji mūsų tautos 
dalis dar ilgai galės priešintis 
pavergėjui?

Mūsų pokario metų partizanų 
kova, trukusi visą dešimtmetį 
nepaprastai sunkiose sąlygose, 
buvo pralaimėta. Partizanai buvo 
nugalėti, tačiau nepalaužti. Tūks- 

(Nukelta į 3 psl.)

Chicagos teatruose

Šeimos trikampio 
komedija

Pirmaujančiame mūsų miesto 
Goodman teatre (200 South 
Columbus Drive) žiemos sezoną 
buvo statoma premjera Chica
goje — Peter Nichols „Passion 
Play” (šiuo atveju „Passion” ne
reiškia Kančios, o reiškia aistrą.). 
Autorius gimė 1927 metais 
Bri'stol, Anglijoje. Penketą metų 
buvo aktorius, paskiau pora metų 
mokytojas, vėliau rašė dramas, 
skriptus filmams, televizijai, yra 
laimėjęs premijų.

Šis veikalas sukurtas ir pirmą 
kartą pastatytas Londone 1981 
metais, vėliau pasirodė Broad- 
way’uje. Tai gyvenimiška kome
dija, su vodevilio ir net farso 
atspalviais, su įterptais šiokiais 
tokiais autoriaus autobiogra
finiais bruožais.

Vaizduojama vidurinės klasės 
šeima, jau po sidabrinės vedy
binio gyvenimo sukakties. Vaikai 
jau suaugę ir išėję iš namų. Ji — 
dainavimo mokytoja ir miesto 
simfoninio orkestro choro daini
ninkė, jis meno kūrinių 
restauruotojas.

Į jų šeimą įsipina jauna našlė, 
ryžtingai viliodama vyrą ir 
pasiekdama pasisekimo. Atrodo, 
šeima nesubyra, bet abudu part
neriai lieka nelaimingi.

Spektaklyje atkreipia dėmesį 
ypatingi scenos įrengimai, garso 
ir šviesų efektai, kokių kituose 
Chicagos teatruose (išskyrus 
Court ir iš dalies Candlelight) 
nematyti. Režisierius Frank 
Galati yra Northvvestern 
universiteto vaidybos profesorius, 
režisavęs daugelį veikalų 
daugelyje miestų ir skynęs premi
jas. Šis jo pastatymas sklandus, 
nors neišvengęs vulgarumo ir 
nepasižymįs drovumu. Arti 20 
aktorių — jie talentingi. David 
Darlow pats Oak Park festivalio 
teatro režisierius. Jacųueline 
Kim su bakalauro laipsniu iš De 
Paul universiteto. Pianistė 
Joanne Kulesza dalyvavusi 
Salzburgo, Austrijoje, pastaty
muose. Stephen Markle Toronte 

. laimėjo geriausio aktoriaus 
premiją. Seana McKenna daly
vavusi Stratfordo šekspyriniame 
festivaly. James Noah dalyvavęs 
filmuose ir televizijoje, kaip ir 
Antonio Pulido, Janice St. John, 
Mary Seibel bei pora kitų. Chica
go Tribūne išgyrė vaidybą, bet 
Sun-Times spektaklį laiko blan
kiu. Publika daug kur juokiasi, 
bet pastatymas labai gilaus įspū
džio nepalieka. Juoz. Pr

NAUJI LEIDINIAI

• Į LAISVĘ Nr. 101 (1987 
gruodis). Rezistencinės minties ir 
politikos žurnalas, leidžiamas Lie
tuvių fronto bičiulių tris kartus per 
metus. Redaktorius — Juozas Baužys, 
9124 Sandpiper Court, Orland Park, 
Illinois 60462. Redakcijos talkininkai 
— Česlovas Grincevičius ir Adolfas 
Markelis. Administratorius — Jonas 
Prakapas, 14 Thelma Drive, Bakers- 
field, Califomia 93305. Metinė 
prenumerata: JAV, Kanadoje ir 
Australijoje — 10 JAV dol., Europoje 
ir Pietų Amerikoje — 7 JAV dol.

Numerio vedamajame dr. Kazys 
Ambrozaitis svarsto „Ar einame 
politinės konsolidacijos kryptimi?” 
Spausdinama dr. Vytauto Vardžio 
apžvalginė studija „Lenkijos įvykių 
atgarsiai Pabaltijy”. Povilas Vai
čekauskas pateikia jautrių prisi
minimų pluoštą — „Vasario 16 ir lie
tuvių poezijos dienos Sibire”. An
tanas Musteikis savo straipsnyje api
būdina sovietinę sociologiją. Buvę / 
laisvą redaktoriai dr. Juozas Ka
zickas, dr. Antanas Musteikis ir Vy
tautas Volertas, šimtinės žurnalo nu
merių proga, žvelgia į jo nueitą kelią 
ir svarsto naujus jo ateities 
uždavinius. Kiti šio numerio akcen
tai — a.a. Antano Maceinos prisimi
nimui skirti puslapiai, Lietuvių Fon
do 25 metų sukaktis, Lietuvos krikš
čionybės 600 metų jubiliejus. A. Lem- 
bergas pateikia esto disidento ir po
litinio kalinio Tiit Madisson pasa
kojimą apie tautinį pasipriešinimą 
Estijoje ir aplamai Pabaltijy. Prisi
menama praėjusios vasaros LFB 
studijų savaitė.
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Mus regėjime augai skaisti
Maironis

NEPRIKLA USOMYBE A TGA VUS

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė, 
Viliojusi... dar vakar be vilties?!
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas? Šmėkla praeities?

Jauna, laisva, pati savęs valdovė 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava!

Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai!..
Europos vėlei viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą, skambantį šauniai.

Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė, 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos? 
O kiek kitų į amžiną kelionę 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!..

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom? 
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom, 
Per didūs nešti jungą kalinių!

Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais! 
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai, 
Laisvais išvedę šalį vieškeliais!

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių 
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai1 
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu, 
Bet jus minės su pagarba ainiai.

r***-/* »rrrT-T4»--i *

Vincas Mykolaitis-Putinas

TĖVŲ ŠALIS

Už jūrių marių, už mėlynųjų, 
Už kalnų slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją, 
Kurs balto sniego pusnynus sėja, — 
Kaip šviesų šiltą gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju 
Tave svajoju, tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų šalie.

Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido.

Pailso jėgos, aptemo mintys, 
Ir ėmė brolis brolio baugintis.
Tik tu, brangioji, visiems vienodai
Tą patį vaizdą iš tolo rodai:
Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, 
Žiedais spygliuotais apvainikuota 
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie.

Spindėk, brangioji, skausmų auginta. 
Jau lauktas rytaš pro dūmus švinta.
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme
Ir grįšim, grįšim silpni, išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią.
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

Antanas Miškinis /

POEMŲ „KETURI MIESTAI”
PRAKALBA

Nuskambėjai dalgeliais plieno, 
Drobių raštai vargais užausti.
Mes regėjom tave Pilėnuos, —
Mūs regėjime augai skaisti.

Upės, kalnus aplink apglobę,
Nutekėjo, nubėgo toli
Pilių kalnuos pakastas lobis, 
Karalaitės užkeiktos pily.

Niūrią sutemą nokai prie varpstės,
O į širdį prilieta nuodų.
Praregėjai — gyvybė tarpsta, 
Kvepia šilo ir pievų medus.

Devyngalviai smakai netykos, 
Jie užgriūva mažiau vis, retyn.
Vilkdama sunkią naštą tykiai,
Palikai mums labai konkreti.

Daug poetų džiova sunyko,
Ar nebūtum našlaitė be jų?
Ir tavo erškėčių vainiką
Jie nusagstė žiedais ir krauju.

Dievas liepė dainuot ir man čia.
Iš darželio gražuolė sesuo.
Kniubo žemėn vieni su pančiais,
Kiti griuvo jauni apkasuos.

Negailėjom didelio kraičio,
Kur drobulėn vargai suausti,
Mes regėjom tave Giedraičiuos,
Mūs regėjime augai skaisti.

Antanas Žmuidzinavičius (1876-1966) Regėjimas

Jonas Aistis

PAŽIŪRĖKIT

Pažiūrėkit, mieli broliai, j supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus,
Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus...

Pažiūrėkit, mieli broliai, į tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingosios tėvynės 
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias reples.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, — 
Vis tai ji ir vis ant kryžiaus medžio kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos gajumo, 
Trykštančio iš mėlynų akių.
Jos kančių, jos sielvarto ir jos liūdnumo 
Dėl vis dūžtančių svajonių jos lakių.

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit
Jos krūtinėj rusinčia svaja. 
Pažiūrėkit, mieli broliai, pažiūrėkit
Ir tikėkit, ir tikėkit amžinai su ja!

Bernardas Brazdžionis
KRIVŪLĖ

Aš amžinai regiu tave, didžioji 
Aukštų padangių šiaurės melsvuma, 
Su pumpurais pabudusių pagojų 
Ir su rudens paukščiu paskutiniuoju 
Nešu tau džiaugsmo dainą, kai žiema.

Aš vėl šaukiu tave, o amžių upe, 
Kad neštum tu, suskaldžiusi, ledus, 
Ir kad ūkai, tėvų sodybą supę, 
Pakiltų... Ir kad sūnūs nesuklupę 
Krantan išneštų kritusių vardus.

Aš būsiu vis tavy, o žeme, gyvas,
Ir tavyje tava giesmė, tauta,
Ir tavo laisvės atgarsis ankstyvas,
Ir tavo skausmo veliumas vėlyvas, 
Mirty — gyvenimo krivūlė iškelta.

Lietuvos laisvės idėja gyva!
(Atkelta iš 2 psl.)
tančiai jų žuvo kovose, tūkstan
čiai buvo nukankinti tardymų 
kamerosf, kalėjimuose ir koncla
geriuose. Su paskutiniuoju jų 
vadu, 34 metus praleidusiu 
kalėjimuose ir lageriuose Petru 
Paulaičiu man pačiam teko 
didelė garbė būti Mordovijos 
kouclageryje. Ten buvo ir kitas 
partizanas, iškalėjęs lageryje 25 
metus. Tai Algirdas Žyprė. Jo 
parašų prieš keletą dienų radau 
po Laisvosios Lietuvos laik
raštyje paskelbtu atviru laišku 
Michailui Gorbačiovui, kuriame 
prašoma netrukdyti Lietuvoje 
rengiamiems Vasario 16-tosios 
dienos paminėjimams. Tiktai 
vienas šis parašas įrodo, jog jokios 
bausmės, teroras ir persekiojimai 
Lietuvoje negali užslopinti 
laisvės siekio. Lietuvos parti
zanai buvo nugalėti, tačiau jie 
nepralaimėjo. Jų kova tęsiama ir 
dabar. Tiktai pasikeitė kovos 
būdai.

Maždaug prieš 20 metų suakty
vėjęs Lietuvos pogrindis, pra
sidėjęs disidentinis judėjimas, 
kova už žmogaus teises ir pagrin
dines laisves, nežiūrint žiaurių 
persekiojimų, ne silpnėja, o 
nuolatos auga, plečiasi ir stiprėja. 
Dabar jau atvirai keliamas Lie
tuvos atsiskyrimo nuo Sovietų 
Sąjungos klausimas. Dar ir dabar 

ištrėmime prie Pečioros te
besantis Gintautas Iešmantas po
grindžio spaudoje ragino visus lie
tuvius dalyvauti sovietiniuose 
rinkimuose, tačiau gautuose 
biuleteniuose, išbraukus kandi
datų pavardes, įrašyti: „balsuoju 
už Lietuvos atsiskyrimų nuo So
vietų Sąjungos”.

Iš Lietuvos gaunamomis ži
niomis, Vasario 16-tąją dienų Lie
tuvoje ruošiamasi paminėti labai 
plačiai, tam reikalui panaudojant 
daugelį bažnyčių, paminklų, 
kapines. Tai valstybės saugumo 
organams buvo nelaukta. Iki šiol 
jie ruošėsi susidoroti tiktai su 
demonstracijomis gatvėse, nuola
tos terorizuodami rugpjūčio 23 
dienos demonstracijos Vilniuje 
rengėjus ir dalyvius. Ką tik gau
tomis iš Lietuvos žiniomis, jau 
buvo įspėti vyskupai ir daug 
bažnyčių klebonų, kad jie imtųsi 
priemonių, kad bažnyčios ne-1 
būtų panaudotos antisovieti- 
niams išsišokimams. Specialų pa
rengimų išeina milicininkai ir va
dinamieji draugovininkai, t.y. 
milicijos pagalbininkai, paskirti 
iš įvairių įstaigų ir įmonių. Kai 
kuriems iš jų išduotos guminės 
lazdos. Specialūs kariniai dali
niai pervesti į parengties stovį. 
Sakykite, ar tai nepanašu į pasi
ruošimų malšinti tikrų sukilimų?! 
Nors tie sukilėliai bus „ginkluo-; 

ti” tiktai maldaknygėmis, 
rožiniais ir gėlėmis. Ir dar galima 
klausti: ar toks valdžios pasi
ruošimas neliudija jos didelės 
baimės ir bejėgiškumo prieš 
tautų, siekiančių laisvės?

Mes dabar esame dramatinių 
įvykių Lietuvoje išvakarėse. 
Didžiulė parama pavergtosios 
Lietuvos patriotams yra ruo
šiamas JAV senatorių laiškas 
Gorbačiovui, prašant jo 
netrukdyti Lietuvoje, o po savai
tės Estijoje, nepriklausomybės 
paskelbimo dienų paminėjimams. 
Tai naujas egzaminas sovietų 
skelbiamai perestroikai (persi
tvarkymui), glasnost (viešumui) 
ir demokratizacijai.

Taigi matome, kad pavergtosios 
mūsų tautos pasipriešinimas pa
vergėjui metai iš metų ne 
silpnėja, o priešingai, jis auga ir 
stiprėja.

♦ ♦ ♦

Pagaliau ketvirtas ir pasku
tinis mums rūpimas klausimas: 
ar Lietuva tikrai kada nors vėl 
taps nepriklausoma valstybe?

Manau, jog į šį klausimų, nors 
ir netiesioginiu būdu, jau at
sakyta. Taip, ji tikrai vėl taps 
laisva, ir nepriklausoma! Tokia 
tauta, kaip lietuvių, kurios isto
rija tai ištisa kova, negali sunyk
ti. Kovos už laisvę atpildas visada 

būna laisvė!
Dėl Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo reikia ir toliau vesti 
atkaklių ir nenuilstamų kovų, 
nuolat ieškant vis nauju ir lanks
tesnių kovos būdų arba metodų. 
Tačiau lygiagrečiai visų mūsų 
tautų jau dabar reikia ruošti tos 
nepriklausomybės atgavimui. Jų 
reikia ruošti ir Lietuvoje, ir čia — 
lietuvių išeivijoje. Ne paslaptis, 
kad daug blogio yra Lietuvoje 
pačių lietuvių tarpe. Ne viskas 
gerai ir čia — išeivijoje. Kuo 
mūsų tauta bus dvasiškai stip
resnė ir morališkai tvirtesnė, kuo 
mes savo geromis dvasinėmis 
savybėmis labiau išsiskirsime iš 
kitataučių, kuo greičiau iš
moksime pagarbiai žiūrėti į kitų, 
nors mums ir nepriimtinas, nuo
mones ir kuo mes būsime vienin
gesni ir nuolaidesni vieni ki
tiems, tuo mes greičiau atgau
sime mūsų tėvynei Lietuvai lais
vę. Įsigilinkime į neseniai iš 
Vilniaus ir Kauno gautą prašymą 
ir įspėjimą: „neskaldykite lie
tuvių tautos. Ji yra vieninga”.

Norėčiau baigti dr. Stasio Kuz
minsko žodžiais, paimtais iš 1986 
metų Europos lietuvio: „Bet 
kurioje kovoje, jeigu ji liečia Lie
tuvos laisvę, niekuomet nepa
mirškime viena — lietuvių tauta 
yra maža tauta, gyvenanti 
galiūnų paunksmėje, todėl esame 
vienas kitam reikalingi, kad ir 
būtumėm retkarčiais skirtingos 
nuomonės”.

Nauji leidiniai
• WORLD LITERATURE TO

DAY, vol. 61, no. 4 (Autumn 1987). 
A Literary Quarterly of The 
University ofOklahoma. Pasaulinės 
literatūrinės dabarties žurnalas, kurį 
redaguoja Oklahomos universiteto 
profesorius, estas Ivar Ivask, 110 
Monnet Hali, University of 
Oklahoma, Norman, Oklahoma 
73019. Žurnalas išeina keturis kar
tus per metus, kiekvienas numeris 
didelio liuksusinio formato, netoli 
200 puslapių, kurie iliustruoti 
veidais, įvykiais ir recenzuojamų 
knygų viršeliais. Žurnalo as
meniškoji metinė prenumerata 23 
dol., dvejiems metams 40 dol., įstai
goms ir bibliotekoms metams 35 dol., 
dvejiems 56 dol., atskiro numerio 
kaina 7 dol.; prie užsieninių metinių 
prenumeratų reikia pridėti dar 7 dol.

Šis 1987 metų paskutinis žurnalo 
numeris didžiąja savo puslapių 
dalimi yra skirtas žymiam šių dienų 
kubiečių rašytojui, kurio vardas ir pa
vardė yra Guillermo Cabrera Infan
te. Žurnale šį kartą jam skirta kone 
šimtinė puslapių. Rašytojas yra 
gimęs Kuboje 1929 m. Savo jaunys
tėje buvo radikalių ir gerokai kairių 
pažiūrų, todėl kurį laiką buvo pri
tapęs prie Castro revoliucijos, buvo 
net kultūros reikalų attachč Kubos 
užsienio ambasadose. Tačiau nuoga 
komunistinė patirtis, rašytojo kelio
nės po sovietinę Rytų Vokietiją ir Če
koslovakiją jo pažiūras pakeitė. Ra
šytojas į Castro Kubą negrįžo, tapo 
disidentu, pasiliko užsienyje, nuolat 

keliaudamas po Vakarų Europą ir 
Ameriką, skaitydamas kursus ir 
paskaitas universitetuose, įvairiose 
konferencijose, suvažiavimuose, 
simpoziumuose. Savo gyvenimo kely
je Cabrera Infante buvo taipgi labai 
aktyvus ir geras žurnalistas bei re
daktorius. Tačiau giliausios jo šaknys 
yra įleistos į prozą, į romanus, 
noveles, apsakymus. Nevengia ir kul- 
tūrinės-literatūrinės publicistikos. 
Nežiūrint to, kad rašytojas yra tapęs 
kone pasaulio piliečiu, jo ispanų 
kalba parašytoji proza yra tikrai 
aukščiausio laipsnio realios ir poetiš
kos kubiečių dvasios išraiška.

Žurnalo nauju knygų puslapiuose 
šį kartą Audronė B. Willeke re
cenzuoja Violetos Kelertienės reda
guotą koautorinę knygą Išėjęs ne
grįžti: Marius Katiliškis gyvenime ir 
kūryboje, o Rimvydas Šilbąjoris ap
taria Vytauto Petkevičiaus dviejų 
tomų plačios apimties romaną Pasku
tinis atgailos amžius.

(k. brd.)

• AIDAI Nr. 4 (1987). Kultūros 
žurnalas, išeinantis keturis kartus 
per metus, leidžiamas Tėvų pranciš
konų. Redaktorius — Leonardas 
Andriekus, O.F.M., 361 Highland 
Boulevard, Brooklyn NY 11207. 
Administracijos adresas: 341 
Highland Boulevard, Brooklyn, NY 
11207. Metinė prenumerata — 20 
dol., vieno numerio kaina — 5 dol.

Numerio pagrindiniai straipsniai: 
jaunos istorikės Rasos Mažeikaitės 

„Dramatiški krikšto keliai į Lietuvą” 
(paremtas autorės daktarine diser
tacija 1987 m. Fordham universitete 
„The Role of Pagan Lithuania in 
Roman Catholic and Greek Orthodox 
Religious Diplomacy in East-Central 
Europe”), Antano Vaičiulaičio „Ber
nardo Brazdžionio lyrikos versmės”, 
Pauliaus Jatulio „Lietuvos kelias į 
krikštą”. Antrašte „Lietuvos žmonių 
prievartos darbas — vokiečių galvo
sūkis” spausdinamas Broniaus Ne- 
micko iš vokiečių kalbos verstas 
tekstas — 1943 m. rugsėjo 1 d. Vo
kietijos Reicho Rytų ministerijos, 
Rytų krašto (Ostland) komisariato ir 
vadinamo Lietuvos generalinio 
komisariato atstovų pasitarimo pro
tokolas. Pateikiama Maironio 
eilėraščių faksimilė ir Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių pluoštas iš 
1986 m. Lietuvių Bendruomenės li
teratūros premiją laimėjusio rinkinio 
„Po aukštaisiais skliautais”.

„Iš minties ir gyvenimo” skyriuje 
spausdinama Vytauto Volerto pa
skaita „Prielaidos ir tikrovė”, 
skaityta LB politinėje konferencijoje 
Washingtone 1987 m. spalio mėn. 
23-25 d. Stasio Šimkaus šimtmetį 
pažymi Aleksandras Kučiūnas, Litu
anistikos instituto vienuoliktąjį 
suvažiavimą aprašo Jurgis Gim
butas, ateistinės moralės dilemą 
sovietinėje santvarkoje apibūdina 
Saulius Pašilis. „Knygų” skyriuje 
Kęstutis K. Girnius recenzuoja Vil
niuje išleistą Filosofijos istorijos 
chrestomatijos pirmą tomą, Antanas 
Slavov — Algirdo Landsbergio 
Children in the Amber Palace, Mari
ja Stankus-Saulaitė — jaunųjų poezi
jos rinkinį Keturi.
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Marsiečiai mokslininkai, \ stiklinis žvėrynas ir Vytautas Valiukas
DALIA SRUOGAITĖ

Malonu buvo skaityti giliai iš
mąstytą dr. Sauliaus Sužiedėlio 
straipsnį: „Vokiečių okupacijos 
mokslinė metodologija ir OSI” 
(Draugas, Nr. 25(5), 1988 m. vasa
rio mėn. 6 d.). Strapsnis, lietęs 
rimtus istorinius reikalus, istori
nius šaltinius bei duomenis, 
metodologines klaidas ir kitas 
problemas, nudžiugino logišku 
dėstymu ir dėmesio atkreipimu į 
faktų dokumentaciją.

To straipsnio tame pačiame 
(4-tame) puslapy skaitome Juoz. 
Pr. „Chicagos teatruose” dvi 
apžvalgas. Gerbiamas korespon
dentas visada stengiasi sąži
ningai informuoti Draugo skai
tytojus apie mūsų miesto teatrų 
vaidinimus bei retkarčiais pri
minti, kad ir lietuviai režisieriai 
tą ar kitą veikalą yra lietuviškoje 
kolonijoje pastatę.

Šį kartą nostalgiška buvo pri
siminti mūsišką Tennessee Wil- 
liams „Stiklinį žvėryną”, kurį 
tikriausiai matė marsiečiai 
mokslininkai, nuo 1410 metų 
dokumentuodami mūsų gyve
nimą, ir dabar stebisi: ar jie, ar 
apžvalgos autorius klysta? Juoz. 
Pr. rašo, jog veikalą Chicagoje 
buvo pastatęs Jurgis Blekaitis, 
tačiau ir kareivis Stanislovas, Ir 
kiti kronikininkai tvirtina, kad 
tikrasis ir vienintelis režisierius 
buvo Vytautas Valiukas.

Dr. Sauliaus Sužiedėlio straips
nis tiesiog įtaigauja pateikti 
lietuviško Chicagos „Stiklinio 
žvėryno” programos fotokopiją:

Kelty aukšt. mok. auditorija 
4150 So. Callfornla Avė. 
Chicago, III.

*1954 m. gegužės 15d. 8 vai.vak. 
gegužės 16 d. 2:30 po plet Ir 

6 vai. vak.

TENNESSEE WILLIAMS vaidinimas 
VYTAUTO VALIUKO režisūra 
JOHN HOLABIRD dekoracijos

STIKLINIS ŽVĖRYNAS

Vaidina:
Amanda Wlngfleld, motina - 

Lilija Barčaltė
Laura, Jos duktė - 

Irena Nlvlnskaltė
Tomas, jos sūnus- 

Alglmantas Dikinis
Džlmas O’Connor, svečias - 

Alfas Brinką

Veiksmas vyksta St.Louls mieste.

Pirma dalis: Pasiruošimas 
svečiui priimti

12 min. pertrauka

Antra dalis: Svečias atvyksta

Scenos tvarka - Evaldas Valeckls 
Muzikine dalls-Egle Zabarauskalte 
Šviesu technlka-Stasys Gašlūnas

Spektaklio admlnlstraclja-
Dalla Sruogaltė 
Aldona Valaitytė

Paul Bowles muzika plokštelėmis

Programos viršelis Vlado Vljelklo 
Fotografijos Alfonso Vilko

Produced by speclal arrangement 
wlth Dramatists’ Play Servlces 
Ine., New York, N.Y.

Šį spektaklį prisiminus, darosi 
liūdna: kaip greit mūsų teatro 
darbuotojai, dabar jau veteranai, 
jau ir vyresniųjų pamirštami, o 
jąunesniems, jau net viduramži- 
ninkams, jie net niekad nebuvo 
girdėti...

Šia proga tikrai norisi skaity
tojams priminti kuklų, nesigarsi- 
nantį, bet daug išeivijos teatre 
nuveikusį aktorių ir režisierių 
Vytautą Valiuką, kurio 70-ties 
metų amžiaus jubiliejų daugiau 
kaip prieš metus tyliai 
pamiršome...

Vytautas Valiukas, baigęs 
Aušros berniukų gimnaziją Kau
ne, 1934-38 m. išklausė lietuvių 
kalbos ir literatūros kursą Vytau
to Didžiojo universitete. Tuo pat 
metu jis mokėsi vaidybos meno 
VI. Fedoto-Sipavičiaus (vėliau P. 
Kubertavičiaus) dramos studijoj. 
1937 m. jau vaidino Kauno vals-

Nuotrauka Vytauto MaželioVytautas Valiukas literatūros vakare New Yorke 1960-tais metais.

tybiniam dramos teatre, kur 
reiškėsi kaip iškilus ir talen
tingas aktorius. Taip jį apibūdina 
rašytojas ir teatralas Stasys Sant
varas Lietuvių enciklopedijos tris
dešimt trečiame tome.

Kokia laimė, kad taip pat rašy
tojas ir teatralas Antanas Rūkas 
(miręs 1967 m.) išspausdino 
Augsburgo Žiburiuose straipsnį 
(Nr. 17, 1948.V. 1): „Kaip gimė, 
gyveno, ir numirė ,Aitvaras’ Iš 
Antano Rūko pasakojimo suži
nome, jog Vytautas Valiukas, 
kartu su Jurgiu Blekaičiu, Juozu 
Gučium ir pačiu pasakotoju buvo 
pirmojo (1946 m.) išeivių teatro 
„Aitvaro” Detmolde (Vokietijoje) 
steigėjai. „Aitvare” Vytautas 
Valiukas vaidino Vinco Krėvės 
„Šarūno” ištraukose Briedį, o 
Antano Rūko „Bubulyje ir 
Dundulyje” — Dundulį (režisavo 
Jurgis Blekaitis). Per trumpą 
savo gyvavimo laikotarpį teatras 
apvažinėjo veik visas didesnes 
britų zonos lietuviškas kolonijas.

Panama City, FL teatruose

„Deathtrap” — melodrama 
su laiminga pabaiga

ALFONSAS NAKAS

Sausio 17 dieną sėdim Kalei- 
doseope teatro dieniniam „Death
trap” spektakly.

Salė aptemsta. Publika nuščiū
va. Sušnara kylanti (jau retai 
benaudojama) uždanga. Vis dar 
labai tamsioj scenoj — rašomojo 
stalo ir už jo sėdinčio žmogaus 
kontūrai. Vos įžiūrime per sceną 
lengvais žingsniais trepenančią 
moterį, nešančią padėklą su stik
lais. Kai ji lenkiasi padėklą sta
tyti ant gėrimų bufeto, vyras 
trenkia delnu į stalą, kartu krau
piai sušukdamas „Deathtrap!” 
Moteris suklinka. Sužvanga 
stiklai. Sceną užlieja aštri šviesa. 
Salėj mirtina tyla. Prasideda vyro 
ir moters dialogas.

Daugelis (ir čia rašantysis) pra
džioje ne tiek klausomės dviejų 
aktorių pokalbio, kiek akimis 
klaidžiojam po scenos sienas. Kur 
bepažvelgsi — vis žudymo įran
kiai, ginklai. Ilgavamzdžiai šau
tuvai, trumpi ir ilgi pistoletai, 
kardai, durklai, iešmai, 
ilgakočiai kirviai. Tarp jų dar ir 
keletas plakatų, su įrašais, kaip 
šie: „THE MURDER GAME”, 
„IN FOR THE KILL”, „BLIND 
JUSTICE”. Kas dar tuose plaka
tuose smulkiom raidėm — 
neišskaitysi. Ir nereikia. Efektų 
užtenka, užtenka.

O abu žmonės labai dar jauni ir 
gražūs. Kažkur tarp trisdešimt ir 
trisdešimt penkerių. Vyras tai , 
Sidney Bruhl (jį vaidina Charles 
Wilson), įžymus dramaturgas, 
šiurpulingų pjesių rašytojas. 
Tamsiaplaukis. Dailiai apkirp
tais barzdele, ūsais ir plaukais. 
Apsivilkęs kasdieniškai, bet šva
riai, tvarkingai. Sėdi gi namie, 
prie rašomosios mašinėlės. Jo 
žmona Myra (Erleen A. Nelson) 
apsirengimu, nuosaikia kosme- | 
tika — tipiška All-American 

Prisimenantieji anas skurdžias ir 
vargingas išeivių dienas, keliones 
prekiniuose ar anglių vagonuose, 
nesunkiai gali įsivaizduoti mūsų 
teatralus, jų tarpe Vytautą 
Valiuką, Henriką Kačinską, 
Jurgį Bkkaitį, Antaną Rūką ir 
kitus, betampančius dail. Viktoro 
Andriušio puikias dekoracijas — 
pavargusius, nemigusius ir... 
alkanus, keliaujančius su teatru 
be leidimo, kurio jokiem DP anuo 
metu UNRRA’os direktoriai ne
duodavo...

Išsiskirsčius daliai „Aitvaro” 
kolektyvo narių į didesnes sto
vyklas ar į universitetus, Vytau
tas Valiukas atsiduria Hanau ir 
dar tais pačiais metais „Atža
lyno” teatre režisuoja Kazio Bin
kio „Atžalyną” bei dėsto ten įsi- 
steigusioj teatro studijoj. 1947 m. 
pastato Stasio Santvaro „Žvejus” 
ir A. Gehri „Šeštame aukšte”.

1949 m. atvykęs Chicagon, tuoj 
įsijungia į teatrinę veiklą. Čia jis 
ir vaidina, ir režisuoja. Svarbiau-

Housewife. Sužinome, kad jie 
vienuolika metų vedę, vienas 
kitam meilūs, laimingi. Tik jo 
kalba vis sukasi apie baigiamą 
rašyti šiurpų veikalą, kad dramos 
pabaigai kažko trūksta. Kažko, 
kas tiktų sugestyviam pavadi
nimui „Deathtrap” (priešingai 
žodynams, prieš „trap” nėra 
brūkšnelio, abu žodžiai sulieti). 
Sidney pasikviečia jauną drama
turgą Clifford Anderson (Nate 
Holmer), kad padėtų rašyti. Tarp 
šios trijulės įvyksta kraują sting
dančių scenų. Kad žiūrovus dar ’ 
daugiau prigąsdinus, atsiranda 
netoliese gyvenanti kaimynė — 
aiškiaregė (psychic) Helga Ten 
Dorp (Lois Carter). Jai oras pri
tvinkęs skausmo, artėjančių ne
gandų. Pagaliau įsijungia 
advokatas Porter Milgrim (Bill 
Lanier), kuris veiksmo vidury ir 
gale ant visų „i” sudėlioja 
taškus...

Pykau, negalėjęs pas Doltoną 
knygos nusipirkti. Knygyno 
kompiuteris rodė, kad šis Ira 
Levin veikalas neparduodamas. 
Kodėl neparduodamas, supratau 
spektakly sėdėdamas. Tai toks 
veikalas, kurio turinį žinant ne
bėra prasmės žiūrėti. Užtat ir čia 
turinio neatpasakoju, nors ir kaip 
liežuvis niežti.

Kai po spektaklio diskutavome, 
kuris iš penkių vaidino geriau
siai, vienbalsiai nutarėm, kad 
Lois Carter. Kad mediumo rolėj 
labiau publiką dirgintų, ji pasi
rinko stiprų germanišką akcentą, 
nes ir vaizdavo, regis, imigrantę 
iš Olandijos (minėjo Amster
damą; tik tarp vokiško vardo ir 
turbūt olandiškos pavardės žo
delis „Ten” skamba keistai ir no- 1 
rėtųsi jį pakeisti į „van”). Ji buvo i 
ištisai šaržuota, aiškiai ne tokia, 
kaip normaliam gyvenime, bet 
šaržavimas čia veikė labai tei
giamai, nes kam gi nedarys įspū- 

si jo vaidmenys Chicagoje: Kari
jotas — Antano Škėmos „Živilė”, 
Chris Christopherson — Eugene 
O’Neill „Anna Christie”, Pranai
tis — A. Škėmos „Vienas ir kiti”, 
Erodas — Vinco Krėvės „Dan
gaus ir žemės sūnūs”, Gelovinis 
— V. Krėvės „Šarūnas” ir Šv. 
Mikalojus — V. Krėvės „Pas 
dangaus vartus”. Vytauto Va
liuko režisuotos dramos Jean 
Anouilh „Antigonė”, Tennessee 
Williams „Stiklinis žvėrynas” ir 
Kosto Ostrausko „Kanarėlė” 
buvo įdomūs ir kūrybingi spek
takliai, suteikę estetinio ir meni
nio pasigėrėjimo žiūrovams.

Reikėtų dar priminti, kad ša
lia tiesioginio darbo duonai Vy
tautas Valiukas vakarais mokėsi 
inžinerijos, teatrui skirdamas 
visą poilsį bei gerą naktų dalį... 
Baigęs inžinieriaus mokslus 
ir nesuradęs darbo Chicagoje, 
Valiukas išsikelia New Yorkan. 
Čia vėl jis suserga teatro liga: 
1959-67 m. tarpe pastato Antano 

džio aiškiaregė su patosu ir 
rėžiančiu akcentu — tik tokios 
visada ir žino kas buvo, kas dar 
įvyks...

Charles Wilson ir Nate Holmer 
— abu labu puikūs aktoriai, 
kuriuos stebėdamas nesibijai, 
kad gal kur ims ir suklys. Erleen 
A. Nelson kiek nejaukiai jautėsi 
tik pirmąsias kelias minutes. 
Truputį apstingusi, šypsena lyg 
dirbtinė. Bet, sakau, tik kelias, o 
gal tik porą minučių. Vėliau 
niekur trijulės darnai nekenkė. 
Bill Lanier (gyvenime — į pensiją 
išėjęs JAV laivyno karininkas, 
karo lakūnas, vėliau New Yorko 
knygų leidyklos pareigūnas, ir 
tik nuo 1981 m. aktorius) šiame 
pastatyme ne vaidino, o sakytum 
gyveno, dalyvayo. Užlipo advoka
tas ant scenos, atėjęs iš žiūrovų 
eilės, ir tvarko savo klientų 
reikalus. Nevaidinti, scenoje būti 
visiškai natūraliu, žinoma, nėra 
didžiausia dorybė. Bet, kaip 
sakoma, sviestu košė 
gadinama, jis labai gražiai į an
samblį įsijungė.

Nustebau, anglų-lietuvių kalbų 
žodyne radęs ,,death-trap=pavo
jinga vieta”. Manding, tiksliau 
būtų „žudikiškos pinklės”, o gal 
„žmogžudiški spąstai”, ar dar 
kaip. Bet tai tik tarp kitko. Šią 
šiurpulingą pjesę arba melo
dramą mačiusieji gal mane klaus, 
kurgi tas „happy ending”, kai 
scenoje trys kruvini lavonai, o du 
gyvieji dar tebesimuša? Pasi
teisinsiu šitaip. Uždanga kilo 
prieš pirmą veiksmą, leidosi jo 
gale, vėl kilo prieš antrąjį, bet 
nenusileido gyviesiems kovoti ' 
sustojus, o lavonams nuo grindų 
kylant. Negana to, šypsojosi 
muštynes baigę gyvieji, šypso
damiesi kilo ir kruvini lavonai. 
Ergo: vaidinimo gale tik pa- 
tyrėm, kaip Ira Levin, alias Sid- 
ney Bruhl, galutinai veikalą 
užbaigė. Bet jeigu mano prielaida 
klaidinga, tai kaltinkite Kalei- 
doscope pastatymo režisierių 
Logan Pope, kuris man ir gal 
daugeliui kitų žiūrovų tokią 
aliuziją suteikė.

Škėmos „Vienas ir kiti”, Kosto 
Ostrausko „Kanarėlę”, Vinco 
Krėvės veikalų ištraukas (ku
riuose ir pats vaidina) ir Algirdo 
Landsbergio „Barzdą”.

Šalia spektaklių Vytautas 
Valiukas reiškėsi kaip dailiojo žo
džio skaitovas. Girdėjome jį 
Chicagoje „Pelkių žiburėlio” 
literatūrinėse valandėlėse (Mar
gučio radijo bangomis), įvairiuo
se literatūriniuose vakaruose ir 
poezijos renginiuose. Ir New 
Yorko lietuviams Valiukas 
nebuvo šykštus, ypač pažymė
tinas poezijos ir dramos rečitalis 
1960 metais, kurį jis su Antanu 
Škėma įspūdingai atliko.

Šiuo metu gyvenantis New 
Haven, Connecticut, Vytautas 
Valiukas ir ten gaivina mūsų 
grožinę literatūrą, dalyvaudamas 
įvairiuose minėjimuose bei 
vakaronėse.

Gaila, kad vis dar neįvykdyta 
Vytauto Valiuko svajonė — įkurti 
lėlių teatrą, kurio premjerai jau 
parašytas tekstas, sukurta 
muzika ir paruošti dekoracijų 
eskizai... Norėtųsi tikėti, kad 
šiam jaunatviškam projektui 
atsiras entuziastų — savanorių 
pagalbininkų, ir daug geresnėmis 
sąlygomis, nei prieš keturias
dešimt metų Vokietijoj, aplankys 
teatro ištroškusius šio plataus 
kontinento lietuvius.

Tad ačiū teatrų apžvalgininkui 
Juoz. Pr., kuris paskatino mūsų 
teatro veteraną ne tik paminėti, 
bet ir jo vardą priminti išeivijos 
visuomenei ir jos Kultūros 
tarybai.

P.S. Šio straipsnelio duomenys 
ir įvykiai surašyti iš spektaklių 
skelbimų, programų ir recenzijų, 
tik dėl vietos stokos čia 
nedokumentuoti.

Andriaus Kuprevičiaus 
rečitalis Washingtone

Įspūdžių nuotrupos
Tiems, kurie negyvena Cle- 

velande, Andrius Kuprevičius 
tiktai iš tolo pažįstamas kaip pia
nistas, kaip žymi lietuvių 
muzikinė asmenybė. Tad gerai, 
kad Washingtono Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė surengė 
koncertą-rečitalį, kur mūsų vir
tuozas galėjo iš arti savo interpre
taciniu menu prabilti į toli
mesnės periferijos, į Washing- 
tono-Baltimorės žmones.

♦ * *
Rečitalis įvyko sausio 30 dieną 

7 vai. vak. Marylando universi
teto koncertų salėje College Park 
miestelyje, kurs yra Washingtono 
priemiestis. Gausiai suplaukė 
Washingtono lietuviai. Taip pat 
atsilankė nemaža universiteto 

ne_ studentų ir šiaip amerikiečių 
muzikos mėgėjų, nes koncertas 
buvo paskelbtas Washingtono 
amerikiečių spaudoje. Buvo at
vykę ir keletas lietuvių iš 
Baltimorės.

Andrius Kuprevičius Nuotrauka Vytauto Maželio

Tomas Venclova
Nuotrauka Vytauto Maželio

Dvi premijos 
Tomui Venclovai

Šių metų sausio 29 dieną New 
Yorke Tomui Venclovai buvo 
įteikta Alfredo Jurzykowskio 
premija. Tai svarbiausias metinis 
lenkų išeivių apdovanojimas už 
kultūrinį darbą. Jį yra gavę 
beveik visi žymieji lenkų kultū
rininkai Lenkijoje ir etnigracijoje, 

- įskaitant Cz. Miloszą, St. Lemą, 
S. Mrožeką, J. Grotowskį, T. 
Kantorą, K. Pendereckį ir kt. 
Premija už vertimus suteikiama 
ir kitataučiams. Tomui Venclovai 
ji skirta už lenkų poezijos ir pro
zos vertimus į lietuvių kalbą.

Beveik tuo pačiu metu Tomas 
Venclova gavo ir kitą premiją — 
Hyman Prize. Ši metinė premija 
suteikiama jaunesniesiems Yale 
universiteto profesoriams už 
geriausią išspausdintą knygą. 
Tokia knyga pripažinta neseniai 
išleista Tomo Venclovos dak
tarinė disertacija Unstable Equi- 
librium: Eight Russian Poetic 
Texts.

* * *

Įvadiniam žody Diana Čampie- 
nė pristatė klausytojams pianis
tą Andrių Kuprevičių, iškeldama 
faktą, kad jis esąs aktyvus ne 
vien tik savo muzikinėj sferoj, bū
damas Clevelando universiteto 
profesorium ir koncertiniu pia
nistu, bet ir lietuviškoj veikloj, 
kaip LB Kultūros tarybos narys. 
Anot kalbėtojos, turim paralelę: 
Washingtonas politinė JAV sos
tinė, o Clevelandas — lietuvių 
muzikinė sostinė. Ir tikrai, Cleve- 
lande yra daug žymių lietuvių 
muzikų bei muzikinių vienetų, 
kurie nemažiau reikšmingi lietu
viškosios muzikos gyvenime, 
kaip ir čikagiškiai, gal tik išsky
rus Lietuvių operą. Diana Čam- 
pienė dar pabrėžė, kad šis koncer
tas surengtas, minint 70-ties me
tų sukakti nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo. Tad 
yra preliudas Vasario 16-osios

Vytautas Kavolis 
Chicagoje

Santaros-Šviesos rengiamoje 
vakaronėje ateinantį penkta
dienį, vasario 19 dieną, svečias iš 
Pennsylvanijos profesorius Vy
tautas Kavolis kalbės tema 
„Tarp Donelaičio ir Foucault: 
apie sąmoningumo istorijos lietu
viškuosius variantus”. Po šios 
minipaskaitos bus pokalbis, kurį 
praves prof. Violeta Kelertienė. 
Vakaronė įvyks Jaunimo centro 
kavinėje. Pradžia — 7:30 v.v. Ren
gėjai kviečia į vakaronę Chicagos 
ir apylinkių lietuviškąją visuo
menę.

Lietuvių fotografų 
žiniai

Ateinančios metinės lietuvių 
fotografų parodos (kuri vyks 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
spalio mėnesio pabaigoje) kon
kursinė tema yra „Miestas”. No
rintys dalyvauti parodos konkur
se yra kviečiami šią temą pa
gvildenti savo darbuose ir iki 
spalio 15 d. atsiųsti ne daugiau 
kaip šešias fotografijas, interpre
tuojančias šių dienų miestą, jo 
gyvenimą, žmones, architektūrą 
ir t.t. Laimėtojams bus skiriamos 
piniginės premijos — 150, 100 ir 
50 dolerių už tris pirmąsias 
vietas. Parodą rengia Budrio var
do Lietuvių foto archyvas, ja 
rūpinasi Stasys Žilevičius, 7149 
South Spaulding Avenue, Chi
cago, IL 60626, tel. 312-434-1357.

• Algimanto Kezio foto darbų 
paroda „Chicago” yra perkeliama 
iš Japonijos į Vakarų Vokietiją, 
kur ją rengia JAV Informacijos 
tarnyba (USIS). Paroda bus ati
daryta Stuttgarte kovo 16 dieną, 
vėliau žadama ją išstatyti kitose 
vietovėse. Parodos autorius vyks 
į atidarymą, po to yra pakviestas 
pravesti pašnekesius apie savo 
meną Stuttgarte.

minėjimui, kuris Washingtone 
įvyks vasario 21 dieną.

* * *
Pagal išspausdintą programą 

pirmoj daly pianistas atliko šiuos 
dalykus: Bach-Busoni du chorali
nius preliudus; Beethoven — 
Sonata op. 27, nr. 2; Chopin —- 
Baladė nr. 3, op. 47, Noktiurnas 
op. 15, nr. 1 ir Scherzo nr. 2, op. 
31.

Po pertraukos pirmuoju ėjo 
Čiurlionio keturi preliudai. Bet 
prieš pradėdamas antrąją reči
talio dalį, pianistas supažindino 
amerikiečius klausytojus su kū
rybine Čiurlionio asmenybe, 
kaip lietuvių kompozitorium ir 
genialiu tapytoju. Po Čiurlionio 
pianistas skambino Debussy — 
Mergaitė lino plaukais, Pertrauk
toji sonata ir Sodai lietuje; Ravel 
— Undinė; Liszt — Tarantella. Bi- 
sui entuziastingi klausytojai gau
siais plojimais išprašė dar tris 
dalykus.

* * ♦
j Gaila, kad Washingtono lie- 
I tuvių tarpe nėra muzikos spe
cialisto, kurs profesionaliai 
galėtų išlukštenti mūsų virtuozo 
techninius sugebėjimus ir at
skleisti jo skambinimo sub
tilumus. O eilinis klausytojas, 
jausmo pagautas, girdi griaus
mingus Beethoveno sonatos pres
to agitato akordus, girdi pa
slaptingą švilpimą Chopino bala
dėj. Debussy „Mergaitėje lino 
plaukais” aiškiai buvo girdimas 
dialogas tarp berniuko ir mergai
tės, na, o „Soduose lietuje” argi 
nelašėjo lietaus lašai ant medžių 
mirguliuojančių lapų?

* * *
Važiuojant namo, viršum 

pajuodusių medžių tolimam 
horizonte šokinėjo šviesus Jupi
teris, tartum skambindamas 
kosminiu pianinu ką tik girdėtą 
Chopino noktiurną. Kai kurie to 
noktiurno akordai priminė gai
valingą milžino Jupiterio suki
mąsi, jo audringus vėjus ir sūku
rius. Ir Andriaus Kuprevičiaus 
pianinas skambėjo visą naktį. 
Skambėjo Bachas, Beethovenas. 
Skambėjo Čiurlionis. AR
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