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| Kai ir tautiniai šokiai virsta 
tik sovietiniais 

Mielas Kazy, 
Per pastaruosius metus ir pra

ėjusią vasarą mūsų spaudoje ir 
susirinkimuose buvo labai gyvas 
svarstymas žydų klausimo. Mane 
kiek stebino ir tebestebina tų 
svarstymų du momentai: kad Lie
tuvoje buvo neapykanta žydams 
ir kad mūsų tauta kalta už ma
sinį žydų naikinimą Lietuvoje. 
Darosi kartais net liūdna, kai 
tuos kaltinimus meta vėliau gi
mę, anų laikų nepažinę, ir, atro
do, net nepasistengę pažinti, jau 
čia mokslus išėję ir mokslo titu
lus įsigiję jauni žmonės. 

Dėl pirmojo kaltinimo, Kazy, 
lengva susimaišyti visiems, ku
rie nesugeba įsigilinti į ano me
to mūsų krašto socialinio bend
ravimo struktūrą. Didžiuma su
ėjimų turėjo religinį atspalvį: ves
tuvės, krikštynos, laidotuvės, at
laidai. Ir net visas visuomeninis 
susigrupavimas ėjo ne tiek tauty
bių, kiek religijų skirtingumu. 
Lietuvis, dėl geresnės tarnybos 

Lig šiol partiniai pareigūnai 
ir jų patikėtiniai Lietuvoje vis 
mėgdavo deklamuoti, kalbėdami 
apie kultūros sritį, jog čia reikia 
vadovautis formule: socialistinis 
turinys ir tautinė forma. Dabar, 
atrodo, jau nė to socialistinio tu
rinio, juo labiau tos tauti
nės formos nebeliko. Viską pa
keitė žodis sovietinis. Žinoma, 
partijos taktika ir tikslai buvo ir 
yra tie patys. Keičiami tik žodžiai, 
už kurių slepiasi ta pati pastan
ga. Dabar linksniuojamas žodis 
sovietinis (tarybinis). O ateityje 
gal ir visai nuogai sovietinis bus 
pakeistas tikruoju, šią pastangą 
labiausiai atitinkančiu žodžiu, 
būtent — rusiškasis. Bolševiki
niame tautų suniveliavimo pro
cese, arba kaip partiniame žody
ne sakoma 'tautų suartėjimo 
procese", visi tautiniai bruožai 
turi išnykti kažkokioje blogo sko
nio mišrainėje. Ir jeigu dar ką 
nors šiame patiekale ir būtų ga
lima rasti, tai tas spirgutis tegali 
būti jau tik rusiškas. 

Tik pažiūrėkim, kas beliko iš 
mūsų lietuviškųjų tautinių rūbų. 
Ir ne tik iš mūsų, bet ir iš kitų 
rusų pavergtųjų tautų. Jie taip 
"sustilizuojami", kad šimtme
čiais susiklosčiusių elementų rū
buose visai nebelieka. šiaip 
jau, stilizavimas nėra blogybė, 
jeigu jis yra atremtas į gilias et
nografines ir liaudies meno stu
dijas. Bet kas šiandien daroma su 
mūsų tautiniais rūbais Lietuvoje, 
yra tik siaubingas jų darkymas 
išsigalvotom keisčiausiom geo
metrinėm išmonėm, nieko bendro 
neturinčiom su mūsų liaudies 
menu. Merginų galvos papuoša
lai vėl tokie, jog jie gali būti ly
giai kokio kniaziaus ar caricos 
vaininkas, arba aplamai niekas. 
I taip aprengtą lietuvaitę tiesiog 
gaila žiūrėti: su visais tais išgal-
votiniais rūbais ir galvos katili
niais papuošalais ji darosi pana
ši į Užgavėnių karnavalo morę. 
Šitaip yra niveliuojamas tautos 

etnografinis jutimas ir šimtme
čiais susiklostęs estetinis skonis. 

Tautiniai rūbai labiausiai re
gimi ir labiausiai reprezentuoja 

te. Ji pas Briedienę ir gyvenusi, 
o viena net į miestelį bijojusi iš
eiti, kad žydai nepasigautų. Ir tas 
tikrai nėjo iš kokios neapykantos, 
bet iš noro neprarasti savo. Ar 
ir mūsų laikais panašaus jausmo 
nepergyvenam dėl vedybų su sve
timais. Žydams irgi buvo sunku, 
kad jų mergaitė nuėjo pas "go
jus". 

Iš visų suėjimų viešiausios bu
vo vestuvės. Į jas eidavo ne vien Į 
kviestiniai, bet visi, kas tik no
ro turėjo, nors iš tikrųjų į jas 
rinkdavosi tik pagal religijas: ka- | 
talikų — katalikai, evangelikų — 
evangelikai, pravoslavų — pra
voslavai, žydų — žydai. Kartais 
ateidavo ir kiti, bet tik iš tolo, 
tik pažiūrėti, neįsisukdavo į bend
rą sriautą. O žydams maišytis 
tarp ne žydų buvo dar ir kita, 
grynai religinė kliūtis — tai ko-
šer. Iš vaikystės labai gerai at
simenu, kai gana turtinga kaimy
nė šnekėjo motinai, kad į duk
ters vestuves norėtų pasikviesti 
Kaplaną, mūsų apylinkės turtin perėjęs į pravoslavus, buvo lai- į 

komas tapęs rusu ir tuoj išskiria- giausią miško pirklį, bet nega
nias iš savo bendruomenės, o žy-1 linti, nes jis nesės prie to paties 
das ar žydė, perėjęs į katalikų j stalo. "Viskas, ką mes valgom ir 
tikėjimą, žydų bendruomenės bū- į iš ko valgom, yra ne košer". To-
davo smerkte pasmerkti. Tuos ji siena tarp religijų ir neleido 

. ,_ du atvejus miniu, kad man be-1 arčiau žmonėms susibendrauti, 
mi tautiniuose šokiuose. Apla-1 augant vienas kitas tokių atsiti- j bet tai nebuvo kokia neapykan-
mai rūbai yra tiek baleto, tiek'kimų buvo čia pat pašonėj, ir j ta, o tik skirtingos gyvenimo tai-

dar tokį, kuris dėl ko nors buvo 
su žydu susiėdęs. Jeigu būtų į 
lietuvių širdis taip įsėdusi toji 
žydų neapykanta, tai vos atsi
darė pirmos lietuviškos krautu
vės, būtų visi pulte į jas ir su
puolę, kad tik išsigelbėtų nuo 
sukčių žydų. Bet taip nebu
vo. Vertėsi lietuviai, bet ir žydų 
prekyba klestėjo, kaip klestėjusi. 
Žmones traukė seni ryšiai, senos 
pažintys, net savotiškos senos bi
čiulystės. Tie patys kooperatyvai 
ne vienoj vietoj vertėsi labai men
kai, nes tarnautojai buvo nepa
žįstami, šalti, nesugebą užmegzti 
su žmogum šiltesnių ryšių, o 
įprastoj žydo krautuvėj žmogus 
jautėsi, kaip savas pas savą. Dau
gelį, ypač kovojančius už savos 
lietuviškos prekybos augimą, tai 
stebino, bet taip buvo, ir tas 
buvimas tikrai ėjo ne iš neapy
kantos saviems (jau nebe žy
dams), bet iš normalaus papras
to kasdieninio ryšio žmogaus su 
žmogumi. Pagaliau, jeigu jau bu
vo tokia didelė ir tokia gyva toji 
neapykanta žydams, kodėl nie
kas nedžiūgavo, kai vokiečiai 
ėmė juos naikinti? Mačiau nusi
minusių, mačiau sukrėstų, ma
čiau verkiančių, bet nė vieno ne
mačiau džiūgaujančio. Kur nors, 
koks nors lietuvis nekentė žydo, 
ar kuris nors žydas nekentė lie
tuvio, ir koks nors lietuvis ne
kentė (ir dabar nekenčia) lietu
vio, o žydas — žydo, bet tuos 
atskirus momentus primesti vi
sai tautai yra ne tik siaura it 

nemoksliška, bet ir nežmoniš
ka. 

Dabar, Kazy, žodelis dėl kal
tės, taip apibendrintos, taip iškel-

tautinių šokių choreografijos ne
atskiriama dalis. Ir ši gana sudė
tinga choreografija gali būti gera 
arba bloga, gali būti griežtai kla
sikinė arba moderni, o taipgi tu
rėti tos ar kitos tautos etnografi
nį bruožą. Bet šokio choreogra
fija kokio nors sovietinio judesio 
ar sovietiniai rūbai jau yra tikra 
nesąmonė. 

Tačiau partinėse galvose tai 
naujas išradimas, turįs ir savo 
"prasmę". Tautinio šokio sąvoka 
okupantui gali būti pavojinga 
kaip ir kiekviena tautinė apraiš
ka, frazė ar žodis. Viso to nive
liavimui šiandien jau griebiamasi 
šokio sąvokoje jokio konkretumo 
neturinčio sovietinio žodžio, ku
ris kada nors saulėtoje bolševiki
nio komunizmo ateityje turi virs
ti tik rusiškojo kazoko trinkte
lėjimu. 

Kad okupuotoje Lietuvoje eg
zistuoja tarybines (sovietinės) 
choreografijos, liudija išskirtinis 
jau šių metų pavyzdys. Vilniuje 
leidžiamo "Literatūros ir meno" 
sausio šeštos dienos laidoje ran
dame apdovanojimo įsaką, pasi
rašytą paties Brežnevo. Ten skai
tome: "Už nuopelnus vystant ta
rybinį choreografijos meną ir 
šešiasdešimtųjų gimimo metinių 
proga apdovanoti Lietuvos TSR 
valstybinio akdeminio dainų ir 
šokių liaudies ansamblio 'Lietu
va' vyriausiąjį baletmeisterį TS 
RS liaudies artistą Juozą Lingį 
Tautų draugystės ordinu". 

Taigi už tarybinę (sovietine) cho
reografiją, ne už tautinę, nacio
nalinę ar kokią nors kitą formą 
čia teikiamas ordinas. Džiaugia
mės kiekvieno lietuvio kultūri
niais nuopelnais savoje ar tarp
tautinėje plotmėje, ypač kai dė-

visos kalbos apie juos tebėra gy-1 syklės. 
vos atminty. Kai mano paties 
motina, dar būdama jauna, mo
kėsi Baisiogaloje pas Briedienę 
siūti, pas tą pačią Briedienę mo
kėsi ir į katalikes perėjusi žydai-

no būdingais bruožais. Tik šiuo 
atveju džiaugsmą drumsčia ir 
rūpestis^ kai ordinas teikiamas 
už tarybinę (sovietinę) choreo-

Seniau amatininkai buvo žy
dai, bet mano atminimu didelę 
daugumą amatų jau buvo per
ėmę lietuviai. Pirmiausia bene 

Mare Chagall Besimeldžiantis žydas (Chicagos Meno institutas) 
Spausdindami čia rašytojo Jurgio Jankaus lietuviškai žydiškos temos straips
nį, jį pailiustruojame Lietuvoje gimusių ar su Lietuva bei lietuviais kokių 
nors kontaktų turėjusiu garsių žydų dailininkų darbais. Vitebske (Rusijoj) 
gimusio Mare ChagaiTo vardas yra tarp pačių rinktiniausių dabarties daili- i ' " r . * Intmp ioe atrodo 
ninku. Gausiose jo monografijose ir biografijose vis neaplenkiamas faktas, 1 o s * v , , . • '• \ „<>; 
kad 1922 m. iš bolševikines Rusijos jam pasitraukti padėjęs nepriklausomos ' 'K a d ^ ^'^ lietuviai neDuyo nei 
Lietuvos pasiuntinys Maskvoje poetas Jurgis Baltrušaitis: jo iniciatyva bu
vo surengta Kaune ChagaiTo darbų paroda: Baltrušaičio rūpesčiu buvo gau
tas leidimas nuvykti dailininkui j Kauną, į parodos atidarymą. 2inoma, iš 
Kauno Rusijon ChagaU'as jau negržo, o patrankė j Vakarų Europą, į Paryžių. 

sąvoka kaime dar labai tebuvo j vardu, o paskui pernuomodavo 
bus išnykę žydai kaimų siuvėjai, j menka, galima sakyti, visiškai jos | lietuviui. To, žinoma, irgi neda-
kurie seniau eidavo siūti per na
mus Dar net atsimenu, kai mū
sų apylinkėje atsirado lietuvis 
siuvėjas, kurį visi vadino Kriau-
čiuku. Toks jaunas, žvalus. Visi | 

nebuvo. Džiaugėsi, kad nebus I rydavo iš geros širdies, bet už 
vargo su valgymu. Iš tikrųjų, ro-'penkiasdešimt ar šimtą litų. Bū
dos, dar niekas neaprašė, kiek j tų neteisinga galvoti, kad žydai 
šeimininkės turėjo vargo, kai šei-1 tą darė iš neapykantos lietu-

kaiinami, nei tremiami, o be lie
tuvių niekas nebūtų atsitikę žy
dams. Lyg lietuvių naikinimas 
būtų tebuvęs tik žydų sąmokslas, 
o žydų — tik pačių lietuvių pla
nas. Kaltintojai užmiršta stabte
rėti ties vienu paprastu klausi
mu: ar maža tauta gali įtakoti 
ar bent įtaigoti ją užgrobusios 
didelės galybės planus? Juk ru
sai, užimdami Lietuvą, atsinešė 

mininkas savaitei kitai parvež-i viams. Ne. Jie tik žiūrėjo savo j savo planus,^) vokiečiai savo, ir 
UIUKU. įuRb jaunas, /.v-.u* . . « | u .u im«« « " " ' " ""«» fa<»«•-•* —— ^ - >«= — - ' " * - j - — ~ j " , , * . v J • n e į lietuviai, 
apsidžiaugė. Ne dėl to, kad lietu-idavo žydą siuvėją į namus. Dėl | reikalo. Ir kiekvienas žiurėjo sa- j nieKas,, nej zy . . , , , . ^ a r 

brd. į vis. Tada tautybėmis skirstymosi to į namus einą siuvėjai pirmieji 
ir pranyko. Manau, kad to pa
kitimo ir patys žydai nelabai te-
pajuto. Vėliau žmonių apšvietai 
kylant, ir lietuviai ėmė eiti į vi
sokias verslo sritis. Būtų juokin
ga, jeigu kas sakytų, kad jie ėjo 
į amatus, į prekybą iš neapykan
tos žydams. Ne, jie ėjo tik geres
nio pragyvenimo {ieškodami. Juk 
ir čia vadinamų dypukų daugu 

vo reikalo. Ir vieniems ir kitiems 
reikėjo gyventi. 

Sako, kad lietuviai iš žydų juo
kėsi todėl, kad nekentė. Jeigu 
kas gerai padirbėtų, galėtų pri
rinkti gana šmaižių juokų lietu
vių evangelikų apie lietuvius ka
talikus ir atžagariai, rusų apie 
lietuvius ir atžagariai, lietuvių 
apie žydus ir atžagariai. Per gy
venimą ir pažinau, ir turėjau 

mas vaikų neliko prie eilinių dar- j draugų žydų. Dar ir dabar atsi-
bų fabrikuose, bet ėjo mokslus ir Į menu jų juokus apie žydų rabi-
visiškai kitaip įsikūrė. Niekam'ną ir katalikų kunigą, kuriuose 

visada kunigas lieka pajuoktas. 
Pasidrąsinęs net savo pažįs
tamiems kunigams tuos iš žydų 

Mare Chagall Baltaita Kructf lnuit (Chlragm Meno ln*tfruta< 

\pi« Nukryžiuotąjį čia panikUku turmultu nukasi 
Kalrfie pasirodo raudono* volia\rx ir jrlrtkruoti raudonarmiįViai r w n«-:e 
virtum d<-RarVI»v; *v«*ntvklo* plevėsuoja \eliavos. v i«»n.i iŠ IU 

mesys laimimas gimtojo kamie- • *»», raudona. 

nė į galvą neateina tvirtinti, kad 
jie tą padarė iš neapykantos 

| amerikiečiams. Kai kuriose eko
nominio gyvenimo srityse, ypač; kilusius juokus esu pasakojęs, ir, 

! prekyboje, žydai iš pradžių vi- žinai. Kazy, kad ir kunigai kartu 
siskai dominavo. Pradėjus ir lietu- juokėsi. O tai todėl, kad jie pa-
viams domėtis prekyba, žinoma, Į tys netvinko neapykanta ir ne
atsirado baimė konkurencijos ir j galvojo, kad kitoje pusėje yra ne
kartu mėginimas išsilaikyti savo į apykantos. Žmonės prekiavo, de-
pozicijose. Tai normali kiekvie- j rėjosi, barėsi, prasivardžiavo, 
no krašto ekonominio gyvenimo į mainikavo, bet negriebė vienas 
eiga. Savotiška kasdieninė kova. į kitam už gerklės. Kam neaiškūs 
Kaune didžiosiose gatvėse dau-įanų dienų lietuvių ir žydų san-
gumas namų buvo žydų nuosa- Į tvkiai, tegu pasiskaito Vaižgan-
vybė. Apatiniuose aukštuose bu-j to "Pragiedrulius". Jis pažino 
vo didesnės ar mažesnės krautu-j anų dienų gyvenimą, nes tame 
vės. Jeigu kuri krautuvė užsida- gyvenime gyveno, o siu dienų, 
rydavo, tuščią patalpą teišnuo- kad ir kokių mokslų daktarai, 

kone kosmine maišatis, modavo tik žydui. Lietuviui bu- j sprendžia pasiskaitę kieno nors 
vo nepaprastai sunku įsisprausti, j propagandinę brošiūrą arba iš-

geltona, ža-1 Bet ir tai atsirasdavo žydų, ku-1 crjrdę šnekant tokį, kuris ir pats 
i rie išnuomodavo patalpą savo j nežino, ką šneka, o gink Dieve, 

neturėjo jėgos jų suspenduoti ar 
net modifikuoti. Rusai rengėsi 
karui. Jie nenorėjo pakartoti ca
ro 1914 metų klaidos ir pradėti 
ne laiku. Jiems dar reikėjo bent 
dvejų trejų metų. Tą mėgino lai
mėti sutartimis su Hitleriu, o per 
tą laiką planavo išvalyti Vokie
tijos pasienį (kuriame, deja, bu
vome ir mes) nuo galimo diver
sinio elemento ir juo papildyti 
pigaus darbo bazes. Vokiečiai 
planavo apvalyti pasaulį nuo 
neariško elemento ir nuo visų tų, 
kurie galėjo būti nors kiek linkę 
į internacionalinio komunizmo 
pusę. O kad tuo metu žydai So-

I vietų Sąjungoj buvo gana domi
nuojantis elementas, ant jų pe
čių vokiečiai vertė dvigubą naš
tą: kaip ne arijams ir kaip tarp
tautinio komunizmo simpati-
kams. Pirmoji teko todėl, kad to
kie buvo gimę, antroji, kad da
lis jų tautiečių buvo žymūs var
dai Sovietų Sąjungoje arba bu
vo veiklus komunistai už jos sie
nų, čia už dalį kaltė buvo ver
čiama visumai, lygiai kaip dabar 
"veiklūs" žydai ir net kai kurie 
mūsų intelektualai (net ir ne in
telektualai) vokiečių veiksmus 
verčia visai lietuvių tautai. 

Krašto užgrobikas visada įieš
ko užgrobtame krašte talkinin-

(Nukelta į 2 psl.) 

I 
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Kaltinimai ir apsikaltinimai 
(Atkelta iš 1 psl.) 
kų. Ir juo planai didesni, juo dau
giau jiems reikia talkininkų. Ru
sų planai buvo ypač dideli, rei
kėjo jiems ir daug talkininku-
Galima butų fantazuoti, kas bū
tų atsitikę, jeigu nė vienas nebū
tų ėjęs padėti okupantui. Tai te
ma dideliam romanui ar Odisė
jos masto poemai. Ir tai tegali
ma turbūt tik fantazijoje, o tik
ram gyvenime ir biauriausiam 
žvėriui talkininkų ligi šiol atsira
do ir visada atsiras. Atsirado iŠ 
visų luomų ir iš visokių tautybių. 
Lengviausia buvo į tą talką jung
tis rusams ir žydams. Pirmieji 
jautė tautinę giminystę ir oku
pantus sutiko kaip brolius, ant
rieji, žinodami žydų išskirtinę 
padėtį Sovietų Rusijoj, kaip tada 
daugelis, ypač iš valdžios valgą 
duoną, viešai okupantą ir teva-
dino, — nenorėjo ir čia pasilik
ti kitų užpakaly. Nors čia gimę 
ir augę. nors Lenkijos ir Ukrainos 
žydų net litvakais pravardžiuoja
mi, organiškai su Nepriklausoma 
Lietuva nesijautė suaugę. Bent 
daugelis nesijautė. Turbūt, Kazy, 
labai panašiai, kaip ir mes pa
tys. Juk nesijaučiame į Amerikos 
gyvenimą įaugę. 

Nežinau, koks okupanto ka
riuomenėje santykis buvo poli
tinių vadovų žydų su ne žydais, 
bet buvo nemažas. Aš pats iš 
netoliese stovėjusio pulko paži
nau tik du. Pulko komisaras bu
vo žydas, o jo pavaduotojas (po-
litrukas) ukrainietis, bet vedęs 
žydę ir, ypač išgėręs, didžiuoda
vosi savo žmona ir visa jos šei
ma, kurios visi nariai turėjo svar
bias vietas. Apie savo paties šei
mą neužsiminė nė žodžio. Kas 
žino, gal jie buvo ištaškyti kur 
po Sibirą. Savi visada traukia 
prie savų, tai ir tas momentas 
Lietuvos žydams buvo ne pasku-
rinis skatulys. Atsiminkim, kaip 
būdavc smagu, kai amerikiečių 
kariuomenėje Vokietijoje susitik
davom lietuvį. Bet ar šiaip ver-
sim ar taip, reikia sutikti, kad tų 
bolševikinių talkininkų tarpe 
pats didžiausias skaičius (skai
čiumi, ne santykiu) vis tiek buvo 
ir tebėra lietuviai. Kas juos pa
traukė? Vienas kitas iš anksčiau 
buvo komunistuojąs, bet iš kur 
atsirado kiti? Kai 1940 metais vi
sos Lietuvos mokytojus sušaukė 
į sporto halę Kaune įleisti pir
mas dozes komunistinių skiepų 
beprasidedantiems mokslo me
tams ir, kai suvažiavimui bai
giantis, mokytojai sustojo ir už

traukė Lietuvos himną, prie pre
zidiumo stalo sėdį rusai irgi at
sistojo, tik Cvirka, Venclova ir 
berods Pakarklis paliko sėdėti, 
galvas į pečius įtraukę. Rusai pa
sižvalgė, pajuto, kad čia vyksta 
kažin kas nebe pagal planą, ir 
aiškiai sumišę iš lengvo susėdo. 
Nuostabu, tame prezidiume, be
rods, nė vieno žydo nebuvo. Pa
kako savų talkininkų. Ir tų tal
kininkų pakako visur. Turėjau, 
ačiū Dievui, anuo metu pakan
kamai mandagaus (fizinės jėgos 
nenaudojo) susitikimo su N.K.V. 
D., bet ir čia vienas buvo rusas, 
bent pavardė buvo labai rusiš
ka, o kitas lietuvis. Antram to 
lietuvio draugui lietuviui į ran
kas nepatekau, gal nespėjau pa
tekti, bet apie jo "meistriškumą" 
esu nemaža girdėjęs, tik šiam 
laiško trūksta vietos detales iš
pasakoti. Gal kuria kita proga. 
O jis irgi buvo lietuvis, iš tar
dyme grįžtąs kruvinais drabu
žiais. Mūsų apylinkėje ir veži
mams vadovavo lietuviai, jeigu 
tą vadovavimą tokiu vardu gali
ma būtų pavadinti. Juos parinko 
vietos enkavedistas, mūsų apy
linkėje kartu ir komsorgas, suve
žė į apskritį, po vidurnakčio da
vė kiekvienam po sąrašėlį ir lie
pė parodyti enkavedistams kelią 
pas sąraše esančius asmenis. Pa
tį suėmimą jau darė ne jie, o to 

eilės suimtų arba be žinios din
gusių pažįstamų: kur nors išėjo ir 
nebesugrįžo. Niekas žmogaus 
taip nesuterorizuoja, kaip bruta
li jėga, atimanti teisę net prasi
žioti. Vieną pirmųjų tokių "lais
vės" mitingų mačiau tą vasarą 
Pasvalyje. J rinką sušaukė žmo
nes, smarkią kalbą apie visokias 
laisve: ir užtekėjusią saulę išdro
žė siuvėja Brantaitė ir dar koks 
kitas komitetininkas, abu lietu
viai, o kad jų žodžiai būtų sva
resni, atvažiavo du rusų tankai, 
patrankų vamzdžius atsuko j su
sirinkusius, ir dar pilnas sunkve
žimis ginkluotų kareivių. Paėjęs į 
šalį nelauktai susitikau Kėdainių 
mokytojų seminarijos bendrakla
sį, aušrininką. Kitas bendraklasis, 
irgi aušrininkas, Pupeikis, tik du 
kursus baigęs mokytojas, jau bu
vo naujos valdžios susisiekimo 
ministeris. "Tau dabar bepigu. 
Draugai jau valdžios viršūnėse, 
tai ir patį pasišauks, jeigu dar 
nepasišaukė", pasakiau, bet jis 
džiaugsmo nerodė. "Tau mažes
nis pavojus, negu man. Tu tebe
si toks, koks buvai, ir jie tą ži
no, o aš pasikeičiau — išdaviau 
jų dievą. Tokius ima pirma. Aš 
dabar esu purvas, kurį reikia 
tuoj nuvalyti, o tave spės suras
ti visada". Tada jis paminėjo po
rą tokių pat jau paimtų. Mat, 

jie, išėję į mokytojus, sutaurino 
savo internacionalizmą, ėmė 
dirbti su jaunalietuviais, su jau
naisiais ūkininkais, ir už tai tu
rėjo dabar sumokėti. Sumokėjo ir 

darbe specialistai. Žinoma, tų ^ mano užkalbintas. Ir jis tuojau 
kelrodžių buvo ir tokių, kurie ti
kėjo dalyvaują kūrime žemės ro
jaus. Vieną pažinau net tokį, ir
gi lietuvį, kuris specialiai pasi
prašė, kad leistų jam enkavedis
tus nuvesti pas savo motiną. Bet 
daugumas tokių "vadovų" jautė
si kaip musės, patekę į išrūgas. 
Žinoma, jeigu kas pamatė sunk
vežimyje pažįstamą veidą, to jau 
užteko. 

Man pačiam, tuo laiku gyve
nančiam kaime, teko matyti daug 
agitatorių, reformuotojų, aiškin
tojų, bet jų tarpe žydų nebuvo. 
Atrodo, kad jie talkininkavo tik 
miestuose, savo įprastinėse gy
venvietėse. Tik vieną, ne visiš
kai tiesioginį susidūrimą, turėjau 
Jurbarke. Mokslo metų pradžio
je į Jurbarką buvo sušaukti apy
linkės mokyklų vedėjai kažin ko
kiai konferencijai. Buvo nauja 
išmonė, nes ligi tol būdavo tik 
metinės mokytojų konferencijos. 
Žinojau, kad esame šaukiami in-
dokrinacijai, bet nenuvykti nebu
vo galima. Kas ateina su jėga, 
to sunku nepaklausyti. O tą jė
gą jau spėjom pamatyti iš visos 

atsidūrė "perauklėjimo mokyklo
je", kuriame nors enkavedistų 
rūsy. 

Tokioj atmosferoj, jeigu galvo
ji dar ką nors padaryti, savo pa-j 
žiūromis negali švaistytis, negali 
demonstruoti, tai ir aš išvažia
vau į tą sušaukimą, tik taikiau 
gerokai pasivėlinti, kad neįkiš-
tų į prezidiumą, ar kokių kito
kių bolševikinių pareigų neuž
krautų. Jeigu nori talkininkų, te
gu renkasi iš savųjų, galvojau. 

Pasivėlinau. Suvažiavimas jau 
buve pradėtas. Koridoriuj susiti
kau neblogą bičiulį mokytoją žy
dą. Mane pamatęs, jis tuoj pri
bėgo artyn ir be jokių įžangų pa
sakė: 'Tave Gutienė įrašė į Sta
liną sveikinti komisijos pirminin
kus". Pažinau tą Gutienę, priva
tinės žydų mokyklos vedėją. Cia 
gal reikėtų paaiškinti, kad Lietu
voje buvo dvejopos žydų mokyk
los. Valstybės išlaikomos ir pri
vatinės. Valstybinėse pagrindinė 
kalbe buvo hebrajų, o privatinė
se — žydų. Apie tas pastarąsias 
daugiausia ir spietėsi komunisti
nis žydų elementas, spėju, kad 

Jaajues Lipcfahz Madona Assy šventovėje, Prancūzijoj 
Vienas ryškiųjų, pasaulinio garso šių. dienų skulptorių Jacqu.es Lipcbitz yra 
gimęs žydų Šeimoje, M. K. Čiurlionio tėviškėje, Druskininkuose, Lietuvoje. 
Savo atsiminimuose jis šiltai atsiliepia apie Lipchitzų kaimyną Čiurlionį 
kurį jam/vaiku esant, gatvėj tėvas rodydavęs ir sakydavęs, jog tai yra didelis 
žmogus. 

tos mokyklos pirmiausia ir bolše
vikų tankus džiaugsmingai suti
ko. Mane užkalbinęs mokytojas 
dirbo valstybės išlaikomoj žydų 
mokykloj, atrodė tiesus ir tvir
tai suleidęs Šaknis savo krašto 
žemėje. Taip gerai sutardavom, 
kad ne taip seniai buvau pa
klausęs, kodėl nemažas skaičius 
net ir laba; turtingų žydų links
ta komunizmo pusėn. Tada jis 
man pasakė: "Matai, žydai šian
dien turi tokios didelės įtakos vi
suose žmonių reikaluose, kad, ga
lima sakyti, valdo pasaulį, bet 
patys yra maži, niekur valdžios 
viršūnėse nesėdi. Kas nenorėtų 
būti karalium? Ypač viso pasau
lio ̂ karalium. Komunizmas ir yra 
toji sistema, kurioje žydas turi 
vilties tapti karalium". Tą pasa

kymą tuoj prisiminiau, o jis pa
sakęs, kad man skirta sveikinti 
Staliną, stovėjo įsižiūrėjęs tiesiai 
į veidą. Mane užgulė kartu ir 
sumišimas ir piktumas. Ant lie
žuvio knietėjo žodžiai: "Nori bū
ti kardium, tai ir sveikink", bet 
susilaikiau. Per bolševikmetį tas 
sugebėjimas susilaikyti ne vieną 
sykį gelbėjo, o gal net ir išgel
bėjo. Ne vienas draugas ir pa
žįstamas nuėjo į nežinią tik to
dėl, kad kokio kvailio akyse ne-
prisivertė patylėti. Man nesusi-
gaudant, ką pasakyti, jis po va
landėlės tylos, vėl prašneko: 
"Manęs nesivaržyk. Aš nežinau 
kodėl, bet Gutienė užsispyrė, kad 
tu būtum sveikinimo komisijos 
pirmininkas. Jeigu nenori, sakyk, 
aš sutvarkysiu. Tik tas tegu pa

silieka tarp mūsų. Juk žinai, kaip1 

yra . 
Kai pasakiau, kad nenoriu, jis 

patarė nesirodyti salėje, kol bus 
komisija paskelbta, ir nuėjo. Ir 
sutvarkė. Ką nors kitą mano vie
ton įbruko. Gal net tokį, kuris 
tikėjo tuo sau apsaugą pasida
ryti, kaip ir daug kas anom die
nom. Dar ir dabar gale gerklės 
tebestovi labai nemalonus sko
nis, kai tą vasarą Panevėžy iš
girdau Pupų Dėdę, dergiantį pa
bėgusį prezidentą Antaną Smeto
ną ir jo Nepriklausomą Lietuvą. 
Ant stulpų buvo iškabinti gar
siakalbiai ir iš kiekvieno jis vem-
te vėmė savo "humorą". Niekada 
nebuvau Smetonos režimo rėmė
jas, jo pabėgimas irgi nebuvo 
prie širdies, net buvo sarmata, 
kad pats prezidentas taip pada
rė, bet už rusų tankų pasislėpu
sio Pupų Dėdės kvailiojimai 
sprangdino.. Ne tik sprangdino, 
bet visiškai skersai stojo, o tai 
nuotaikai nespėjus net susilpnė
ti, man pačiam buvo pakištas 
panašus darbas. 

Palikęs koridoriuje vienas, dai
riausi, kur galėčiau užsiglausti. 
Per tuos kelis mėnesius naujojo 
valdymo jau buvom pradėję už
sikrėsti nepasitikėjimu vienas ki
tu, nes visi baisieji įvykiai buvo 
rūpestingai slepiami nuo viešu
mos, visi suėmimai ir sunaikini
mai vyko naktimis, slapta, gi 
dienos metu per radiją ir laik
raščius liejosi viešas džiaugsmas, 
o mes patyliais šnibždėjom, kad 
tai savų išdavikų darbas. Tada, 
atsimenu, mane gulo dvejopas 
jausmas. Vienas buvo palengvė
jimas, kad nereikės viešai pagar
binti žmogžudžio. Iš tikrųjų ir 
šiandien negalėčiau pasakyti, ar 
būčiau prisivertęs. Galėjau su
sikirsti su ta pačia Gutienė ir ten 
pat, savo paties liežuviu nulauž
ti savo gyvenimą. Tai va, Kazy, 
jeigu ne tas žydas, kažin iš kur 
šiandien Tau laiškus rašinėčiau. 
Antras jausmas nepaleido, kad 
tas praeitų dienų gana geras bi
čiulis, nueis ir pasakys, kam rei
kia, gal ir tai pačiai Gutienei, 
Jankų esant vieną iš tų, kurie 
tebėra kupini buržuazinio raugo. 
Ėmė noras sėsti ant dviračio ir 
dumti namo. Bet ir vėl, kas bus 
pardūmus. Jeigu laikrodis jau 
prisisuko, tai ir prisisuko. Neti
kėjau, kad ateitų pasiimti iš čia, 

j būtų juodam darbui per daug 
viešumos, bet ir nenorėjau sto
vėti vidury koridoriaus. Toje pu
sėje buvo kambarys pravirom 
durim. Kyštelėjau galvą. Ant 
stalo buvo padėta popierių, o ki
tos durys ėjo tolyn. Pro ten tur
būt buvo galima nueiti užkuli-

sir. Čia buvo pati geroji vieta 
būti užkluptam Gutienės. Pasi
rinkau saugiausią vyrų išvie
tę. Su kuom su kuom, bet su ja 
čia tikrai nesusitiksiu. Pabuvau 
dvidešimt minučių ir vėl žvilg
terėjau į koridorių. Čia mano bi
čiulis (dabar žinau, kad tikrai 
buvo bičiulis) stovėjo ir žvalgė
si, lyg negalėdamas nuspręsti, 
kur manęs jieškoti. Priėjęs pasa
kė: "Gali būti ramus. Viskas su
tvarkyta, komisija jau paskelb
ta. Gutienė nelabai patenkinta, 
bet ką ji gali padaryti". Ką ga
lėjau daryti aš? Tik ranką pa
spaudžiau. 

Vėliau, toji pati Gutienė, anks
čiau visada tokia kukli moteriš
kė, gana iš viršaus paklausė, ko
dėl draugas Jankus taip labai pa
sivėlino į pirmą, tikrai laisvą mo
kyklų vedėjų susirinkimą. Reikė
jo suktis. Pamelavau, kad lipant 
į Molinės kalną (buvo tokia vie
ta ties Skirsnemune) nutruko 
dviračio grandinė, ir pėsčias tu
rėjau atsistumti ligi Jurbarko. 
Tai tik mažutis pavyzdys, kaip 
blaivios galvos žydas kartais ir 
lietuvį pagelbėdavo nuo kito ap-
kvaišusio žydo. Tokių atsitikimų 
galėtų papasakoti ne vienas lie
tuvis. 

Dabar kita pusė. Vokiečiai atė
jo su savo planais Jeigu rusai 
slinkte įslinko, tai tie atėjo su 
triukšmu atsiraitę rankoves. Tik
ri pasaulio viešpačiai. Kas tikrai 
seka komunistinių kraštų ir va
kariečių ekspansijos metodus, 
lengvai galėjo pastebėti nuosta
bų skirtumą. Komunistiniai kraš
tai patys į pirmą ugnį nelenda, 
bet visur naudoja vietinius žmo-

įnes. Tuo tarpu didžiosios Vaka
rų galybės vietinius išskiria ir 
nuvertina. Labai geras pavyzdys 
amerikiečiai Vietname. Jiems pie
tų vietnamiečiai buvo bailiai, ne
išmanėliai. Jie patys griebės vis
ką padaryt savo rankomis, tik 
kai buvo vėlu, pradėjo sukti gal
vojimą kitaip. Ir vokiečiai pana
šūs. Pirmomis karo dienomis te
ko įsišnekti su vienu pulkinin
ku. Atsimenu, pasakiau, kad da
bar vokiečiam daug kovoti nerei
kės. Reikia tik kitus aprūpinti 
ginklais ir koordinuoti. Sakiau, 
Lietuva tuoj duos du tris šim
tus tūkstančių karių, Latvija su 
Estija irgi neatsiliks. Kai tik kris 
Minskas, tuoj paskelbkit nepri
klausomą Gudiją, kritus Kievui 
— nepriklausomą Ukrainą. Kai 
užimsite Maskvą, skelbkite nepri
klausomą Rusiją. Su kiekvienu 
kraštu sudarykite atskiras sutar
tis, Sovietų Sąjunga kaip mat su
byrės, o po karo visoje toje sri-

(Nukelta į 3 pusi.) 

Šimto metg 
gyvenimas 

Vytauto Maželio 

Dailininkas AdomasV amas pasakoja 

JUOZAS PBUNSUS 

(Tęsonys i i praėjusio šeštadienio) 

Jau esame minėję apsčiai Varno litografi-
nių darbų. Ypač pedagoginės reikšmės turė
jo Prahoje akmenyje dail. Varno atlikti kū
riniai spausdinimui portretų Vyt. Didžiojo, 
Simano Daukanto, vysk. Valančiaus, Čiurlio
nio, 2emaitės, Maironio ir kitų, naudotų mo
kyklose. Vėliau, 1930 m,, dail. Varnas Kau
ne litografiniu būdu ruošė Vytauto Didžiojo 
portretą, su kurio atlikimu turėta daug 
sunkumų dėl stokos specialistų spaustuvė

je, dėl blogo akmens fotografiniam 
niui. 

spaudi -

Knygą iliustracijos 
Didelį knygos iliustravimo darbą dail. 

Varnas yra atlikęs, spausdinant A. Smeto
nos knygą "Pasakyta-parašyta". čia reikėjo 
vinječių ir, reikalaujant skubiai darbą atlikti, 
dailininkui teko šauktis net kitų, jaunesnių 
dailininkų talkos, su nuoskauda vieningumui. 

Taip pat Ad. Varnas yra iliustravęs A. 
Sabaliausko dainų rinkinį, sukurdamas vaiz

dus darželio, kanklių, skudučių. Tarp kitų 
Adomo Varno grafikos darbų minėtini jo ex 
librisai, emblemos įvairioms kultūrinėms or
ganizacijoms. Vyt. Didžiojo universiteto ant
spaudas, Lietuvos banknotų piešiniai, jo su
kurti pašto ženklai. Tai vis dailiai Varno at
likti taikomosios grafikos darbai. 

Vienas pirmųjų jo darbų išeivijoje buvo 
Ravensburge sukurtasis viršelis Bern. Braz
džionio knygai "Svetimi kalnai". Taip pat 
tremtyje yra grafiškai sukūręs visų trijų 
Lietuvos prezidentų portretus. 

— Amerikoje teko daryti bandymus šar
žų "trijų didžiųjų" — Trumano, Churchilio, 
Stalino, škicų — Sruogos, Jankaus, Dargio, 
prel. Albavičiaus, Santvaro, Jablonskio, Tu
mo, Smetonos. Taip pat nupiešiau šaržus mū
sų teatralų. Teko iliustruoti Lietuvių poezi
jos antologiją, — pasakojo Varnas. 

— Darant paskutinius šaržus, man buvo 
įdomu, kad nebūtų tikslių vaizduojamųjų as
menų veido linijų, o jie būtų sudaryti iš ju-
desinių bruožų, iš judesio linijų. Dar Kau
ne vienos meno parodos metu vokiečių oku
pacijos laikotarpy vienas kitatautis meno ži
novas, kritikas pasakė, kad mano portretuo
se* ir peizažuose yra daug judesio. I r manau, 
kad tai tiesa. Judesį mėgstu gyvenime ir kū
ryboje. 

Taip pat mane visuomet domina, kaip 
portretuose, taip ir šaržuose, žmonių psicho
loginis momentas. Prisimenu, kai teko piešti 
Vienožinskio portretą, jį vaizdavau tokį, ko
kį buvau pažinęs — linksmą, malonų žmogų, 
tačiau bepiešdamas pastebėjau jame tokio 
kietumo, grubumo, agrr-syvumo bruožų jo 
veide, ir tą įvedžiau j piešinį. Bet tai ne

reiškia, kad aš jo negerbiau, nemylėjau. Jis 
visada pasiliko mano draugu. Taip pat Ši
lingas man išsiskyrė savo ryžtu, ir jį pa
vaizdavau kaip "naujos idėjos gaidį". Lygiai 
ir Nagevičiaus šarže įvedžiau kreivas ran
kas, ką vėliau jam patvirtino rentgeno nuo
trauka. 

šiaip jau savo gyvenime buvau spau
džiamas daugybės darbų ir buvo sunku gi
lintis kuria viena kryptimi. 

— Nemanyčiau, kad grafika būtų mano 
pagrindinė sritis. Pačių šaržų ėmiausi, lyg 
bandydamas, eksperimentuodamas — kaip 

1939 metais buvo suruošta Adomo Varno darbų pa-
roua jo paties tevijkeje — Jonišky. Nuotraukoje ma
tome anos parodos paruošos darbus: kairėje pats 
dailininkas Adomas Varnas, salia jam taikine dali. V. 
Tarvydaitė Ir skulptorius H. Rudzinskas. Pra#jusl« 
metu gruodžio 2 d. V. Tarvydaitės rūpesčiu Kauno 
dailininkai taipgi gražiai paminėjo Adomo Varno 
100-taJl gimtadieni. 

visa tai išeis. Juk net prieš pradėdamas dai-
linininko kūrybinę karjerą, ketvertą metų 
svarsčiau, bandžiau, kol galutinai pasinešiau 
šia kryptimi. 

Man dar norėjosi sukurti Lietuvos kuni
gaikščių ciklą. Juk mūsų turimi jų atvaiz
dai yra skoliniai iš slavų, o labai reikėtų 
sukurti savus. Dar studentaudamas, buvau 
pradėjęs kurti tokius gyvenimo filosofijos 
meno karinius, iš jų ir diplomą gavau. 

Kai Varšuvoje mane nuskriaudė vienas 
Muenchene meno studijas baigęs dailininkas 
— girtuoklis, jau buvau nutaręs niekada ne
siimti meno kūrybos pragyvenimui sudary
ti. Septynerius metus ištesėjau, tik savait
galiais bekurdamas, bet paskui pastebėjau, 
kad tuo būdu mano meniškasis raiškumas 
blėsta ir tada giliau atsidaviau kūrybai. 

Dail. A. Varnas daug metų dėstė Meno 
mokykloje. Dėstė paišybą paskutiniame kur
se ir kompoziciją 

Tapydavo portretus, kurdavo teatrui de
koracijas. Kaip LJet.Enciklopedijoje pažy
mima, dail. Vamas yra iš viso sukūręs apie 
1280 aliejinės tapybos darbų. Iš jų didesnių 
ir vidutinio dydžio figūrinų kompozicijų apie 
20, portretų ir portretinio žanro kompozici
jų apie 170, gamtovaizdžių apie 1090. 

Su montesorininkais 
Paskutiniu metu Lietuvoje, stebėdamas 

savo žmonos darbą, Montessori metodu auk
lėjant vaikus, tuo pats labai susidomėjo. 
Vaikučiai, žmonos prižiūrimi, dirbo Varnų 
namuose. Pastebėjo, kad Montessori išvysto 
savarankumą. Jie atlieka ne tik, kas užduo
ta, bet patys imasi iliustruoti, kurti. 

— Pamaniau, — pasakojo Varnas, — kad 

http://Jacqu.es
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Kaltinimai ir apsikaltinimai 
(Atkelta iš 2 pal.) , liciją, kuri prik! aušo kiekvieno 

tyje Vokietija galės dominuoti. I * * * * * * P° l i c i!? s , v a d u i \ ° F. 
Visi iš karto sukilti nebesusitars. 
Jis tik nusijuokė. "Ar žinai, kiek 
reikia laiko iš tų puslaukinių pa
daryti gerus karius? Per tą laiką 
mes su savo kariais penkis kar
tus nueisim ligi Japonijos ir vėl 
sugrįžim. Ir niekam nebūsim sko
lingi", dar pridėjo. Tik vėliau, 
kai įstrigo į Rusijos purvynus ir 
sniegus, ėmė galvoti kitaip, bet 
jau buvo šaukštai po pietų. Tie 
"puslaukiniai" jau buvo panie
kinti 

Vokiečiai atsinešė savo planus 
ir patys ėmėsi vykdyti. Vienas 
tų planų buvo išnaikinimas žy
dų. Istorikams būtų geras uždavi
nys pasirausti po dar išlikusius 
nacių dokumentus ir sužinoti, 
kodėl jie sustojo pusiaukelėj. Kai 
užėjo, visur žydus naikino ligi 
paskutinio, o vėliau sustojo ir li
kučius sugabeno į Kauno ir Vil
niaus getus. Ir tose vietose, kur 
naikino, žmonėms nesakė, kad 
naikina. Visur leido gandą, kad 
varo darbams. Tik po visam vie
tos žmonės sužinodavo, kas at
sitiko. Ir žydai turbūt težinojo, 
kad varo darbams, gal dėl to 
taip mažai ir tepabėgo. Man pa
čiam dar prieš žydų naikinimą 
atsitiktinai teko susitikti su kele
tu tų planų vykdytojų. Gyvenom 
kaime netoli Raudonės bažnyt
kaimio. Buvo sekmadienis, lygiai 
savaitė po vokiečių užėjimo. 

ji Vidaus reikalų ministerijai < 
Kaune. Jis tik šyptelėjo. "Tai 
nieko nereiškia", pasakė. "Taip 
buvo, o dabar yra kitaip. Kai 
sugrįšim prie automobilio, paro
dysiu ir žemėlapį, kur dabar yra 
mūsų ribos". Tada man pirmą sy
kį dingtelėjo, kad vokiečiai per 
savaitę to nepadarė, kad jie iš 
anksto jau yra numatę, kaip Lie
tuvą išparceliuoti. Tą tada tik 
dingtelėjusią mintį patvirtino po
rą metų vėliau patekusi į rankas 
gražiai išleista didoko formato 
knyga "Aufbau im Osten". Kiek 
pamenu, toks buvo jos vardas. 
Dabar net negalėčiau pasakyti, 
kokiu būdu ji pateko į mano ran
kas, bet turėjo būti nedidelio ti
ražo leidinys, kad niekur kitur ne
teko jos užtikti, nei girdėti ką 
apie ją kalbant Joje kaip tik bu
vo planas visą kraštą suskirstyti 
po penkiasdešimt ir šimtą hekta
rų. Buvo keli planai gyvenviečių, 
trobesių, o šalia jų ir kumečių 
pastatėliai. Prie penkiasdešimt 
hektarų namelis vienai šeimai, 
prie šimtahektario ūkio namelis 
dviem šeimom. Labiausiai stebi
no, kad prie kiekvieno namelio 
buvo tvartas ožkai. Aš net ne
beatsiminiau, kada Lietuvoj net 
ir neturtingi žmonės laikė (jei
gu kada laikė) ožkas, o vokie
čių plane buvo numatyta Lietuvos 
darbininkiją apožkinti. Tada, 
kalbėdamas su Tilžės policinin-

U mcad ^J\azok azokaA 

Frontas jau buvo toli rytuose, 
net ir pasilikėlių rusų nebebuvo 
matyti. Nuėjom į bažnyčią, pir
mą sykį po daugelio sekmadie
nių be baimės, kad vėliau iš 
partorgo gali išgirsti priekaištų 
ar net grasinimų, kad mokyto
jui taip elgtis nevalia. Po pa
maldų nusileidom pakalnėn 
(bažnytėlė buvo ant kalno) ir 
prie valsčiaus radom trejetą ar 
ketvertą vokiečių, mėginančių su
sišnekėti su juos apstojusiais žmo
nėmis. Užkalbinau. Jų vyresny
sis (turbūt buvo policijom pus
karininkis) apsidžiaugė, kad ra
do su kuo gali susikalbėti. Pasi
sakė esąs iš Tilžės policijos, pa
aiškino, kad Raudonė ir didelė 
žiemvakarių Lietuvos dalis jau 
yra priskirta Tilžės policijos te-
ritorijon. Mėginau paaiškinti, 
kad toji teritorija turi savo po-

ku, to nežinojau, o jeigu ir bū
čiau žinojęs, vargu ar būčiau ma
tęs prasmės dėl to su kažin ko
kiu policininku, nors ir daug val
džios rodančiu, aiškintis. Jis no
rėjo viską matyti. Apžiūrėjom pi
lį, su šiaudų priklotais iš len
tų sukaltais gultais, spygliuo
tom vielom aptvertą ir viduj ge
rokai apnaikintą parką. Čia nuo 
praeito rudens stovėjo raudono-
nosios armijos gaubicų pulkas, ir 
policininką stebino, net tikėti ne
labai norėjo, kad mes tegalėjom 
susitikti tik su pciitikrukais, pa
matyti vieną kitą karirr'nką, o 
visi kiti buvo laikomi už spyg
liuotų vielų. Tik rytą penkt, ir 
vakare vienuoliktą valandą su 
daina buvo varomi į Nemuną 
praustis. Ir vieną sykį ir kitą pa
tamsiais. 

(Bus daugiau) 

PIENĖ 

Ant tavo kapo žydi pienė 
Ir laukia vėjo. Laukia vėjo 
O tu buvai juk vėjas, 
Gal vėtra, gal audra? 
Dabar, kai jau tavęs nėra. 
Prisimenam — 
Kitiems nešei palaimą, 
Supūsdamas lapus, 
Kitus tu iš šaknų išrovei. 
Atverdamas kapus 

O pienė žydi, noksta, laukia vėjo, 
Neklausdama, kas buvo, kas praėjo 

MANO ŽEMĖ 

Stebėtinai graSi manoji lemi: 
Saulės numylėta, 
ašarom išprausta, 
krauju išpirkta, 
dainomis apdainuota — 
mano žemė. Mano žemė! 

Ir kai aš taip kalbu, 
girdžiu, kaip nesuskaitomos kartos 
kartoja tuos pačius žodžius — 
Mano žemė, mano žemė! 

Vaizduojuosi laikus, 
kai nieks tos žemės nežinojo, 
kai buvo ji tik dirvonuojanti Dievo dirva, 
menu ir tuos, kurie ją grobė, 
senuosius jos vaikus užkasę po velėna, 
ir jie, ir jie tą patį vis kartojo — 
mano žemė, mano žemė! 

Ir taip per šimtmečius, lavonais nuklota, 
ji ėjo pakaitom iš rankų į rankas, 
ir nugalėtojai, ir tie, kurie suklupo, 
kartojo tuos pačius žodžius — 
mano žemė, mano žemė! 

Dabar, kai trempia vėl ją svetimieji, 
aš spaudžiu saują jos prie lūpų ir akių 
ir alpdamas kartoju — 
mano žemė, mano žemė! 

Staiga, kaip žaibo ištiktas minties, 
aš klausiu jos ir jūs visų — 
žeme, kieno tut Kieno tu, žemef 

DIEVAI 

Kol buv^t rūstūs ir grėsmingi, 
kol valdėt žemę pykčiu ir žaibais, — 
jūs buvot visagaliai, jūs buvote galingi, 
ir mes drebėjome prieš jus> dievai! 

Bet kai mes baimę iškeitėm į meūę 
ir ja pradėjom gundyt jus, — 
ak, jūsų dieviškas dangus 
jums pasidarė nuobodus ir ankštas. 

V i n c a s K a z o k a s , poetas ir žurnalistas, redaktorius, vertėjas ir vi
suomenininkas, gyvenantis Australijoje. Šiemet sausio 15 d. suėjo jam 60 
metų. Jubiliato nuotrauka padaryta Vytauto Maželio praėjusių metų vasara, 
kada Vncas Kazokas lankėsi Siaurės Amerikoje. Jo eilėraščių rinkinys 
"Sapnų pėdomis" išlefctas 1953 metais. Šiaip Vinco Kazoko poezijos pluoštai 
buvo atspausdinti metraščiuose bei antologijose: "Tremties metuose" (1947). 
"Lietuvių poezijos antologijoje" (1950), "Australijos lietuvių metraštyje" 
(1961), "Lietuvių poezija išeivijoje 1945-1971" ir periodinėje spaudoje. Aust
ralijoje nuo 1961 metų redaguoja savaitraštį "Mūsų pastogė" ir reiškiasi 
visuomeninėje — kultūrinėje vietos lietuvių vefldoje, būdamas Australijos Lie
tuvių Bendruomenės krašto tarybos nariu, valdybos v. pirmininku, Kultūros 
tarybos pirmininku. Sidnėjaus Plunksnos klubo pirmininku. Lietuvių kalbon 
jo yra išversti; A. Koestlerio "Nulis ir begalybė", A Gide*© "Sūnus, palai
dūnas", F. Dostojevskio "Didysis Inkvizitorius" (i* "Brolių Karamazovų"), 
F. Tunmermanso "Kaimietiškoji psalmė". Vinco Kazoko 60 metų sukakties 
proga šiandien čia spausdiname pluoštą jo eilėraščių. 

Ir jūs atėjote pas mus. 
Mes statėm jums namus, 
mes rengėm jus ir sotinom. 
Ir kai jūs tapote tiktai globotiniai, 
mes ėmėme jumis nebetikėt... 

Dabar jūs stovite prieš mus stabais 
ir laukiate beviltiškai aukos... 
O mes, jums metę žvilgsnį paniekos, 
išeiname jveškot naujų dievų — 
galingų ir gyvų 

AKLIEJI 

Gerai, kad mes tavęs nematom, 
gerai, kad tu išleidai mus aklus. 
Ir tik aukštyn nukreipę vyzdžius negyvus, 
mes klaidžiojam po begalines platumas 

dangaus erdvių juodų 
ir juokiamės. Ir tūkstančiais vardų 
tau kalbame: ar tu, 
ar tu matai, kokie mes esame laimingi, 
ir kaip išdidūs, nors akli! 
Ir amžinos šviesos kaitriajam troškuly 
įkaitinam tamsoj sustingusias 
savas akis. Tada jos spindi saulėmis, 
tada jos nušviečia erdves 
ir tokius uždega žvaigždynus. 
0 mes, tavos šviesos niekuomet nepažinę, 
savajam aklume 
susikuriarn svaigius sapnų pasaulius 
ir gundom jais tave — 
Ateik ir būki aklas kaip ir mes! 

SAPNAS 

Aš sapnavau 

Ten buvo didelė ir neaprėpiama žmonių minia, 
minia grėsminga ir baisi, kaip vandenai, 
kurie įaudrinti grūmoja mažai salai, — 
minia, išalkusi taikos. 

O aukštumoj stovėjo Jis, nuliūdęs ir išbalęs. 
Taip. Jis. Aš pažinau. Jis buvo tas, 
kuris sutramdė šėlstančias audras 
ir vienu mostu privertė marias nurimti. 
Ar ir dabar jis vėl jėgų suras 
ir sutramdys įkaitintąją minią, 
išalkusią ne duonos, o taikos f 

Tada Jisai rankas pakėlė, 
ir didis, didelis šešėlis, 
lyg milžiniškas kryžius krito ant žmonių galvų 
ir jas kaip vdrpas palenkė žemyn. 
Ir tarė Jis: 
Klausykite: štai, aš skelbiu jums taiką! 
Ne meilę, ne! Ak, nebijokite — skelbiu jums 

taiką: 
Užmuškite visus, 
kurie brandina karo mintį, 
užmuškite ir tuos, 
kurie pakyla gintis, 
užmuškite visus, kurie kardu 
išeina skelbti tiesą, 
užmuškite ir tuos, kur Viešpaties vardu 
jums neša naują šviesą. 
Užmuškit tuos, kurie išeina pavergtų vaduoti, 
užmuškit tuos, kurie jums žada laisvę duoti. 
Štai, jums taika! Štai mano paskutinis žodis. 

Ir jis nuėjo, nepalikęs pažado, 
anei išganymo, nei prakeikimo 

LAIŠKAI 

Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
kuriuos mes rašome 
krauju ir ašarom. 
Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
kuriuos į paštą nešame be adreso 
ir laukiame, ir laukiame atsakymo... 

Ir nesulaukę rašom vis ir sakome, 
kad jos bus išgirstos ir išklausytos — 
Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
krauju ir ašarom rašomi 
ir siunčiami be adreso 

• 

vežti į Sibirą su viena dukterimi, kitų duk
terų nebuvo namie, tai jų neišvežė. Pas j a s 
ir nuvažiavo Varnai. Pažymėtina, kad Šilin
gai daugelį paveikslų, jų tarpe ir Varno pieš
tą šilingienės tėvo J. Bytauto portretą, bu
vo nuo okupantų paslėpę kalnelyje buvusioje 
duobėje, kur jie ir sunyko. 

Šilingaitės, artėjant okupantams bolševi
kams, nusprendė bėgti. Prie jų prisijungė ir 
Varnai. Į didžiulį porinį vežimą buvo pakin
kyti du arkliai. Susidėję kiek daiktų, šilin
gaitės ir Varnai išvyko į Vakarus. 

visa tai būtų galima taikinti ir suaugusiems. 
Studentai ant langeliais braižyto popie

riaus piešė ornamentus. Paskatinau bandyti 
tuos ornamentus išplėsti, savarankiškai dirb
ti. Studentai įsismagino ir vieton reikalau
jamų per semestrą sukurti keturių darbų, 
išplečiant jų kūrybinę laisvę, jie padaryda
vo dvigubai ir trigubai daugiau darbų. 

Susidomėjęs, prof. Varnas ėmė kurti mon-
tesorines mokslo priemones, kurti stalų, kė
džių ir kitų reikmenų projektus — lazdytes, 
bokštukus, geometrines figūras. Visa tai bu
vo nusiųsta į Nicą, kur buvo kursai, vado
vaujant dr. MontessorL Ji labai gėrėjosi Var
no darbais, sakydama, kad čia menas, su
jungtas su pedagogika To jinai jiješkojusi 
visą gyvenimą ir tik dabar pamačiusi. Ji net 
pasiūlė tarptautinius Montessori kursus su
šaukti Kaune, stebint darbą Varnų namuo-

Dar daugiau persiėmęs Montessori meto
dais, Varnas prancūzų kalba paraše paskai
tą: "Piešimas Montessori mokykloje". Tą pa- • 
skaitą perskaitė montesorininkų suvažiavi- g 
me Amsterdame. Pati dr. Montessori po pa- « 
skaitos dėkojo, kad atsiranda ir kitose tau- p 
tose kūrybingų žmonių, kurie padeda jos me
todą vystyti. 

l igi pat pasitraukimo iš Lietuvos dail. 
A. Varnas profesoriavo Meno mokykloje, vė
liau pavadintoje Meno institutu. 

Pabėgėlis 

Plėšikų peršautas prof. Varnas vis buvo 
reikalingas geresnių sąlygų sustiprėti. Iš Kau- l t w „ « . , , p„ A d o m o varno parodo, atidarymo 
no Varnai i š v y k o į St. Šilingo dvarą prie Joniškyje: dail. V. Tarvydaitė ir dail Adoma*. Var 
Nemuno, priešais Veliuoną, šilingai buvo iš- na*. 

Važiavo visą dieną. Sustojo nakvoti pas 
ūkininką ties Jurbarku. 

Kitą dieną prof. A. Varnas nusprendė, 
kad jis negali trauktis iš Lietuvos. Nutarė 
grįžti, pasislapstyti kurį laiką, o paskiau 
tikėjosi, kad bus ramiau. 

Bandė grįžti. Tačiau frontas buvo pasi-
stūmęs, grįžti nebuvo įmanoma. Atsiskyrus 
nuo Šilingų vežimo, ir trauktis buvo sunku. 
Tai kurį laiką blaškėsi pafrontėje. Varnas 
nupiešdavo kareiviams piešinėlių, kuriuos jie 
dėdavo į laiškus, už tai gaudavo iš jų mais
to. Pamažu pasiekė ir Paprūsę. 

Cia sutiko vieną rusę, kuri Varnus nuve
dė prisiglausti į vokiečio ūkį. Jiems vokietis 
ištaisė vakarienę, o rusė užleido savo lovą. 
Nakčia rusė ėmė klausinėti Varnienę, kaipgi 
iš tikrųjų, ar yra Dievas. Varnienė karštai 
jai įrodinėjo, kad yra. Rusė pritarė, kad ir 
jos motina tą patį mokė. 

Bebėgdami Varnai įsigijo asiliuką ir dar 
susigavo palaidą arklį ir jau važiavo dveje
tu, arkliui traukiant, asiliukui sustojant 

Pakeliui daug padėjo dail. Pautienius. 
Kartą, stingant pašaro arkliams, labai apsi
džiaugė kely radę maišą avižų. Vokietijoje 
įstengė šiaip taip įtilpti j traukinį ir išva
žiavo į Drezdeną, kur rado vietos viešbuty. 
Deja, neturėjo dokumentų. Traukiniu nuva
žiavo į Berlyną apsirūpinti dokumentais. Ber
lynas tuo metu buvo taip bombarduojamas, 
kad Varnai apie tris dienas išsėdėjo slėptu
vėje. Bet vis dėlto pavyko gauti pabėgėlių 
dokumentus. 

Grįžę į Dresdeną, susirašė su dail. A. Sta-
neika, kuris buvo Ravensburge. Dail Sta

nciką pakvietė persikelti į jų miestą. Vos jiems 

išvažiavus, prasidėjo tas baisusis Dresdeno 
bombardavimas. Varnai, kiek pavažiavę, 
matė degantį miestą. 

Ravensburge Varnams buvo parūpintas 
butas pas senukus vokiečius, čia pasiliekant 
ilgesnį laiką, Varnui teko pirmininkauti sto
vykloje. Jam daug padėjo prancūzų kalbos 
mokėjimas. Ėmė piešti įvairius paveikslus, 
kuriais susidomėjo prancūzai karininkai. Pa
veikslus mainydavo į maistą, leisdavo Var
nams gauti maisto iš specialios kariuomenės 
parduotuvės. Apie 12 Varno peizažų, mies
to vaizdų buvo nusiųsta į Pirenėjų kalnus, 
kur tie prancūzai turėjo savo klubą. 

Pirmininkaudamas stovyklai, Varnas rū
pinosi lietuviškų mokyklų suorganizavimu. 
Pavyko taip gerai, kad net prancūzai, at
vykę inspektuoti, pagyrė, sakydami, kad ir 
jiems tokias mokyklas liūtų gera turėti. 

Į Ameriką 

Ravensburge Varnai gaudavo iš Ameri
kos nuo lietuvės kazimierietės sesers Perpe-
tuos siuntinių. Pradėjo rašyti ir Viktorija 
bei Bronius Tūbeliai. Jie Varnams ir atsiun
tė kvietimą atvykti į JAV. Pavyko gauti vi
zas, ir Varnai laivu 1949 m. atvyko į Ame
riką. 

Pasakodamas apie tai. Varnas atnešė šar
žą kapitono to laivo, kuriuo plaukė. 

Pradžioje gyveno pas Tūbelius. Besirū
pindamas pragyvenimu, piešdavo paveikslus, 
portretus. Buvo priimtas į vieną meno gale
riją restauruot susenusius, sunykusius pa
veikslus. 

Plintant pažintims, atsirado daugiau pa
reikalavimų piešti portretus. Vėliau apsigy

veno viešbuty. Varnai su savo globotine D. 
Petrutyte turėjo tik vieną kambarį, kuris 
dailininkui tarnavo ir kaip ateljė. Čia, trejetą 
metų studijuodamas kostiumus ir kitas ap
linkybes, nutapė Mindaugo vainikavimo pa
veikslą, kurį buvo užsakęs kun. A Linkus. 
Paveikslas buvo 1955 m. išstatytas parodom. 
Po kun. Linkaus mirties paveikslas atiteko 
vienam velionio giminaičiui, ir dabar lietu
viškai visuomenei nematomas. 

M. Varnienė 4.5 metų dirbo fabrike. Su
sirgo širdimi, ir po to į fabriką nebepriėmė. 
Su Varnais lyg vienon šeimon sutapusi D. 
Petrutyte irgi dirbo fabrikuose. Iš to darbo 
susidarydavo pragyvenimas. Ir pats Varnas 
už savo kūrinius gaudavo paramos. 

Parodose 

Daug šilimos į Varnų gyvenimą įnešė 
1955 m. individuali dail. paroda Marijos 
aukšt. mokyklos erdvioje salėje. Daug nuo
širdumo parodė seselės kazimierietės. 

1969 m. Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje buvo atidaryta dail. Adomo Varne 
jubiliejinė paroda, minint jo 90 m. amžiaus 
sukaktj. Atidarymo dieną parodą aplankė 
apie 150 žmonių. Jų tarpe ir vysk. V. Briz-
gys. Sukaktuvininką dailininką savo kalba 
pasveikino dr. J. Jerome, gėrėdamasis jo kū
rybos laimėjimais. Dail. M. Šileikis iškėlė 
dail. A. Varno įnašą dailės srityje: per savo 
ilgą kūrybinį laikotarpį dail. A. Varnas yra 
sukūręs apie 1300 aliejinių paveikslų ir portre
tų, daugiau kaip 500 grafikos darbų ir dau
gybę meninių apybraižų-škicų. 

(Bus daugiau) 
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Dailininkui V. Vizgirdai sukako 7 5 
Dailininkui Viktorui Vizgir

dai, vienam iš žymiausių mūsų 
vyresniosios kartos dailininku 
Amerikoje, vienam iš moderniųjų 
ARS grupės dailininkų kolekty
vo steigėjui nepriklausomoje Lie
tuvoje, dailės dalykų dėstytojui 
Lietuvos ir tremties meno 
mokyklose, nepaliaujamai kūru
siam ir aktyviai dalyvavusiam 
lietuvių ir amerikiečių meno gy
venime Bostone kone per tris de
šimtmečius, sukako 75 metai. 
Viktoras Vizgirda gimė netoli 
Kauno 1904 metų sausio 14 dieną. 

Štai kelios ištraukos iš enciklo
pedijų, apibūdinančių Viktoro 
Vizgirdos kūrybą. 

'•Vizgirdos kompozicijos (pei
zažai, natiurmortai, portretai) 
pasižymi, pirmiausia, intensyvu
mu ir spontaniškumu. Tačiau 
abi savybės turi griežtai indivi 
dualų pobūdį. Dailininko inten 
syvumas neapsiriboja vien tik 
stiprių spalvinių kontrastų saikiu 
panaudojimu bei drąsiu kontūra-
vimu, kai to reikalauja tapybinė 
logika, bet ta ip pat ir savotišku, 
jam vienam būdingu sugestyvu
mu, priverčiančiu žiūrovą pirmą
ją kontakto akimirką išgyventi 
paveikslo visumos dramatinę į-
tampą ir gelmę" (Lietuvių en
ciklopedija, XXXIV t., 427 psl.). 

"Natiurmortuose dominuoja 
liaudies skulptūros, keramikos, 
gėlių motyvai. Savita Vizgirdos 
tapyba pagrįsta lietuvių liaudies 
dailės ir postimpresionistinės dai
lės principais. Paveikslų spalvos 

Dailininkas Viktoras Vizgirda 

Nauji leidiniai 

Viktoras Vizgirda prie savo tapybos darbų Adomo Galdiko galerijoje, New Yorke Nuotr. Vytauto Maielio 

intensyvios, daugiausia kontras- Į promise between design and color. I Angeles) Šeima ir draugai su-
potėpis sodrus, ekspresy tingos, 

vus" (Mažoji lietuviškoji tarybi- j 
nė enciklopedija, 3 t., &18 p s l ) . ] 

"Strongly characteristic are 
his color preferences, tending to-
wards contrasting patches of 
green-blue and red-brown hues 
of high intensity. His strokes are 
full and expressive. Color rather 
than form of depicted objects 
constitutes his principai mode of 
expression. Only in certain se-
lected cases, most often in port-
raits, does he search for a com-

But even then it is color that 
determines the finai character of 
the work" (Encyclopedia Lituani-
ca, VI t , 190 psl.). 

Šiuo metu dailininkas su žmo
na ištisą mėnesį viešėjo jų sū
naus šeimoje Kalifornijoje, ta 
proga lankydamas senus draugus 
ir pažįstamus bei įvairias vietas 
Padriko pakrantėje. Kaip tik jubi
liato gimimo dieną, sausio 14-ją, 
egzotiškoje Thousand Oaks vie-

i tovėje (apie 40 mylių nuo Los 

ir įteikė sveikinimų ir linkėjimų 
puošnų veikalą, geroje nuotaiko
je perskaitydamas ten jo sukur
tus rubajatus. 

Pobūvio dalyviai negalėjo su
silaikyti neuždainavę jubiliatui 
ko garsiausio "Valio!". T a pačia 
proga solistė Stasė Pautienie-
nė leido pasiklausyti juostos, kur 

ruošė pobūvį dailininko sukak
čiai paminėti bei jį pagerbti, kur 
susirinko kelios dešimtys svečių, 
daugiausia iš jaunesniosios lietu
vių losangeliečių šviesuomenės. 

Sukaktuvininko pagerbimo ir 
jo darbų įvertinimo programą at
liko betgi du vyresnieji. Jo senų 
laikų pažįstamas Bronys Raila i buvo prieš tai įrašytas Amerikos 
plačiau apibūdino Vizgirdos į-
našą, vaidmenį ir vietą lietuvių 
modeminio meno raidoje, o Ber
nardas Brazdžionis visų dalyvių 
vardu ir su jų parašais paruošė 

Balsui jos pasikalbėjimas su dai 
liniriku Vizgirda apie jo įspū
džius, besilankant Amerikos va
karuose, dieną Meksikoje ir apie 
susitikimus su draugais. krp. 

• Stasys Santvaras, RUBAJA-
TAL Septintoji lyrikos knyga. 
Viršeli ir leidinio iliustracijas 
darė dail. Vytautas K. Jonynas. 
Išleido Juozas Kapočius 1978 m. 
Knygos apdaila rūpinosi Kazys 
Simanavičius. Atspausdinta 1000 
egz. Kaina — 7.50 dol. Spaudė 
Lietuvių Enciklopedijos spaustu
vė, 395 W. Broadway, So. Bos
ton, M A 02127. 

Jubiliejini 75 metų amžių per
kopęs Stasys Santvaras toli gražu 
neleidžia savo plunksnai rūdyti. 
Štai pamečiui net dvi jo poezi
jos knygos: 1977 metais pasirodė 
rinkinys "Dainos ir sapnai", o 
praėjusių 1978 metų, galima sa
kyti, pačiomis paskutinėmis die
nomis pamatėme vėl naują jo ly
rikos knygą — "Rubajatus". 

Su nuostaba žiūrime į šiais 
laikais tikrai sizifišką Stasio 
Santvara užmojį — rubajatų for
ma parašyti visą 182 psl. knygą 
ir į ją sudėti 337 rubajatus. Tai 
yra beveik tas pat, kaip užsimo
ti lietuviškomis tercinomis sa
vaip perkurti Dantės "Dievišką
ją komediją". Ar įmanoma? Ir 
kokia prasmė? 

Rubajatai buvo ir yra persų 
lyrikos aukso amžiaus — dvylik
tojo šimtmečio kūryba. Ta i be 
galo ištobulintos formos keturių 
eilučių vienaposmis, kuriame 
aiškia, beveik aforistine sąvoka 
ir n e kartą šaipokiška fraze iš
sakoma dažnai tragiška a r tragi
komiška' žmogaus egzistencija 

SAI 
STASYS m 

ĄJATĄl 

meniškas bėdas vargu ar galės 
pasiekti skaitytojo širdį kaip to-> 
bulieji persiškieji posmai 
meistriškumas spindėte 

kurių; , 
spindi 

;>1 

Netekome laisvės kovų istoriko pulk. Kazio Ališausko 
Turint minty Lietuvos kelią j smarkiai retėja, o kovas liečian-

į laisvę ir 1918 metais atkurtą j čių istorinių archyvų likimas ir 
nepriklausomybę, tenka susidurti į išlikimas Lietuvoje yra daugiau 
su laiks nuo laiko išnyrančiomis 
savotiškai kraštutinėmis nuomo
nėmis. Vieni rašo ir sako, kad 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomy
bę iškovojo vien kardas, atseit 

—ginklo jėga. Kiti gi tvirtina, 
kad mūsų tautai laisvę atnešė 
vien rašto plunksna, atseit 
kultūrinė pastanga. Mūsų many
mu, reikėjo abiejų: ir kardo, ir 
plunksnos. Todėl lygiai gerbtini 
ir kardo, ir plunksnos žmonės, 
jeigu tik jie nesavanaudiškai at
liko savo pareigą, o dirbdami sa
vo srityje, buvo naudingi tautai. 

Tačiau mažai turėjome žmo
nių, kurie tėvynės labui lygiai 
puikiai valdė ir kardą, ir plunks
ną. Tokie yra verti dvigubai di
desnio dėmesio, o jų netekimas 
taipgi yra dvigubai skaudesnis. 

Šitoks mūsuose retas kardo ir 
plunksnos žmogus kaip tik buvo 
š jn . sausio 16 d. Chicagoje mi
ręs pulk Kazys Ališauskas, su
valkietis, gimęs 1898 m., iš gim
nazijos suolo išėjęs savanoriu į 
beatsikuriančios Lietuvos kariuo
menę, 1919 metais baigęs Karo 
mokyklą, o pakeltas karininku, 
dalyvavo nepriklausomybės ko
vose su rusais - bolševikais, ber
montininkais ir lenkais. Už su
manumą ir drąsą kautynėse ap
dovanotas Vyčio kryžiumi. Pasi
baigus laisvės kovoms, ir toliau 
pasiliko kariuomenėje, lektoria-
vo Karo mokykloje, kariniais 
klausimais rašė spaudoje, ypač 
kreipdamas dėmesį į laisvės kovų 
istoriją. 

Pokario metais išeivijoje daug 
talkino iŠleistajai Lietuvių En
ciklopedijai, būdamas jos karo 
skyriaus redaktorium. Kapitali
nis K Ališausko plunksnos dar
bas yra "Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės 1918 - 1920", I 
t (1972). 

Su dideliu istoriko įžvalgumu 
ir ofjektyvumo šiame tome yra 
istoriškai aprašyti mūsų kariuo
menės karo veiksmai prieš bol
ševikus ir bermontininkus 1919 
metais. Ta i didelės svarbos vei
kalas, parašytas kaip tik laiko, 
kada gyvieji kovų liudininkai 

negu netikras. 
Sakoma, jog kiekvienam isto

rikui nėra lengva būti visiškai 
objektyviu, kai reikia vaizduoti 
savo tautos santykius su kaimy
nais, galbūt padariusiais istoriko 
tautai ir nemažai blogo. Tačiau 
dar sunkiau karų istorikui kariui, 
kai reikia būti ištikimu istorijos 
mokslui, objektyviu net tiesiogi
niam savo priešui, su kuriuo 
kautynėse buvo, galima sakyti, 
asmeniškai sukryžiuoti kardai. 

Pulkininkas Kazys Ališauskas 
buvo vienas iš tų ištikimųjų tiek 
savo tautai, tiek istorijos objekty
vumui. Kaip jam buvo 6varbu vi
sus duomenis kruopščiai ir sąži
ningai patikrinti ir bent iš kelių 
sujieškotų šaltinių darytį galuti
nę savąją išvadą, čia rašantis tu
rėjo progos pats įsitikinti. Kai 
prieš dešimtmetį buvo suėję 50 
metų nuo mūsų nepriklausomy
bės kovų, pulk. Kazys Ališauskas j 
"Draugo" kultūriniam priede pa- Į 
rašė tris išsamias studijas apie 
kovas su bolševikais, bermonti
ninkais ir lenkais. Anie velionio 
darbai savo istoriniu pobūdžiu ir 
apimtimi yra tikrai tokie vienin-! 
teliai visoje mūsų spaudoje. Suta
rus principiniai studijų parašymą 
rankraščių įteikimo datos iš anks
to negalima buvo tiksliai nusta
tyti, kadangi autorius kiekvieno 
fakto patikrinimui vis turėjo po 
ranka turėti bent kelis Šaltinius. 
Laiškais jam reikėdav.o bombar
duoti daugelį žmonių bei biblio
tekų, o šioms nesiskubinant at
sakyti, tekdavo ir ilgiau sutarto 
straipsnio palaukti, nes autorius 

nesutikdavo rašto skelbti, kol tas 
ar kitas faktelis nėra patikrintas i j a o n y s t ė s k a r į { m i škų m e t ų 

Dailės parodos 
Skulptorės Elenos Kepalaitės 

darbų paroda at idaroma vasa
rio mėn. 3 d. Phoenix galerijoje, 
30 VVest 57 St., N e w Yorke. Paro
da galerijoje vyks iki vasario 22 
d. Kaip pati galerija savo biule-

j tenyje informuoja, Elena Kepa-
laitė čia ir toliau vysto savo at-

į radimus geometrinėse formose. 
Tai simbolinio pobūdžio bronzos 
skulptūros, natūraliai išsivysčiu
sios iš ankstesnio piešinio, pilnos 
ekspresijos ir architektūrinio brai
žo. 

Audriaus Plioplio darbai išsta
tyti "Contemporary Washington 
Artists" parodoje, Washington 
Project for the Arts patalpose, 
1227 G Str., N . W . , VVashington, 
D. C. Paroda tęsis iki sausio mėn . 
pabaigos. Taipgi jo darbai yra 
šiuo metu rodomi T h e Electric 
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žemėje. Poezijoje išradingas, for
mai jautrus, filosofuojantis ir j ir šitokių posmų 
ironizuojantis ano meto persas' 
rubajatuose pasiekė kone rytie
tiškos poezijos viršūnę, asmeniš
kąjį širdies graudulį ir džiaugs
mą, paversdamas bendražmogiš-
kais. 

Stasio Santvara šiandieninės 
pastangos visa tai pasekti ir ruba
jatų forma išsipasakoti savo as-

net geruose vertimuose anglų ar 
vokiečių kalba. Stasio Santvara 
rubajatuose to formos ir minties 
trykštančio gaivumo nėra, kury- ' 
binį polėkį nustelbia į bendra- ^ 
žmogišką plotmę poetiškai ne 
pakylėtas tekstas, pėduojamas 
gana gruoblėtomis eilutėmis: 

Žmogaus išradingumui 
Dievas nedavė ribų: 

Jis dulkę skaldo ir sau galvą 
prižeria keistų šrvubųtbU 

Pawzrgus žemė, regis, nepakels, 
žmogaus gudrųbių^^ 

Bet jis ir savo išmislams jau •' 
renčia tūkstančius grabui .3 

(107 psl.)^.\ 
O taip norėtųsi daugiau nors -

ĮffOt 

Ar tu gimei anksti, ar tu gimeiorrr 
vėlai — 

X nebūtį išneš tave šventi ar 
nusikaltę angelail 

Antros jaunatvės nenupirks 
vargdieniai, 

Bet jos negaus ir turtais 
apsikrovę asilai. (51 psl.). 

Filmų įvairumai 
STASE S£M£MEN £ 

"AtrrCMN SONATA" y ra meist
riškai pastatytas filmas, giliai su
krečiantis ir ilgai atmintinas. Šis 
filmas yra ypatingas, bet ne dėl to, 
kad jį parašė ir surežisavo genia
lusis Ingmar Bergman, iš kurio 
mes pripratę sulaukti t ik pečių 
šauniausių, meniškai ir profesiona
liškai pastatytų filmų. Ir ne dėl to, 

Pulk. Kiey* Aliteoskas (1898. m. 2t — 1§7». L 16) 

visu šimtu procentų. Tai sąžinin
go ir tikro istoriko pavyzdys. Kai 
kiek vėliau suėjo 50 metų nuo 
Klaipėdos krašto išvadavimo. 
pulk.KAlišauskas "Draugo"kul 

tus, velionis Kazys Ališauskas at
mint inas dar ir dėl to, kad tai 
buvo žmogus, neturėjęs jokios 
piktybinės minties kito žmogaus 
adresu. Prisimenu taipgi jį kaip 
Karo mokyklos lektorių iš savo 

Psi
chologiškai gal ir pateisinama, 
kad visus mūsų tenykščius virši
ninkus laikėme, linksmai kal
bant , savo "priešais". Bet tik jau 
ne pulk. Kazį Ališauską. Ir ne dėl 

lū r i n j fm fSfį f 1 p a r a f į į " !to, kad jis Karo mokyklos auklėti-čią Klaipėdos krašto atvadavimo 
kovų istoriją, iškeldamas daug 
kam lig šiol visai nežinotų faktų. 

Kada šiandien lietuviškoje 
mūsų visuomenėje tiek daug ne-
atlyžtamo rūgimo vienų prieš ki

niams nuolaidžiautų. Anaiptol! 
Tačiau ji kaip nors "apstatyti" 
arba jo dėstomo dalyko neišmok
ti patiems būtų buvę gėda. 

Jau keliolika metų velionis čia 

reiškiasi sostinės dailės gyveni
me. Ankstesnėse parodose jo iš
statyti darbai susilaukė meno kri
tikų dėmesio VVashingtono spau
doje. 

DaiL V. Lukas 
ruošia knygą 

Dail. Vincas Lukas daro make
tą Juozo Prunskio knygos "Sibiro 
lietuviai*', ruošdamas ją spaudai. 
Knyga sudaryta iš Vakarus pa
siekusių tremtinių atsiminimų, 
iš gautų iš Sibiro laiškų ir iš 
daugybės Sibire darytų nuotrau
kų. Knygą leidžia Amerikos Lie
tuvių biblioteka. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Chicagoje negalavo ir ilgai bei •SKAUTŲ AIDAS, ISTtS m. 
sunkiai sirgo, vis nemesdamas \ lapkričio mėn. Oficialus Lietu-
plunksnos iš rankų. Prieš dauge- Į vių skautų są jungos organas. 
lį operacijų atėjęs į "Draugo" re- j Leidžia LSS T a r y b o s Pirmąja, 

Redaguoja Sofija Jelionienė, 
6111 S. California Ave., Chica-
go. 1L 60629. Administruoja 
Aug. Orentas , 6842 S. Campbell 
Ave., Chicago, I L 60629. Metinė 
prenumerata — 5 dol., garbės 
prenumerata — 10 dol. 

klausomybės kovų istorijos puo
selėtojo, mūsuose tokio vieninte
lio, niekuo kitu nepakeičiamo ir 
todėl trigubai brangaus ir nepa
mirštamo. 

Kazvs Bradūnas 

-l,-o 

„ „ r.. , . j kad filmas laimėjo (National 
Gallery patalpose, 24 Hazelton j Bo&rd o f R e v i e w ) geriausio užsie-
Ave., Toronte, Kanadoj. Audrius j nietiško filmo vardą, geriausio re-
Plioplys gyvena Washingtone ir j žisieriaus (Ingmar Bergman) ir ge

riausios aktorės (Ingrid Bergman) 
premijas, kad visi amerikiečių re-
oenzentai bei kritikai apdovanojo 
jį keturžvaigidiiu vainiku. 0 jis 
y ra nepaprastas dėl to, kad pasi
žymi Ingrid Bergman fantastiška 
vaidyba, o be to dar jos gimtąja 
kalba — Švedų (parašai angliški) 
ir per pirmą kartą gyvenime ji, po 
40 m. karjeros ir būdama 00 metų, 
vaidina savo tautiečiui Ingmarui 
Bergmanui, ši didžioji aktorė, ku
ri buvo Hollywoodo paglemžta, vai
dinusi populiariausiuose ir gar
siausiuose filmuose, kaip "Casa-
blanca", "Notorious" ir kitose, 
tiesiog pražysta, naujai atgyja šia
me filme, kuris, anot gandų spau
doje, esąs jos paskutinis dėl ligos. 
Cia nėra Hollywoodo prasimanymo, 
nei jo paviršutiniškos apgaulės, 

I r šiame filme Ingrid duoda 
mums labai daug — geriausią vai-

dakciją, juokaudamas atsisvei 
kindavo, jau vis abejodamas, ar 
sugrįš. Bet grįždavo, vėl ateida
vo, vėl juokaudavo lyg niekur 
nieko. Visada išsitraukdavo ci
garetę, pasiūlydavo taipgi pašne
kovui, pastebėdamas, kad tai yra 
jam daktarų draudžiamas daly
kas, bet kągi..,vienintelis, girdi, 
belikęs malonumas. 

Pulk. Kaziui Ališauskui mirus, 
lietuviškoji išeivija ir visa tauta 
neteko kardo ir plunksnos švie
saus žmogaus, darbštaus nepri-

(Lena Nyman, mums žinoma iŠ 
pagarsėjusio "1 am curious yel-
low") yra invalidė, del nervų ligos--^ 
nepaeinanti ir vos-ne-vos ištarianti 
žodžius bei skiemenis, vargiai 
suprantama. Ji buvo uždaryta ligo- . 
ninėje, motinos užmiršta, kol Eva 
parsivežė ją į savo namus globoti " 
Eva yra kaimo pastoriaus žmona 

Krizė iškyla, kai Eva pasikviečia 
savo motiną pas save, josios ilga-
mečiui draugui Leonardo mirus, 
Pati Eva gyvena idiliškame kaime,;-; 
sužeista, bet susitaikiusi su likimu, 
kai jos mažas sūnelis Eric pasken-— 
do. Visas filmas apima tik vieną 
dieną ir naktį, pradedant nuo mo"--. 
tinos su dukterimi džiaugsmingo— 
susitikimo ir baigiant triuškinan
čiu Evos kaltinimu kad motina 
buvusi visad egoistė, nežiūrėjusi *. 
savo dukterų ir net jas sunaikinusi; '• 
emociniai ir fiziniai. •• 

O garsioji Cbarlotte niekad ne-*"". 
susigyveno su tuo faktu, kad j i . 
yra motina. Ir ji neatstumia pa
prastai atsakomybės — ji pabėga 
nuo jos. ,Vll 

Ingmar Bergman stovėdamas 
nuošaliai, šitokią rimtą medžiagą 
traktuoja aiškiai, bet visai atsisa
ko bet kokių išvadų. Gal jų ir nė
ra? O gal sunku rasti, kai motina 
ir duktė reikalauja viena iš kitos 
meilės. Gal koks silpnesnis filmų -
gamintojas ir pakištų kokią išeitį, 
vadovaudamasis Freudo teorija. 
Bet Bergman savo pasakojime ran
da tik pora asmenų, ieškančių mei
lės, nors aprūkusi praeitis užtvėrė 
kelius. 

Nepamirštama scena, kai Ingrid 

- r . 

•-

dybą savo gyvenime. Džiugu, kad j skambina Chopino preliudą po to, 
josios partnerė ekrane yra verta į kai jos duktė paskambino, ir jo* 
jos — tai Liv Ullmann, kuri pati i abi viena šalia kitos kunkuliuoja 
yra gera. didinga aktorė, ir jos abi 
susitinka savo profesionališkumo 
aukštumoje. 

Jos vaidina motiną ir dukterį. 
Motina Charlotte (Ingrid Berg
man) yra tarptautiniai garsi pia
nistė (čia prisimintinas Ingrid 
Bergman pirmasis didžiulis pasise
kimas jaunystėje, kaipo pianistės 
filme "Intermerao"). Ji nematė sa
vo dukters Evos (l iv Ullmann) 
septynerius metus. Ji nuolat ke
liauja, koncertuoja — visados už
imta. O tarp kitko, ji baiminasi su
sitikti su dukra. 

Iš tikrųjų ji turi pora dukterų. 
Eva yra rimta ir užsidariusi, o 
taipgi piirm *»«. La!t*?. ^ m - t ^ m o 
savęs smerkimo ir meilės. Kita 
duktė — jaunesnioji — Helena 

priešingais jausmais, besiveržian
čiais tai meile, tai vėl išdidumu ir 
net konkurencija. .", 

Filme yra daug tokių meistriškų 
scenų, ypač, kur Bergman sugrįžta 
į praeitį. Filmas turi tą magišką 
galia, kaip ir kitų skandinavų me
nininkų (Ibseno ar dailininko Ed
vardo Muncho) kūryba paversti 
paprastą vidutiniokų kambarį be
veik mistiškos nelaimės arena. 

Bergmano nuostabusis kinemato
grafas Sven Nykvist nufilmuoja 
aktorių veidus, lyg išskaitydamaa 
net jų mintis. 2 

"Autumn Sonata" skleidžia vaido* 
ir susitaikymo giliąją muziką, ku
ri bus suprantama kiekvienai pub-, 
likai, nežiūrint kokios kultūros ar., 
visuomeninio sluoksnio ji būtų. 

SP. 
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