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Graham Greene apie katalikybę ir ko
munizmą.
Vakarietiškos kultūros fakelui užge
sus.
Apie „I Lituani“ prieš 90 metų.
Religinė ir filosofinė tematika Antano 
Jasmanto-Antano Maceinos poezijoje.
Vytauto Pluko eilėraščiai.
Genijui prisiminti.
Edmundas Arbas ir architektūra Bos
tone.
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.

Graham Greene apie 
katalikybę ir komunizmą

Keliuočio laiškas

Anglų romanistas Graham 
Greene neblogai žinomas 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjun
goje. Ten išleista nemaža jo 
knygų, oficialioji spauda ir 
enciklopedijos mini jį gerais 
žodžiais, įrikiuodamos tarp 
savaip „pažangių“ rašytojų.

Kodėl Greene nebuvo 
nugramzdintas į orvelišką 
„atminties skylę“ ir nepavers
tas „nebeegzistuojančiu“, kaip 
pastarųjų metų Nobelio premi
jos laureatai Bellovv, Singer ar 
Milosz? Atsakymas paprastas 
ir neturi nieko bendro su jo 
raštų literatūrine verte. 
Greene nuosekliai ir aštriai 
kritikavo Vakarus — pasak 
„Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos“, jis demas
kavo „imperializmą, militariz- 
mą, fašizmą“ — o apie 
tarybinį imperializmą, mili- 
tarizmą ir fašizmą prasitar
davo retokai ir santūrokai.

Tačiau keičiasi medžių ir 
knygų lapai, keičiasi ir patys 
rašytojai. Amerikoje ką tik išė
jo Marie-Francoise Allain 
sudarytas pasikalbėjimų su 
Greene rinkinys The Other 
Man (Kitas žmogus). Čia į 
mus kalba kitoks rašytojas, ne 
tas, kurį pažįstame iš oficia
liosios spaudos puslapių: 
Greene katalikas ir Greene — 
komunizmo kritikas.

Štai klausimas, kada jis, 
„atsivertėlis“, pirmą sykį 
„pajuto“ savo tikėjimą? 
Greene atsakymas ne vienam 
primins šiandienos persekio
jamą Lietuvos Bažnyčią.

Tikėjimas, anot Greene, 
pradėjo skverbtis jo sielon 
1938 metais, jam besilankant 
Meksikoje: „Visa tai“, pasako
ja jis, „siejasi su mano lojalu
mu persekiojamiems ir skriau
džiamiems... Meksikoje tai 
buvo katalikai. Aš pajutau 
tikėjimą, kai išgirdau 
meksikietę moterį pasakojant, 
kaip ji turėjo slapčiomis pasi
kviesti kunigą, kad jis palaido
tų jos šeimos narį; kai pama
čiau valstiečius keliais einant 
dar neuždarytų bažnyčių 

akmeninėmis grindimis ir, 
tarsi, amžinai, klūpant, 
ištiestom rankom, lyg jie būtų 
nukryžiuoti; kai dalyvavau 
slaptose Mišiose su meksikie
čiais, kenčiančiais už savo 
tikėjimą Chiapas ir Tabasco 
miestuose, kur nebebuvo nei 
bažnyčių, nei kunigų. Visa tai 
suteikė Bažnyčiai tokios didy
bės, tikinčiųjų ištikimybė 
įgavo tokios apimties, kad aš 
negalėjau išvengti gilaus 
susijaudinimo“. („Sugrįžęs į 
Angliją, — rašo Greene, — aš 
nuolat jaučiau, kad religija — 
tai valstietis, ištiesęs rankas, 
lyg nukryžiuotas, keliais artė
jantis prie altoriaus“).

Pokalbių su Greene knygoje 
taip pat klausiama: „Ar jūs 
manote, kad tikėjimas sutei
kia rašytojo kūrybai priedinę 
dimensiją?“ I tai Greene at
sako: „Tikintiesiems žmogus 
svarbesnė būtybė, negu 
ateistams. Jei manai, kad 
žmogus tėra pranašesnis 
gyvulys ir kad mums tėra 
lemta gyventi apie 80 metų, 
tada žmogus tikrai nėra labai 
svarbus gyvis. Kodėl Fosterio, 
Virginijos Woolf ar Sartre’o 
charakteriai tokie lėkšti, paly
ginant su nepaprastu Joyce 
sukurto Bloom (Ulysses 
romane), Balzako — Tėvo 
Goriot, ar (Dickenso) — David 
Copperfield gyvybingumu? 
Mano manymu, dėl to kaltas 
religinės dimensijos trūku
mas“.

Pasak Greene, „komunis
tinis pasaulis pagimdė labai 
nedaug gerų rašytojų. Išimtys: 
Solženicinas, Pasternakas ar 
Siniavskis — tai žmonės, kurie 
ištausojo religinę pasaulė
jautą. Labdaros valstybė nuo 
scenos nuvijo Dievą, kaip ir 
Velnią, bet ji taip viską sujau
kė, jog man rodos, kad Dievas 
vėl pamažu sugrįžta. Istorija 
rodo, kad tikėjimas atgimsta 
iš savo paties rusenančių 
nuodėgulių. Ar būtumėm 
susilaukę Solženicino, jei 
komunizmą būtų lydėjusi bent 
dalinė sėkmė?“ — klausia Gra
ham Greene.

K.2.

Šiandien po daugiau keturių 
dešimtmečių įvairiopos netek
ties, anas antrasis nepriklau
somos Lietuvos dešimtmetis 
atrodo kaip pirmas toks lietu
viškasis aukso amžius mūsų 
kultūros raidoje. Gyveniman 
jau buvo atėjusi pirmoji nepri
klausomos Lietuvos mokyklo
se išauklėta karta. Spalvinga 
savo pasaulėžiūromis, dina
miška, kūrybinga. Savo di
džiuma atsigręžusi į Vakarus, 
bet ne į Rytus. Tradicijos ir 
krikščioniškos kultūros prad
menų neatsisakiusi, o kaip tik 
savo kūrybinius užmojus jais 
grindžiusi. Šios krypties avan
gardinių pavyzdžių ieškojusi 
lietuvių tautai tada atvirame 
Vakarų Europos intelektuali
niame, meno, literatūros pa
saulyje. Tačiau atradimai ak
lai nebuvo sekami. Jais 
pasinaudota tik kaip įkvėpi
mu lietuviškojo veido ryškini
mui drauge su visais savo
sios žemės giluminiais 
klodais.

Bene gyvybingiausi buvo 
tie, kurie spietėsi apie šią kas
dieninę, savaitinę ir mėnesine 
periodiką: XX Amžių, Nau
jąją Romuvą ir Židinį. Tai bu
vo labai dinamiški ir kūrybin
gi susibaudėliai, kurie leidinių 
puslapiuose mielai bendradar
biavo ir su kitų ideologijų ge
ravaliais. Ir kur būtų nueita, 
kokių aukštumų būtų pasiek
ta, jei vos gerai įsibėgėtą dar
bą nebūtų staiga nukirtęs koš- 
marinis okupacijų kirvis! 
Kūrybingoji antrojo nepri
klausomybės dešimtmečio kar
ta buvo išblaškyta, nutildyta, 
išžudyta, naikinta nacių kalė
jimuose ir Sibire. Kiek jų buvo 
ir kiek šiandien dar bepalikę, 
kaip Antanas Maceina, Juo
zas Keliuotis, Juozas Brazai
tis, kun. Stasys Yla, Zenonas 
Ivinskis, Ignas Skrupskelis, 
Antanas Vaičiulaitis, Adolfas 
Valeška, Juozas Grušas, Ber
nardas Brazdžionis, Jonas 
Aistis, Vincas Ramonas, Adol
fas Šapoka, Jonas Grinius ir 
daugelis kitų...

Prisiminimų pluoštelis ir paties velionio Juozo
Visa tai čia prisiminta to

dėl, jog vienas iš jų — Juo
zas Keliuotis mirė šių metų 
kovo 25 Lietuvoje, eidamas aš
tuoniasdešimt pirmuosius sa
vo amžiaus metus. Juozas Ke
liuotis buvo ir liko tikrasis 
Naujosios Romuvos sinoni
mas — redaktorius ir leidėjas. 
Jis tą žurnalą įkūrė, juo rūpi
nosi ir jį redagavo nuo pra
džios, nuo 1931 metų, iki pa
baigos, kada žurnalą 
bolševikai 1940 metais užda
rė. Toks savaitinis ir tokio ly
gio daugeriopos kūrybos žur
nalas mūsų kultūros raidoje 
buvo pirmkartinis, sudinami- 
nęs visą ano meto šviesuome
nę, formavęs jos vakarietišką 
galvoseną, giliai veikęs gyve
niman ateinantį jaunimą. 
Pats žurnalo steigėjas ir re
daktorius, išsimokslinęs Sor- 
bonos universitete, Paryžiuje, 
ir į Naujosios Romuvos pusla
pius parnešė krikščioniškai de
mokratišką visuomeninio gy
venimo mintį, toleranciją 
visoms pozityvioms ir kūry
bingoms apraiškoms, avan
gardo drąsą, pasisakant už 
modernųjį meną ir už lietuviš
kąjį jo veidą, už tikrąsias ver
tybes grožinėje literatūroje, ne- 
nuolaidžiaujant jokiai 
grafomanijai.

Naujosios Romuvos redak
cija buvo pasidariusi tiesiog 
kasdieninė tuo viskuo susirū
pinusių žmonių susitikimo vie
ta. Čia užėjęs visada galėjai 
rasti vieną ar kitą dailininką, 
rašytoją, mokslo vyrą arba ir 
jaunus studentus, tik šiaip be
sikalbančius, užsienio žurna
lus bevartančius, ramiai ar 
karštai ką nors bediskutuo- 
jančius. Tai buvo savotiškas 
langas ne vien tik į lietuviško
sios kultūros gelmes, bet ir į 
platųjį pasaulį.

Visa tai čia rašantysis gy
vai prisimena iš 1937 — 1938 
metų. Buvau tada pirmųjų me
tų studentas universitete. Že
mininkų ir jų bendraamžių 
karta buvo bepradėjusi bręsti. 
Juozas Keliuotis į mūsų nusi-

Juozo Keliuočio laiško pabaigos autografinė faksimilė.

Juozas Keliuotis Nepriklausomybės metais.

teikimus jau ouvo atkreipęs 
dėmesį: mūsų poeziją, prozą ir 
šiaip raštelius jau spausdino 
Naujoje Romuvoje. Galima įsi
vaizduoti, kiek visa tai reiškė 
dar tik pirmakursiams stu
dentams, matant savo plunks
nos braižą prestižinės Naujo
sios Romuvos puslapiuos. Ir 
todėl į redakcijos patalpas 
greit įjunkome kaip į savo na
mus. Universiteto paskaitų 
pietinės pertraukos metu, už
eidami Pieno centran rūgš
taus pieno su bulvėmis, už- 
sukdavom ir į netoliese 
esančią Naujosios Romuvos 
redakciją. Jei ne kokiu specia
liu reikalu, tai bent pavartyti 

vokiškų ir prancūziškų meno 
ir literatūros žurnalų ar iš
girsti kokią išmintį iš ten pat 
užklydusių Kauno ir visos Lie
tuvos kultūrinio bei kūrybinio 
gyvenimo korifėjų. O Juozas 
Keliuotis visiems rodydavo ly
gų dėmesį, nė vieno į kampą 
nenustumdavo. Mums jaunik
liams, tai buvo tikra, saky
čiau, atėniška visų kultūrinių 
sričių mokykla.

Bėdos atveju svečias net ga
lėdavo redakcijos patalpose 
ant sofutės ir pernakvoti. Ir 
man atrodo, kad tokių iš Lie
tuvos provincijos ir net iš už
sienio netrūko. Štai 1939 metų 
vėlybo rudens vieną dieną už-

einame keli studentai redakci
jom Ant įprastos sofutės Bėdi 
dar niekur nematytas džentel
menas ir skaito prancūzišką 
laikraštį. Keliuotis tuoj supa
žindina ir svečiui mus prista
to kaip jaunuosius, Naujoje 
Romuvoje rašančius, poetus. 
Tas svečias buvo iš Vilniaus, 
jį okupavus rusams, Kaunan 
atbėgęs ne kas kitas, o poetas 
Česlovas Milošas, busimasis 
Nobelio premijos laureatas. 
Jis tada su mumis, studenčiu- 
kais, mandagiai pasisveikino, 
ir persimetėm po vieną ant
rą sakinį lietuviškai. Kol ap
linkiniais keliais negrįžo jis į 
Lenkiją, tai kurį laiką Naujo
joje Romuvoje ir buvojo, Ke
liuočio globojamas ir permiego
damas ant tos pačios sofutės.

Šiandien šiurpu net pagal
voti, kaip turėjo Juozas Ke
liuotis pergyventi visų savo 
kultūrinių vizijų ir jau pasiek
tos realybės sunaikinimą, bol
ševikinių rusų okupacijai už
griuvus. Naujoji Romuva buvo 
uždaryta, Juozas Keliuotis me
tų metais ištremtas į Sibirą, o 
stebuklingai ten išsilaikęs ir 
grįžęs, visur oficialiųjų igno
ruojamas, grasinamas, nieki
namas. Tačiau ir tokioj situa
cijoj Lietuvai jis buvo labai 
reikalingas. Net gyvendamas 
lyg “dūšia be vietos”, jis daug 
kam rusiško tvano grėsmėje 
buvo vakarietiškos kultūros 
simboliu, o taipgi realiuoju 
švyturiu.

Bet apie Juozo Keliuočio gy
venimą, grįžus jam iš Sibiro, 
daug tikriau tegu kalba jo pa
ties man rašytas laiškas. Tai 
betarpiškas, tikras, vietomis 
kone testamentinis velionio 
Juozo Keliuočio žodis.

Kazys Bradūnas
* * *

Mielas Kazy,
Iš visos širdies sveikinu su 

artėjančiomis Kalėdų ir Nau
jųjų Metų šventėmis ir linkiu 
daug vertingos sėkmės ir daug 
šviesių kūrybingų valandų! Aš 
šį tą skaičiau iš Jūsų poezijos, 
ir ji suteikė man estetinio ir 
dvasinio džiaugsmo. Aš šį tą 
girdėjau iš Jūsų gyvenimo ir 
veiklos, bet labai mažai, nes 
nei jūsų laikraščių, nei knygų 
negaunu. Aš Jums jau seniai 
norėjau parašyti laišką, bet 
nežinojau adreso. Jį man su
teikė šiomis dienomis į Vilnių 
atvykęs aktorius Stasys Pil
ka, su kuriuo teko kalbėtis 
trumpą valandėlę. Jis man 
įteikė Jūsų linkėjimus, už ku
riuos nuoširdžiai dėkoju.

Jau nežinau, ką jums dau
giau parašyti. Apie savo kole
gas be jų įgaliojimų, nieko ne
galiu parašyti. Mes labai 
pamėgome viešą oficialų gy
venimą, apie kurį viską žinote 
iš mūsų spaudos ir iš mūsų 
knygų. Dėl tos pačios priežas
ties ir £}pie save nedaug ką ga
liu parašyti. Aš teatrams iš
verčiu pjesių (jau septynias jų 
esu išvertęs ir keturios jų yra 
vaidinamos), o žurnalams iš
verčiu novelių šių dienų pran
cūzų rašytojų. Bet iš profesi
jos aš nesu vertėjas, ir šis 
darbas man ne prie širdies. 
Bet ką gi darysi, kai nori val
gyti ir kai reikia šiaip taip ap
sirengti. Nei mokslo knygų, 
nei kritikos straipsnių nera- 

(Nukeltaį2psl.)
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šau ir kartkartėmis parašau 
vieną kitą recenziją.

Parašiau atsiminimus apie 
J. Tumą — Vaižgantą, J. A. 
Herbačiauską, Vincą Krėvę, 
Faustą Kiršą, V. Mykolaitį — 
Putiną, S. Nėrį, J. Vienožins- 
kj, VI. Eidukevičių ir d. k. Bet 
jų niekas nespausdina, o tik 
tie, kurių raštai spausdinami, 
daugiau ar mažiau jais pasi
naudoja, retkarčiais tai net pa
minėdami. O savo labai sudė
tingo ir tragiško gyvenimo 
neaprašinėju, nes nerandu 
tam reikiamų žodžių ir netu
riu tam sąlygų. Apie save ge
riau tylėti, tai visiems pato
giau. Visi mano nespausdinti 
veikalai, gausios literatūrinės 
ir meninės studijos guli Res
publikinės bibliotekos ir Moks
lų Akademijos rankraščių sky
riuose. Jie nacionalizuoti. 
Nacionalizuotas ir visas ma
no asmeninis archyvas. Bib
liotekose saugomi ir “Naujo
sios Romuvos” komplektai ir 
jie man neprieinami. Ir mano 
galvoje gimstančios mintys ir 
mano širdyje sukilę jausmai 
irgi kontroliuojami ir žinomi. 
Gal taip ir gerai: moderninė 
technika viską apsaugo ir pa
lieka būsimoms kartoms. Nie
kas beprasmiškai nežūsta.

Tik kartais pasijuntu labai 
vienišas. Už mane vyresnės 
kartos rašytojai, dailininkai, 
muzikai ir mokslininkai jau 
beveik visi yra jau mirę. Ir kol 
jie buvo gyvi, aš niekad nesi
jaučiau vienišas. Jie ir mater
iališkai, kiek galėdami, mane 
rėmė. Tai buvo A. Vienuolis — 
Žukauskas ir P. Vaičiūnas, V. 
Mykolaitis — Putinas ir K. Bo
ruta, S. Čiurlionienė ir Lazdy
nų Pelėda, P. Rimša ir J. Vie
nožinskis, prof. P. Sivickis ir 
prof. P. Jurgutis, prof. A. Pu- 
rėnas ir prof. K. Šalkauskis. 
Jiems mirus, man pasidarė la
bai liūdna ir sunku. Mano kar
tos dar gyvi tebesą intelektua
lai labai nutolo nuo manęs 
arba pasidarė mano priešai. 
Bet aš nepalūžau ir iškentęs 
visus negandus ir pakėlęs vi
sas epochos man suteiktas 
kančias. Postalininėje epocho
je susiformavusi jaunoji karta 
pasirodė kitokia. Ji man atro
dė ir objektyvesnė, ir švieses
nė, ir pozityvesnė. Ji kuria 
naująją Lietuvą be košmariš
kų atsiminimų. Su ja aš ir su
artėjau. Iš pradžios ji į mane 
žiūrėjo, kaip į egzotikos pra
dą ir ekskursijomis aplanky
davo kaip muziejinę retenybę. 
Bet arčiau su manimi susipa
žinusi, pradeda apsiprasti ir 
ima mane teisingiau suprasti. 
Aš irgi vis daugiau ją supran
tu ir vis labiau ją pamilstu. Su 
šia naujausiąja karta dabar 
susidarė normalesni ir švie
sesni santykiai. Ir aš nuošir
džiai džiaugiuosi jos pozityviu 
kuriamuoju darbu ir tikiu švie
sesne Lietuvos ateitimi. Iš tie
sų mes turime tik vieną Tėvy
nę: ji mūsų motina, ji mūsų 
visos gyvybės šaknys. Be šak
nų nė vienas medis negali 
augti, žaliuoti ir duoti vaisių. 
Iš tautos, liaudies šaknų tik 
gali kilti tautinė civilizacija ir 
įgyti visuotinės, universalinės 
prasmės. O dabar čia kaupia
ma, saugoma, studijuojama vi
sa liaudies, tautos praeities 
kultūra. Žinoma, Jūs tai gerai 
žinote, jog vienomis šaknimis 
medis negali augti, net ir eg
zistuoti: jam dar reikalingos į 
visas šalis plintančios šakos 
— ir tik tada jis gali pražysti 
tautinės civilizacijos ir uni
versalinės kultūros žiedais ir 
duoti tautinės ir visuotinės 
reikšmės turinčių vaisių.

Iš šių mano labai suglaustų 
ir pakrikų žodžių turbūt ir jūs 
mane daugiau ar mažiau su
prasite.

Iš Paryžiaus aš gaunu nau
jausių literatūros, dailės ir 
mokslo knygų ir žurnalų. Tad 

atidžiai seku pasaulio litera
tūros, dailės ir mokslo laimėji
mus. Daug studijuoju ir skai
tau. Bet dažnai neturiu su kuo 
pasidalinti savo žiniomis, sa
vo patirtimi ir savo išgyveni
mais. Gal daugiausia todėl 
dažnai pavargstu ir kenčiu. 
Dažnai ir susergu. Šį pavasa
rį, rodos, buvau patekęs į be
viltišką būklę. Bet Palangoj 
vasarodamas vėl tvirtai atsis
tojau ant kojų. Pradėjau veng
ti per daug skaityti, o daugiau 
imu klausytis muzikos. Turiu 
daug plokštelių šių dienų mu
zikos šedevrų. Klausaus ne 
vienas, o su savo jaunaisiais 
draugais. O muziką aš mėgau 
nuo pat vaikystės metų. Ir da
bar ji man pasidarė didžiau
sia gyvenimo paguoda ir vie
nintelis džiaugsmas. O po
litika domiuos mažiau negu 
eiliniai piliečiai. Aš gi negaliu 
nei jos pakeisti, nei praturtin
ti. Aš tam nekompetentingas. 
Tai ne mano sritis.

Tai tiek šiuo tarpu. Kitąsyk 
gal parašysiu daugiau, aiš
kiau ir konkrečiau. O dabar 
lauksiu Jūsų laiško. Jūs turite 
daugiau galimumų parašyti 
plačiau ir konkrečiau. Mane 
domina visas jūsų kultūrinis 
gyvenimas. Tad rašykite ir 
apie literatūrą, ir apie dailę, ir 
apie muziką, ir apie mokslą. 
Visiems mano bičiuliams ir 
pažįstamiems įduokite mano 
nuoširdžiausius sveikinimus ir 
linkėjimus. Gal jų kuris norė
tų su manim susirašinėti, tai 
suteikite jo adresą. Parašykite 
ir apie save ir apie savo dar
bą. Dar kartą Jus apkabinu.

Viso geriausio!
Jūsų J. Keliuotis

J. KLIJUOTIS

Į VISUOMENINIS 
IDEALAS

VISlIOMENINtS EIl.OSOEUOS METMENYS

NAUJOSIOS HOMUVOS I.HIIIINY8 
KAUNAS—————, t j ,

Vienos Juozo KeliuoČio knygos 
viršelis.

V L T 0 II O K NAUJOJI
S ROM UVA

M. K.
ČIUHUONIfS

numeris

Apie „I Lituani“ prieš 90 metų

Ponchielli’o opera „I Lituani“ buvo Lietuvių Operos 
pastatyta Chicagoje 1981 metais birželio mėnesio 
13,14 ir 20 dienomis — tai buvo ir šios operos 
amerikinė premjera. Viršuje — scena Marienburgo

pilyje: centre po arka Vytautas Paulionis (vaidila 
Viltenis), priekyje centre Algis Grigas (F.rdvilis), 
dešinėje riterių grupės centre Bernardas Prapuole
nis (Germanas), choras — puotos svečiai, kariai.

Nuotrauka Jono Kuprio.

VITALIS P. ŽUKAUSKAS

Dr. J. Šliūpo “Apšvietos” (Ap- 
szvieta) 7 — 8 numeryje, psl. 541 
— 2 yra rašoma apie “I Lituani”, 
kurią per II pasaulio Lietuvių Die
nas matysime Chicagoje. Tuo me
tu tikrai nebuvo net svajojama, 
kad ši opera kada nors išvys ram
pos šviesą Amerikoje ar Lietuvoje 
ir bus atlikta lietuvių kalba. At
rodo, kad “I Lituani” libretto bu
vo išleistas atskira knygute ir ja 
naudojosi dr. J. Šliūpas, rašyda
mas savo straipsnį. Tekstą palie
ku kaip buvo parašyta, tik rašy
bą pakeičiu. Vertimai, kurių nėra 
straipsnyje, paduodami gale.

*

I Lituani. Dramma Lirico di A. 
Ghislanzoni, Musija di A. Pon- 
chell. Regio stabili ento Ricordi 
Milano. Prezzo ne irę una. p. 
54.

Svetimos tautos apie lietuvius 
turi gangreit geresnę nuožvalgą, 
nei kaip šiandien patys lietuviai 
užsipelno. Kuomet lietuvis šian
dien apie savo politišką padėjimą 
turi menką supratimą, kuomet 
mūsų žmonės linkčioja žemai 
prieš urėdnikus valdančių mus 
gaivalų, kuomet lietuvių protai 
dar šiandien tebėra skapijami ir 
romyjami per apgaudinėjančius ir 
gaudagrašius kunigus be žmonių 
atsikvošėjimo, kuomet lietuviai 
rods (po kunigų botagu) tekini ša
lin bėga nuo mokslo ir giriasi bei 

, gėrisi, jog jie neturi savų mokslai- 

nių ir kitų tautiškų įrėdinių; tai 
svetimos tautos ne sykį apie lie
tuvius talpina gerus atsiliepimus, 
ką galima tėmyti iš raštų lenkiš
kų, vokiškų, maskoliškų, prancū
ziškų. Augščiaus paminėtoji gi 
knygutė italų kalboje idylizuoja 
lietuvius bei jų praeitį. Iš to vei
kalo mislytum, jog tarp lietuvių 
visuotinu priežodžiu yra: “Chi per 
la patria muore, Ętema fama av- 
ra” (Kas dėl tėvynės miršta, įgyja 
amžiną garbę). Bet su vargu at
rastum tokį patriotizmą tarp ku
rių dar susipratimąs tautiškas tik
tai tepradėjo prigyti. Mes dar toli 
gražu esame atsilikę nuo čekų, ku
rių išeivystė yra nemaža Ameri
koje, jie turi daug šaunių laikraš
čių, kurie žmonėms ne 
klerikališką putrą srėbti duoda, 
bet platina tikrai naudingą moks
lą ir pageidavimus valnybės. Už 
tai ant keturių čekų Amerikoje 
rastum tiktai vieną. įtikinti i kuni
gus. Čekai eina geliais tokių vy
rų, kaip HUSS, (KOMENIJUS, 
ZISKA ir kitų savo didvyrių. Ro
dos Lietuva taip gi turėjo daug 
didvyrių, ale tie savo didybę pa
rodė ant lauko mūšių, politikos 
dalykuose, o ne dalykuose moks
lo. Už tai, kad mes mažai esame 
turėję liet, mokslinčių ir mūsų tau
ta yra spitra, apispangi, parsi
davusi su kūnu ir dūšia kunigijai, 
visokiems lupikams, prispaudė
jams. Negreit dar išsipildys žo
džiai Corrado:

NAUJI LEIDINIAI
• Ateitis nr. 1 — 2 (1983 sausis

— vasaris). Ateitininkų Federaci
jos leidžiamas katalikiškos — lie
tuviškos orientacijos mėnesinis 
žurnalas. Vyriausias redaktorius
— kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 
Dės Plaines Avė., Apt. 409, Forest 
Park, IL 60130. Administratorius
— Juozas Polikaitis, 7235 S. Sac- 
ramento avė., Chicago, IL 60629. 
Prenumerata metams JAV ir Ka
nadoje — 15 dol., garbės prenu
merata — 25 dol., susipažinimui
— 9 dol., kituose kraštuose — 9 
dol.. Pietų Amerikoje — 7 dol.

Šio dvigubo numerio akcentas
— dabartinio Lietuvos pogrindžio 
spaudai. Dr. Saulius Sužiedėlis iš
samiai nagrinėja pogrindžio spau
doje ryškėjančiaB pažiūras į atei
ties Lietuvos santvarką ir jas 
palygina su Vakarų pasaulyje vy
raujančiomis nuotaikomis. Jo iš
vados: 1) pogrindžio spauda, gin
dama žmogaus teises ir 
kritikuodama sovietinę tikrovę, 
savaime vertina konstitucinę 
santvarką ir demokratiją pozity
viai, 2) nors pogrindžio spaudoje 
beveik visi rašantieji pasisako už 
laisvą, demokratinę ir nepriklau
somą Lietuvą tą sąvoką jie skir
tingai supranta — “nuo gana li
beraliai demokratiškos va
karietiško tipo parlamentinės 
sistemos iki dalinai eurokomuniz
mu paremtomis svajonėmis apie

''tikrąją socialistinę santvarką”, 3)

H leon franse i ceppi
e a voi si avventa..

Oppressori di popoli,
trematel... (1).

Lietuvių liūtas ne tik kad rete
žių dar nesudraskė, bet dar ran
gosi tingiai pančiuose, į kuriuos 
įpainiojo mūsų tautą visokie dva
siški ir svietiški palavykai. Šian- 

I dien lietuviai randa savo džiaugs
mą girtavime, “la giova e nei 
vin!” (2).

Drama “I Lituani” yra parašy
ta pagal Mickevičiaus “Konradą 
Walenrodą”, ir su dideliu gabu- 

1 mu. Kad rastųsi kitas poetas ant 
jo išguldymo į lietuvišką kalbą,

Operos „I Lituani“ originalaus klaviro viršelis ir titulinis puslapis.

pogrindžio spaudos diskusijos 
apie ateities Lietuvą remiasi idė
jomis, priimtomis Vakaruose, 
kaip pvz. asmens teisių neliečia
mumas, komunikacijos viešumas, 
teismų ir politinės valdžios kom
petencijų atskyrimas, bažnyčios 
nuo valstybės skyrimas, 4) po
grindžio spaudoje dar trūksta 
konkretesnių socialinių — ekono
minių diskusijų apie ateities Lie
tuvos santvarką, pvz. apie būsi
mos pliuralistinės visuomenės 
problemas demokratinėje Lietu
voje. “Subrendusi, tolerantiška de
mokratinė politinė kultūra yra ne
paprastai trapus augalas”, rašo 
dr. S. Sužiedėlis. “Kaip jį įdiegti 
ateities Lietuvai” — šitos proble
mos svarstymo pogrindžio spau
doje šiuo metu dar pasigendama.

Kun. Vytautas Bagdanavičius 
komentuoja dr. S. Sužiedėlio po
grindžio spaudos analizę, paaiš
kindamas, kad ta pati ekonomi
nės santvarkos problema — 
kolektyvinės ar privačios nuosa
vybės pasirinkimo — egzistuoja ir 
dabartiniame Katalikų Bažny
čios socialiniame moksle, kaip 
konfliktas tarp solidarumo ir sub- 
sidijinio principo. Svarstydamas 
tautiškumo klausimą, kun. Bag
danavičius primena, kad tauta 
tam tikra prasme turi būti atvira 
kitoms tautoms, rasdama pu
siausvyrą tarp uždarumo ir atvi
rybės, jei nenori savęs pasmerkti 
mažėjimui. Todėl ir kyla klausi
mas, ar viltis, kad daugelis lietu-

Dana Stankaitytė (Aldona) operos „1 Lituani“ spektaklyje 1981 metais 
Chicagoje. Nuotrauka Jono Kuprio.

tai nauda iš tokio triūso būtų di- ■ non sa]e aj ęiel” (giesmė vergų ne- 
doka, ypačiai norint subudinti tė- Į siekia dangaus!). Mums reikia pa- 

veizdų gerų, ne tik dorybėje, bet ir 
gyvenimo bei pažvalgų atmainy- 
me; senas gyvenimas ir senos mū
sų pažvalgos nukaršo ir prapul- 
tėn nugabeno visą mūsų tautą; 
taip gi reikia naujų idealų, už ku
riuos lietuviai šiandien taip pat 
turi drąsiai ir narsiai kovoti, kaip 
kad jie kovojo už savo senybinę 
valnybę ir stabmeldiškąją tikybą. 
Ale ir toje kovoje už naujus idea
lus reikia kantrybės, apsukrumo 
ir ištrivonės; juk poetas aiškiai sa
ko: Ultimi sempre a ritraarsi dal 
campo i generosi (4). Jeigu sveti
mos gentės lietuvius pradeda ge
rai minėti, tai mes savo darbais 
šiandien užsipelnykime svetim- 
žiamiečių pagyrimą, idant ga
baus pagyrimas nepavirstų į sa
tyrą, išjuokimą mūsų tautos!

vynišką lietuvių meilę, kad gi 
daug ten yra drastiškų vietų, dėl 
paveizdos:

O patria!
O Lituania mia... 
Chi ti soccorre?

—Detuoi forti figli 
ProBtrato e ii braccio e

ti abbandona Iddio!...(3). 
Šiandien gi lietuviai dūsauja ir 

vaitoja ir giesmes gieda, nei neat
mindami, jog “canto di schiavi

Į Į.
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vių grįš Lietuvon, pasikeitus poli
tinei santvarkai, yra reali — 
“lietuvis žmogus, šiandien atsi
dūręs pasaulinių galimybių atvi
rybėje, neturės jokio reikalo jų at
sisakyti ir grįžti Lietuvon. Be 
abejo bus individualių grįžimų. 
Tačiau šiandieninis pasaulio lie
tuvis stovi prieš savitus uždavi
nius ir nėra reikalo jų išsižadėti 
dėl per siaurai suprasto tautišku
mo”. Šiuo metu mums ypač reika
linga, kad istorikų akimis būtų 
paanalizuotos trys didžiosios lie
tuvių emigracijos per praėjusį 
šimtmetį, kad geriau suvoktume, 
prieš kokias problemas stovi pa
saulio lietuvis, kokios jam yra ga
limybės ir grėsmės.

Pogrindžio spaudos bruožus 
taip pat nagrinėja kun. dr. Jurgis 
Šarauska8 ir Jonas Pabedinskas, 
iš jos Btengdamiesi įžvelgti, kokius 
uždavinius ji užduoda išeivijai ir 
kaip mes geriausiai turėtumėme 
juos vykdyti.

“Studentų”, “Atžalų” ir “Veik
los“ skyriuose gausiai rašo patys 
jaunuoliai. Supažindinama su 
1982 metų Ateities jaunimo kūry
bos ir rašinių konkurso laimėto
jais — jų arti 30. Visas numeris 
labai gausiai ir gražiai iliustruo
tas.

• Karys nr. 3 (1983 kovas). 
Pasaulio lietuvių karių-veteranų 
mėnesinis žurnalas, leidžiamas 
LKVS Ramovės New Yorko sky
riaus. Redaktorius — Zigmas Rau- 
linaitis. Administratorius — Al

1 Liūtas savo pančius sudraskė
ir veržiasi pirmyn...

Tautos pavergėjai, drebėkit!
2 Džiaugsmas vyne!

3 O tėvyne! O Lietuva mano... Kas 
gali tau pagelbėt? Tavo vaikų stipry
bė yra nusilpusi ir esi Dievo palikta!...

4 Visad paskutinieji pavirsta ge
rais.

(Medžiaga iš Vitalio P. Žukausko 
Teatro archyvo)

fonsas Samušis. Adresas: Karys, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207. Prenumerata JAV ir 
užsienyje — metams 17 dol., at
skiro numerio kaina — 2 dol.

Numeryje gausu vertingos isto
rinės medžiagos: R. Vilkas, “Lie
tuvos laivynas ir jo likimas,” Sta
sys Kuzmickas Kuzė “Penki metai 
1-me pėstininkų Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino pul
ke,” Algirdas Gustaitis, “Lietu
vos žemėlapis pirmojo pasaulinio 
karo metu išleistas Šveicarijoje,” 
Viktoras Lesniauskas, “XV lai
dos kariūno atsiminimai,” Kazi
mieras Daugvydas, „Savanorio už
rašai,” B. Žukauskas, “Karo 
mokyklos IV Stepono Dariaus lai
dą prisimenant,” tęsiama Adolfo 
Damušio straipsnio “Lietuvių 
antinacinis pogrindis Gestapo do
kumentuose” (Draugo kultūrinis 
priedas, 1983.1.29) santrauka.

Dėmesio kreipiama ir dabarti
niams klausimams: tęsiama “Tre
čio pasaulinio karo” vertimas, 
rašoma apie disidentų pavojų So
vietams, prisimenamas Andrei 
Sacharov 60 metų amžiaus sukak
ties proga, atrenkama žinių iš 
mokslo ir technikos sričių. Išskir
tinai įdomus Vinco Trumpos 
straipsnis “Isterijos ir poezijos 
susitikimas tieB Baltija,” skirtas 
Klaipėdos krašto atvadavimo 60 
metų sukakčiai. Kaip ir visada, 
nušviečiama įvairių vietovių šau
lių kuopų ir paskirų sąjungos na
rių veikla.

J



Religinė ir filosofinė tematika Antano 
Jasmanto — Antano Maceinos poezijoje
VINCAS NATKEVIČIUS
(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Ir niekad ne namolei: dabar
ties krikščionybė ir „susi* 
dabartinimas“

Rinkinio Ir niekad ne namolei 
lyrika yra kai kur subtilesnė, 
grakštesnė ir kartu lengvesnė nei 
Gruodo: jame mažiau filosofijos. 
Tai betgi nemažina nedidučio, 
mažesnio nei Gruodas, rinkinėlio 
literatūrinės vertės. Tematika, iš 
esmės, vėl religinė, betgi daugiau 
egocentrizmo, ypač pirmajame 
skyriuje „Vis atgalios“. Jau 
pirmajame, „Biografijos“, eilėraš
ty skamba religinė tema, atausta 
būties klausimo abejonėmis:
Esu aš juodas bokšto kryžius, 
Juoda naktim pasviręs ir palūžęs. 
Iš seno vieškelio vėlai sugrįžęs, 
Dėduosi daiktus į kelionę naują,* 
Ir lyg paklydęs varpo dūžis 
Iš nežinios į nežinią keliauju.

Kaip plieno stygą užgavai mane, 
Tu užgavai, Didysis Kanklininke! 
Ir virpa dienos, prieš Tave

nulinkę, 
Ir ulba dūdele "vakarine.

Tu nesiuntei manęs pas faraoną, 
Ir aš lazdos nepaverčiau į žaltį. 
Ėjau tik kamarėlėn kruopų malti 
Linamynės mergaičių vakaronei.

Toli mah lig Tavęs. Ir Tau toloka. 
Retai mūs žingsniai susitinka. 
Gal tik kai skubame į rinką
Pasižiūrėt, kaip čigonaitė šoka, 
Ir šio aguonos žiedo sūkuriuose 
Tave suradęs aš tariuosi.

Girdime pirmajame posme 
nuskambant agnostinės pasaulė
žiūros liūdnokus tonus, kuriuos 
tuojau antrajame posme pakeičia 
Didysis Kanklininkas, pašaukęs 
poetą kukliam uždaviniui — jo 
garbei ulbinti dūdele vakarine. Iš 
ketvirtojo posmo galėtume daryti 
išvadą, kad autoriui toli tradici
nės teologijos Dievas, apibūdina
mas kaip fascinosum ir kartu 
tremendum, žavįs, traukiąs savęs
pi, bet Bykiu ir bauginąs, šaltas, 
tolimas. Jis Dievą sutinka ten, 
kur paprastas žmogus (čigonaitė) 
spontaniškai džiaugiasi: 
linksminasi, šoka, tuo išreikš
damas meilę grožiui bei menui. Tai 
religinis pasaulėvaizdis, sutiktas 
jau Gruodo rinkiny.

Rinkinio centran galėtume 
statyti „Karusėlės“ eilėraštį, kuris 
galbūt yra įkvėptas to paties var
do Rilkės eilėraščio, bet savo min
tim visai skirtingas:

Tas išpūstom šnervėm arkliukas 
Šokuodamas vis sukas, sukas, 

sukas.
Lyg pas mergelę jotų: 
Balnelis, kilpsaičiai, pavadis. 
O skrieja vienas, raitelio neradęs. 
Ir šuoliu vis skubotu
Pirmyn, pirmyn į tuščią tolį 
Ir vėl atgal, ir niekad ne namolei.

Regina Ingelevičienė Motinystė, aliejus, 24x30
Reginos Ingelevičienės tapybos darbų apžvalginė Kultūros židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyne, 
paroda įvyks šių metų gegužės mėn. 7-8 dienomis New Yorke.

Aplankas Danguolės Stončiūtės-Kuolienės

Eilėraštis išsako visos Jasman
to lyrikos esmę ta prasme, kad 
jam būdingas simbolizmas ir 
žavintis išraiškos lengvumas, 
pasiektas klasikinėmis eilėraščio 
muzikos priemonėmis: ritmu, 
rimu, asonansais, aliteracijomis. 
Akivaizdi mintis: gyvenimas 
daugeliui — nerūpestingas, 
beprasmis ir betikslis veržimasis 
pirmyn (į tuščią tolį), vengiant 
namų, kurie galbūt suteiktų 
prieglaudą ir prasmę. Raitelio 
nebuvimas beprasmybę tik 
sustiprina, nes raitelis galėtų 
arkliuką pasukti namolei, taigi į 
kokį nors tikslą. Kiekvienas pavy
kęs simbolis beveik niekad nėra 
vienaprasmis, todėl galėtume ir 
kitą mintį nujausti: namai yra 
ramybės, poilsio, patogumo vieta. 
Žinant, kad autorius dar 
Nepriklausomoj Lietuvoj parašė 
veikalą Buržuazijos žlugimas, tai 
būtų gal galima bent patį įvaizdį 
ir niekad ne namolei (juo pava
dintas visas rinkinys) aiškinti, 
kaip pasisakymą prieš miesčio
nišką ramybę, nekūrybiningumą, 
dvasinę tinginystę. Iš „Joninių“ 
eilėraščio matyti, kad tas ir 
niekad ne namolei yra ir kelias 
atgalios — į mūsų būties pradžią, 
iš kur mes atėjome, į Kūrėjo 
rankas.

„Atgalios“ simbolizuoja ir sta
čiai mirtį, apie kurią nemaža 
eilėraščių autorius prirašė „Kelių 

be kelrodžių“ skyriuje. Besiar
tinančios mirties nuotaika poetą 
apima, pirmajai šalnai pakan- 
dant klevų lapus, kai tarnai 
sušluoja iš tų mirties auksinių la
pų kauburėlius, taip panašius į 
kapus. Ir pagal Th. Štormą (auto
rius klaidingai nurodo R. Dehme- 
lį) parašytame eilėraštyje 
„Paskutinis prašymas? kalbama 
apie temstantį, kaip jūros naktis, 
kraują ir tolumoj iŠ lėto besike
liančią mirtį, todėl prašoma myli
mo žmogaus savo rankomis 
uždengti poetui akis. Trapūs 
šerkšno pusnynėliai taip pat poe
tui primena kapus, į kuriuos nėra 
kelrodžių, nes į juos niekas nie
kad nepaklydo. Per Vėlines 
autoriui vaidenas kažkur uraluose 
kapeliai mūsų apsnigtieji ^Vėli
nės“). Jis aprašinėja vaiduoklę 
vėlę, kuriai Viešpats paskolins 
savo prisikėlimo drobulę, arba 
sapne mato mus visus, skuban
čius į marias praleisti gilių žiemos 
naktų, o parke fontanėliai žiemą 
gailisi praradę vandenį savo 
tuščiuose dubenėliuose, aplink 
kuriuos mirusiuose lapuose 
gūsčioja baili peliukė. Visi šie 
mirtį primenantys vaizdai ir 
metaforos yra nauji, švieži. Tai 
rodo poeto originalumą. Tiesa, 
kokios gilesnės filosofinės min
ties mirties eilėraščiuose nema
tyti. Jais betgi turėtų būti 
patenkinti filosofinės minties 

priešai, nes čia klesti poetinis 
vaizdingumas ir meistriškas 
muzikalumas.

Skyriuje „Mergaitė iš Magda
los“ poetas pratęsia Gruodo 
rinkinio religinį pasaulėvaizdį, 
užsimintą jau pirmajame Ir 
niekad ne namolei eilėrašty. 
Pagal tai poetas regi Dievo 
apraiškas mažajame pasauly, ne 
didingajame, oficialiame baroki
nių formų gyvenime, kurio stilius 
dar vis mus supa. Štai gerasis 
„mažasis“ žmogus, ūkininkas, 
nuoširdžiai kviečia Višpatį 
užsukti į jo lūšną ir su juo dalin
tis supelijusios duonos kepalėliu:

Neturim vyno. Laimink duoną! 
Juk Pranašu Tave vadina.
Išvaikštinėjęs Palestiną,
Užeik į tuštutėlį mūsų kluoną 
Ir mūsų ašaras paversk į vyną.

. , „Duona ir vynas“
Tai šitie paprastieji žmonės yra 

Maceinos nuomone, kaip jau 
minėta, tikrieji Dievo nešiotojai 
širdy ir gyvenime; Jų tikėjimas 
yra be abejonių ir veidmainybės. 
Panašios nuotaikos yra ir 
„Mergaitės iš Magdalos“ eilėraš
tis, kuriame pasisakoma prieš 
oficialias „didžiųjų“ nustatytas 
maldas:
Maldų aš knygą uždariau

į spintą: 
Ji verkti nemokėjo, 
Nei Tavo kojų apkabinti, 
Kaip ta mergaitė iš Magdalos.

Tai primena žinomą Putino 
eilėraštį, kurį išmetė visi sovie
tiniai rinkiniai: Iš knygų, nors 
mokytas ilgai, aš melstis nemo
ku... Be abejo iš to nereiktų daryti 
išvados, kad Jasmantūs skelbia 
kažkokį religinį tolBtojizmą. Ne. 
Filosofas ir poetas tik pasisako 
prieš formos, raidės, įstatymo 
primatą religiniame gyvenime, 
naikinant nuoširdumą, autentiš
kumą, meilę. Todėl Aitria ironija 
nuskamba veidmainybės 
pasmerkimas „Atgailos psalmė
je“:
Atleiski, Atpirkėjau, 
Kad aš ne Tavo kojas 

glamonėjau. 
Rausvais nagučiais, nulakuotos, 

buvo
Šviesoj šilkinio žibintuvo. 
Ir pervertos vinim nebuvo. 
Nebuvo, Viešpatie, nebuvo.

Religijos profanaciją moder
niajame gyvenime, kur nėra 
daugiau vietos meilei ir vilčiai, 
poetas išsako daugelyje eilėraščių 
paskutiniame Ir niekad ne namo
lei skyriuje „Vai sutemos“. Štai 
adventas čia tik proga pirkliams 
uždirbti:
Ei, pirkit, pirkite! Betliejai pigūs! 
Žvaigždės jų kaina krenta!
Ei, pirkit, pirkite! Sulygus 
Pridėsime dar Naktį Šventą.

„Adventas“

Kūčių vakare žvaigždėmis
nusagstomos miestų gatvės — 
kam? Kad nepaklystų meilės 
pardavėjos!.. Gloriją groja, būgne
liu mušdama ir trepsėdama koja, 
pliušo beždžionėlė šilko prakartė- 
lėj gulinčiam guminiam Kūdikė
liui... Atsiskyrėlio, gyvenančio 
lūšnoj be langų ir durų, ateina 
pasižiūrėti žmonės, lyg jis būtų 
gera prijaukinta beždžionė... 
Šventieji katedroje išeina 
nusivalyti saunon:
Šventovė švyti išsimaudžius. 
Beliko tiktai giesmės graudžios 
Ir sopulio primirkęs Dievo 

veidas.
Bet kai užu vitražų saulė leidos, 
Giliai tamsoj Jis pasislėpt 

skubėjo.
Ar jam gi kruvinam kyboti 
Tarp išpraustų išpažinėjų.

„Katedra“

Filosofas ir teologas Maceina 
savo straipsniuose aštrokai pasi
sako prieš moderniųjų teologų 
„susidabartinimą“; atrodo, kad ir 
ką tik cituotame eilėrašty jis ir 
kaip poetas paliečia šią aktualiją 
aiškiai anų teologų nenaudai.

Apskritai Jasmanto pasaulė
vaizdy modernioji civilizacija 
atiduoda religiją pajuokai: jos 
atstovai tampa moderniais piligri
mais, kurie tik fotografuoja 
bažnyčias ir religines apeigas ir 
jau nemano melstis, vis skubė-

Kajetonas Šklėrius Čiurlionio galerija
Jaunimo centre, Chicagoje

Vytautas Plukas
Iš „Marių “ ciklo

VAKAROP

aistra paplūdęs spindulys 
paslydęs bangomis 
sunarstęs juodas putas 
sviedžia man į veidą 
ir
gintarais suraižo man akis
matau
šiaurės pašvaisčių vitraže 
voratinkliuose plėšosi plaštakės 
ir piliakalniai auga į mėnulį 
atviromis akimis 
sapnuoju nėščias varpas 
kol ežys ugnies dygliais 
sužeidžia šermukšnio širdį 
ir sapnas pragysta nebyliu gaidžiu

vėl byra smiltys užšaldytos stikle 
vėl laša karti sula širdin švinu

MARIOSE

skęstantį mano laivą stiklinį 
suraižė žvarbūs vėjai 
ir aštrios žaibo strėlės 
o bangos blaškosi siaubu

kenčiantį mano veidą pažinusias 
undinės tinklą kloja
ir balta bure moja
o irklas aklas senumu

trokštantį mano kūną kankina 
klastingai klaikios marios 
ir kraujo sausas tvanas 
o jūrą gerti taip sūru

silpstančiu mano krauju maitinas 
plieninės žiaurios žuvys 
ir slidžios šlykščios žolės 
o saulė degina gaisru

mano kliedesio liepsnas gesina 
gilių gelmių miražai 
ir burėm artos ežios 
o kūnas alpsta pamažu

toliuose nardo žuvys auksinės 
ant kranto Eglė alpsta 
ir Žilvinėlį šaukia
o bangos verkia gintaru i

gęstantį mano balsą slopina 
žuvėdrų jaunas klyksmas 
ir mano baimės skausmas 
aš šaukiu iš visų jėgų

alpstančią mano seną krūtinę 
žegnoja žilos paukštės 
ir paklydusios žvaigždės 
o saulė tirpsta miražu

plyštančią mano širdį gaivina 
undinių meilės dienos 
ir gyslom plaukiąs plienas 
o marių marios be krantų

ODISĖJA

slepiasi už saulės senas horizontas 
išpūtęs juodas drobes beržo luotas 
žuvėdrų balto klyksmo suviliotas 
svyruoja bangomis lyg girtas juokas

banguoja iš gelmių gintaro varpų gausmas 
žalčių uoste savi takai buvo neklaidūs 
į juodą tylą neria kraujo putos skausmas 
nes bokšte nuolat budi baugo akys klaikios

plaukiu aš menkas mokinys Odisėjaus 
iš negyvenamos žemės pro tuščią salą 
ant bangų maro paukštis vėl ilsėjos

o mano burė meldžiasi pasatų vėjų 
nemiręs mano nerimas pasiekti molą 
kopose manęs laukdamos pražilo fėjos

darni surasti naujų objektų, savo 
foto aparatui („Piligrimai“). 
Pašaipūniška nuotaika nudažy
tas ir eilėraštis „Dies irae“, kuria
me Rūsčiojo valia Jo dešinėje 
telieka tik mažyčiai, nesuspėję 
paprašyti, kad užgimtų bent 
netyčia. Ši pašaipa iš dalies siūlo 
savotišką kritiką Rūsčiajam: iš 
žmogaus per daug reikalaujama, 
nes Rūstusis jį bematant tėškia į 
kairę — tiek dragūnus, tiek 
vienuoles, tiek skenduolius. 
Galbūt betgi „Dies irae“ eilėrašty 
reiktų įžiūrėti ne tiek priekaištą 
Dievui, kiek Bažnyčiai: laidotu
vių himnas yra juk ne Dievo, o jos 
kūrinys.

*

Peržvelgus abu Antano 
Jasmanto-Maceinos lyrikos rinki
nius, rodos, būtų galima teigti, 
kad jie savo poetine išraiška ir 
filosofinėmis bei teologinėmis 
mintimis yra aukštos literatūri
nės vertės. Jų teologija ir filosofi
ja nėra speciali, dėl to nesunkiai 
suprantama kone kiekvienam 
skaitytojui. Mat teologinė ir 
filosofinė Jasmanto eilėraščių 
potekstė nėra aiškiai regima: ją 
atskleisti jau yra specialus 
uždavinys.

NAUJI LEIDINIAI
• Akiračiai nr. 3 (1983 kovas). 

Mėnesinis laikraštis, leidžiamas 
Viewpoint Prese, Ine., 6821 S. 
Maplewood Avė., Chicago, IL 
60629. Redakcija: D. Bielskus, K. 
Drunga, L. Mockūnas, Z. Reka
šius, T. Remeikis, T. Venclova, H. 
Žemelis. Metinė prenumerata — 8 
dol., atskiras numeris — 1 dol.

Turinyje: Kazio Almeno repor
tažas iš Vakarų Vokietijos, svars
tantis, kaip vokiečiai iš totali- 
taristinės visuomenės yra virtę 
demokratiška tauta; Kęsto Rei
kalo pernykštės smulkiosios bele
tristikos išeivijoje apžvalga; teat
ralo Juozo Gučiaus, prieš penkeris 
metus mirusio Australijoje, pri
siminimas; Henriko Žemelio, 
Akiračių redaktoriaus, 70 metų 
sukaktis; pokalbis su Valdu 
Adamkum, JAV Didžiųjų ežerų 
regiono administratorium, apie 
gamtosaugos rūpesčius Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir Lietuvo
je. Dėmesys okupuotos Lietuvos 
problemoms skiriamas ištraukose 
apie miestus-megalopolius ir Lie
tuvos gyventojų urbanizaciją, uni
versalinių parduotuvių prospektus 
Lietuvoje, Klaipėdos kapinių

kontraversiją, ir Prano Bubelio 
knygos Lietuvos keliai (Vilnius, 
1982) recenzijoje. Savotiškai įdo
mus ir provokuojantis yra Gedi
mino Viesulo manifestas “Takos
kyra,” reikalaujantis ištikimybę 
Lietuvai suprasti juoda-balta rė
muose ir teigiantis, kad “sąmo
ningam, tautiškai susipratusiam 
lietuviui, kad ir gyvenančiam 
JAV-se, JAV valstybė turėtų būti 
tokia pat svetima, kaip, sakykim, 
Rusijos valstybė, ir jis neturėtų tu
rėti nė kiek daugiau prisirišimo 
JAV valstybei kaip Rusijos vals
tybei, ar tai būtų carinė ar sovie
tinė.” Jis vertas dėmesio iš vie
nos pusės, kaip vienos galimos 
patriotizmo rūšies išraiška, iš ki
tos pusės, kaip paskata tiems 
išeivijoje, kurie nemokėtume ar 
nenorėtume tokioje išgrynintoje 
moralinėje atmosferoje gyventi, 
savo pačių įsitikinimus ir įžval
gas į priklausomybę savo tautai 
bandyti aiškiau suformuluoti ir 
įsisąmoninti.
• J. Burkus, Gaila minios. “Sū
duvos” leidinys, 809 Ramble St., 
Hot Springs, AR 71901 ir 7414 
Dunbarton Avė., Los Angeles, CA 
90045. 1983 m. 256 psl. 8 dol.



Nr. 85(17) - psl. 4 DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1983 m. balandžio mėn. 30 d.

Genijui 
prisiminti
V. VERIKAITIS

Aš visuomet buvau Mozarto 
gerbėju ir toks liksiu iki pasku
tinės dienos.

Ludwig van Beethoven

Haydnas, Beethovenas ir 
Mozartas paprastai yra gru
puojami kartu. Sakoma, jie yra 
didieji vieniškojo klasicizmo 
meisteriai. Klasicizmo, kuris 
yra priešingas bet kokiam “iz- 
mui” — romantizmui, moder
nizmui ir panašiai, buvusiam 
ar esamam. Čia istorija ne
daug gali mums pagelbėti. Kas 
yra “klasicizmas”? Architek
tūroje, skulptūroje, literatūroje 
tai sekimas senovės graikų pa
siektų tose srityse laimėjimų, 
kurie dominavo kiekvieną kla
siškąjį laikotarpį — amžių. 
Muzikoje nieko panašaus neuž
tinkame. Galbūt mes dabar 
esame daugiau susirūpinę isto
rija. Daugiau istoriškai galvo
jame. Daugiau sekame istoriją 
ir iš jos mokomės, bet tuo lai
ku, ypač muzikoje, istorijos 
mažai buvo paisoma gal dar ir 
todėl, kad muzika tos istorijos 
neturėjo. Muzika tuo laiku kaip 
tik siekė savo aukštybių. Ne
buvo ieškoma pavyzdžių, ne
buvo iliuzijų, nebuvo galvo
jama apie progresą, buvo 
naiviai galvojama, jog 
vienintelė teisinga ir gera 
muzika buvo tų dienų muzika. 
Ir galima beveik tvirtinti, kad 
ši pažiūra ir buvo tas šaltinis, 
iš kurio išaugo didieji klasiki
nio periodo muzikos kūriniai.

Šis paprastas grupavimas 
didžiųjų meisterių nėra labai 
vykęs. Tiesa, jie gyveno viena
me mieste, tuo pačiu laiku, 
pažinojo vienas kitą, gerbė vie
nas kitą (laimingas amžius, 
kada menininkai gerbė kits 
kitą!) bet viens nuo kito daug 
labiau skyrėsi, negu Leonardo 
nuo Raphaelio arba Michelan- 
gelo.

Haydnas, nežiūrint savo ori
ginalumo, turėjo praleisti il
gas valandas savo bibliškai il
go amžiaus, kad subręstų ir 
iškiltų į pasaulinio masto kū
rėjus. Beethovenas vystėsi taip 
pat pamažu, bet visai skirtin
gu būdu. Tai buvo pats ne- 

* kantriausias menininkas, ka
da nors vaikščiojęs ant šios 
žemės plutos. Tai buvo Prome- 
tėjaus jėgos, Prometėjaus pro
to, vaizduotės, ištvermės žmo
gus, kuris grūmėsi su teisybės 
angelu iki paskutinio atodū
sio. Tarp tų dviejų didžiųjų sto
vi Mozartas, kuris mirė, kada 
Beethovenas tik pradėjo save 
susirasti „Eroicoje“. Jam ne
reikėjo mokytis — jis žinojo. 
Jam nereikėjo surasti patį sa
ve — ji t buvo jau subrendęs. 
Jis buvo genijus.

Mozarto gyvenimas ir jo dar
bai mums yra nuostabiausias 
pavyzdys muzikos istorijoje.

Chicagos jaunimo ansamblis Grandis su vadove centre įvyks sukaktuvinis vakaras su ansamblio 
Irena Smieliauskiene (viduryje, pirmoje eilėje), atliekama programa — lietuviškų papročių 
Grandis šiais metais švenčia 20 metų gyvavimo ..Užgavėnėmis“.
sukaktį - šiandien, balandžio 30 d., Jaunimo Nuotrauka Jono Tamulaičio

Mes turime manytį, kad jis, 
kaip ir kiti didieji, turėjo daug 
dirbti, studijuoti ilgas valan
das, o iš tikrųjų jam nereikėjo 
jokių pastangų. Jis turėjo di
delę Dievo dovaną — pajuti
mą, kokia muzika turi būti in 
essentia, ir tokią kūrė. Jis turė
jo nepaprastą pajutimą balan
sui. Jis neieškojo. Jam vyko sa- 
vaime. Jis nekovojo, 
nepersidirbo, jis nesiekė balan
so pabaigoje. Balansas pas 
Mozartą egzistuoja jau iš pat 
pradžių. Mozartas buvo aust
ras, gimęs Salzburge, kuriame 
lankiausi praeitais metais, tai 
yra kryžkelėje tarp Vokietijos 
ir Italijos. Galbūt tai įgalino jį 
sujungti magiškąją itališkąją 
cantilen a su šiaurietišku giliu 
įsijautimu. Jis formavosi 18 
šimtmetyje ir kartu formavo jį, 
pats to nejusdamas. Jo isto
rinis palikimas ir reikšmė 
muzikiniame gyvenime yra ne
paprasta. Be “Užburtos flei
tos” niekad nebūtų išvydęs 
saulės šviesos “Freischue- 
tzas”, gi be “Freischuetzo” ne
būtumėm turėję “Lohengrino” 
— Wagnerio tokio, kokį mes ži
nome šiandieną.

Bet ką tas pasako? Mozar
tas buvo daugiau, negu tik jun
gėjas dviejų kultūrų — Italijos 
ir Vokietijos, daugiau negu 
jungėjas vieno muzikinio kūri
nio su kitu, kaip Goethe kartą 
išsireiškė: “Jo darbai turi to
kią kūrybinę jėgą, kuri neiš
sieikvos dar per daugelį gene
racijų”.

Jis buvo genijus — muzikos 

princas, o vis dėlto mirė varge, 
skurde ir desperacijoje. Jis 
paliko nepaprastų turtų priau- 
gančiom kartom, o palydėtas į 
kapus keletos moterėlių, nes 
oras buvo blogas tą dieną Vie
noje. Mes nežinome net, kaip jis 
iš tikrųjų atrodė, nes keletas 
paveikslų, išlikusių iki šiai die
nai, taip skiriasi vienas nuo ki
to, taip nepanašūs vienas į ki
tą. Mirusiojo kaukė, kuri 
galbūt būtų išlaikiusi tikriau
sią paveikslą subyrėjo į dul
kes. Abejingumas savo atsi
ėmė — ta nedovanotina 
nuodėmė prieš Šventąją Dva
sią.

Su mumis jo darbai yra gy
vesni, negu tą dieną, kada jie 
buvo sukurti. 19 šimtmetyje 
viešpatavo Mozartas, Hay
dnas ir Mozartas. Kodėl taip? 
Kai kas sakys, kad nėra ge
riau balansuotos simfonijos 
kaip G minor, kad nėra geres
nės operos kaip “Figaro vestu
vės”. Kad tas spinduliuojantis 
grakštumas jo piano koncertų 
niekuomet nebuvo geriau per
duotas, kad jo kamerinės mu
zikos kūriniai neturi sau lygių. 
Bet tai tik žodžiai, nepajėgią iš
reikšti, kas glūdi taip giliai jo 
kūriniuose, jog verčia valią il
sėtis ir atneša taiką ir ramybę.

Galbūt, Mozarto kūryba yra 
sekimas Dievo kelių, pamėg
džiojimas kosminės tvarkos ir 
grožio. Jo kūrinių klausantis 
prisipildo siela ramybės. Taip 
ir noris melstis “Dona nobis 
pacem...”

Chicagos teatruose
Shakespeare’o 

maratonas
Chicagos šiaurėje, 1608 N. 

Wells, veikia ypatingas teatras, 
pasivadinęs The Shakespeare 
Company, kur repertuaran paren
kami daugiausia Shakespeare’o 
veikalai. Dabar ten pakaitomis 
statomi “AH’s Well that Ends 
Well” ir “Richard II”. Ši drama 
dar bus statoma iki gegužės 8 d. 
Tai didingas pastatymas, su 31 
aktoriumi, kurių keletas yra muzi
kai, scenoje pasirodą su stygi
niais ir mušamaisiais instrumen
tais. Scenos dekoracijos 
nekeičiamos. Kostiumai — kiek 
įmanoma — iš XIV šimtmečio. 
Vaidina įgudę aktoriai, visa vaidi
nimo slinktis įspūdinga.

Šis teatras yra taip pamėgęs 
Shakespeare’ą, kad gegužės 6 d. 
pradedant 6 v. ruošia to anglų li
teratūros klasiko dramų marato
ną, kada ištisas 24‘ valandas, per 
visą naktį ir dieną bus nuolat vai
dinami Shakespeare’o veikalai, 
pastatant jų visą dešimtį.

Modigliani drama
Klaikų Paryžiaus bohemos gy

venimą, kur jauni, gabūs dai
lininkai žudo savo talentą al
koholy ir hašiše, ryškiai 
pavaizduoja D. Mclntyre drama 
“Modigliani”, kurią dabar stato 
Stage Left teatras, 3244 N. Clark, 
Chicagoje. PagrindiniameAmadeo 
Modigliani (kurio gyvenimo klyst
kelius vaizdžiai perteikia ir Lietu
vių enciklopedija) vaidmeny 
Goodman dramos mokyklą bai
gęs M. Troccoli. Jo sužadėtinę vai
dina iš tos pat mokyklos Jennifer 
Stockdale. Chaitn Soutine vaid
meny — R. Burgess — irgi iš 
Goodman mokyklos. M. Utrillo 
vaidmeny — B. Perrie, baigęs St. 
Nicholas dramos mokyklą. Taigi 
aktorių dauguma — Chicagos dra
mos mokyklų auklėtiniai, bet yra 
ir studijas baigusių Eastem Illi- 
nois universiteto teatro mokykloje 
bei kitose dramos studijose.

Dramos slinktis labai gyva, 
raiški. Personažams išsprunka vie
nas, kitas necenzūriškas žodis, 
matomi ir jų kai kurie kriminali
niai polinkiai, bet viskas labai iš
ryškina, koks atgrasus, asmeny
bę žlugdantis netvarkingas 
bohemiškas gyvenimas, kaip jis 
aptemdo kūrybos polėkius. Didžio 
talento dailininkas Modigliani 
mirė, teturėdamas 36 m. amžiaus.

Dainos ir baletas
Arčiausiai nuo “Draugo” esan

čiame teatre, Candlelight Dinner 
Piayhouse, 5620 S. Harlem, Chi
cagoje, dabar statomas muzikinis 
veikalas “They’re Playing Our 
Song”, sukurtas pagal N. Simon 
knygą; kompozitorius M. Ham- 
lisch. Siužetas romantinis — apie 
kompozitorių, pamilusį merginą, 
kuriai iš galvos neišeina anksty
vesnis mylimas, bet ir šio nenori 
prarasti. Iš to susidaro ir tragiš
kų, ir komiškų situacijų. Tačiau 
veikalas daugiausia švyti gausio
mis solo, duetų ir grupinėmis dai
nomis bei baletu. Iš tikro visą vai
dinimą išneša du solistai: Robert 
Neches (kompozitorius) ir Paty 
Lombard (Sonia). Geri balsai ir 
neprasta vaidyba, ypač gera W. 
Pūlinei režisūra. Gausiai rodosi ir 
antriniai veikėjai: trys merginos 
ir trys vaikinai, dainininkai ir ba
leto šokėjai. Pajėgi orkestro paly
da. Publiką domina scenos keiti
mo suorganizavimas:
nuleidžiamos ir į šonus slenkan
čios grindys, į sceną išvedamas 
net ir automobilis. Toks lengvų 
įvairumų vakaras.

J. Pr.

• Viltis vol. 43, no 1 (1983 gegužė). 
Tautotyros ir tautinių šokių žur
nalas, redaguojamas ir leidžia
mas kartą per du mėnesius Vytau
to F. Beliajaus, P. O. Box 1221, 
Denver, Colorado 80201. Prenu
merata metams JAV — 10 dol., 
svetur — 12 dol., atskiras numeris 
— 2 dol..

Pagrindiniai straipsniai: apie 
Pomo indėnų kojomis mušamą 
būgną, apie naujus atradimus ka
sinėjant Louisianos indėnų seno
vės gyvenvietes, apie žydų tauti
nių šokių mistiką, apie Taiwaną. 
Daug žinių apie įvairių tautinių 
šokių grupių veiklą, kartu ir lietu
vių.

Architektas Edmundas Arbas.
Edmundo Arbo suprojektuoti gyenamieji narna..

Edmundas Arbas ir 
architektūra Bostone

Architektūra yra labai artima 
mūsų kasdienybės kaimynė, gal 
dėlto mes įpratome jos nebepaste- 
bėti. Tuo tarpu architektūros me
nas dabina mūsų aplinką ir tą pa
čią kasdienybę, kurioje gyvenam. 
Reikia susikaupti ir atitrūkti nuo 
kitų rūpesčių, kad įsižiūrėtumėm 
ir atpažintumėm grožį, kurį suku
ria talentingi architektai. Kartais 
reikia ir nuorodų, ir ištiesto smi
liaus piršto, kuris nukreiptų mū
sų akis į vieno ar kito stiliaus ar
chitektūros meno kūrinį.

Tokia proga susitelkti ties ar
chitektūra atsirado, kai iš Pacifi- 
ko pakrantės į Bostoną atvyko 
arch. Edmundas Arbas aplankyti 
savo sūnaus dr. Arimanto Arbo, 
dirbančio mokslinį darbą Har
vardo universitete. Šių metų ba
landžio 8 d. vakare buvo sureng
ta mūsų tolimo svečio darbų 
paroda, buvo skirtas laikas ir jo 
paskaitai “Žmogus ir kultūrinės 
apraiškos architektūroje”. Klau
sytojai buvo panardinti ne tik į 
architektūros meno kūrybines

Edmundas Arbas
Poetas Bernardas ir Aldona Braz- 
džioniai
Spalvota grafika

Naujos knygos 
pirmu žvilgsniu

Karolis Milkovaitis, LEDINĖS 
KREGŽDĖS. Eilėraščiai. Chica- 
ga: I)LK Gedimino šaulių kuopa 
(Delhi, Ontario), 1983. 104 psl. 
Kaina 5 dol. Gaunama pas knygų 
platintojus ir “Drauge”.

Rinkinys suskirstytas į šešetą 
skyrių: Po dienų griuvėsius ir pi
lis, Ant dviejų altorių, Pavasaris, 
vasara, ruduo, žiema, Stebuklo is
torija, Laiškai ant rožinių lapų, 
Brūkšniai ir kvadratai. Tematika 

Michael Troccoli (Modigliani) ir 
Jennifer Stockdale (Beatriče) 
Stage Left Theatre statomoje 
Deni Mclntyre dramoje „Modig
liani“.

problemas, bet ir šio meto 
išteklius, į energijos šaltinius, 
kurie nėra amžini, kurie sąlygoja, 
o ateity dar labiau sąlygosią ar
chitekto kūrybinį darbą. Saulės 
energija tuo tarpu esanti labai 
brangi, o kiti energijos ištekliai 
kasmet darosi vis ribotesni. Atbė
gantys dešimtmečiai atneš nau
jas statybos problemas, naujus ar
chitektų galvosūkius, reikėsią 
taupyti namų šildymo kurą, o gal 
ir žymiai šiauresniame buto plote 
išsitekti.

Tai dar ne viskas. Arch. Arbas 
savo paskaitoj aptarė moderniąją 
architektūrą, kuri iki šiol išgyve
nusi tris laikotarpius — pradinį 
klestėjimo laikotarpį ir architek
tūros meno grįžimą į nuosaiku
mą. Sunku esą pramatyti, koks 
bus ateities architektūros stilius, 
nors aišku, kad jį sąlygos minėti 
medžiaginiai ištekliai, o taip pat 
ir energijos šaltiniai. Šiuo metu 
statybas palengvina ir pasparti
na standartinės statybos medžia
gos, nors jos ne vienu atveju var
žo architekto kūrybinį užmojį, 
kaip ne vieną kartą architekto kū
rybą varžo menko skonio užsako
vai.

Kažkaip savaime susikūręs 
tarptautinis architektūros stilius, 
tokių pat beveik standartinių pas
tatų dabar galima rasti net ir toli
mame žemės kampe. Čia arch. Ar
bas prisiminė išgarsintus 
Vilniaus priemiesčius — Lazdy
nus, Žirmūnus ir kitus. Pastatų iš
dėstymas gal ten esąs ir neblo
gas, bet tie pastatai nesą 
suderinti su gamtine aplinka, ne
są suderinti ir su senąja Vilniaus 
architektūra, o pastatų plokšti 
stogai — nesuderinti su Lietuvos 
gamtinėm atmainom. Nesą gerai, 
kad tie priemiesčiai gan stipriai 
atspindi ir minėtą “tarptautinį 
architektūros stilių”. Apibūdinęs 
architekto pašaukimą, paryški
nęs jo darbų sudėtingumą ir me
ninį atsakingumą, arch. Arbas sa
vo paskaitą papildė skaidrėm, 
atsakė į keletą klausimų, kuriuos 

labai įvairi: išeivio nesitikėta bui
tis ir nueitas kelias nuo Baltijos 
iki Michigano, lemties paslaptys, 
tiesos ieškojimas, tėvynei nušvin
tančio ryto tikėjimasis, metų lai
kų ir žmogiškų užsiėmimų sąvei
kos tikslus apibrėžimas, 
bandymai sugauti akimirkos nuo
taiką ir ją užfiksuoti, kad ji nepa
bėgtų, pagaliau, žaismingumas 
meilėje ir protiniame darbe (pvz. 
“Pagal upę”, “Nakties vienu
moj”). Šviežias, bent lietuviškoje 
raštijoje, yra atsikartojantis jū
ros, vėjų, audrų ir klajojančių jū
reivių motyvas.

Kai kurių eilėraščių vedamą 
mintį gal trukdo sugauti auto
riaus labai dažnai sutelkiamos 
užuominos iš daugelio labai įvai
rių patirties klodų, kurių eilėraš
tis vis dėlto neapjungia, ir jo nau
dojamos maišytos metaforos, 
kurios taipgi neišsisprendžia pa
tenkinančioje poetinėje visumoje.

Galbūt didesni autoriaus gabu
mai švysteli ten, kur jis pasi
renka savo temą traktuoti žais
mingai, arba ironiškai — tai būtų 
keletas paskutiniųjų rinkinio ei
lėraščių, o taip pat vienas pirmų
jų, — “Prie uosto”, kurį čia ištisai 
pacituosime:

Prie uosto jūreivių
aludę priėjęs, 

Pro langą matau
pantomimų vaidus.

Oktavų pastogėse
tvinkčioja garsas — 

Pigaus meno farsas 
Juododžių, žvarbus.
Praskubančio taksi purvais

Edmundas Arbas

Paminklo „Laisvės aukuras“ 
projektas

jam iškėlė klausytojai.
Arch. Edmundo Arbo darbų pa

rodoj buvo iškabinta tik keletas jo 
architektūrinių projektų. Ir dau
giausia tik tokie, kurie konkur
suose laimėjo pirmą arba kurią ki
tą premiją. Projektai įdomūs ir 
įspūdingi, kai kurie tų projektų 
namai jau yra pastatyti. Archi
tektūrinių projektų parodą pa
įvairino, kaip pats arch. Arbas sa
ko, jo laisvalaikio darbai. Čia jis 
yra susiradęs savaimingą šaržo 
stilių, tuo stilium jis vaizduoja ar
timus žmones, piešia gėles ir au
galus. Aišku, tai yra arch. Arbo 
dvasinė atgaiva po sunkių ir.su
dėtingų kūrybinių darbų.

Arch. Edmundo Arbo paskaitą 
ir darbų parodą surengė LB Bos
tono apygardos valdyba, talkina
ma ALIAS Bostono skyriaus val
dybos. Svečią trumpu žodžiu 
pristatė LB apygardos pirm. J. 
Rūtenis; renginiui ypačiai daug 
rūpesčių ir širdies skyrė vįcepirm. 
inž. Viktoras Kubilius. Po paskai
tos dar gerą valandą pasikalbėta, 
pasivaišinta kava, kurią šį kartą 
virė ne moterys, o vyrai. Buvo tik
rai miela ir su arch. Arbu susitik
ti, ir porą valandų su architektū
ros menu pagyventi.

St. S.

apdrabstytas 
Grūmoju ir keikiu šuns 

vaiko vardu. 
Beveidžiai praeiviai 

šaligatviu skuba 
Ir virsta šešėliais 
Po vieną, po du...
Praeidamas dažną šešėlio 

šešėlį 
Sukaupt noris drąsą,

bet ji atranki: 
Narsiai prostitutę

dorove vanoji, 
Bet juodą beveidį 
Iš tolo lenki.

Scena iš The Eree Shakespeare 
Company statomo „Ričardo Ant
rojo“ su aktoriais Cameron Pfif- 
fner. Julia Maish ir Tom Tresser. 

Nuotrauka Jennifer Girard
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