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Justino Martinkevičiaus 
„ Dienoraštis be datų "

PASAULINIUOSE MENO FORUMUOSE
Pokalbis su Tomu Venclova, poezijos festivaliui Rotterdame pasibaigus

“Emigracijos šaka džiūsta, o 
sotims po daugelio mėty vėl teks 
svarstyti, kiek Justinas Marcin
kevičius, tas nuolat nusidedantis 
ir vėl lyriškai atgailojantis da- 
barties klasikas, kiek jis yra lietu- 
vilkas ir kiek sovietiškas” — rašo 
iavilaidinė "Pastogė” (2 Nr.)

Ištraukos iš Justino Marcinke
vičiaus "Dienoraščio be datų” 
“Pergalės” kovo numeryje tai 
savotiškas Marcinkevičiaus atsa- 
kymas j šį klausimų. Svarbus lie
tuvių poetas ir dramaturgas pa
sisako atviriau, kaip {prasta, ap
nuogina kai kuriuos savo skaudu
lius ir mėgina paliesti tautos žaiz
das. Sis Marcinkevičius brandes- 
ttis už mūsų anksčiau pažinotą
jį Kadais pagal užsakymą pa
rašęs konformizmą ir paklusnu
mą garbinančią apysaką, "Pušis, 
kuri juokiasi”, poetas dabar sten
giasi nekartoti oficialiojo žargo
no — atmeta naivią progreso są
voką, nenukreipia akių nuo 
"žmogaus aklavietės” bei “blogio 
galybės” ir žavisi ne konformis
tais, o žmonėmis, stojančiais i 
'žūtbūtine kovą su nenugalimo
mis pabaisomis”. Vienąsyk “Tie
sos” skiltyse piktinęsis savo tau
tiečiu, kuris reikalavo, kad auto
buso konduktorė Lietuvos sosti
nėje kreiptųsi { ji lietuviškai, o 
ne rusiškai, Marcinkevičius da
bar su nepaprastu pamaldumu 
klaupiasi prieš lietuviškąjį žodį 
Ir sielojasi dėl ji supančių pa- 
jįojų. "Dienoraštis be datų” 
dažnai suskamba kaip meilės 
giesmė lietuviu kalbai ir tėvynei 
S- ne “didžiajai tėvynei”, bet 
Lietuvai.
i’’ Tai gražūs ir geri žodžiai, ko
kiu Lietuva šiandien yra pasiil-
gusi. Tačiau tarp tų žodžių ple
čiasi didelės tylos ir tūno smul
kūs nutylėjimai. Marcinkevičiaus 
dienoraščio idėjos, {vykiai, var- 

užuominos pasilieka oficia
liai aprobuotos teritorijos ribose. 
Didžiulė Lietuvos ir visos Rytu 
^Europos patirties teritorija — 
cenzorių ištaigos, lageriai, kalė

jimai, politinės psichiatrinės, 
Taškento rezoliucijos, kitataučiu 
persekiojimas, oficialiųjų melu 
epopėja, nutildyti poetai, pa
vergtos tautos — visa tai Mar
cinkevičiaus dienoraštyje neeg
zistuoja, lyg to iš viso nebūtų 
buvę.

Tie nutylėjimai ir praleidimai 
nėra jau toks nepaprastas daly
kas — daug padorių rašytojų 
Rytų Europoje stengiasi kaip 
nors išsitekti oficialios literatūros 
ribose ir jas praplėsti. Bet Mar
cinkevičius neiškenčia nepasigy
ręs. Kai kažkas jam pasiūlęs im
tis "pavojingos” temos, nes “tau 
leis”, jis atsakęs: “Niekas nieko 
niekada man nėra leidęs. Už da
lykus, kurie lyg ir buvo drau
džiami, kovojau”. Ir priekaištin
gai priduria: "Nenorime ir bi
jome rizikos”.

Taip konkreti cenzūros insti
tucija, kurios veikla kiekvienam 
rašytojui ir menininkui intymiai 
pažįstama, sutraukiama i sąlygi
nę užuominą: "lyg ir draudžia
ma”. Kažin ar kam imponuos ir 
Marcinkevičiaus “kova”. Tikrai 
"pavojingų”, uždraustu temų 
jis niekad nėra lietęs. O Lietuvo
je buvo, tebėra ir vis gausėja žmo
nių, kurie tikrai kovojo prieš ofi
cialiuosius draudimus. “Drąsių
jų garbei mes giedam giesmes”, 
rašo Marcinkevičius. Bet drąsių
jų nėra specfondų sąrašuose ir 
priespaudos apeigų tribūnose; 
drąsieji neteko darbo ir duonos, 
rizikavo savo laisve ir gyvybe, 
atsidūrė Sibire ar buvo išstumti i 
užsieni. Kad ir kukliausias savilai- 
dinis eilėraštis savo drąsa toli 
pralenkia Marcinkevičiaus "drą
są”.

E kur ir kaip i “Dienorašti be 
datų” susirinko tos tylos ir tuš
tumos? Atsakymui pasiklausyki
me Savilaidinės “Pastogės” pil
no numerio vedamojo: "Būti lais
vu meno žmogumi — tai ne tik 
mesti iššūki išorinei cenzūrai, 
bet visu svarbiausia nugalėti sa
vyje klastingiausią menininko

Mūsų skaitytojus jau iš anks
to buvome informavę apie kas
metini Tarptautini poezijos fes
tivali Rotterdamo mieste, Olan
dijoj. Buvo pasidžiaugta, kad šie
met i birželio 16—21 d. ten 
vykusią pasaulinio garso poe
zijos šventę rengėjų buvo pa
kviestas ir mūsiškis poetas 
Tomas Venclova. Dabar, Poezijos 
festivaliui pasibaigus, čia užkal
biname jame dalyvavusi poetą 
Tomą Venclovą, norėdami, kad 
jis tenykščiais įspūdžiais pasida
lintu ir su mūsų skaitytojais.

— Su kokiais jausmais priėmė
te kvietimą pasauliniu poezijos 
festivaliu Rotterdaman?

— I ši klausimą atsakyti tur
būt lengviausia. Buvau pradžiu
gintas ir kiek sumišęs. Rotterda
mo Poetry Intemational yra aukš
to prestižo susibūrimas: i ji kas
met kviečiama po 10—15 poetų 
iš {vairiu pasaulio šalių. Papras
tai kvietimo susilaukia tik pirmo
jo rango autoriai. Sakysime, to
kiai didelei šaliai kaip Rusijai 
ligi šiol atstovavo tik keturi žmo
nės. Trys iš jų — aktyvūs disi
dentai, emigrantai, ir jų kūryba 
šiandieninėje rusų poezijoje yra 
svarbiausias reiškinys. Tai velio
nis Aleksandras Galičius, Nata
lija Gorbanevskaja it Josifas 
Brodskis. Ketvirtasis poetas — 
Andriejus Voznesenskis — gyve
na Maskvoje: ką apie ji besaky
tum, jis yra labai populiarus ir 
tikrai ne be talento. Nei Lietuva, 
nei kitos Baltijos valstybės, nei, 
pavyzdžiui, Ukraina dar nieka
da nebuvo atstovaujamos. Taigi, 
vykdamas i festivali jaučiausi 
atliekąs ne tiktai poetinę, bet ir 
pilietinę pareigą. Pasirūpinau, 
kad visuose festivalio dokumen
tuose, laikraščiuose ir kitur bū
čiau vadinamas lietuviu (o ne 
„Soviet-in-exile“). Be abejo, yra 
geresnių už mane lietuvių poetų, 
ir tai, kad buvau pakviestas aš, 
yra veikiau susidėjusių aplinky
bių pasekmė. Rotterdame išgir
dau, kad mane rekomendavo ke
li ankstesnieji festivalio dalyviai, 
be to, rengėjus sudomino ir ma
no savotiška biografija. Tačiau 
kvietimas šiaip ar taip rodo du 

tomas Venclova 
litauwen

priešą — vidinį cenzorių, dau
geliui mūsų jau įdiegtą, kontro
liuojantį kūrinio gimimą dar pa
sąmonėje... Vidinė cenzūra — 
pavojus pačiai kūrybos esmei, jos 
gyvybės ištakoms... Kompromiso 
kultūra, tai pseudotvarinys, po 
ryškiom spalvom besislepiantys 
bergždumas ir yda. Ir taip mūsų 
karta jau daugelis metų iš kul
tūros žmonių girdi melą arba pu
siau tiesą, kuri taip pat yra me
las. Taip žalojama tautos siela, 
vardan kurios ir buvo daromas 
kompromisas”.

Ar tokį vidinį cenzorių Mar
cinkevičius turėjo omenyje, kai 
jis rašė, kad “nieko nėra tragiš- 
kesnio už nebylius mūsų klausi
mus ir už nebylius mūsų atsaky
mus”? Vardu neminimas vidinis 
cenzorius yra vienas svarbiausių 
dramatiško “Dienoraščio be da
tų” veikėjų. Sk.

Gedicht

Als in een foto, het is uitgestrekt ėn gevaarlijk. 
De luchten trekken tėrug van de daken der huizen. 
Nu zij hebben verteerd de witte pešt van de stad.
De vroege vorst dringt door in onze woorden, 
Verzengt onze moqden en longen
In het rijk door de gevangen zeetn.

Het verleden geeft geen tekens
De verdutsterde zon slaat tegen de grond, 
En onze reizen gaan voorgoed ten einde 
Waar onze geboorteplaats, impasse. en laat 
Onherstelbaar streng worden.
En de zuilen van het Paestum verzinken in het moeras.

Dinsdag. Helder weer. Bijna winter.
De laaglanden drukken tegen de Finse kusi
En omgeven de haven.
Misschien dan of misschien vroeger 
Het uur breekt boven de rivier
En tijd wordt herschapen in gebaar.

naar de Engelse verialing door Jonas 
Zdanys

gramatica. die het voor mij censoudi- 
gcr maakt gchruik te maken van een 
woord voor woord-vcrtaling. Maar 
mįįn l.itauwse vocahulaire is heel 
pover. Ik vertaalde zijn ‘Dialogus in 
Wintcr’ op basis van een dergelijke 
lettcrlijke verialing door mijn collega 
in Berkeley. profcssor voor Griekse 
geschiedenis. Raphacl Sealey. Hoe 
het mogclijk is dat een Amcrikaanse 
geleerde op het gehied van het Oude 
Griekcnland l.itauws kent? Wel. er 
zijn van die dingen in de wereld. 
Tocn ik aan deze verialing werkte. 
week ik af van het prijzenswaardige 
Poolse gebruik om te rijmen wanneer 
er in het origineel gebruik gemaakt is 
van rijm. Om de een of andere reden 
schecn het rijm mij in dit geval niet 
geschikt. Misschien was het niet in 
overeenstemming met de kilte en de 
melancholie van die drukkende en 
ongetwijfeld symbolische Baltische 
winter. De verialing verscheen in mei 
197.1 in de 'Kultūra' in Parijs. Enkele 

jaren later kreeg ik de gelegenheid dit 
gedicht met de auteur te bespreken. 
Joseph Brodskij was niet de enige die 
een hoge dunk had van Tomas 
Venclova als dichter en als mens. 
Venclova verwierf zich ook vrienden 
in Polen. Om de waarheid te zeggen 
hoorden wij weinig over hem en over 
zijn wederwaardigheden met de auto- 
riteiten en het was slechts bekend dat 
zijn situatie verslechterde en-dat hij 
Litauwen wilden verlaten. Door een 
gunstige samenloop van omstandig- 
heden kreeg hij een uitnodiging voor 
de Verenigde Staten (wat dat betreft 
werd hij geholpen door zijn semi- 
otiek Tomas bereidde een disserta- 
tie voor onder leiding van Lotman 
van de ‘Tartu School'). precies op 
het moment dat hij zijn schepen 
achter zich had verbrand door zijn 
‘Brief aan het Centrale Comitė van 
de Litauwse Communistische Partij', 
waarin hij vroeg om toestemming om 
te emigreftn omdat hij, bekend 
staand als niet-communist, in feite 
zijn werk niet kon publiceren. Tege-

Vlenas U Tomui Venclovai įkirtųjų festivalinio 1 elitinio “Poetry *80 Intemational Rotterdam** puslapių, au poeto gy
venimo ir Mryboe aptarimu M olandą kalbon Mvantu jo elMraHiu.

svarbius dalykus. Pirmiausia, Lie
tuva ima traukti pasaulio kultū
rininkų ir plačiosios visuomenės 
dėmėsi nemažiau už daugeli ki
tų šalių (ir ji traktuojama bū
tent kaip šalis, kaip valstybė, te
gu ir laikinai ištrinta iš žemėla
pio). Tai daugelio mūsų žmonių

nuopelnas; ne vienas už tai su
mokėjo gyvybe ar kalėjimo ter
minais. Antra, lietuviai šiandien 
yra visiškai pajėgūs reikštis pa
sauliniuose meno (ar mokslo) 
forumuose, pasaulinių standartų 
lygmenyje. įrodymų pastarai
siais metais nestinga — visų ir

nesuminėsi. To pasiekėme sunkio
mis mūsų tautai sąlygomis, bet 
vis dėlto pasiekėme.

— Ar teko panašia proga kur 
nors nuvykti, gyvenant Lietuvo
je? Koldu mastu ir kokiu spindu
liu gali Lietuvoje bekuriantys 

Algimantas Koaųn, S. J. F*. 17 — KMootalMamo vmiamoborga, Virginijoj, 1871

mūsų poetai susitikti su užsienio 
pasauliu ir jo poetais?

— Ne tik nesu buvęs kokiuo
se nors festivaliuose užsienyje, 
bet ir pačioje Lietuvoje niekada 
nebuvau kviečiamas skaityti savo 
eilių literatūros vakaruose, pa
vyzdžiui, „Poezijos pavasario“ 
parengimuose. Mat vyresnybė 
gerai žinojo, kad galiu perskaity
ti ar nuo scenos pasakyti ką nors 
„nepriderančio“. Tačiau ir tie 
poetai, kuriems panašūs apribo
jimai netaikomi, nedaug teturi 
vilčių pabendrauti su kolegomis 
iš anapus. Privaloma bendrauti 
su Rusijos ir kitų vad. broliškų 
tautų poetais — dažniausiai la
bai prastais oficialiais eilėkaliais 
(ir rusai, ir kitos tautos turi ir 
geresnių, tačiau tie geresnieji po 
literatūros vakarus, dekadas ir 
tt. paprastai nevažinėja). I gy
vesni bendravimą su latviais aT 
estais jau žiūrima kreivokai. Na, 
galima dar su bulgarais, rytų vo
kiečiais, bet su lenkais ar veng
rais — kažin; mat, lenkai ir veng
rai pernelyg prisigėrę „negero 
raugo“. Porą tokių „broliškų“ 
renginių esu matęs, ir galiu pa
liudyti, kad jie sumuša nuobo
dybės ir nenuoširdumo rekordus.

Autentiški Lietuvos poetai —- 
sakysime, Geda, Vaičiūnaitė, Mar
tinaitis — nuvykti j tokią vietą, 
kaip Rotterdamo Poetry Intema- 
tional, deja, praktiškai neturi jo
kios galimybės, nors tikriausiai 
sužadintų tenai susidomėjimą. 
Kelionei i užsienį reikalingas ne 
talentas, o pirmiausia nuopel
nai komunistinei sistemai (ligi 
pačių nešvankiausių nuopelnų 
imtinai), aukštas visuomeninis 
rangas, pabrėžtas lojalumas. Ži
noma, į Rotterdamą ar panašų 
susitikimą būtų mielai nusiųstas, 
pavyzdžiui, Mieželaitis. Jeigu ji 
ten kas kviestų...

— Kas buvo Jums staigmena ir 
kas nestaigmena Rotterdame?

— Čia gal reikėtų apie Poetry 
Intemational kiek plačiau papa
sakoti. Jis yra kasmetinio Olan
dijos festivalio (Holland Festi- 
val) dalis. Vasaromis į Olandiją 
— ne tik Rotterdamą bet ir Ams
terdamą, Haagą — sukviečiami 
žymiausieji pasaulio teatrai, mu
zikiniai ir šokio kolektyvai; vyks
ta taip pat ir įdomios meno pa
rodos. Viso to pasižiūrėti suguža, 
kaip sakoma, pusė Europos ir gal 
ketvirtis Amerikos. Sunku tik ap
sispręsti, kur eiti — ar J vokiš
ką Mozarto „Stebuklingosios flei
tos" pastatymą Haagoje, ar į 
Bhutano karališkojo baleto pa
sirodymą Rotterdame; į viduram
žių muzikos koncertą Amsterda
me, ar gal { bolivišką karnava
lą „Diablada dėl Oruro" Utrech
te; gal verta pasiklausyti Hin- 
demitho, kurio veikalą diriguoja 
neseniai iš TSRS pabėgęs Kiri
las Kondrašinas, o gal geriau 
Aischilo, kurį rodo Vakarų Ber
lyno trupė... Be to, atvažiavo 
dar visa puokštė superavangardi- 
nių teatrų, kurie gatvėse ir ne 
tiktai gatvėse rengia alternatyvi
nį „Klounų festivalį“. Žodžiu,

(Nukalta į 2 psl.)
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Olandijoje buvo kas veikti, ir 
staigmenų niekam nestigo.

Pats Poetry Intemational vyko 
didžiulėje Rotterdamo koncertų 
salėje „de Doelen“, kurios ar
chitektūra, ypač vario stogas, 
man kiek priminė naująjį Vil
niaus operos teatrą. Rotterdamas 
— vienintelis Olandijos miestas, 
beveik visiškai sunaikintas per 
pastarąjį karą; jis atstatytas la
bai modemus, ir Rotterdamo Me
no fondas, kurio globoje yra Po
etry Intemational, rūpinasi, kad 
miesto kultūrinis gyvenimas tu
rėtų tarptautinį ir avangardinį 
skonį. Tai, žinoma, liečia ir po
etus.

Nors buvau informuotas, kad 
šiemet mano eilės, pasirinktos 
vad. „vertimo projektui“, vis dėl
to nustebau, kai sužinojau, ką 
tai praktiškai reiškia. „Vertimo 
projektas“ yra beveik Poetry In- 
temational ašis. Visi festivalio 
dalyviai verčia į savo kalbas ku
rios nors mažos tautos poetą. Ver
timai skaitomi baigiamajame, di
džiausiame literatūros vakare; 
taip pat ir visas Poetry Intema- 
.tional iš dalies nudažomas ati
tinkamos kultūros spalvomis —- 
tai yra, šiemet jis praėjo Lietu
vos ženkle. Pačią pirmąją dieną, 
nelyginant įvadas, buvo parody
tas Jono Meko filmas apie Lietu
vą (beje, kuluaruose girdėjau 
apie jį puikių atsiliepimų). Buvo 
ir kiek lietuviškos muzikos, įskai
tant vieną partizanų dainą. Veikė 
liętuviškos knygos (tiek Lietuvos, 
tiek išeivių) parodėlė. Vienas di
džiausiųjų Olandijos laikraščių 
„NRS Handelsblad“ skyrė visą 
puslapį interview apie Lietuvą ir 
jos reikalus; taip pat daviau pla
tu interview ir kultūriniam žur- 
ngįui „Tijd".

— Ką festivaly skaitėte ir kaip 
buvot sutiktas auditorijos?

— Skaičiau du kartus: iš pra
džių apie dešimt eilėraščių vie
name iš vakarų, drauge su ke
liais kitais poetais. Čia kiekvienas 
gauna apie pusvalandį, į kurį tu
ri* sutilpti eilės originalo kalba ir 
jų olandiški vertimai, Antrasis 
kartas buvo „vertimo projekto“ 
pristatymas baigiamajame vaka
re. Tam pasirinkau du eilėraš
čius, rašytus jau emigracijoje: 
„Berlyno metro, Hallesches Tor“ 
(spausdintas Metmenyse) ir „ug
nyje...“ (spausdintas Aiduose). 
Pirmasis eilėraštis kalba apie 
Berlyno sieną, taigi apie šių die
nų padalytą pasaulį; antrasis yra 
veikiau abstraktus. Perskaičiau 
abu lietuviškai, po to visi kiti 
poetai skaitė juos savo kalbomis, 
tatai jau užima žymiai daugiau 
laiko — pagrindinę baigiamojo 
vakaro dalį. Ta pačia proga bu
vo ir daugiau pakalbėta apie Lie
tuvą, jos padėtį ir viltis. Audi
torija, ypač per baigiamąjį vaka
rą, priėmė eilėraščius gerai — 
sakyčiau, net labai gerai. Ma
nau, ne tik dėl jų pačių, bet ir 
iš solidarumo su Lietuva.

— Įdomu, kas sudaro tokio pa
saulinio poezijos festivalio audi
toriją? -•

— Nors teatrai bei koncertai 
buvo poetams didelė konkuren
cija, salė anaiptol neliko tuščia 
— į vakarus ateidavo maždaug 
500—600 žmonių, o į baigiamą
jį vakarą atėjo ir daugiau. Kas 
sudarė auditoriją, sunku pasaky
ti, vyravo turbūt jaunimas, be 
olandu buvo nemažai ir įvairių 
Šalių turistu. Atvyko ir Olandi
jos bei Belgijos lietuviu — tiesa, 
tuose kraštuose jų nedaug. Ams
terdame gyvena vilnietis litera
tas įsakas Kaplanas, visai nese
niai pasitraukęs iš Lietuvos. Pui
kiai mokėdamas lietuviškai ir 
olandiškai, jis labai daug prisi
dėjo prie „vertimo projekto" ir 
iš viso teikė neįkainojamos pa
ramos. Pažįstu jį daT iš Vilniaus. 
Šioje vietoje norėčiau jam viešai 
padėkoti.

— Kuriuos kitų tautų poetus 
esate, festivalyje sutikęs ir ką 
jiems reiškia aplamai Lietuva, 
lietuviai ir lietuvių literatūra?

— Keli kviestieji poetai į festi
valį neatvyko. Lenkijos valdžia 
neišleido Stanislawo Barancza- 
ko, kuris šių dienų lenkų poezi
joje yra bene stipriausias. Mat, 
jis — šimtaprocentinis disiden
tas. Nemenkesnis už jį disidentas 
Kurt Bartsch iš Rytų Vokietijos 
atvažiavo, tačiau tenykščiai pa
sieniečiai atėmė visas jo knygas 
ir rankraščius... Buvo vengras 
GyHrgi Dalos (Vengrijoje pasta
ruoju metu nebespausdinamas), 
danas Uffe Harder, anglas Ken- 
neth White, švedas Lasse Soeder- 
berg, suomis Pentti Saarikoski 
(beje, gerai žinomas Estijoje), ju
goslavas Vaško Popa, Vakarų Vo
kietijos poetas Michael Krueger, 
izraelietis Amir Gilboa, itin įdo
mus airis Desmond O’Grady..

Apie Lietuvą ir lietuvius be
veik visi yra šį tą girdėję. Kar
tais tos žinios pasiekia poetus sa
votiškais keliais. Ne vienas yra 
skaitęs vokiečio Johannes Bob- 
rowski romaną apie Donelaitį 
„Lietuviški klavesinai“ — tas ro
manas (kurio veikėjų tarpe yra, 
beje, ne tik Donelaitis, bet it Vy
dūnas) Lietuvą stačiai išgarsino 
Europos intelektualų tarpe. Mi
chael Krueger skaitė net ir patį 
Donelaitį, išverstą Hermanno 
Buddensiego. GyBrgy Dalos ke
lis kartus yra buvęs Lietuvoje 
(su juo turime bendrų pažįsta
mų Budapešte ir Vilniuje). Amir 
Gilboa bendrauja su mūsų Iccho- 
ku Meru, taigi apie Lietuvą irgi 
gerai informuotas. Desmond O* 
Grady girdėjęs apie lietuvių ir ai
rių kalbų ryšius bei dabartines 
Lietuvos kovas, primenančias Ai
rijos kovas šio amžiaus pradžio
je. Tatai nenuostabu: prieš Ro- 
tterdamą buvau sustojęs Airijos 
sostinėje Dubline ir tenai centri
nėje gatvėje, priešais Dublino 
paštą (kurio pastatas, beje, yra 
airių tautinė šventenybė, nes ten 
gynėsi nuo anglų jų sukilėliai) 
mačiau didžiulį Nijolės Sadūnai- 
tės portretą...

Kasdien po porą valandų dir
bome prie „vertimo projekto". 
Tie visų poetų susitikimai virsda
vo seminarais apie Lietuvą, lietu
vių kultūrą ir kalbą. Tikiuosi,, po 
jų susidomėjimas Lietuva ir orien
tacija jos reikaluose dar kiek pa
didės.

— Ar festivalyje buvo jaučia
ma kokia nors bendra pasaulinė 
dabarties poezijos raida, ar kiek
viena tauta turi savo, kitų nepa
kartojamą kelią?

— Pasaulinė poezija šiandien 
yra beveik neaprėpiamai įvairia
lypė. Gal tikru milžinų, tokiu
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Kezio meniškų fotografijų knygos. 
Kiekviename tame yra 32, didelio for
mato (17 x 23 colių) fotografijos, ku
rias galima lengvai išimti, jei norima 
pakabinti jas ant sienos. Kiekvieno 
tomo pradžioje yra įžanga, kurias 
angliškai parašė Hugh Edtvards, Bru
no Markaitis. Algirdas Kurauskas ir 
George Lane. Vieno tomo kaina $75.00. 
Tiražas — 300 egz, (Išskyrus pirmojo 
tomo, kurio yra išleista 750 egz.). 
Kiekviena knyga sunumeruota ir au
tografuota. Išleido Loyolos universite
to leidykla Chicagoje.

•

Ne per seniausiai pasirodė trys 
pirmieji Algimanto Kezio S.J. 
nuotraukų plakatų tomai. Netru
kus po to išėjo ir ketvirtasis to
mas. Tai natūralus žingsnis į di- 

kaip Pasternakas ar Dylan Tho- 
mas, joje ir stinga, o gal tai tik 
optinė apgaulė, atsiradusi dėl 
perspektyvos stokos. Labai skiria
si Vakaru ir Rytų Europos poe
tų keliai: vakariečiai, aplamai 
paėmus, anarchiškesni, rytiečiai 
disciplinuoti, labiau vertina kul
tūrinę tradiciją, kuri ju kraštuo
se taip žiauriai pažeista (žino
ma, ir tarp vienu, ir tarp kitų 
yra išimčių). Apie „trečiojo pa
saulio“ poetus man sunku spręs
ti, bet jie, atrodo, artimesni va
kariečiams. Kokio nors „bendro 
vardiklio“, kaip savo metu ro
mantizmas ar simbolizmas, poe
zijoje šiuo metu nėra — nebent 
juo laikytum pilną eksperimen-
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dėsnį formatą, į formatą, kuris 
leidžia žiūrovui lengviau įžvelgti 
bei įvertinti jo, darbus. Kadangi 
kiekvieną reprodukciją galima 
atskirai išplėšti, tai įgalina pa- 
vienias nuotraukas įrėminti ir 
pasikabinti ant sienų. Aišku, net 
ir vieno viso tomo iškabinimas 
sudarytų pilnateisę parodą. Ta
čiau tai taip pat įgalina laikas 
nuo laiko keisti iškabintas nuo
traukas. Tai įtaikina nuobodu
mą buto ar raštinės dekoravime. 
Sakysim, gydytojas, savo kabine
to laukiamajame nuolat keis
damas nuotraukas, pacientų tar-

■ ■■ i i
to laisvę ir tam tikrą polinkį į 
šokiravimą. Kiekvienos tautos 
poezija eina savo vieninteliu ke- 
.liu jau dėl to, kad skiriasi kal
bos — o kalba yra eilėraščio 
medžiaga, nelyginant akmuo, mo
lis ar medis skulptoriui (juk ak
mens, molio ir medžio skulptū
ra — tai trys skirtingi menai).

— Ar šiandieninei mūsų poezi
jai rastumėt kai kuriuos charak
teringus bruožus ir ar jie būtų 
įdomūs ir patrauklūs pasauliui?

— Mūsų poezija turi du svar
bius ir patrauklius bruožus: artu
mą mitiniams bei ritualiniams 
archetipams ir labai stiprų są
ryšį su dramatišku tautos likimu. 
Net poetai, "atsistumią” nuo 
šių bruožų (Radauskas) juos kaž
kaip išsaugo; beja, gal jų ke
lias pats vaisingiausias. Manau, 
lietuvių poezija gali rimtai sudo
minti kitatautį, jeigu jis iš viso 
eilėmis domisi (tokių pasaulyje, 
kaip žinome, visada buvo ne
daug), ir kai kuriuos to susido
mėjimo reiškinius jau regime.

— Ryšium su dalyvavimu šia
me poezijos festivalyje, ar galima 
tikėtis Jūsų poezijos vertimų pa
sirodymo kitomis kalbomis? Ko
kiomis? Ir kaip tai praktiškai 
būtų vykdoma?

— “Vertimo projekte” mano 
du eilėraščiai buvo išversti į gerą 
tuziną kalbų, net į arabų ir japo
nų, nekalbant jau apie anglų, 
prancūzų, italų ir t t Ką besaky
si, tokių dalykų mūsų literatūros 
istorijoje dar nėra buvę. Keista 
buvo klausytis visiškai nepažįsta
mų garsynų ir retkarčiais kažką 
savo juose atpažinti (o, pavyz
džiui, arabiškas tekstas — vertė 
egiptietis Ahmed Suwaylim — 
skambėjo pašėlusiai gražiai). Vi
si vertimai bus išspausdinti 
(drauge su lietuvišku tekstu) o- 

pe užsiangažuotų kaip jautrus fo
tografijos menui.

Šie leidiniai nereprezentuoja 
vėliausius Algimanto darbus, o 
dar kartą mus perveda per tą 
nors senoką, bet neišsiamamą 
foto meno lobyną.

Dauguma savu darbų Algi- 
mantd¥'prisistato kaip formos ir 
turiniė^bieistras. Kiek anksčiau 
pasirodžiusios jo foto knygos pa
vadinimas “Form and Content” 
yrą labai suglaustas, bet tikslus 
jo kūrybos apibūdinimas. Jo 
kompozicijos kertinis akmuo yra 
formų, bei linijų išdėstymas. Čia 
reikėtų pastebėti, kad daugelyje 
atvejų forma pirmauja prieš turi
nį, ty. forma nulemia turinį, o 
ne turinys sudaro formą.

" M-............... ..............................

landų žiimale “Dam”, taip pat 
dauguma jų tikriausiai pasirodys 
ir atitinkamose šalyse. Beje, pa
staruoju metu mano eilių, ang
liškus vertimus spausdina aukšto 
preztižo žurnalai — "Encounter” 
ir “Stand”. Iš eilių žinoma, Va
karuose negyvenama, — palik
damas Lietuvą aš tai puikiai ži
nojau, — bet tai antraeilis da
lykas. Gal net žalinga daryti pra
gyvenimo šaltinį iš poezijos. Ge-
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Iš begalinės aibės mus supan
čių daiktų, bei ju detaliu Algi
mantas išima labai mažą dale
lytę tos aplinkos, kuri jo fotogra
fijų rėmuose tampa pilnai iš
baigta formų bei linijų sąranga. 
Jei pabandytumėme bet kurį 
kompozicinį elementą išimti, ar 
perkelti į kitą vietą, tuojau paste
bėtumėme, kad nuotraukos kom
pozicija sugriūna. Ta aplinkos 
dalelytė gali būti pastovi, atseit, 
nejudanti, kaip uolos, pastatai ar 
judanti gyvybė, kaip pralekian
tis paukštis. Bet nesvarbu kokio 
pobūdžio ji bebūtu, ji yra reika
linga visam kompozicijos išpil
dymui, bei nuotraukos pilnumo 
išgavimui.

Algimanto fotografiniai objek
tai nėra kasdieniškai paviršuti
niški. Jis gilinasi į aplinkos esmę, 
į pagrindinius elementus, suda
rančius mūsų realų pasaulį. Pir
mu žvilgsniu tie elementai kai 
kam gali atrodyti nerealūs, net 
abstraktūs. Tačiau tai yra todėl, 
kadangi mes neįpratę matyti at
skirus, išbaigtus fragmentus. O 
iš tikrųjų tos mažosios bendru, 
grandiozinių vaizdų dalelytės y- 
ra daug įdomesnės ir daugeliu at
vejų daug gyvesnės negu ju suda
roma visuma. Algimantas kaip 
tik ir parodo savo nuotraukose 
tuos struktūrinius elementus, ku
rie sudaro mūsų vaizdinį pasaulį. 
Jis tą pasaulį lyg persijoja per sa
vo fotografinę prizmę ir palieka 
tik jam reikšmingus momentus. 
Vėliau, jau laboratorijoje, jis tik 
minimaliai apipavidalina savo 
kūrinį, paryškindamas svarbes
niuosius kompozicinius brudžus. 
Esu tikras, kad kitas fotografas, 
stovėdamas toje pačioje vietoje, 
kur prieš minutę stovėjo ir foto
grafavo Algimantas, niekuomet 
nepakartos Algimanto nuotrau
kos. •, c .

Ką kūrėjas - menininkas ban
do pasakyti savo darbais? Tai la
bai dažnai keliamas klausimas, 
bet ne visuomet lengvai apsako
mas. Atvejuose kur meno kūri
nys yra skirtas simbolizavimui ar 
ar net tiesioginiam atvaizda
vimui istorinio įvykio bei kurios 
garsios asmenybės, šis klausimas 
i • bvTftlyRn f ’.’.i

rai, kad turiu ir kitą profesiją.

— Asmeniškai, kas Jums pasi
liks labiausiai atmintina iš šios 
tarptautinės poetų viešnagės?

— Sunku atsakyti: viskas atsi
mintum. Toli gražu ne paskutinj 
vaidmenį vaidina ir tai, kad vėl 
atsirado proga nuvykti Europon 
(ją mėgstu kur kas labiau už A- 
meriką). Po festivalio važiuoju į 
Skandinaviją ir kelias kitas šalis.

nekyla. Tačiau, kiek liečia meni
nę fotografiją, kur fotografuo
jamo objekto parinkimas toli 
gražu nenusako fotografo ban
dymo pasisakyti, šis klausimas 
gan aktualus. Iš tikrųjų, prieš 
keliant šį klausimą, reikėtų pa
klausti, ar iš viso fotografas, šiuo 
atveju Algimantas, sąmoningai 
nori ką nors specifinio perduoti? 
Aš drįstu tvirtinti, kad sąmonip- __ 
gai Algimantas nebando savo nuj& 
traukomis perduoti konkrečiai ap-' 
čiuopiamos minties air šūkio. Tft- £> 
dėl jisai ir neduoda abstraktinių, 
su nuotrauka tiesiogiai nesurištų 
pavadinimų, kaip, sakysim, “po
ilsis”, “liūdesys” ar panašiai. Al
gimantas tik duoda nuotraukos 
vietą ir apytikrę datą. Tačiau 
kaip tik todėl, kad Algimantas 
nebando mums pasakyti ką nors 
griežtai aptarto, jis mums pasako 
ypačiai daug, nes leidžia kiekvie
nam žiūrovui savitai “klausyti”, 
ką kiekvina jo nuotrauka sako. 
Tokiu būdu, užuot piršus kiekvie
nam žiūrovui tą pačią mintį, tą ■ 
pati nuotrauka į kiekvieną mūsų 
prabyla savita ir kiekvienam su- 
prantams kalba.

O Algimanto nuotraukos yra 
labai iškalbios. Pirmiausia, tik 
pažvelgus į bet kurią Algimanto 
nuotrauką, tuoj pat junti savitą 
jos nuotaiką. Bet čia tik pradžią i 
nuotraukos iškalbingumo. Algi
manto nuotraukose netrūksta 
įtampos ir jaučiamas konfliktas ' 
tarp paskirų kompozicijos elemen
tų. Net paprasti, belapių krūmų 
stagarų siluaetai (Nr. 17) tampa 
gyvais žodžiais, įrašytais paslaptin
gu, mums nesuprantamu, o til^ 
pajaučiamu raidynu. O šviest®03 
statmenų ir guslčių linijų fonas 
dar padidina tą paslaptingo raš
to įtampą. • *

Gana daug Algimanto nuo
traukų yra tamsaus atspalvio ar 
bent juose vyrauja tamsūs kom
poziciniai elementai. Tai supo
nuoja gilią, rimtą nuotaiką. 
Nuotraukos, kuriose vyrauja 
tamsus atspalvis, yra tolygios 
muzikos veikalams, parašytuose 
minorinėse gamose. Algimantas 
nėra švesaus lengvumo poetės. 
Jis mums nepristato pastorali
nius vaizdų, pilnų šviesos ir pa
vasariško ramumo. Net ir jol 
gamtovaizdžiai, kaip Niagara 
(Nr. 13), yra pilni dramatiškos 
įtempos. Jo kūriniai yra stipriai 
kirčiuoti, aišku, fotografiškai žiū
rint

Kaip visur, tiek gyvenime, tiek 
kūryboje, yra išimčių, taip ir Al
gimanto leidinyje, turiu prisipa- - 
žinti, radau išimtį. O tai yra 
nuotrauka Nr. 110. čia mes miu > 
tome ežero vaizdą, pilną pasto
ralinio ramumo.

Bet grįžkime atgal ir pažvelki-1 
me, kaip Algimantas Išgauna tą * 
įtampą, tą dramą savo kūriniuo
se. Viena iš jo naudojamų prie
monių įtampos iškėlimui yra i 
kraštutinumų vienas prieš kitą 
pastatymas. Nuotrauka Nr. 28 
yra viena tokia iš daugelio pa- * 
vyzdžių, iškeliančių priešingybės; 
čia Algimantas paima jauną ir 
tuo pačiu fiziniai silpną berniu
ką, jį vaizdiniai sumažina beveik, 
ligi miniatūros ir tuomet jį ša-. 
chuoja prieš kažin kokį milžiniš- ' 
ką, nejudomą akmenį, kuris tuo 
pačiu užima didžiumą nuotrau
kos ploto. Vien savo fiziniu svo
riu ši akmens masė galėtų su
triuškinti tą berniuką, bet ber
niukas, atrodo, visai nekreipiąs 
į tai dėmesio, sau linksmai žai
džia.

Kitą įdomią priemonę įtam
pai išgauti randame Niagaros 
krioklio nuotraukoje (Nr. 13). 
čia Algimantas ilgu išlaikymu 
paverčia tekantį vandenį į slen
kančią masę, pilną jėgos ir net 
piktumo, o šalia jos pastato kelis 
nejudančius akmenis, kurie, at
rodo, kiekvienu momentu gali bū
ti nunešti tos nesulaikomos sro
vės. .JF“*

Dar (kita Algimanto priemonė 
išgauti įtampai yra į nuotrauką I- 
pynimas gyvybės akcento, ar tai 

būtų vaikas, suaugęs žmogus, ar 
tik paukštis, ir neleidimas jam 
dominuoti nuotraukos ploto, ša-

(NuUka į 3 puri.)
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chuoti ji prieš medžiaginę masę. 
Kompozicine prasme ši gyvybė 
tampa centriniu objektu;, kai tuo 
taupu nuotraukos visumą valdo 
negyva, 'kartais grasinanti me
džiaga. Gyvybė tampa tik minia- 
tiųra prieš medžiagos milžiną, ir 
takių būdu įvedama įtampa tarp 
gyvybės ir medžiagos. Žengiant 
vien žingsni toliau, galima sa
kyti, turime lyg ir psichologini 
konfliktą taip nors ir mažos, bet 
galvojančios būtybės ir negyvos 
masės. Tik pažvelkime į nuotrau
ką (Nr. 24). čia totaliai vienišas 
žmogus yra lyg nešamas kėdžių jū
ros įbangų. Jisai net nebando tos 
jūręts kontroliuoti. Atvirkščiai, ta 
jūra, totaliai ji apsupusi, laiko sa
vo nasruose. Bet anas žmogelis, 
nenusigandęs, tik pasinėręs savo 
mintyse, sėdi patenkintas, visai 
nepaisydamas tų kėdžių. Kitas 

. pąpašus pavyzdys būtų nuotrau
kos Nr. 8 ir Nr. 57. čia vėl paly
ginti miniatiūrinis žmogus yra lyg 
grasinamas pastatų didumo.

Norėtųsi padaryti dvi pastabas, 
kiek jos liečia Algimanto nuotrau
kai medžiaginės aplinkos panau
dojimą. Pirmiausia, su laibai ma
žomis išimtimis, Algimanto dar
buote matome žmogaus sukurtą 
aplinką, t. y. miestovaizdį: pasta
tus, bei pastatų fragmentus, jo 
gamtos nuotraukos yra daug retes- 
nės-'ir tos pačios nepasižymi gam
tos, kaip tokios, užakcentavimu. 
Tai tikriausiai atspindi jo gyve
nimo didžiąją dalį, praleistą mies
to aplinkoje, ir tai kad žmogaus 
sidcnirta aplinka, susidedanti iš ai
bės griežtų linijų, teikia daugiau 
galimybių grafiškai stiprioms 
kompozicijoms

'Antroji pastaba liečia padalin
tą nuotraukos erdvę tarp gyvų ob
jektų ir statinės-aplinkos. Kaip 
jau anksčiau buvo pastebėta, Al

gimantas didžiąją dalį nuotraukos 
ploto skiria negyvajai aplinkai, į 
kurią įdeda “mažą” gyvybę. Sim
boline .prasme žiūrint, galima sa
kyti, jog Algimantas mato žmogų, 
ar šiaip gyvąją gamtos pusę, lyg 
paskendusią medžiaginės, negyvo
sios aplinkos jūroje. Jo nuotrau
kose mes, nematome gaivalingos, 
besiveržiančios gyvybės, kiuri ka
raliautų šioje žemėje. Pas jį gyvy
bė yra lyg kampininkė šiame pa
saulyje.

Visus foto menininkus galima 
suskirstyti į dvi pagrindines gru
pes. Vienai grupei priklauso tie, 
kurie išranda, kitai grupei pri
klauso tie, kurie suranda fotogra- 
fuotiną vaizdą. Išradėjai “suku
ria” nutrauką, pasinaudodami į- 
vairiomis techniškomis bei op
tinėmis priemonėmis. Jie taip pat 
manipuliuoja nuotraukas, arba, 
geriau pasakius, negatyvus savo 
laboratorijose, iš kelių .padaryda
mi vieną, sujungtinę nuotrauką. 
Atradėjai gi nesinaudoja šiomis, 
dirbtinėmis priemonėmis. Jie ei
na per pasaulį ir jieško išraiškų, 
jiems ką nors pasakančių daiktų 
sąrangų, ar gyvenimo momentų. 
Jie mums pristato tą tikrąjį pa
saulį, kuris mus nuolatos supa, 
tiesa, jį per leisdami per savo fo
tografinę prizmę. Si prizmė tačiau 
ne visuomet interpretuoja tą 
mums taip gerai pažįstamą, 'kas
dienišką aplinką lygiai taip pat, 
kaip kad daugelis mūsų ją mato.

Pirmu žvilgsniu gali atrody
ti, kad išradėjams turi būti daug 
sunkiau laboratorijoje sukurti 
nuotrauką, negu atradėjams tik 
nufotografuoti jau esamą aplin
kos momentą. Tačiau iš tikrųjų 
yra atvirkščiai, o ypač tada, kai 
kalbame apie aukšto meninio ly
gio nuotraukas. Surasti ir iš
skirti vaizdinį momentą, duo
dantį tikslią kompoziciją ir -tuo 
pačiu turintį reikšmingą turint

gali tik gilaus meninio pajautimo 
ir “greitos akies” foto meninin
kai

Algimantas, be abejo, yra at
radėjas ir, sakyčiau, aukšto ly
gio atradėjas. Aš dar pridurčiau, 
Algimantas yra klasikinis atra
dėjas . fotografas. O tokių jau 
mažai yra likę. Jisai neprikrauja 
į savo nuotraukas fotografinio 
džiazo, t y. pigios tematikos ar 
čigoniško margumo. Jisai yra la
bai santūrus savo kompoziciniuo
se elementuose. O jo darbų te
mos taip pat nepretenduoja į 
reklaminį pripažinimą. Klasikinis 
paprastumas yra jo fotografinis 
antspaudas.

Klasikinis formų bei linijų 
puoselėtojas negali būti gilus por
tretistas, žmogaus psichės gvil- 
dentojas. Ir tai visiškai tinka Al
gimantui. Kartais kyla jausmas, 
ar tik jisai sąmoningai nevengia 
žmogaus artumo? Dauguma 
žmonių jo nuotraukose yra ato
kūs tiek pačiam fotografui, tiek 
žiūrovui. Jie yra naudojami tik 
nuotraukos nuotaikai išgauti, bet 
visai ne kaip pagrindinis objektas. 
Algimantas nerodo jokio noro 
per žmogaus veidą gilintis į žmo
gaus charakteri ar jo išgyveni
mus. Nors, vartant šiuos tomus, 
kaip deimančiukai sužibo keli 
darbai, kuriuose Algimantas pri
artėja ir prie žmogaus, tiksliau 
vaikų. Šiose nuotraukose (Nr. 71 
ir Nr. 83) Algimantas lyg palū
žo išvydęs vaiko paprastumą, ir 
neišlaikė nenufotografavęs tų re
tų momentų. Reikia pastebėti, 
kad Algimantas kituose savo lei
diniuose turi daugiau ir, saky
čiau, jautresnių šio žanro nuo
traukų. Šie Algimanto dalbai 
nėra portretai tikra to žodžio 
prasme, o tik kelios prabėgančios 
vaikiško gyvenimo prošvaistės.

čia, aišku, peršasi Algimantui 
pasiūlymas: kadangi šio tipo
nuotraukos yra visapusiškai pa
vykę, tad kodėl nepasigilinti kiek 
daugiau ir šiam fotografijos žan
re?

Liečiant nuotraukų parinkimą 
šiems keturiems tomams, nera
dau jokio bendro vardiklio. Apie 
tai paklaustas, pats Algimantas 
paaiškino, kad nuotraukos šiuose 
albumuose nėra parinktos atsto
vauti kuriai nors specifinei temai 
ar net nuotaikai, šie keturi albu
mai yra lyg katalogas paskirų 
nuotraukų, kurios būtų perkamos 
ir naudojamos pavieniui, jau iš
plėšant iš albumų.

Mano manymu, tai nėra tiks
lus ėjimas. Kadangi šitie albu
mai yra puikiai leidėjo apipavi
dalinti, jie, be abejo, fotografinio 
meno mėgėjų bus laikomi kaip 
yra, t y. neišplėšiant atskirų la
pų. Todėl būtų buvę tikslu su
grupuoti paskirų temų nuotrau
kas į atskirus albumus, nuotrau
kų eigai duodant tam tikrą logi
ką.

Užkliudžius nuotraukų atrin

TENEBRAE

fliiiunai

Iškilus ii Tenebrae,
Pirmąkart atviruti akis, tu gulėjai 
Edene, ant jaunos Hiddekel upės kranto, 
žiūrėdama i tavo nuogą kūną, 
Tapusį žodžiu, kurį 
A š tau turėjau pasakyti.

Atletiškas ir jaunas 
Angelas stovėjo prieš tave, 
Amžinojo atsiųstas nubausti, 
Neatitraukdamas didžiulių 
Nepraregėjusių akių nuo tavo 
Medum ir pienu 
Trykštančių krūtų.

Bet angelas ir aš,
Neradę žodžio, buvom nubausti, 
Nutrenkiant j Tenebrae, 
Kur mes abu, akli, 
Ieškom tavęs tamsoj.

1979

RYTAS IŠDAVĖ TAVE

Rytas išdavė tave, įrašęs 
Paskutinę M raudonu 
Atsiminimų rašalu į skausmo knygą, 
Paliktą prieš daugel metų
Ant mūsų lango. Pievose ir girioj skamba 
Laukinis Persefonos balsas.

Laikas įsitempė iki trūkimo. Laiškas.
Bet kam? Ir aš staiga regiu: 
Mūsų nesuskaitomais langais namų kieme 
(Kur mus atvesdavo dryžuota
Prijuoste besišluostanti akis sena tarnaitė) 
Vidurnaktį (po šermenų) sugrįžus stovi 
Tavo akis nuleidusi vėlė
Skudurine lėle ant rankų, 
Atėjus paskutinį kartą 
Pažvelgti į nebeatsakomą ir tuščią 
Kambarį, kur skamba 
Laukinis Persefonos balsas.

1979

SOMA SEMA

Ir šiandien dar atsimenu — tai buvo 
Sapne (nors tu sakai, kad negali 
To sapno prisiminti), mūsų 
Sapne, kurs vis dar stovi prieš akis. 
Klausyk: mes bėgome abu uždusę, 
Laikydamiesi, kaip vaikai, už rankų, 
Aukštais koridoriais, nukabinėtais 
Senoviškais žemėlapiais ir herbais 
(Bet kur? Kieno tas namas? Kokiame 
Krašte? Ir ar galėtumėm jį rasti?), 
Per tamsią oratoriją, kurios 
Skliautų aukštybėje vargonai ūžė 
Gregorianiškas maldas. Iš ten 
Staiga pątekom į nuožulnią rūmų 
Obsceniškai vešlių gėlių terasą 
Su prieplauka, kurioj, kaip Claude Lorrain 
Marinoje, bures išskleidę, laukė 
Maži ir dideli laivai — kaip paukščiai, 
Ir jų aukštų jūreivių akyse 
Gulėjo mirusi raudona saulė.

Ir jie mus išvežė. Ir nebegrįžom — 
Nei aš, nei tu. Mes niekad nebegrįžom 
Ir niekad nebegrįšim. Nuo to laiko 
Nebesam, nebebuvom ir nebūsim, 
Net nežinodami, kur mūsų kapas: 
Soma s e ma.

1954

Alfom** Nyka-NOlūnas Nuotrauka Vytauto MaMto

Ryškiajam žemininkų kartot poetui Alfonsui Nykal-NUiflnui š. m. liepos IS 
d. suėjo 60 metų. Tai netikėtumas! Juk, atrodo, dar taip neseniai žemininkai 
spaudoje ir šiaip viešomis progomis būdavo vadinami “jaunaisiais poetais”. O 
šiandien jie visi jau peržengę arba žengią per 00 metų slenkstį. Normaliai 
laisvos tautos kultūriniam gyvenime Alfonso Nykos-Niliūno atveju jau būtų 
prirašyta nemažai studijų apie jo poezijos knygas, studentai gilintųsi j diser
tacinius eUėcaščių klodus, būtų leidžiami jo kūrybos rinktinių bei visumos 
tomai. Tačiau šiandien pavergtoje tėvynėje ir Alfonso Nykos-Niliūno, ir kitų 
čionykščių žemininkų viešumoje kaip ir nėra, o išeivija savo dėmesį taipgi 
nukreipus 1 visai kitas sritis. Tokiame rašytojo egzilo gyvenimo kontekste mi
nėtos sukakties proga spausdiname čia pluoštą jo naujų eilėraščių, džiaug
damiesi dideliu ir dar vis didinamu poeto indėliu visos mūsų literatūros aruo-

NEGRĮ&K

Einu iš namų,
Nors vis dar neišmokau 
Grįžimo kalbos.

Papūgos riksmas. Lentynėlės 
Dialektika ir metafizika.
Apakusi dagerotipija.
Dievų ir žodžių kūnai. 
Gramatikos laukuos
Mūsų laukia Klitemnestros. 
Alkestis mirė:
Negrįšk!

1977

kimą, jausčiausi nusikaltęs skai
tytojui, nepaminėjęs bent kelių 
nuotraukų, kurios, bent mano 
manymu, yra žemiau bendro lei
dinio lygio. Jų silpnumas pasi
reiškia kieliapusiškai. Vienos jų 
(Nr. 45 ir 111) yra techniškai 
silpnos, kitose (Nr. 23 ir 84) 
jaučiasi turinio trūkumas, o dar 
kitos (Nr. 16 ir 53) pasižymi 
blankumu. Esu tikras, kad Algi
manto negatyvuose netrūksta 
svarių nuotraukų, kurių panau
dojimas būtų tik kėlęs šio leidi
nio lygį.

Nuotraukų parinkimas paro
doms bei leidiniams, aišku, pri
klauso nuo parinkėjo reliatyvaus 
nuotraukų vertinimo. Objekty
viausias darbų parinkimas įvyks
ta, kai parinkėjas nėra artimai 
susirišęs su pačiu fotografu arba 
jo darbais. Sunkiausiai gi išrink

ti tinkamiausias nuotraukas yra 
pačiam fotografui. Tai yra todėl, 
kad pats kūrėjas yra jausminiai 
prisirišęs prie kai kurių savo 
darbų, nors jie ir nėra pakanka
mai aukšto lygio ir juos vis tiek 
parenka parodoms ar leidiniams.

Prieš baigiant, norėtųsi pa
liesti šio leidinio formatą t. y. 
nuotraukų dydi Aš manau, kad 
viena iš priežasčių, kodėl fotogra
fija nebuvo taip ilgai priimta į 
vaizdinių menų ratelį, yra ta, 
kad fotografai rrbodavosi (ir dar 
ribojasi) mažu, galima sakyti mi
niatiūriniu formatu. Mažas for
matas nesukelia atsimintino 
įspūdžio, nepatraukia masių dė
mesio. Mažos nuotraukos papras
tai visuomenės yra asocijuojamos 
su šeimos albumais, bei žurna
lais, bet ne su galerijomis ar me

no muziejais. Tik paskutiniam 
dešimtmetyje fotografai drįso iš
eiti į didesnį formatą. Kai aš 
kieno namuose pamatau gražiai 
įrėmintą, didelę nuotrauką, man 
pakutena paširdžius, ir aš min
tyse nusilenkiu prieš tų namų 
šeimininką. Algimantas išeida
mas į didesnio formato vande
nis, eina su progresyvia fotogra
finio meno srove.

Paminėtina, kad Algimantas 
prieš kiek laiko šiaurinėje Chica
goje atidarė savo paties meno 
galeriją. Pirmutinė šios galeri
jos paroda buvo jo paties retros- 
pektinis darbų pristatymas. Taip 
pat paminėtina, kad Algimantas 
yra pakviestas su savo darbais į 
garsiąją Keytstone galeriją Kali
fornijoje.

Red. pastaba. Po nesniai įvy
kusios Algimanto Kezio fotogra
fijų parodos “Galerijoje” (744
N. Wellš St., Chicagoje), Kezys 
susilaukė palankių atsiliepimų 
amerikiečių spaudoje (Chicago 
Sun-Times, Chicago Magazine) 
ir buvo pakviestas kitų galerijų 
išstatyti savo darbus: 1) Douglas 
Kenyon galerijoje (155 E. Ohio, 
Chicago) jo paroda vyksta da
bar iki rugsėjo 4 d.; 2) Keysto- 
ne galerijoje, Santa Barbara, 
CA — visą rugpjūčio mėnesį; 3) 
Kroch’s and Brentano’s knygų 
parduotuvės vitrinoje Chicagos 
miesto centre — Kezio fotografi
jos apie Chicagos miesto baž
nyčias (paroda jau pasibaigė). 
Kezio fotografijų kaina šiose ga
lerijose yra $250.00 už vieną.
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Išleidžiama Telšių vyskupija
(Bronius Kviklys, “Mūsų Lie

tuvos” keturtomio autorius, ku
rio paskutinis tomas pasirodė 
1968 metais, ėmėsi naujo darbo 
— ryžosi pradėti naujo serijinio 
veikalo (paruošimą. Tai “Lietu
vos bažnyčios”. Užprojektuota 
paruošti ir išleisti 6 tomai, ski
riant kiekvienai vyškupijaj po to- 
mą. šį veikalą atskirais tomais 
ryžosi leisti Amerikos Lietuvių 
bibliotekos leidykla.

•

Pirmasis veikalo tomas — 
“Telšių vyskupija” baigiamas 
spausdinti Mykolo Morkūno 
spaustuvėje, Chicagoje. šios va
saros metu Zonne knygrišykla 
atliks įrišimo darbus, o spalio 3 
d. Jaunimo centro 'kavinėje kny
gos leidėjas yra numatęs suruoš
ti šio neeilinio veikalo sutiktu
ves.

Reikalas uždokumentuoti raš
tu ir iliustracine medžiaga Lie
tuvos bažnyčių istorijos bruožus 
labai aktualus ir skubus, nes nuo 
1944 metų bažnyčios okupantų 
įnirtingai griaunamos iš išorės ir 
vidaus. Buvo sunaikinta daug įdo
mių, be galo vertingų, (religinių 
paminklų bei meno kūrinių, 
skulptūrų, senu freskų, vitražu, 
varganu, liturginių dalykų. 
Daug kur sužaloti vertingi inter
jerai. Nemaža bažnyčių buvo iš 
katalikų atimta ir paversta įvai
riais sandėliais. Daug pastatų 
žuvo karo audrose. Daug bažny
tinių pastatų neprižiūrimi nyks
ta.

Lėktuvas skrenda žmogaus jėgomis
šį pavasarį Chicagos Mokslo ir 

pramonės muziejuje buvo įdo
mi proga apžiūrėti aviacijos keis
tenybę. Tai žmogaus jėgomis va
romas lėktuvas, kuriuo 1979 m. 
buvo perskristas Anglijos kana
las.

Šis skridimas yra reikšmingas 
aviacijos technologijai.

Atrodo, kad kartais technologi
jos srityse grįžtam^ į (protėvių 
pramindžiotus girių ir laukų ta
kelius, į jų senoviškas, tamsokas 
bandymų laboratorijas. Šian
dien, su moderniomis XX a. ana
lizės priemonėmis bęį ištekliais, 
vėl bandome išspręsti anuokart 
neišspręstus uždavinius. Šis sa
votiškas, istorinis žvilgsnis į tech
nologiją yra įdomus. Juo moty
vuojame jaunesniąją kartą, o taip 
pat geriau ir ypatingiau supran
tame praeityje dirbusių išradė
jų bei mokslininkų genialumą, 
padarytas klaidas ar tuometinės 
technologijos ribas. “Draugo” 
skaitytojams tokios temos yra 
lengviau suprantamas, jos dvel
kia savotiška romantika ir gal 
šiek tiek paryškina dabartinių 
dienų technologijos sūkurį, ku
riame visi gyvename Patekę į 
šiandieninę JAV energijos krizę, 
tokiu žvilgsniu vėl susikaupiame 
prie žmogaus proto bei raumenų 
išteklių ir bandome, pasitelkę 
technologiją, vis plačiau praver
ti duris išradimams, patobulini
mams, naujovėms, šąlia šio vis
ko, Ibe abejo, yra malonu pasi
džiaugti pačiu principiniu pasise
kimo laimėjimu.

Tokios mintys sukasi rašant 
apie žmogaus jėgomis, be jokio 
motoro, varomo lėktuvo sėkmin
gą skridimą. Tai yra įdomus, 
daug žadantis technologijos lai
mėjimas, jau šiandien įrašytas į 
aviacijos istoriją. Apie jį, nėra 
kalbas, dar daug girdėsime kad ir 
XXI-me amžiuje.

Panašus lėktuvas, to paties 
konstruktoriaus pastatytas 1977 
m. nuskrido truputį toliau kaip 
mylią; 1979 lėktuvas perskrido 
Anglijos kanalą. Apie šį įvykį 
Jums rašo mūsų vizito muzieju
je partneris ir šio straipsnio bend
rininkas JTomas Dundzila:

•
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pasižymėjęs dviratininkas Bryan

Pradėta nuo Telšių vyskupijos 
daigiausią todėl, kad knygos au
toriui pavyko pirmiausia surinkti 
iliustracinę medžiagą. Pateikia
ma net apie 1000 šios vyskupijos 
bažnyčių bei kitų (religinių ob
jektų nuotraukų: bažnyčių (iš 
lauko ir vidaus), varpinių, kop
lyčių, šventoriaus vairių, kiy- 
žių, etc. Viso šiame tome apra
šytos 176 bažnyčios. Gal keturi 
penktadaliai nuotraukų naujos, 
gamintos paskutinių kelerių me
tų laikotarpiu. Knygos autorius, 
telkdamas medžiagą, turėjo ben-į 

dradarbių ne tik išeivijoje, bet 
ir okupuotoje Lietuvoje. Redakci
nį kolektyvą sudarė: Paulius Jur
kus, Bronius Kviklys, kun. Petras 
Palflaba ir kun. Anicetas Tamo
šaitis. Architektūrines pastabas 
iparuošė dir. Jurgis Gimbutas. Kny
gą meniškai apipavidalino ir vir
šelį nupiešė leidinio techniška
sis (redaktorius dail. Petras Alek
sa. Telšiškiai kunigai išeivijoje 
ir kiti geradariai parėmė leidinio 
darbą, pradžiai sudedami nema
ža aukų.

Sovietinė okupacija gali dar il
gesnį laiką užsitęsti. Vadinasi, bus 
tęsiamas ir bažnyčių naikinimas. 
Tokio plačios apimties veikalo 
apie Lietuvos bažnyčias okupuo
tame krašte neįmanoma nei pa
ruošti, nei išleisti. Taigi labai 
gerai, kad šio darbo buvo imtasi 
išeivijoje.

Turime gerų duomenų, kad 
ši knyga bus graži dovana ne

ANTANAS DUNDZIJA IR 
TOMAS DUNDZILA

Alan, smarkiai mindamas kojo
mis pedalus, vien savo jėgomis 
pakilo lėktuvu į orą. Lakūnas ne 
tik vairavo lėktuvą, bet,- minda
mas kojomis, kartu suko jo prope
lerį. šį kartą pakilimas buvo ypa
tingas tuo, 'kad skridimo tikslas 
buvo už 22 mylių esanti Prancū
zijos pakrantė. Pakilta Anglijos 
Folkestone apylinkėje, laimingai 
nusileista Cap Griz Nez, Prancū
zijoje, perskridus Anglijos 'kanalą. 
Vien žmogaus jėgomis per 2 vai. 
49 min. nuskrista 22 mylios ir 
453 jardai. Daugiausia teko skris
ti tik kelių pėdų aukštyje virš 
bangų, nors skrista ir 15 pėdų ir 
tik kėlių inčų aukštyje. Atlikęs 
skridimą lakūnas, kautu su spe
cialiai pastatyto lėktuvo kon
struktorium dr. P MacCready, 
laimėjo 200,000 premiją, kurią 
paskyrė industrialistas Kremer ir 
britų Karališkoji aeronautikas 
draugija,

Jų lėktuvas buvo ypatingas, 
pritaikytas žmogaus varomam 
skridimui. Lėktuvo sparnai, kaip 
matėme muziejuje, yra apie 93 
pėdų ilgio ir 472 kv. pėdų ploto. 
Lėktuvą stumia piloto kojomis 
minamas, 13 pėdų 6 in. skers
mens propeleris. Tačiau lėktu
vas sveria tik 55 svarus, gi su laku 
nu —215 sv. Taigi sparnų apkro
vimas tėra tik 215f472 = 0.455 
«= 7.3 uncijos per kv. pėdą, be
veik juokingai mažas. Lėktuvas

(U Br. Kviklio archyvo)
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tiktai išeivijos, bet ir pavergtosios 
Lietuvos lietuviams. Knygos au
torius toliau renka medžiagą ki
tiems tomams. Skaitytojai kvie
čiami jam padėti. Turintieji (baž

yra aptrauktas labai lengva, Du 
Pant 'bendrovės pagaminta, plas
tikine medžiaga ir buvo .pavadin
tas “Gossamer Albatros” —lietu
viškai išvertus, “Voratinklinis al
batrosas”.

•

Užrietus galvą ir vaikščiojant 
muziejuje, noromis nenoromis 
prisiminė graikų mitologijoje 
randamas Ikaras. Jis, prie rankų 
ir kojų vašku prisiklijavęs paukš
čio plunksnas, įspūdingai ne tik 
skrido, bet ir žuvo. Per aukštai 
iškilus, saulės spinduliai ištirp
dė vašką, atsipalaidavo plunks
nos ir “pirmasis žmonijos lakū
nas” žuvo jūros bangose...

MŪSŲ KALBA
Dalyvinės aplinkybės

Dalyviai, pusdalyviai ir pada
lyviai sakinyje eina kuria nors ap
linkybe. Kai jie vartojami vieni, 
kableliais neskiriami, pvz.: Žal
tys atsigręžęs prašneko žmogaus 
balsu. Kai dalyvinės, pusdalyvi- 
nės ir padalyvinės aplinkybės iš
plečiamos bent vienu savaran
kišku žodžiu ir įgyja prasminį 
bei intonacinį savarankiškumą, 
jos gauna sakinio vieneto reikš
mę, atsako į tą patį klausimą ir 
tada išskiriamos kableliais, pvz.*: 
Žaltys, atsigręžęs i Eglę, prašne
ko žmogaus balsu. Nesvarbu, ar 

nyčių, koplyčių, varpinių ir ki
tų (religinių nuotraukų, .prašo
mi rašyti Br. Kvikliui, 5747 So. 
Campbell Avė., Chicago, IL, 
60629.

'Dr. MacCready suprojektuotas 
ir sėkmingai skridęs voratinkli
nis albatrosas taip pat prisiminė, 
važiuojant pro aerodromą, pama
čius Douglas DC-9, 2 turbinų 
keleivinį lėktuvą, besileidžiantį 
su kokiu 100 keleivių Prisiminė 
todėl, nes skaičiau, kad 55 sv. sve
riančio albatroso sparnai yra il
gesni už DC-9 lėktuvo atgal at
lenktus plieno ir aliuminio 
sparnus. Kai kas čia gal sakys: 
aha, albatrosas skrido tik labai 
ramiam orui esant! Į tai atsaky
siu: taip, 'bet joks lėktuvo pilotas 
tyčiomis neieško audrų!

Sis albatrosas yra naujo aviaci
jos tecnnologijos posūkio pati pra
džia. DC-9 lėktuvas, kuriuo šian
dien visame (pasaulyje jau skrai
do apie 1,000, buvo paskutinis 
technologijos žodis prieš 10 — 
15 metų...

šios dalyvinės, pusdalyvinės ir 
padalyvinės išplėstos dalys yra 
sakinio pradžioje, viduryje ar pa
baigoje. Lietuvoje veikianti Lietu
vių kalbos komisija tokių dalių 
skyrybą aiškina šiais pavyzdžiais: 
Išėjusi iš miško, mergina net 
stabtelėjo. Girdėdami jos pasako
jimus, vyrai tik juokėsi. Jis ilgai 
negalėjo užmigti, prisiminęs tą 
netikėtą susitikimą. Stebėjosi vi
sa šeimyna, girdėdama tokią keis
tą kalbą.

Tačiau kableliais išskiriamas 
ir vienas dalyvis, pusdalyvis ir 
.padalyvis, kai juo prijungiamas 
šalutinis sakinys, pvz.: Vaikas, 
norėdamas, kad jį pasiimtų kar
tu, ėmė prašyti.

Išplėsti dalyviai, pusdalyviai ir 
padalyviai, neturintys prasminio 
bei intonacinio savarankiškumo, 
kableliais neskiriami, pvz.: Kai 
kas ir nieko nepadaręs ilsisi. Mo
tinai net pagalvojus apie tai ran
kos dreba. Visą vakarą marti no
sį nukabinus vaikščioja. Tu ma
nęs iš aukšto žiūrėdamas neį
bauginsi. Saulelė šildė savo spin
duliais ir kaip įmanydama gaivi
no. Jis labai susirūpinęs grįžo iš 
darbo. Rytoj jie dirbs laukuose 
iki saulei leidžiantis. Miško žvė
rim sunkiausia būna žiemai bai-

Nauji leidiniai
• Leonardas Andriekus, ETER- 

NAL DREAM. Selectod po- 
ems. Edited and translated by 
Jonas Zdanys. PubOished by Ma
nyland Books, Ine., 84-39 90th 
D Street, Woodhaven, N.Y. 
11421. Lfbraoy of Catalog Card 
No.: 77-72585. ISBN 0-87141- 
061-3 Printad in The United 
Statės of America by Franciscan 
Press, 341 Highlamd Bikd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Rinkinys 68 psl., įdėtais viaše- 
Idais, aplanko ir viršelio piešinys 
Romo Viesulo. Knygos kaina — 
6 dai.

Tai jau antrasis poeto Leonar
do Andriejaus poezijos pluoštas, 
pateikiamas anglių ikaUlba. Pirma
sis toks buvo “Amens in Amber” 
1968 m.

Trijų puslapių šios knygos į- 
vade vertėjas Janas Zdanys apta
ria Leonardo Andriekaus poezi
jas ypatybes ir supažindina skai
tytoją su pačiu autoriumi. Rinki
nyje spausdinami 46 eilėraščiai.

Antano Vaičiulaičio 
poezijos knyga

Mūsų 'literatūros raidoje Anta
nas Vaičiulaitis yra labiausiai ži
nomas 'kaip puikaus stiliaus ir 
skaitytoją pririšančių temų belet
ristas. Tačiau visą laiką jis nebu
vo užsidaręs ir nuo poezijos. Nors 
ir ne po daug, bet vis laiks nuo 
laiko pasirodydavo jo eilėraščių 
mūsų kultūrinėje periodikoje. O 
dabar štai Lietuviškos knygos klu
bas Chicagoje išleidžia visą An
tano Vaičiulaičio eilėraščių rin
kinį. Tai kruopščiai atrinkta ir 
savo forma laibai išbaigta poezija. 
Knyga pavadinta gražiu, Skam
biu vardu: ,,'lr atlėkė volungė“, 
šiai eilių knygai viršelį yra nu
piešęs dail. Viktoras Petravičius. 
Leidinyje bus netoli 60 ilgesnių 
ir trumpesnių eilėraščių, suskirs
tytų į šiuos skyrius: šiaurės so
duos, Prie žaliųjų vandenų, De
besėliai, Pieva. Knyga jau yra 
laužoma į puslapius „Draugo“ 
spaustuvėje ir skaitytojams bus 
atiduota ateinantį rudenį.

Lietuvių ekslibriai
Amerikos 'Lietuvių bibliotekos 

(Lithuanian Libraiy Press) lei
dykla šiuo metu intensyviai ruo
šia Vitokio Vengrio knygą „Lie
tuvių ekslibriai“. 'Leidinys bus is
torinė lietuvių ekslibrių apžval
ga, pradedant 16 šimtmečiu, ei
nant per nepriklausomos Lietu
vos laikotarpį iki pat šių dienų. 
Knygoje bus reprezentuojami 44 
dailininkai, įdėtos jų biografijos 
ir ekslibrių pavyzdžiai.

Leidykla labai stengiasi, kad 
knyga būtų atspausdinta iki rug
pjūčio 21 d., kada Vienoje, Aust
rijoje, prasidės tarptautinė ekslib
rių (paroda. Joje dalyvaus taipgi 
daug lietuvių dailininkų, ekslib
rių mene aiškiai pirmaujančių.

Žibuntas Mikšys 
Chicagos miesto 

centre
„Galerijoje“ (744 N. Wells 

St.) vakar atidaryta lietuvių gra
fikos paroda, pavadinta angliš
kai „Eurapean Graphics“. Paro- 

giantis. Beisi tėvą baidydamas, 
pareisi duonos ieškodamas. Ir va
gis nevagia kitiems matant. Vai
kas žiūrėjo į mokytoją akis iš
plėtęs. Visi ateidavo ne tik šven
tiškai nusiteikę, bet ir šventiš
kai pasipuošę (Vincas).

Stasys Barzdukas 

Jie suskirstyti į šiuos tris Skyrius: 
You are my Father; Again the 
night; Sthores of obOivian.

• TĖVYNĖS SARGAS, 1980 
m., Nr. 2. Leidžia Popiežiaus 
Leono XIII literatūrinis fondas. 
Redaguoja Petras Maldeikis, 117 
Sunset Drive, Hot Springs, Ar- 
kansas, 71901. Administruoja

dpje vyrauja Paryžiuje gyvenan
čio dail. Žibunto Mikšio darbai. 
„Galerija“ atidaryta kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienį, nuo 
11 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Telefonas: 280-1149.

Parodų tvarkaraštis „Galerijo
je“:

Liepos 18 - rugpjūčio 16: Lie
tuvių grafikų paroda, pabrėžiant 
Žibunto Mikšio kūrybą.

Rugpjūčio 22 - rugsėjo 26: Al
gimanto Kezio fotografijų ciklas 
„Medžiai“;

Rugsėjo 29 - spalio 18: Uosio 
Juodvalkio fotografijų paroda 
ir knygos pristatymas apie 
Brown usiversitetą;

Spalio 24 - lapkričio 15: Aud
riaus Plioplio paroda „Literary 
and Philosaphdc Renderings“;

Lapkričio 21 - gruodžio 20: 
Raimundo Laipšio kristalo dirbi
nių paroda.

Audrius Plioplys 
dailės pasaulyje
Dr. Audrius Plioplys, anks

čiau gyvenęs Washingtane, D.C., 
šiuo metu dirba savo profesijos 
— medicinos srityje Rochestery, 
Minnesotoj. Tačiau neapleidžia 
ir savo pamėgto kūrybinio me
no pasaulio. Kaip žinome, 
„Draugo“ kultūriniame priede 
kėliais atvejais jis buvo rašęs apie 
mažai kam žinomas M K. Čiur
lionio paveikslų išvykas į Vaka
rų Europą šio šimtmečio pra
džioje. Gyvendamas Washingto- 
ne, dr. Audrius Plioplys savo dai
lės darbais gana aktyviai reiškė
si sostinės meno gyvenime, at
kreipdamas į save spaudos dėme- 
s|.

(V .........
TRISDEŠIMTASIS
“DRAUGO” ROMANO

KONKURSAS
1. Dtanrrtttto "Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, apy- 

sakos triedežimtųjj konkursą. RankraMius įteikti paskutinė data yra 
1980 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 2,000 dolerių premija. 
Mecenatai yra kun. dr. Juozas Prunskis (1,000 doL) ir a. a. dr. Jonas 
Gliaudelis (palikimas 1,000 dol.).

Komisijai neradus tinkamo kūrinio, premija neskiriama.
». Kūrinio siužetų pasirenka patys autoriai. Rankraltls turi boti 

paralytM mažinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio formato posla
pių.

4. Kūrinius siųsti adresu Dailiosios praras konkurso komisijai. 
Draugas, 4M5 W. OSrd St, Chicago, IU. 00020.

5. Sprendimo bežallikimiul laiduoti autoriai turi pasirąžyti slapy
vardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrųjų pavardę 
ir adresų telefonų ten pat jralant kūrinio antraltę ir pasirinktąjį sla-~ 
pyvardj. Teisėjų komisijai Išrinkus premijuotlnų kūrinj, atidaromas tik 
laimėjusio autoriaus vokas.

ė. Dviejų tūkstančių dolerių premijų gavęs autorius be papildomo | 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, {skaitant teisę 
spausdinti dievaityje ir Ulrtsti aiškini leidiniu arba tik Ulrtstl atskiru 
leidiniu Premijos nepmkyruų autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs, 

^smjtoręra^Dr-^. Jj

Antanas Balčytis, 6819 S. Wash- 
tenaw Avė., Chicago, IL 60629. 
Šio numerio kaina —3 dol.

Pagrindiniai straipsnių akcentai: 
Steigiamasis seimas atbaigė ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimą; Amerikos mokyklose 
išeivių vaikai auklėjami kitokiais 
žmonėmis negu jų tėvai augo Lie
tuvoje; Užsienyje išlikę diplo
matai Vliko esmę suprato kitaip, 
negu ją suprato jo kūrėjai; Didė
jant sovietų apsiginklavimui ir jų 
agresyvumui, kartu didėja ir jų 
grėsmė laisvajam pasauliui; Pa
baltijo aneksijos nepripažinimas 
yra vienas JAV politikos bruožų; 
Donelaičio kūrybos genijus ne
buvo laiku suprastas bei įvertin
tas tiek svetimųjų, tiek ir savųjų.

• Jokūbas Kregždė, REFOR
MACIJA LIETUVOJE. Istorinė 
apybraiža. I tomas. Devenių Kul
tūrinio fondo leidinys, Nr. 5. Iš
leista 1980 m. Chicagoje. Virše
lis dail. inž. Hermano Povilonis 
Spaudė Mykolo Markūno spaus
tuvė Chicagoje. Tiražas — 600 
egz. Kaina — 5 dol. Leidinys iliu 
struatas, 272 psl.

Pastaruoju metu jo, kaip dai
lininko, užmojai taipgi nė kiek 
nesusiaurėjo. Praėjusių metų 
lapkričio mėn. Audriaus Plioplio 
darbai buvo išstatyti vadinamo
je „Visual Studies Workshap“ 
pairodoje Rochesteryje, N.Y. Ta 
proga įvykusioje konferenci
joje dabartinė „Airtforum“ meno 
žurnalo vyriausia redaktorė Ing- 
rid Sischy kartu su kitais aptarė 
ir Audriaus Plioplio darbus. Jo 
darbai taip pat yra rodomi „Inch 
Art“ parodoje Rochester Art Cen
ter patalpose, ši paroda dabar 
visus įmetus keliaus po įvairias 
Minnesotos ir Wisconsino vieto
ves. Vienas jo darbas išstatytas 
balandžio ir gegužės mėn. vyku
sioje (parodoje Minneapolio dai
lės instituto patalpose. Gi liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Aud
riaus Plioplio darbai bus regi

mi reprezentacinėje Minnesotos 
valstijos dailininkų parodoje 
Minnesotos universiteto Tweed 
dailės galerijos patalpose^ Du* 
luth mieste

Išskirtinis Audriaus Plioplio 
laimėjimas yra jo darbai parodo
je, kuri nuo liepos 27 d. iki rug
sėjo 27 d. vyks Fiterman dailės 
galerijoje, 935 Plymouth Buil
ding, 12 South Str., Minneapolio 
mieste. Tai pati reikšmingiausia 
šio miesto galerija. Ten kartu su 
savo darbais yna reprezentuoja
mi šie garsūs dailininkai: Bra- 
que, Calder, Cassat, Chagall, Di
ne, Johns, Lautrelc, Marisse, Pi- 
casso ir kt.

Chicagos miesto centro lietu
viškoje „Galerijoje“, 744 N* 
Wells St, Audriaus Plioplio pa
roda, pavadinta „Literaiy and 
Philosophic Renderings“ bus ati
daryta ateinantį rudenį nuo spa
lio 24 iki lapkričio 15 d.
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