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Kazakevičius nuaiškina 
išeivijos literatūrą

„Budri staliniečių akis” 
atidengė dar vieną išeivijos 
literatų „sąmokslą”! Pergalės 
skiltyse emigrantologas 
Vytautas Kazakevičius 
išalkina, kodėl išeivių rašyto
jams nepatinka gulaginė 
santvarka ir kodėl jie 
nenustoja reikalavę laisvės 
savo tėvynei. Jie taip elgiasi 
nes — įtempkit ausis! — 
Reagano vyriausybė paskelbė 
„kryžiaus karą” prieš Tarybų 
Sąjungą ir naudoja „an
titarybinę Pabaltijo kortą.” 
Algimanto Mackaus fondo ir 
Ateities leidyklos pasišovė 
leisti — Kremliaus akimis — 
„nedorus” veikalus, nes jos 
taiko į „laiko dvasią, kurią 
Amerikoje sukūrė reakcinė, 
militaristinė Reagano 
administracijos politika.” 
Kazakevičiaus interpretacijoje 
išeivių literatūra tampa 
Kremliui paklusnių rašeivų, 
dvyne: ir vieni, ir kiti rašo tai, 
ko pageidauja valdžia!

Kazakevičius piktinasi, kad 
Bernardas Brazdžionis, kuris 
domisi tėvynės dabartine 
kultūra ir nevengia 
pasižmonėti su svečiais iš 
Lietuvos, dabar leidžia poemą 
„Vaidila Valiūnas” ir drįsta 
taip apibūdinti savo kūrybos 
paskirti: „Ji angažuota
vienam tikslui — laisvės ir 
pasipriešinimo prieš dvasinę 
vergiją, prieš komunistinę 
diktatūrą”.. O gal jo laikysena 
natūrali. Meilė gyvajai tautai 
ir dėmesys jos žmonėms 
pilnai derinasi su laisvės 
troškimu ir pasipriešinimu 
priespaudai. Tokia laikysena 
sutampa su giliąja Vakarų 
literatūros ir minties tradicija.

Labai Kazakevičiui 
užkliūva Rimvydo Šilbajorio 
kritikos straipsnių knyga 
Žodžiai ir prasmė, o ypač jo 
pasisakymas, kad išeivijos 
kritikai gali „papildyti” 
lietuvių literatūrą „laisve nuo 
privalumo ideologiškai spręsti 
estetinius klausimus.” 
Kazakevičius mėgina 
prismeigti Šilbajorj leninine 
šake — argumentu, kad 
viskas yra politiška. Esą 
Šilbajoris protestuoja prieš 
politinę priespaudą Lietuvoje 
ir pasisako už laisvę, bet jis 

pats remiasi antikomunistinės 
politikos dvasia,' pats, kaip ir 
kiti išeivijos rašytojai, 
priklauso nuo „buržuazinės” 
visuomenės ir kapitalo. 
Argumentas luošas. Šilbajo
ris pasisako ne prieš politiką 
apskritai, bet prieš 
totalitarinę politiką — prieš 
vienintelės „tikros” ideologi
jos jbrukimą rašytojams, 
kurie neturi teisės tos ideologi
jos kritiškai nagrinėti, ar ją 
atmesti. Laisvė yra galimybė 
pasirinkti bet kurią 
pasaulėžiūrą, garbinti 
marksizmą ar jį laikyti absur- 
dišku, savo kūryboje 
vadovautis politika ar 
nekreipti į ją dėmesio.

Ypač Kazakevičių piktina 
naujausia Kosto Ostrausko 
pjesė „Gundymai,” nes joje, 
emigrantologo žodžiais, 
„tarybiniai žmonės vaiz
duojami bukagalviais, kurie 
švaistosi politinėmis frazėmis 
ir vienas kitą negailestingai 
naikina totalinio teroro 
aplinkoje.” Kazakevičius 
gana tiksliai apibūdina 
totalitarini pasaulį, kuriame 
rutuliojasi Ostrausko 
dramatinė sakmė. Panašiai 
nacių totalitarizmą vaizdavo 
Bertoltas Brechtas savo pjesė
je „Šveikas antrajame 
pasauliniame kare.” Os
trausko pjesės aplinkos auten
tiškumą lengvai atpažintų bet 
kuris Rytų Europos ar Sovietų 
Sąjungos pilietis. Toji aplinka 
supa ir patį Kazakevičių, o jos 
esminius bruožus jis lengvai 
pastebėtų, jei vietoj savo 
dažnų kelionių į Ameriką, jis 
pasileistų į ilgesnę ekskursiją 
po KGB rūsius, Mordovijos 
konclagerius, ar Afganistano 
kaimus.

Išeivijos rašytojų teiginius 
apie „tarybinę” kultūrą 
patvirtina ir pačių 
Kazakevičiaus straipsnių 
išskirtinis pobūdis. Šilbajorio 
kritikos, Brazdžionio poezijos 
ir Ostrausko dramų nerecen
zuoja lietuvių rašytojai ir 
kritikai. Tie ir kiti išeivijos 
autoriai nėra taikiniai 
Kazakevičiaus lygio „ideolo
giniam” žurnalizmui. Su 
nepatinkamais autoriais 
susidorojama labai lengvai.

Apie Lietuvą ir išeivius lietuvius
Omahos lietuvių leidinys/ „Mes lietuviai”
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JURGIS GLIAUDĄ

Nebraskos Omaha priklauso 
prie tų lietuviškos imigracijos 
istoriškų plėtros avanpostų, kurin 
lietuviai keliavo pagal ameriki
nės dinamikos nurodymą 
„Keliauki Vakaruosna, jaunas 
vyre!”

Jau prieš šimtą metų buvo 
lietuvių Omahoje. Bet atkakdavo 
jie vis negausiai, nemasiškai, 
bemaž pavieniui. Palyginti nedi
delio miesto gyventojuose jie 
niekad nesudarė įtakingo tauti
nio branduolio. Ieškodami darbo 
ir laimės, jie išvykdavo kitur.

Omahos miestas įsikūrė prieš 
dvyliką dekadų. Mieste buvo dar
bų, pakenčiamos įsikūrimo sąly
gos. Galima spėti, kad masiniai 
čia įsikūrę lietuviai veiktų 
gyventojų masę, įsiveržtų miesto 
valdymo sistemon, įsteigtų savo 
omahinį Marųuette Parką, taptų 
valstybėle valstybėje. Omaha 
nebuvo milijoninis miestas ir 
tautiniam, susigulėjusiam viene
tui kurtis ir tarpti galimybės 
buvo lengvesnės. Tokioje padėty- | 
je sumaniai tautinei grupei buvo 
atviros galimybės vaidinti didelę 
rolę. Tai buvo galimybė rinktis 
pareigūnus, valdyti savivaldybę, 
pramonę... Kitų miestų pavyz
džiai rodo — tokios prielaidos 
nėra fantazija.

Lietuvių buvo nedaug ir jų 
pirmoji veikla buvo skirta savo 
tautinį savitumą išlaikyti. Po 
viso šimtmečio sunkių kovų dėl 
būvio ir egzistencijos jie... stovi 
vietoje!

Čia aptariamame leidinyje Mes * 
lietuviai (psl. 179) B. Šulskis rašo: 
„Šiandien parapijos padėtis yra 
maždaug panaši į 1920-tuosius 
metus. Lietuviai jau nebedo- 
minuoja .Vakarų Q’ rajone ir šv. 
Antano parapijai — tautinei, bet 
ne teritorinei, turbūt priklauso 
lygiai tiek kitataučių, kaip lietu
vių. Pirmieji Omahos lietuviai 
ateiviai, su tam tikrom išimtim, 
sutirpo amerikoniškam katile. , 
Antroji emigracijos banga taip 
pat baigia prapulti”.

Šilbajoris Kazakevičiui 
„naivus,” Ostrauskas — 
„paskvilio” autorius, 
Brazdžionis — „konser
vatyvus antikomunistas.” O 
Bradūno poezijos rinkinį 
Prierašus drauge su Eglės 
Juodvalkės poezijos knyga 
Kazakevičius „sutvarko” 
vienu sakiniu: ,jie skirti 
klerikalinėms antitarybinėms 
deklaracijoms, socializmo 
prakeikimui, davatkiškiems 
motyvams.” Maskvinę 
reakciją Kazakevičius vadina 
„socializmu,” o religinė tema 
poezijoje jam „davatkiški 
motyvai”. Toksai Kazakevi
čiaus kritikos lygis...

Išeivijos literatūra 
Kazakevičiui paprasčiausiai 
„antitarybinė”. Bet ar išeiviai 
gali būti „antitarybiniai” — 
priešiškai nusistatę tam, kas 
neegzistuoja? Savarankiškos 
liaudies tarybos, kaip jas 
įsivaizdavo prancūzų 19 šimt
mečio socialistai, ir kaip jos 

i Rusijoje formavosi 1905 ir 
1917 metais, buvo bolševikų 
represuotos jau 1918 metais. 
Lietuvą šiandien valdo ne 

( „tarybos,” bet tankai, 
saugumas ir politbiuras. 
Kazakevičiaus straipsniai yra 
šios trijulės, o ne „tarybinis” 
balsas. Išeiviai protestuoja ne 
prieš neegzistuojančias 
„tarybas,” o prieš grubią 
priespaudą.

K. Ž.

Natūraliai sensta karta, natū
raliai nyksta tautinė grupė ir vis 
dėlto tai makabriškai prognozei 
prieštarauja nuostabaus gajumo 
faktas kovoje dėl išlikimo. Oma
hos lietuvių leidinys Mes lietuviai 
liudija, kad Omaha ilgam dar 
liks lietuvių atsparumo citadelė, 
nes jėga glūdi vienetuose.

* » » •

Šiomis dienomis Omahos lietu
vių iniciatyvinis komitetas išlei
do Omahos lietuvių kolonijos 
gyvavimą vaizduojantį albumą 
Mes lietuviai. Tai savo išvaizda 
ir savo turinio originalumu 
patraukiąs dėmesį prabanginis 
leidinys, kokių nedaug surasti 
mūsų knyginėje apyvokoje.

Albumas Mes lietuviai — 350 
kreidinio popieriaus puslapių — 
savo proporcijomis panašus į 
stamboką fotografinį albumą, 11 
colių ilgio ir 9 coliai pločio. Šis 
mastas skiria jį iš standartinio 
knyginio albumo proporcijų. 
Tamsiai žalios spalvos kietieji 
viršeliai teikia leidiniui solidumo 
įspūdį — tai, nelyginant, muzie
jaus durys, už kurių sukaupti 
istorinio ir patriotinio turto 
lobiai. Tai pirmarūšės litogra
fijos darbas. Ir staigmena: per 
visą pirmąjį puslapį mūsų tauti
nės trispalvės ruožai! Tai apgo
bia skaitytoją skaisčių spalvų 
derinio stichija Tai ruošia 
nusiteikimą. Berdds tik angliš
koji Konstantino Jurgėlos Li- 
thuania: the Outpost of Freedom 
taip paveikiai pristatė trispalvės 
žėrėjimą knygos aplanku.

Švelnus poveikis dvelkia į 
skaitytoją: tekstas ir gausybė 
nuotraukų, ir užsklandos, ir pieši
niai — viskas kaštaninės spal
vos. Daug iliustracijų (psl. 19, 20, 
119-130) atlikta pilnomis spalvo
mis. Vaizdinės medžiagos 
išdėstymas gyvas, originalus, 
vykusiai išvengta tradicinio 
balanso, kuris neretai „suoficiali- 
na” leidinį. Albumas Mes 
lietuviai imponuoja savo estetine 
galia, kviečia ir priverčia domė
tis jo turiniu. Ši savybė itin 
aktuali, nes albumas yra dvikal
bis: anglų ir lietuvių kalbomis. 
Prabanginė ir estetinė albumo 
puslapių ataka nugali skaitytojo 
abejingumą. Šiuo atveju 
dvikalbis leidinys — paskata jį 
skaityti lietuviams, kurie 
nebeįkanda savo protėvių kalbos. 
Ir anglų kalbos tekstuose slypi 
mūsų reikalai — istorija ir 
kasdienybė.

Iš Omahos lietuvių istorijos: laiškų rašymo valsty- kelis, V. Ribokaitė (Sužiedėlienė), L. Povilaitytė, D. 
bės pareigūnams vajaus dieną, 1962 m. birželio Katiliūtė (Boydstun).
mėn. 10 d., V. Vaiskūnas, P. Adamonis, J. Nai- Nuotrauka K. L. Musteikio

Omahos lietuvių tautinių Šokių grupė „Aušra” maž daug 1979 metais su mokytojomis Laima Anta- 
nėliene ir Gražina Reškevičiene.

Tokiam prabangiam albumui 
išleisti, kaip rodo aukų sąrašas, 
knygos išleidimo „finansų komi
tetas” surinko apie 20,000 dolerių. 
Tad šio albumo kaina yra viena 
iš stambesniųjų mūsų tautiniam 
savitumui propaguoti investicijų. 
Angliškasis knygos tekstas nėra 
lietuviško teksto santrumpos 
(kaip pas mus dažna), pet pilnas, 
išsamus, skambus. Angliškasis 
tekstas intymiai, tiesiog bičiuliš
kai, įveda savo skaitytoją į lietu- 
vijos kasdienybės detalių sūkurį, 
atkelia lietuvių istorijos paveiks
lus. Omahos lietuvių metraš- 
čiams suteiktas jubiliejinis apda
ras. Tai, nelyginant, senas 
manuskripto pergamentas įrištas 
į patvarius viršelius, kad išliktų 
dar antra tiek metų.

* * *
Mes geidžiame, kad pasaulis 

pažintų mūsų tautos problemas, 
tad duokime pasauliui medžiagos 
tas problemas konkretizuoti. 
Jeigu mes norėtumėm, kad 
pasaulis pažintų ir mūsų tautos 
kūrybinį potencialą, duokime 
mūsų žodinės kūrybos vertimų. 
Anglų, prancūzų, kitomis kalbo
mis. Skolose paskendusi „Many- 
land Books” leidykla šaukėsi 
„S.O.S.”, ir paskendo.

Šių graudžių temų atskambiai 
skamba ir Mes lietuviai albume. 
Albumo redaktoriai įneša savo 
dalį į visad žiojojantį mūsų kultū

rinės propagandos rėtį. Albumo 
redaktoriai išžengia iš lokalinio 
rato ir skelbia albume Mes lietu
viai Lietuvos istorijos puslapius!

Redaktorius Benediktas Šuls
kis albumo įžangoje pažymi: 
„Šios knygos pagrindinis tikslas 
yra supažindinti laisvojo pasau
lio gyventojus bei mūsų ateinan
čias kartas su mūsų garbinga 
Lietuvos istorija, geografija, 
papročiais ir kultūra. Už- 
dokumentuoti kaip ir kodėl 
mes čia atsiradome, mūsų vargus 
ir inspiracijas...” (psl. 5).

Šalia šio plataus tikslo jeigu 
kas tartų: kaip atrodytų padėtis, 
jeigu kiekvienas lokalinio reikalo 
leidinys dėtų ir Lietuvos istorijos 
ir kultūros puslapius? Ir kodėl 
ne? Tai išradingos iniciatyvos 
laukas. Informacijos niekados 
nebus per daug. Viskas yra koky
bė. Mes lietuviai panaudojo tas 
temas schematiškai, fragmen
tiškai, iki įmanomumo pilnai. 
Juk šiame albume Lietuvos tema
tikai skirta pusė viso albumo. 
Lietuvos temos baigiamos tiktai 
su 139-uoju puslapiu. Todėl ir šios 
apžvalgos pavadinimas „Apie 
Lietuvą ir išeivius lietuvius”.

Likusioji pusė albumo atiden
gia lokalinę Omahos lietuvių isto
riją. Kiekvienos organizacijos 
veikimo kronikoje gana detaliai 
aprašoma jos kiltis Lietuvoje. Iš 
ten atnešta, kaip olimpinė ugnis,

jos idėja, jos formacija. Anglų 
kalbos tekstas ^veda skaitytoją ir , 
į tokį, „grynai lietuvišką” inty
mumą. Jis sužino idėjos, kuri 
išnešta į egzilę, šaknis.

Beveik pusę albumo užima 
„Lietuvių tautos istorija”. Škico 
autorius Petras Jaudegis panau
dojo gerą kartografinę, buitinę, 
iliustracinę medžiagą, ir ši 
apybraiža anglų kalba gali būti 
naudojama visur, kur reikia 
glausto išsamumo faktų.

• * *
Nors dvikalbis tekstas perpus 

pagausina puslapių skaičių ir f 
leidimas daugiau kainuoja, albu
mas šitokiu 'ūdų išsiveržia iš 
vietos interesų rubrikos. Knyga : 
tampa galinga informacine 
priemone, kiek tai liečia gyvy
biniu! mūsų interesus.

Knygos išvaizda, puslapių 
teksto, piešinio, užsklandos este
tika talkina tikslui. Lietuviškos 
floros, faunos piešiniai, buitinės 
bei istorinės lietuviškos iliustra
cijos pagauna smalsų skaitytoją. 
Turėti rankose puikų spaustuvinį 
darbą irgi estetinis malonumas. 
Daugiur kaligrafiškai įrašytos 
eilutės teikia nuotaikai šiltų tonų.

» » » ■ •
Albumo redaktorius Benedik

tas Šulskis, dailininkė ir redakto
riaus padėjėja Nijolė Sudavičius- 
MacCallum, lietuvių kalbos 
priežiūra: Jadvyga Kregždienė ir 
Donna-Danutė Šulskis, anglų 
kalbos vertėja Dalia Bulevičiūtė, 
anglų kalbos priežiūra: Reuben ir 
Clarice Echandi, Frank May, 
Nijolė Sudavičius-MacCallum, 
nuotraukų koordinatorius Algis 
Praitis. Jų pastangų padarinys — 
albumas — pavadintas: „Lietu
vos istorija ir lietuvių gyvenimas 
Omahoje”.

Tas pavadinimas nusako 
albumo turinį. Leidinio pusė 
skirta Lietuvos istorijai ir palie
ka lokalinę Omahos lietuvių 
odisėją tolimesnėje distancijoje. 
Tiktai su 157-uoju puslapiu 
pasiekia skaitytojas Omahos 
lietuvių gyvenimo pasakojimus. 
Tiktai baigus Lietuvos istorijos 
škicus taria knygos redaktorius 
B. Šulskis: „Sekantieji puslapiai 
atskleidžia mažos vidurio Jungti
nių Amerikos Valstybių lietuvių 
kolonijos istoriją”. Ir elegiškai 
dėsto (psl. 157): „Pėdsakai nyks
ta... Besiteiraujant sužinom, kad 
buvo ir daugiau idėjų įkurti įvai
rias lietuviškas organizacijas, 
deja, dalis jų mirė dar negimu
sias, o dar kitos liko tik organi
zatorių neįvykdytos iliuzijos. Ir 
kardais pagalvoji, ar tik nėra 

(Nukelta į 2 psl.)
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Naujos knygos

• Bronius Kviklys. LIE
TUVOS BAŽNYČIOS. IV to
mas. Panevėžio vyskupija. Chi- 
caga: Amerikos lietuvių 
bibliotekos leidykla, 1984. Daili
ninkas ir technikinis redaktorius 
— Petras Aleksa. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. 532 psl. Kai
na 23 dol. Gaunama pas leidėjus, 
pas platintojus ir Drauge.

Dokumentinės serijos Lietuvos 
bažnyčios, jos sumanytojo ir re
daktoriaus Broniaus Kviklio iš
tvermingu darbu, jau ketvirtas 
tomas, „Panevėžio vyskupija”, 
pasiekia skaitytojus šį rudenį. 
Kaip ir ankstesnieji tomai: 
„Telšių vyskupija”, „Vilkaviškio 
vyskupija”, „Kauno arkivys
kupija”, šis yra rūpestingai pa
ruoštas, tik galbūt dar gausiau 
iliustruotas ir išsamesnis žinio
mis apie aprašomas bažnyčias ir 
jų vietoves, šį kartą nevengiant 
istorinio fono, liudininkų pasako
jimų, legendų ir anekdotų. Visa 
tai knygą padaro ne vien esmi
niu tos srities žinių šaltiniu, bet 
ir nuostabiai įdomiu skaitymu 
apie įvairias mūsų tėvynės apy
linkes, jų praeitį, tolimą ir 
neseną, gyvą žmonių atsimini
muose, jų dabartį, kada naiki
nami yra statybiniai praeities 
paminklai, spaudėjams tikintis, 
kad tokiu būdu pavyks išrauti ir 
tikėjimas, ir istorinė sąmonė iš 
lietuvių tautinės bendruomenės.

Panevėžio vyskupija buvo 
įsteigta 1926 metais popiežiaus 
Pijaus XI apaštališkąja kon
stitucija, kuria buvo įkurta Lietu
vos bažnytinė provincija. Pagal 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
planą, senoji Žemaičių vyskupija 
buvo padalyta į tris naujas vys
kupijas. Viena jų, šiaurės rytų 
Lifetuvos dalis, buvo sudaryta 
kaip nauja vyskupija su bažny
tine valdžia Panevėžyje. Ligi 
Nepriklausomos Lietuvos gyva
vimo pabaigos Panevėžio vys
kupija apėmė beveik pusę mili
jono tikinčiųjų katalikų, 91 
parapinę bažnyčią, 27 filijines 
bažnyčias, 7 rektoratus, 82 koply
čias. Vyskupijoje dirbo 236 
kunigai.

Antrojo pasaulinio karo metu 
buvo sunaikintos ar pokario me
tais sovietinės okupacinės val
džios uždarytos 8 bažnyčios. Iš jų 
3 tebuvo atstatytos. Apie 40 baž
nyčių karo metu buvo apgriau
tos, bet pokario metais atsta
tytos. 1983 metais buvo 120 
veikiančių bažnyčių. Uždarytos ir 
visos 82 koplyčios. Šiame Bro
niaus Kviklio Lietuvos bažnyčių 
tome aprašomos 128 bažnyčios, 7 
didesnės ir keliasdešimt mažesnių

Pasvalio bažnyčia, 1981 m. nuotrauka. Iš Broniaus Kviklio „Lietuvos 
bažnyčių” IV tomo, „Panevėžio vyskupija”.

Omahos lietuvių leidinys
(Atkelta iš 1 psl.) 

mūsų visų- gyvenimas 
zija?”

Vis dėlto iliuzijos 
tarpsta realybėje ir 
puslapiu pradedamas 
Omahos lietuvių gyvavimo, 
laimėjimų ir pralaimėjimų kaitos 
metraštis: „1899 metais Omahoje 
gyveno apie 100 lietuvių...” 
Vienas po kito puslapiai ima 
dėstyti apie dideles įsikūrimo 
pastangas, apie rūpestį išlaikyti 
savo savitumą, apie polėkių 
iliuzijas ir darbą, ir triūsą, ir 
laimėjimus. Omahai skirtuose 
puslapiuose vis atkakliai puikuo
jasi tolimos Tėvynės vaizdai. 
Staiga, 166 puslapyje sutinka 
skaitytoją plačioji ir gausioji Šv. 
Antano parapijos šeima — tai 
parapijos nariai, tvėrę lietuvybės 
citadelę 1915 metais. Tenka 
galvoti, kad tai ir visa lietuviško
ji ano meto Omaha, sutilpusi 
erdvioje, per porą puslapių, 
nuotraukoje. Tai jie, pranokėjai, 
apie kurių darbo pėdsakus — 
įsikabinimą į Omahos gruntą, 
organizavimo gabumus, dvasi
nius poreikius — kalba šis 
prabangus albumas. Laiko 
tėkmėje jų sudėtis smarkiai kito.

tik iliu-

šaknys
160-tuoju 

platus

Vieni atvyko, kiti išvyko, jie kūrį. 
ką norėjo, jie nenumatė to, kas 
buvo už jų interesų akiračio. Reli

gija buvo jų tautinio organizavi
mosi dominantė.

177 puslapyje prieš skaitytoją 
jau šios dienos Šv. Antano 

' parapijos nariai — parapija jau 
ištvėrė 75-erius metus, šalia jos, 
kaip metalo gabalai aplink 
magnetą, organizacijų ir sąjū
džių masė. Tai viskas, ką mes 
vadiname lietuviškumu, su nebū

tinu lietuvių kalbos vartojimu. 
Per tą laiką parapija turėjo 
įdomių, praktiškų, beletristiškai 
spalvingų vadovų. Ir jie knygoj 
pavaizduoti plačiai, įdomiai, 
skoningai. Tokio vaizdavimo 
metodo neteikė, deja, organizaci
jų kūrėjams ir vadovams vaiz
duoti. Kun. Juozas Jusevičius, 
kun. Jurgis Jonaitis ir kiti atden
gia į tekstą gyvais asmenimis...

* * *
Skyriaus „Švento Antano 

parapija" autorius B. Šulskis, per 
platų ir detalų vaizdavimą, paro
do savo vaizdavimo talentą ir, 
kartu, savo meilę vaizduojamam

koplyčių, daugybė varpinių, kapi
nių ir kitų religinio pobūdžio pasta
tų ir įrengimų.

Lietuvos bažnyčių serija supla
nuota taip, kad pateiktų ne vien 
bažnyčių architektūrinius 
aprašus ir jų istorinę dokumenta
ciją, bet taipgi nušviestų ir kiek
vienos bažnyčios tikinčiųjų 
bendruomenės likimą iki mūsų 
laikų. Todėl redaktoriaus kruopš
čiai surinktos ir skelbiamos ži
nios apie kiekvienos vyskupijos 
kunigus. Panevėžio vyskupijoje 
karo ir pokario metais Lietuvą 
okupavę bolševikai ir vokiečiai 
naciai nukankino 14 kunigų. 56 
kunigai buvo suimti, kalinti, iš
tremti. Kai kurie iš jų grįžo iš ka
lėjimo ar Sibiro tremties netekę 
sveikatos. I užsienį 1944 metais 
pasitraukė apie 50 vyskupijos 
kunigų bei vienuolių. Nukan
kintų Panevėžio vyskupijos kuni
gų dokumentacija sudaro vieną iš 
pradinių knygos skyrių. Miru
siųjų ir dar gyvų Panevėžio vys
kupijos kunigų sąrašas kartu su 
jų atvaizdais spausdinamas at
skiru skyriumi knygos gale. Po 
karo, okupacinei valdžiai užsi
imant varžymais jaunuoliams 
stoti į kunigų seminariją, naujų 
kunigų prieauglis buvo nedidelis. 
1983 metų žiniomis, iš 120 Pane
vėžio vyskupijoje veikiančių baž
nyčių 101 turėjo nuolatinį kunigą,

19 bažnyčių buvo aptarnaujamos 
iš kitų parapijų atvykstančių 
kunigų.

Laimingu šutapimu Lietuvos 
bažnyčių „Panevėžio vyskupijos” 
tomui medžiagą paruošti daug 
padėjo pirmasis Panevėžio vys
kupas Kazimieras Paltarokas 
(1875 • 1958), kuris 1940 metais 
raštu įpareigojo visus klebonus 
aprašyti savo bažnyčias ir iš ligi 
1947 m. gautos medžiagos buvo 
paruošęs plačios apimties Pane
vėžio vyskupijos monografijai 
apmatus. Nevisiškai baigtas ir 
neredaguotas rankraštis pasiekė 
Romą ir atsidūrė Lietuvių ka
talikų mokslų akademijos ži
nioje. Autoriui Broniui Kvikliui 
buvo sudaryta galimybė pa
sinaudoti vyskupo Paltaroko 
rankraštyje sutelkta medžiaga. 
Tinkama, kad šios knygos pra
dinis skyrius yra bendra Panevė
žio vyskupijos ir jos istorijos iki 
pat šių laikų apžvalga, o skyriuje 
„Panevėžio vyskupijos vyskupai 
ir valdytojai” išskirtinai aprašo
mas vyskupas Kazimieras Palta
rokas, taurus Bažnyčios ir lie
tuvių tautos tarnas, savo žmonių 
ir sau patikėto darbo nepalikęs 
pačiais sunkiausiais gyvenimo 
metais, juos globojęs ir jais rūpi
nęsis iki pat galo. Jo veikla mū
sų istorijoje, kaip knygoje rašo
ma, „lygintina su pačiais

................ « 
įžymiaisiais vyskupais: Merkeliu 
Giedraičiu ir Motiejum Valan
čiumi. O jo gyvenimo ir darbo 
sąlygos buvo dar sunkesnės. 
Prof. St. Šalkauskis jį dar 1935 
m. lygino su Vokietijos kardinolu 
Faulhaberiu, pasižymėjusiu Baž
nyčios gynėju nacizmo metais”.

Architektūrinius tekstus, api
būdinančius bažnyčias, koply
čias, varpinių pastatus, šiai 
knygai paruošė šios srities 
mokslininkas architektas inž. 
Jurgis Gimbutas. Vyskupijos 
žemėlapį nubraižė Vitalis Matu
laitis. Dalį skolintų nuotraukų 
perfotografavo Juozas Mažeika. 
Kitaip talkino kun. dr. Juozas 
Vaišnora, MIC, kun. Anicetas 
Tamošaitis, S J, Juozas Masilio- 
nis, Nijolė Gražulienė. Knygos 
leidimą didelėmis sumomis pa
rėmė daugelis išeivijos aukotojų.

Kiek knygą skaitydami turė
sime iš naujo perbėgti savosios 
tautos žmonių tragediją mūsų gy
venamu laikotarpiu, kurios pa
sekmės gyvos ir šiandien kaip 
Lietuvoje gyvenantiems, taip ir 
mums, tiek jusime dėkingumą jos 
autoriui, lietuvių praeitį ir da
bartį suvedusiam į prasmingą is
torinį ir geografinį veikalą, kuris 
ir toliau kalbės apie mūsų tautos 
troškimą savarankiškai 
tvarkytis, tikėti į ateitį ir savo bū
du Dievą garbinti.

objektui. Po šio skyriaus eina kiti (Alpha Mikėnaitė); Lietuvių spor-» 
atskirų autorių paruošti: Omahos to klubas Lituanica (Albinas*' 
lietuvių bendruomenė (Juozas Reškevičius); 87-ta Susivienijimo 

choras Lietuvių Amerikoje kuopa (Stasys 
' ~ Lietuvių Jaunimo
organizacija (Rūta Jaudegytė).

A dŠių skyrių dėstymo pobūdis 
nevienodas. Kai kur, itin kultū- ' 
rinės veiklos tekstuose, galėtų 
būti platelesnis, detalesnir^ 
vaizdavimas. Mažytė pastaba dėl’" 
netikslumų galėtų būti naudinga.*11 
Lietuviškas terminas „ateitinin
kai” Encyclopedia Lituanica 
duotas kaip „members of thą.<. 
Ateitis federation (Federation ąfį’i 
the Future)”. Mes lietuviai,,, 
albume „ateitininkai” verstu 
anglų kalbon „futurists”. Taį' 
skamba kaip Marinetti poetinės 
srovės, futurizmo sekėjai.

Genealoginiame Gediminttf'l 
medyje (psl. 35) įrašytas karalius’ 
Jonas Albertas. Turi būti Jonas.r 
Albrechtas (pgl. Lietuviaų-A 
enciklopedija, t. IX, psl. 458). vnrf 

Psl. 174 ir (75 sukeįa||9j 
iliustracijos paaiškinimai. Taipgi 
pat sukeisti „naudotos medžią-, 
gos” (psl. 335) ir „turinys” (psl.. 
338) nurodymai.

Nepaprastai erdviame vardyną' - 
neatskirti, kaip priimta, asrneh-^* 
vardžiai nuo geografinių vardiju ■ 
nuo istorinių įvykių...

*' ' ♦ ♦ *
įdomus, patrauklus 

turiniu, įspūdingas savo 
tu ir spaustuvine technika, aibtt/” 
mas Mes' lietuviai, yra dosnėrt 
dovana ir išeiviškai knygų lentjmt 
nai, ir angliškai skaitančia  ̂(j 
smalsuoliui, ir bendrinei lietųvį&v 
išeivijos istorijai. , PfUril 
dvikalbiškumo šis leidinys išžeri-’. 
gia iš etninio uždarumo, tampa, 
priemone platėlesnei amerikinei ' 
visuomenei paišinti lietuvius: jų^” 
istoriją, ir šalia jos omahinę, ljetų- 

koloniją.5 . ' ' _ .,
Mes lietuviai leidinid leidėjai ir' 

redaktoriai nusibrėžė konkrettf^ 
uždavinį ir davė į tai konkreti^'1- 
atsakymą: štai kas mes esame! 
Atsakymas buvo sudėtingas ■hrot 
įmanomai pilnas ta forma,, kurią Y 
leidinys pasirodo. Štai mttsitn 
tautos šaknys, tautinės kultūros, ų 
apimtis, priežastys, atbloškusios 
mus taip toli nuo gimtįpės, mūsų 
kultūros įsiliejimas į mus adopta- 
vusios Šalies kultūrą.

Navakas); Lietuvių
Rambynas (Pranas Kovas); Pangonis); 
Omahos lietuvių mokykla (Danu
tė Adamonytė Sulskienė); Skau
tai: Neries tuntas ir Dr. Vinco 
Kudirkos vietininkija (Jonas Šar
ka); Skautai akademikai (Teresė 
Gaidelytė); Tautinių šokių grupė 
Aušra (Gražina Reškevičienė- 
Kavaliauskaitė); Lietuvių karių 
veteranų 
(Juozas Sakalas); 
sąjunga (Jonas 
Medžiotojų-meškeriotoj ų 
Aras (Kazys Gegžna); Omahos 
lietuvių moterų klubas (Elzė 
Petrikonienė); Omahos ateitinin
kai (Juozas Navakas); Lietuvių 
Evangelikų liuteronų draugija 
(Marta Šarkienė-Trautrimaitė); 
Švento Antano parapijos alto
riaus draugija (Viktorija 
Naujokaitienė - Lawrynovicz); 
Omahos lietuvių moterų gyvojo 
rožančiaus draugija (Isabelė 
Pabilionienė); Lietuvių Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje remti 
Omahos ratelis (Alpha Mikėnai
tė); Omahos lietuvių Vaidintojų 
kolektyvas Šiaurės pašvaistė

I

sąjunga Ramovė
Tautininkų 
Smailys); 

klubas

Skiemonių bažnyčia, 1981 m. nuotrauka. Iš Broniaus Kviklio 
„Lietuvos bažnyčių” IV tomo, „Panevėžio vyskupija”.
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Mes lietuviai. Leidimo komitetas: 
vyriausias redaktorius — Benediktas 
Šulskis, vicepirmininkai — Danutė 
Sulskienė ir Albinas Reškevičius, 
sekretoriai — Alfa Mikėnas ir Irena 
Sarka-Matz, kasininkė — Virginija 
Sičiūnas, menininkė — Nijolė 
Sudavičius-MacCallum. Omaha, 1984. 
Spausdino Taylor Publishing . Co., . 
Dalias, Texas. 348 psl. Tiražaa — gQ&£~ 
Kaina — 45 dol. Gaunama pas leidė>. Z 
jus: Benediktas Šulskis, 9818 Charles 
Street, Omaha, Nebraska, 68114.

Valentina Ūselienė

Tik viena iš karo aukų
— Gydytojo profesija yra sunki ir 

dažnai jam tenka susidurti su žmogaus 
tragedija iš taip arti, jog ji paliečia pačias 
jo sielos gelmes... — tarė geriausias mano 
draugas daktaras Norbutas, atsilošdamas 
nelabai patogioj tremtinių stovyklos kėdėj 
ir nukratydamas amerikoniškos cigaretės 
pelenus. — Tiesa, su laiku mes apaugame 
tarsi kokiu kevalu ir, bent žmonės taip 
sako, viskas nuo mūsų atšokėta, kaip nuo 
žąsies vanduo... Deja, man dar toli iki to.

Susimąstęs nutilo. Taip, pat tylėjau ir 
aš, jausdamas, jog jis dar nebaigė kalbėti. 
Teisingai spėjau. Po valandėlės mano 
draugas tęsė toliau.

— Vienas likimas mane palietė ypač 
skaudžiai... Aš turbūt neužmiršiu iki mir
ties... — Pakilęs lėtais žingsniais perėjo per 
kambarį ir perbraukė ranka per kaktą, lyg 
norėdamas nustumti sunkų vaizdą ar 
mintį.

— Prisipažinsiu tū mane sudominai, — 
tariau aš nedrąsiai, nes žinojau, kaip užsi
daręs ir nekalbus buvo > mano drau
gas.

— Gerai. Papasakosiu! — tarė jis vėl 
sėsdamasis į savo vietą. — Dar nevėlus 
laikas. Gal pasipasakojus man bus kiek 
lengviau. Be to, žinau, jog tu mane mokėsi 
suprasti...

• * *
— Tai įvyko 1941-jų metų pavasarį, — 

pradėjo jis ir, nors dar taip jauname jo 
veide, išryškėjo man nepažįstami skaus
mo ir kartaus nusivylimo bruožai, o jo 
šviesiai mėlynos akys, atrodo, daug pa
tamsėjo. Truputį patylėjęs jis tęsė toliau 
savo pasakojimą kiek prikimusiu balsu, 
kartais drebančiu iš susijaudinimo, o 
kartais taip prislopintu, jog buvo net 

sunku sugauti žodžių prasmę.
— Taigi buvo keturiasdešimt pirmieji, 

bolševikmečio metai Lietuvoje. Bet jie ėjo 
galop. Erdvė aplink mus buvo pilna keisto 
neramaus laukimo, pilna šiurpios paslap
tingos nuojautos ir baimės — nesupran
tamos, gaivališkos baimės. Tai buvo di
džiojo vežimo į Sibirą laikas. Dieną 
pradėdavai netikras, ar sulauksi jos galo ir 
guldavai, nežinodamas ar savo lovoj 
sutiksi kitos dienos rytą. Kiekvieno sunk
vežimio ratų bildesys perbėgdavo šiurpu 
per nugarą, o kiekvienas nakties paciento 
skambutis sukrėsdavo nervus tiek, kad 
bijodavai net raktą duryse apsukti. Na, bet 
tu žinai, kaip tuomet buvo.

Tais metais dirbau Vilniaus ligoninėj. 
Darbo buvo nepaprastai daug. Jau pra
dėjo reikštis vaistų ir kitokių gydymo 
priemonių trūkumas ir todėl darbas buvo 
ypač sunkus. Praleisdavau ligoninėj po 
dvylika valandų į parą ir tik ten jausda
vausi kiek ramesnis.

Vieną vakarą, kai jau rengiausi eiti į 
namus, buvau gailestingos sesers 
pašauktas į gimdymo palatą. Pacientė, 
jauna moteris, draskoma gimdymo skaus
mų, blaškėsi ir dejavo.

— Daktare, aš nesugaunu kūdikio 
pulso, - išgąstingai sušnabždėjo gailes
tingoji sesuo.

Apžiūrėjęs ligonę pamačiau, jog nieku 
negalėjau padėti. Gimė negyvas kūdikis. 
Kai sesuo susirūpinusi pasilenkė prie nuti
lusios gimdyvės, nebežinodama, kaip jai 
pranešti sunkią žinią, ši staiga atvėrė 
dideles ir labai tamsias akis, dabar visai 
išbalusiame veide, ir ramiai tarė:

— Jis negyvas. Ar taip? — Išskaičiusi 
sesers veide teigiamą atsakymą, ji vėl užsi

merkė ir staiga jos lūpomis nuslinko keis
ta šypsena.

— Taip ir gerai, — sušnibždėjo ji. Visas 
bruožų įtempimas dingo, veidas tarsi iš 
vidaus nušvito ir keista ramybė apgaubė 
jį. Ir tuomet aš pastebėjau, kad tai būta 
labai gražios moters. Lyg menininko 
ranka buvo kaktoj išbrėžti tamsūs an
takiai, nepaprastai ilgų blakstienų šešėliai 
krito ant švelnių skruostų, o lūpų linija 
buvo nekalta ir gryna, kaip mažo kūdikio. 
Nuslydęs nuo veido žvilgsnis pagavo po 
antklode liekno ir gražaus kūno linijas.

Išėjau iš palatos keistai paveiktas ir to 
reto grožio ir ypač tos keistos šypsenos ir 
tos ramybės, kuri apgobė tą veidą, išgir
dus apie ką tik gimusio kūdikio mirtį.

— Keista... -r nejučiomis tariau, 
eidamas koridorium.

•— Ar kad ji nudžiugo? Nenuostabu, 
daktare. Juk ji mergina. O tokiai, žinoma, 
geriau, jei kūdikis miršta. — Paslaugiai 
aiškino gailestingoji sesuo, ypač pabrėž
dama žodį „tokiai".

— Kurioj palatoj dar turime vietos? — 
beveik grubiai pertraukiau seserį, pasi
jutęs lyg asmeniškai įžeistas. Dar davęs 
paskutinius nurodymus, išsiskubinau 
namo.

„Tokiai..." skambėjo ausyse ir prieš 
akis vėl buvo skaistus ramus veidas už
merktomis akimis. „Ne, ji nenudžiugo”, įsi
žiūrėjęs mintyse į tą veidą, tariau sau. 
„Karste žmogaus veidą apgaubia panaši 
ramybė”.

• ♦ •

— Plazdeno aplink žvakės... Tarp baltų 
rožių skendo juodos garbanos ir baltas 
negyvas nuostabaus grožio veidas. —

Sudrebėjau ir pabudau. Jau švito rytas. 
Skubiai rengdamasis prisiminiau sapną — 
tokį keistą, nesuprantamą... Rodos tą mo
terį, kurią vakar vakarą pamačiau pirmą 
kartą, pats savo rankomis paguldžiau į 
karstą ir baltomis rožėmis apipyniau jos 
mirusią galvą ir, atrodė, kad pats savo gy- 

i ■■ 

vybę karstan buvau paguldęs. — Taip nyku 
ir tuščia buvo širdy, kai sapnuodamas žvel
giau į tą veidą, tokį staiga neišpasakytai 
brangų...

„Nervai, nervai...” bariau pats save 
pakeliui į ligoninę. — „Esu persidirbęs. Va
kar pagalvojau, kad ta tikrai labai graži 
moteris atrodė kaip karste — štai ir susap
navau. Niekai!” Tvirtinau sau, o vis dėlto, 
atėjęs į ligoninę tuoj prisiminiau į kurią 
palatą liepiau tą ligonę paguldyti ir, pra
leidęs tą palatą, pirmiau apėjau visas 
kitas. Bet pagaliau ir ten reikėjo nueiti. 
Peržengiau slenkstį, pats stebėdamasis, 
kaip smarkiai plaka mano širdis. Priėjęs 
prie jos lovos, pakėliau ligonės lentelę. 
„Aldona Mažutytė. 21-rių metų. Tempera
tūra — normali”. Pažvelgiau į pacientę. 
Gal mano žvilgsnis buvo keistokas. Mo
ters veidas plykstelėjo liepsna ir ji nusi
suko į sieną.

— Viskas tvarkoj, — tariau, klausy
damasis jos pulso. Tiesa, pulsas buvo kiek 
pagreitintas ir nevisai lygus, bet turint 
galvoj sąlygas, tai buvo gan normalu. Ji 
nepažiūrėjo į mane. Gulėjo vis dar nusi
sukusi į sieną, užmerkusi akis. „Gal įžei
džiau ją perdaug įkyriu žvilgsniu?” klau
siau savęs, išeidamas iš palatos. Tas 
staigus paraudimas, tas neramus pulsas...

Visą dieną keistai jaučiausi. Vis mintys 
sugrįždavo prie tos ligonės, vis vaidenosi 
tas veidas. „Negi įsimylėjau?” pusiau juo
kais klausiau savęs. Tačiau keista... Tokia 
graži moteris ir nelegalus kūdikis. Koks be
protis nenorėjo jos vesti?! O gal ji pati 
nenorėjo tekėti... Jos likimas mane užintri- 
gavo. Bet ne tik tai... Vis vaidenosi jos 
skaistus ir, atrodo, toks nekaltas veidas ir 
man pačiam nesuprantamas gilus užuo
jautos jausmas jaudino širdį.

* * *

— Kas naujo? — kreipiausi į budinčią 
seserį, po poros dienų vėl lankydamas 
gimdymo skyrių.

— Daktare, pacientė Mažutytė, 7-toj5'- 
palatoj turi aukštą temperatūrą — 40 laips- ~ 
nių. — O, tai buvo bloga naujiena! Tuoj nu-”" 
skubėjau į palatą. Žinojau, buvo trečia - * 
diena po gimdymo. Tokia aukšta tempera
tūra reiškė pavojų.

Kai priėjau prie lovos, pacientės akys, 
didelės ir išgąstingai klausiančios, įsmigo 
man į veidą.

— Ponas daktare, kas man yra? Aš su- 
sirgau? Ar pavojingai? — Klausinėjo susi
jaudinusi, sukepusiom lūpom ir karščiu 
degančia ranka pagriebė manąją. — Dak
tare, mane taip degina!...

Visas veidas tikrai degė kaip liepsnoje. 
Ranka buvo sausa, o pulsas blaškėsi, kaip 
pagautas paukštis. „Blogai”, galvojau 'r 
sumišęs. Trečia diena po gimdymo. To ne
turėtų būti. Ligoninėj! Ir kraujo už
krėtimas! Žinoma, bolševikinė tvarka... 
Viskas pakrikę... Lėkė mintys per galvą. 
Tačiau aš stengiausi paslėpti nuo ligonės 
savo išgąstį ir susirūpinimą.

— Nenusiminkite, — tariau, jaus-, 
damas, kaip neįtikinamai skamba mano.. 
balsas. — Nėra gerai, bet Jūs pasveiksite., 
Yra vaistų... Mes padarysime viską, kas 11,1 
tik įmanoma. Jūs pasveiksite... — Vis 
laikiau jos ranką savojoje ir juste jutau josi 1„„ 
baimę ir tą joje besiblaškančią gyvybę, tą 'n 
degantį jos kraujuje pavojų. Žiūrėjau į josLįn„ 
neramias, baimės kupinas, bet taip gra-, 
žias akis ir savo aidų atitraukti negalėjau. 
Buvau keistu saitu pririštas prie tos jau-„Ą.,3 
nos gyvybės, kuriai dabar, jaučiau, grėsėlr., 
baisus pavojus. Bet pagaliau, pareigos .1, 
verčiamas, ėjau toliau į kitas palatas kitų’, 111. 
ligonių lankyti.

* * *
Taip. Nuo tos dienos prasidėjo mirtina 

kova. Jau žinojau, kad nuo tos kovos sėk
mės pareis ir mano tolimesnis lildmaėl 7Z7 
Žinojau, jog kovojau ne tik už jos gyvybę, ‘ 
bet ir už savo laimę. Jau daugiau nesprert-, " 
džiau klausimo, kodėl ir kaip ji atsirado'
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Dana Stankaitytė apie savo naują plokštelę
O B

Danos Stankaitytės ant
rosios plokštelės „Ar atmin
si” (Chicaga, AG Records, 
1984), kurioje įdainuotos lie
tusių kompozitorių dainos, 
pfoga kreipėmės į solistę 
keliais klausimais apie jos 
muzikinį darbą.

-n.
»- Kas paskatino naują Jū

sų, plokštelę išleisti ir ją skirti 
išimtinai lietuvių 1 \kompozi- 
totių kūrybai, kai Jūsų 
pirmąją plokštelę sudarė 
odkrinis repertuaras?H',

— Tos dainos buvo> 
įdainuotos į juostelę prieš 
keletą metų. Ir jos turėjo būti 
mano pirmoji plokštelė. Kada 
Irenos Pemkienės iniciatyva 
buvo sudarytas komitetas su
telkti lėšų plokštelei su sim- 
fohiriiu orkestru, tada buvo 
apsispręsta už operų arijas. 
Kiekvieno operos solisto sva
joj yra išleisti arijų plokš
telę su simfoniniu orkestru. 
Dąįnoms, žinoma, tai visai 
nereikalinga. Visada būsiu 
dėkinga tam komitetui. 
KpĮega Algis Grigas, sužino
jęs, kad turiu dainas juos
telėje ir nieko nežadu daryti, 
nėn tik paskatino, bet pats 
finansavo ir apsiėmė išleisti. 
D#r nebuvau visai atsiga
vai po sunkios operacijos bei 
ligėis, kai jis mane užjudino, 
k^’ nors daryti. Tuo būdu ši 
plokštelė išvydo pasaulio švie
su Įr be jokių fondų paramos.

— Kaip sprendėte plokš
telę repertuaro pasirinkimą? 
Atįfl nulėmė atskirų kūrinių 
įjungimą?

Parinkau tuos kompozi
torius, kurių kūrybą mėgstu. 
Ypaū-tnano mėgiami yra Ba
naitis ir JakubėnaB. Tuo 
pačiu jie yra vieni iš reikliau
sių. Keletą dainų paėmiau 
grynai iš Šėntimento: ar tam 
kompozitoriui, ar kokiam as
meniui ar kokiam maloniam 

prisiminti. Kaip jau 
minčiau, parinkau tas dainas, 
kurias tuo metu geriau mo
kėjau, nebuvo laiko naujam 
repertuarui paruošti. Jei bū
čiau įdainavusi dabar, kai 
kurias dainas būčiau pakei
tusi: repertuaras dabar daug 
padidėjęs naujesniais kū
riniais.

— Plokštelėje įdainuota

su

forma, be abejo, yra turėję, 
visi. Jauna studenčiokė, tik 
pradėjusi lavinti balsą, lygia
grečiai pradėjau dirbti su mu
ziku A. Kučiūnų, kaip 
akompaniatorium — „coach”. 
Pirmi žingsniai operoj taip 
pat buvo jo globoj. Per daug 
metų jis suformavo muzikinį 
skonį, davė muzikinę discip
liną ir t.t. Žodžiu, įstatė į 
tikras vėžes. Keletą operų teko 
dainuoti dirigento V. Marijo
šiaus' vadovybėje. Jo įtaka 
ypač žymi interpretacinėj 
srityj.

Na ir, žinoma, daug metų 
tiek operoj, tiek rečitaliuose 
bei koncertuose tikras, neme
luotas bendradarbiavimas su 
muziku A Vasaičiu. Be jo, 
manau, nebūtų nei ši, nei 
pirmoji plokštelė pasirodžiusi. 
Jis tikrai įdėjo daug darbo, 
pašventė tam daug valandų. 
Bet, kas svarbiausia, visada 
vyravo maloni darbo atmo-

dernia muzikine struktūra iš
siskiriantis iš kitų. Būtų įdo
mu išgirsti Jūsų nuomonę 
apie modernios lietuviškosios 
muzikos kūrėjus.

— Kiek galėdama norėjau 
įtraukti išeivijos stipriausių 
kompozitorių bent po vieną 
kitą kūrinį (J. Kačinskas yra 
tikrai vienas iš tokių). Gal ši 
daina ir ne visai čia tinka, 
ries yra paimta iš triptiko: Pa
slaptis, Nerimas, Aušra. Man 
teko jį dainuoti pasaulinėj 

^-K^rių' kompozitorių Premjeroj su New Yorko sim- 
kūriniai Jums suteikia išskir- foni™ °rke8t™ L“10.01" Ca
rinį malonumą juos atlikti? ** *»» ,dln^ant
Kurie yra Jūsų mėgiamiausi? teuto^Manjošim. ^aip pat xSl 

... — Kaip jau minėjau, mėgs
tu Banaitį ir Jakubėną, bet 
tai dar nereiškia, kad kiti bū
tų mažesnės v^ftės. Pvz., Ą. 
Račiūno daina „Ar atminsi” 
yra viena iš mano mėgia
miausių. Iš to kilo ir plokš
telės pavadinimas. Viena iš 
geriausiai pavykusių ir mė
giamų yra Dambrausko „Kai 
krinta lapai”.

— Plokštelės sudėtyje yra 
komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinys „Paslaptis”, savo mo-

daugelio lietuvių kompo
zitorių kūrinių. Ar galėtumėte 
supažindinti su atskirais jų 
interpretaciniais reikala
vimais.

— Kiekvienas kom
pozitorius turi savo stilių, ar, 
kitaip tariant, savo veidą. 
Niekada nesiąkelbiau esanti 
didelė interpretatorė, bet, kiek 
galėdama, stengiausi tos ar 
kitos dainos veidą atrasti, jį 
suprasti ir atlikti kuo arčiau 
kompozitoriaus pageidavimų 
ar nurodymų.

triptiką atlikau savo reči
talyje Orchestra Hali, Chica
goje, 1971 metais.

Kaip jau minėjau, esu daį-1 
navusi J. Kačinsko, J. Švedo 
keletą modernių dainų, keliuo
se rečitaliuose dainavau B. 
Kutavičiaus ciklą „Avinuko 
pėdos” ir kt. Visi jie man 
tikrai patiko ir buvo įdomu 
atlikti. Ten yra muzika. Kur ji 
pasibaigia, o prasideda ping- 
pongo kamuoliukų mėtymas 
ant pianino klavišų ar pana-

šūs triukai, tada jau kitas 
dalykas!

— Dar vis gėrimės Jū
sų įdainuota operinių arijų 
plokštele su simfoninio or
kestro palyda, diriguojant 
muzikui Alvydui Vasaičiui. 
Naująją plokštelę įdainavote 
su fortepijono ,i akompani
mentu. Ar sunkiau yra rekor- 
duoti su orkestro, ar 
fortepijono palyda?' ’

— Tam tikra prasme sun
kiau su orkestru, nes daug 
žmonių yra įjungta į tą proce
dūrą. Jei įvyko vienokia ar 
kitokia klaida, turi kartoti ir 
kartoti, kas nepraprastai 
vargina. Su pianinu — ma
žesnė problema, tik dviejų 
žmonių susigrojimūs. Iš kitos 
pusės imant, su pianinu esi 
kaip tas karalius, j- be rūbų, 
niekas neužtušuos nieko, girdi 
tai, kas išėjo iš tavo gerklės.

— Kaip žinoma,, Jūs nuo sfera. 
pat pirmojo Chicagos Lie
tuvių operos pastatymo per 
visus 28 metus esate buvusi 
pagrindinė operos solistė. Per 
tą laiką esate sukūrusi didelį 
skaičių operinių rolių. Įdomu, 
kuri iš jų yra Jums arčiausiai 
širdies ir kodėl?

— Jau daug kartų turėjau
atsakyti į tą pat) klausimą. 
Mėgstu Aidą,lt Leonorą 
(Likimo galia), Tosca, Abi- ________________
gaille (Nabucco), kuri yra noraro. Paprašiau nei dau- 
viena iš pačių sunkiausių, giau, nei mažiau, o tik tiek, 
Mėgstu visas, kurias dai- kiek buvo'' ninkama samdo- 
navau (kitaip nebūčiau dai- miėms nelietuviams choris- 
navusi), gal su viena išimtim tams bei , neliętuviąms solis- 
— Agnės (Freischutz). Voką-, tams — tenorams. Deja, su 
liai ji tiko mano, balsui, ,mano .sąlygom nebuvo su- 
nebuvo jokių muzpdnių pro- .tikta. Jei koks . kitatautis 
blemų, bet ji turėjo pūti atlie- (lenkas, olandas ar kt.) pasi- 
kamą jaunos mergaitės (joje, rodo pas mus ir padainuoja 
nesijaučiau gerai). ) Gal ir lietuviškai, visi' puolam ant 
nereikėjo, , dainuoti. Dabar, kelių ir sutinkam su visom jų 
kodėl ta ar kita prie širdies, to sąlygom, o savąjį menininką 
gal negalėtų atsakyti nė pati dažnai užmirštam. Kas gi čia 
Renata Scotto. Juk tai yra nepaprasto, jei išmoksta ir pa- 
pačios sunkiausios i'^kąirtu ir dainuoja liėtųvišk'ąi? j"ei 
dėkingiausios partijos iš dra- reikia, mes dainuojam ir 
matinio soprano repertuaro. angliškai, ir vokiškai, ir itališ-

— Esate dirbusi- su įvai- kai> ir kitaip. Šiais laikas kuo
riais Chicagos Lietusių operds kafl daugiau apie save kalba 
dirigentais. Gal galėtumėte 
pasisakyti, koks yfd buvęs jų 1 
įnašas Jūsų muzikinei kar- 1 
jerai? L . . .

— Karjerai — nežinau, bet pastatytos šios operos be
įtakos vienokia ar kitokia (Nukelta į 4 psl.)

— 1985 metais Chicagos 
Lietuvių opera statys 
Giuseppe Verdi „Don Carlo”. 
Ar turėsime progą išgirsti Jus 
šiame pastatyme?

— Deja, ne. Lietuvių operos 
buvau kviesta dainuoti Eliza- 
betos partiją dar birželio mė
nesį. Dėl keletos priežasčių 
teko atsisakyti. Viena iš jų 
buvo nesusitarimas grynai 
ūkiškais reikalais — dėl ho-

matinio soprano repertuaro.
— Esate dirbusi- su įvai-

___ , tuo taB „mand- 
resnis”. Šį kartą ir aš nebebū
siu kukli. Tegu atsako skai
tytojas į Šį klausimą. Ar būtų

Diego Valeri
'r, • , ............. ‘ ’ t . » >

LAPAI, KRINTANTYS LAPAI

Ldpai, krintantys tapai sodriajam lietuj, 
lljįęli ir hykūs vakarėj tyloj.
įtapai ir lapai: platūs ir sunkūs sudrėkę
Kaštano lapai; žali sumirgėję lengvai
Švelnūs šviesiųjų akacijų lapai.
Jie krinta šaltesnėj šviesoj žiburių
Ant tako, ant gatvės asfalto.

,>.<> ■< t ■ oi 1 ■nu’i'' v.i’iii'.1'- į,'.1..

O mudu — vien einam ir einam
Nutilę, greta vienas kito, .
Širdy riešam sunkų vienodą
Pilnur tylios melancholijos. 1

Lapai, ..^ni krintantys lapai. Ak, gal taip pat 
Išmiršta dabar kas nors visiškai

iš bendro gyvenimo mūs,
Išmiršta kas nors, nors gal nenorėjo 

mirties niekados.
Vertė A. TYRUOLIS

Diego Valeri (1887-1976) italų poetas, kilęs iš Paduvos. 
Jautrus ir muzikalus lyrikas, paveiktas prancūzų P. Verlai- 
ne. Ypač nuoširdžiai apdainavo ir proza aprašė pamiltąjį 
miestą Veneciją.

ligoninėje, mano pacienčių tarpe, gimdy
mo skyriuje. Žinojau tik viena — ji man 
buvo brangi, kaip mano paties gyvybė. 
Turėjau ją išgelbėti. žūt būti

Teko ją tuoj perkelti į užkrečiamųjų ligų 
skyrių, į atskirą palatą. Nuraminau ją, jog 
tik jos ramybės dėliai ji atskiriama nuo 
kitų ligonių. Tačiau jos akyse išskaičiau 
baimingą klausimą: „Kad nenumirčiau 
kitų ligonių tarpe?”

• « «

Kitą dieną, po jos perkėlimo į atskirą 
palatą, nusiskubinau prie jos anksčiau 
negu visuomet. Nesirūpinau dabar nei 
seselių nei kitų ligoninės tarnautojų nuo
mone. Pagaliau, juk ji buvo sunkus ligonis 
ir mano pareiga buvo rūpintis ja. Bet, 
reikia pasakyti, kad visi toj ligoninėj dir
bantieji, pradedant daktarais ir baigiant 
valytojomis, drebėjo dėl tos jaunos moters 
gyvybės ir jautėsi tarsi nusikaltę jai. Todėl 
mano pastangos ją gelbėti susilaukė visų 
nebylaus pritarimo.

Taigi tą dieną, nusiskubinęs į jos pala
tą, buvau sutiktas jos neramaus, karščiuo
jančio žvilgsnio. Ligonės lentelėj vėl buvo 
pažymėta temperatūra — aukščiau 40 
laipsnių. Širdies kreivoji buvo taip pat 
pašokusi dar aukščiau.

— Kaip jūs jaučiatės? — klausiau, 
paėmęs jos ranką ir jausdamas, kaip sku
ba ir blaškosi jos širdies pulsas.

— Silpnd man ir degina kaip ugnis, — 
sušnibždėjo. Buvo pilnos sąmonės, kaip 
visuomet. Kakta buvo sausa ir balta kaip 
sniegas juodų, truputį susivėlusių plaukų 
rėmuose. Tačiau skruostai degė, o pro tam
siai raudonas, sukepusias lūpas veržėsi 
tankus karštas kvėpavimas. Ant krūtinės 
nuo širdies plakimo virpėjo balta ligo
nines paklodė ir buvo justi jos nedidelių 
stangrių krūtų skubus kilnojimasis. 
Visame jos kūne degė gyvybė, kaip ugnin
gas 'fakelas blaškomas audros, tai įsilieps
nodamas, tai vėl prigesdamas. Buvau bejė

gis. Mano išbandytieji vaistai, kuriuos su 
dideliu sunkumu įstengdavau gauti, neda
vė norimų rezultatų. Atrodė, kad kova, 
darėsi beviltiška. Tačiau ji to neturėjo 
žinoti. O vis dėlto, spėjau, kad ji jautė 
manyje degantį troškimą ją išgelbėti. Ji 
jautė, kad ne tik kaip gydytojas norėjau jai 
padėti, bet taip pat, kad ta kova dėl jos gy
vybės turėjo man dar kitą, daug svar
besnę prasmę. Ir, kaip skęstanti ligos 
verpetų gelmėse, ji ieškojo mano gelbstin- 
čios rankos.

— Daktare, aš dar norėčiau gyventi... 
Aš tiek mažai tegyvenau, — nutraukė 
mano mintis jos kurtus šnibždesys. —. 
Daktare! — Jos degantis žvilgsnis įsmigo 
man į akis, jos karšta maža ranka suspau
dė mano ranką. Ji bandė pakilti, bet netu
rėjo tam jėgų. Atsargiai paguldęs ją atgal, 
aš bandžiau raminti:

— Nenusiminkit! Jūs turite tikėti, kad 
pasveiksit... — Stengiausi ją įtikinti, steng
damasis ir pats tam tikėti.

— Aš žinau, aš žinau... Aš sergu 
beviltiškai. Ar ne?! — Ji spėjo tiesą ir 
bijojo jos.

— Nurimkite! — beveik sudraudžiau ją. 
Nepasiduokite blogoms mintims.

— Ne, ne, leiskite man kalbėti. Aš 
negaliu taip numirti. — Staiga aistringai 
sušnibždėjo ji, nekreipdama dėmesio į 
mano žodžius. — Aš negaliu taip numirti! 
— Pakartojo. Mačiau, kad drausdamas tik 
dar labiau ją sujaudinsiu.

— Daktare, — vėl pradėjo, pagau
dama baimės kupinu žvilgsniu mano akių 
žvilgsnį. — Man blogai. Pirmiausiai, rytoj 
iš ryto aš norėčiau kunigo. Gerai? — Ty
liai linktelėjau galva.

— Gerai, — pakartojo ji. — O paskui 
štai kas. Aš čia visai viena Vilniuj. Nieko, 
nieko čia nėra man artimo. Aš dėl to čia ir 
atvažiavau. Mano motina nieko nežino. 
Visai nieko! Ji ir neturi nieko sužinoti, 
daktare. Nieko neturi sužinoti, — pakar
tojo ypač pabrėždama žodį „nieko”. Aš

žinojau, ką ji turėjo galvoj ir tik tvirti
namai linktelėjau galva. Tylėjau, steng
damasis nuslėpti savyje skausmą ir 
neviltį. > ’• n.*

— Jei aš mirčiau, — kalbėjo ji toliau, 
nekreipdama dėmesio į mano protesto 
gestą, — jei aš mirčiau, .praneškite jai, 
mano mamytei (jos balsas skaudžiai lūžo 
ir lūpos suvirpėjo, bet ji vėl susivaldė) na, 
na, kad mane suvažinėjo ar panašiai... Nes 
ji nepergyventų tiesos. — Nutilo, lyg ieško
dama žodžių. — Ji mano kančios negalėtų 
iškentėti... iki mirties kentėtų vietoj 
manęs... Ne, tegul viskas miršta kartu su 

Juozas Zikaras (1881—1844) Sielvartas (1930)

manim... Kaip mano, kaip mano kūdikis. 
— Vos pagaunamu šnibždesiu išsiveržė 
paskutiniai žodžiai.

Jaučiau, kad neklydau. Tos nekaltos 
lūpos negalėjo meluoti. Jaučiau — ji buvo 
auka. Kieno?! Apviltos meilės? O gal... 
žvėriško brutalumo?

Vėl jos akys ieškojo manųjų, skaitė 
mano sielą... Staiga jų žvilgsnis sušvel
nėjo ir pamažu, lyg glostydamas, nuslinko 
mano veidu.

— Daktare, Jūs tikit man...
— Aldona, Aldute, — tyliai ir nedrą

siai tariau jos vardą, pasilenkdamas ir 

glausdamas jos degančią ranką prie savo 
skruosto. — Aldute, brangioji, nežinau 
nieko ir kartu žinau viską.

— Kaip gera... — tyliai atsiduso ji.
Kai pažvelgiau į ją, ji gulėjo visai nuri

musi, užmerktomis akimis ir tik apie lūpas 
klaidžiojo keistai laiminga, bet kartu pilna 
atsižadėjimo šypsena. Pajutau, kaip jos 
pirštai silpnai suspaudė mano ranką.

Buvo jau man laikas eiti. Vos palietęs 
jos sausą karštą kaktą lūpomis ir virpan
čiais pirštais paglostęs jos išsidraikiusius 
plaukus, išėjau.

Tarsi sapnuodamas ėjau ilgais ligoni
nės koridoriais. Žinojau, jog ir ji mane 
myli. Keista, jaučiausi laimingas, nors 
taip pat beviltiškai nusiminęs.

♦ * *

Kitą rytą atėjęs atlankyti savo bran
gios ligonės, radau ją labai susijaudinu
sią. Žinojau, jog tą rytą ji atliko išpažintį 
ir, žinoma, jai, kaip sunkiai sergančiai, 
buvo suteiktas paskutinis patepimas. Taip 
pat aš gerai žinojau, kaip tokios apeigos 
galėjo paveikti silpną ligonį.

— Kas yra, Aldute? — tyliai 
paklausiau. Staiga, su neįtikimu jėgos ant
plūdžiu, ji pagriebė mano ranką, beveik 
atsisėsdama lovoj, žiūrėdama baimės 
pilnomis akimis, ji patraukė mane prie 
savęs ir pradėjo kalbėti paskubomis, susi
jaudinusi, praleisdama žodžius.

— Buvo kunigas. Dabar aš jau esu 
pasiruošusi mirti... Ir aš tikrai jaučiu ir 
žinau, kad aš mirsiu. Paklausykit... Kai 
kunigas išėjo, buvo dar anksti, dar tik 
ankstyvas rytas... Langas buvo visas 
skaisčiai mėlynas ir lango rėmas, — ji 
parodė akimis į langą, kuris buvo korido
riuj tiesiai prieš jos palatos duris, kurios ir 
dabar buvo atidarytos. — Ir lango rėmas 
atrodė kaip kryžius... Taip, kaip kryžius 
ant mano kapo... Tas kapas buvo visas 
užklotas daugybe baltų gėlių...

Jaučiau jos karštą ranką, jos karščiu 
(Nukelta į 4 psl.)
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Metinė fotografijų paroda
Lietuvių fotografų > išeivijoje 

paroda šiemet jau tryliktoji. Ir 
buvo atidaryta kaip tik penkta
dienį. Tryliktoji ir dar penkta
dienį! Tai gal kokia nelaimė, 
nepasisekimas? Ne! Anaiptol! 
Viskas tvarkoj, kaip ir kasmet. 
Lietuvių foto archyvo rūpesčiu ji 
buvo atidaryta M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chica
goje spalio 26 d. Šiandien ir rytoj 
dar galima viską pamatyti nuo 
10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

Ir šia proga būtų klaidinga 
galvoti, kad nuotraukos gerumas 
pareina nuo aparato brangumo 
— juo aparatas šaunesnis, juo 
nuotrauka vertingesnė. Žinoma, 
negalima nuneigti ir aparato 
reikšmės. Tačiau kas fotografijų 
padaro meniška ir kas fotografa
vimą paverčia ne vien tik mygtu
ko paspaudimu, bet ir kūryba, 
yra jau žmogus. Ir ne bet koks, 
bet turintis įgimtą estetinį skonį, 
spalvom ir kompozicinei struktū
rai jautrią akį ir visais šiais 
atžvilgiais pranokstantis patį 
brangiausią aparatą. Reikia 
pasakyti, jog didesniu ar mažes
niu procentu visi šios parodos 
dalyviai tokie yra.

Ir viso to siekiant, fotografavi
mo darbas nėra lengvas, nėra tik 
trumpas aparato spragtelėjimas. 
O geros parodos suruošimas yra 
jau daugelio žmonių, pasišventu
sių tam pačiam siekiui, rūpestis 
ir pasiaukojimas. Tik pasižiūrė
kime. Kiek reikėjo parodos rengė
jams įvairių kontaktų, kad būtų 
prisiųsta pakankamas skaičius 
fotografijų. O iš to, kas buvo 
gauta, dar reikėjo parodai atrink
ti geriausias. Ir tai atliko dail. 
PetraB Aleksa, Eugenijus Būtė
nas, Raminta Jelionytė. Reikėjo 
objektyviai paskirti premijas, 
susirasti jury komisijai profe
sionalius amerikiečius: Bill Arse- 
nault, Ken Franz, Fred Knapp. O 
štai vėl visas būrys parodos 
rengimo talkininkų: Stasys Žile
vičius (organizatorius), Petras 
Aleksa, Eugenijus Būtėnas, Juo

zas Daunoras, Raminta Jeliony
tė, Rimantas Žukas, Zūnė Žilevi- 
čienė. Juk reikėjo ne tik 
fotografijas pakabinti, bet ir ] 
galerijos patalpas atitinkamai ir 
skoningai sutvarkyti.

Ir štai visų jų organizacinio 
darbo rezultatas. Parodoje 
iškabinta 140 fotografijų. Penki 
kviestieji svečiai profesionalai (R. 
Jelionytė, E. Būtėnas, K. Izokai- 
tis, A. Kezys, J. Kuprys) išstatė 
12 spalvotų ir 40 nespalvotų 
fotografijų. Jų darbai premijoms 
nekandidatavo. 18 mėgėjų 

Algirdo Kavaliūno nuotrauka iš Lietuvių foto archyvo tryliktosios meti
nės fotografijų parodos, dabar vykstančios Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre, Chicagoje.

fotografų pateikia 67 spalvotas ii 
21 nespalvotą nuotrauką. Iš jų už 
spalvotas premijomis išskirti: 1 
vieta — Gina Vebeliūnaitė, II 
vieta — Jeanne Krapauskienė, III 
vieta — St. Žilevičius. Už 
nespalvotas paskirta tik I vieta 
— Kaziui Daugėlai.
Parodos fotografijų temos, 

užgriebti objektai, kompoziciniai 
ir spalviniai sprendimai yra taip 
įvairūs, kad parodos lankytojas 
gali maloniai gėrėtis ir jų visu 
ma, ir atsirinkti dar ir save 
pabrėžtinam dėmesiui tai, kas 
asmeniškai yra arčiausiai prie 
širdies.

k. brd

Chicagos teatruose

Petras Aglinskas
Lietuviai tvirtu žingsniu 

įsistiprina Chicagos scenoje. 
Naujai iškyla'jaunas kompozito
rius Petras Aglinskas. Jis muziką 
studijavo l)e Paul universitete; 
bestudijuodamas kompoziciją 
Northvvestern universitete, 
pasiekė magistro laipsnį, kur jis 
net gavo žyrųenį už savo sim
foninį darbą „Kamyzas Panel- 
ing" Parašė daugiau teatrinių 
kūrinių, dirbdamas su režisieriais 
Jamės O'ReilIy ir Jeremy Rowe. 
Jis sukūrė muziką ir televizijos 
vaidinimui „One Day”, kurį 
režisavo Danny Rubin.

Pastaruoju metu buvo-ryškus jo 
pasirodymas aranžuojant muziką 
Bailiwick Repertory teatro (3730
N. Clark) slptomai Brvcht ir 
VVeill operetei, pavadintai „Three 
Penny Opera’. Čia grojo mūsų 
lietuvio vadovaujamas penkių 
instrumentų orkestras. Brechtas 
pokario metais,yra buvęs Berlyno 
teatro, direktorius, daugelio 
draminių veikalų kūrėjas, jų 
tarpe ir šios .Jlreigroschenoper”, 
kuriai muziką sukūrė taip pat 
vokietis, kompozitorius Kurt 
Weill, mėgęs populiarias 
sociališkai kritinio-satyrinio 
turinio operhs, su džazo ir 
kabaretinės mbzikos atspalviais. 
Pažymėtinu, kad ši operetė 1964
m. buvo pastatyta Kaune.

Joje didelis gyvumas, gatvės 
skurdas, donžuaniškas kapitonas, 
taigi kryžiuojasi socialinės ir 
romantiškos ' nuotaikos, nors 
slinktis dahgluu pramoginė. 
Aktoriai visi ■ buvo vietoje, kai 
kurie prasikiša didesniu 
išsimokslinimu ar patirtimi. Pav., 
Ron Briskinaa atėjęs iš Arizonos 
universiteto^, Ralph Florez 
studijavęs Npw Yorko ir Lpp- 
dono vaidybos akademijose. (Įor- 
dori Gillespie“ baigęs Minnesotos 
universitetą. Choreografė Paula 
Fetrini yra’” šokio dėstytoja 
Performing ’ Arts akademijoje.

„Trijų skatikų operoje»»

Muzikos direktorius Kurt Wester- 
berg, turįs muzikos magistro 
laipsnį, dėsto De Paul univer
sitete.

Pažymėtina, kad kompozito
rius Petras Aglinskas vadovauja 
vadinamam Loop orkestrui, su 
kuriuo ruošia koncertus įvairiose 
Chicagos vietose. 1985 m. 
gegužės mėnesį jis ruošia lietuvių 
kompozitorių koncertų, kur bus 
atliekamas ir Dariaus Lapinsko 
kūrinys.

J. Pr.

NAUJI LEIDINIAI
• Tėvynės sargas nr. 2(1984). 
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Numeryje spausdinama prof. 
Juozo Ereto studija „Apie rusų 
imperializmą ir mesianizmą’*, A. 
J. Kasulaičio straipsnis apie šv. 
Kazimierą, nepasirašyti straips
niai „Politinė atsakomybė”, „80 
metų pirmajai krikščionių 
demokratų programai”, „Mykolas 
Krupavičius apie pirmąją krikš
čionių demokratų programą”, 
„Lietuvių krikšoionių demokratų 
susivienijimo programos projek
tas”. Prisimenama prel. Lado 
Tulabos ir dr. Kęstučio J. Valiū
no sukaktys bei prof. Juozo 
Ereto mirtis šiais nhėtaiš. 
Minimi ir kiti krikščioni'ų 
demokratų veikėjai, nuo karių 
mirčių šiais metais sukanka 
įvairios sukaktys. Recenzuojama 
Vytauto Bagdanavičiaus ir Juozo 
Meškausko knyga Kuraiėio 
palikimas lietuvių Šviesuomenei. 
Skyriuje „Iš krikščionių demokra
tų veiklos” dąug žinių apie krikš
čionių demokratų veiklą kituose 
pasaulio kraštuose.

Vincas Kazokas
Nuotrauka Vytauto Maželio

Dana Stankaitytė 
apie savo 

naują plokštelę 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Stankaitytės: Trubadūrai, 
Aięlą,. Cąvalerria Rusticana, 
Reąuįem (Verdi). Likimo 
galia, Kaukių balius, Fidelio, 
Jūratė irKastytis, Dana, Juo
das laivas, Priesaika, Nabuc- 
co, Freischuį? ir kt.?

Tai tik parodo, kiek Lie
tuvių Operos valdyba įver
tina mano talentą, ir ilgų 
metų bendradarbiavimą. Ne
būčiau to yiso minėjusi, jei ne
būčiau girdėjusi įvairių už
metimų, kaip aš drįsau 
atsisakyti ir panašiai.

«-*■ Dėkojame solistei Danai 
Stankaitytei už malonų po
kalbį, o jos naują plokštelę 
„Ar atminsi” sutiksime šį 
vakarą, 1984 m. lapkričio 
mėn. 3 d. 7:30 v.v., Jaunimo 
centre kavinėje, Chicagoje.

Vinco Kazoko 
netekus

Rašytojas-žumalistas Vincas 
Kazokas, mirė š.m. spalio 30 d. 
Australijoje. Buvo gimęs 1919 m. 
sausio 15 d. Dzūkijoj — Kapčia
miesčio vals., Mėčiūnų kaime. 
Visą savo gyvenimą plačiai 
reiškėsi kultūrinėje ir visuomeni
nėje veikloje. Buvo Lietuvių rašy
tojų draugijos ir Lietuvių 
žurnalistų sąjungos narys. Nuo 
1961 metų — Australijos lietuvių 
savaitraščio Mūsų pastogė 
redaktorius. 1953 metais Chica
goje išleistas jo poezijos rinkinys 
Sapnų pėdomis, kur Vincas 
Kazokas gražiai įsiterpia į 
žemininkų kartos bendraamžius 
poetus. Kaip vertėjo palikimas 
taipgi ryškus — lietuvių kalbon 
yra išvertęs: A. Koestlerio Nulis 
ir begalybė (1947), A. Gide’or* 
Sūnus palaidūnas (1953), F. 
Timmermanso Kaimietiškąją 
psalmę (1957) ir F. Dostojevskio 
Didžiojo inkvizitoriaus legendą 
(1946). Australijos lietuvių 
bendruomeninėje veikloje ištisus 
dešimtmečius ir savo plunksna, ir 
redaguojamu laikraščiu buvo-H 
nepamainomas dinamiškos kultūvn 
rinės veiklos judintojas ir,^ 
talkininkas. ii_
Dobužinskio paroda u8 

Chicagoje
1984 m. lapkričio mėn. 23 d./r‘ 

penktadieni, 7 v.v. Jaunimo cen-:q 
tro Čiurlionio galerijoje, Chica-in 
goję, atidaroma M. V. Dobužins-., 
kio 40 darbų, „Senosios Lietuvos”,^ 
ciklo paroda. t)V

Parodą rengia Lietuvių dailiojo 
meno institutas, Lietuvių Fondo , 
padalinys, prieš metus laiko įsigi
jęs šį brangų rinkinį. Parodą ati
darys rašytojas Povilas Gaučys!,;l- 
Paroda tęsis du savaitgalius — / 
lapkričio mėn. 23-25 ir lapkričio ”1 
mėn. 30 — gruodžio mėn. 2 dieno
mis.

Tik viena iš karo aukų
(Atkelta iš 3 psl.) 

degantį veidą. Ji turėjo labai aukštą 
temperatūrą, gal ji kliedėjo... Vis tiek, kaip 
ten bebuvo, aš turėjau ją kaip nors 
nuraminti.

— Daugybė daugybė baltų gėlių... — 
pakartojo ji ir ašaros pabiro jai iš akių.

Ir tuo momentu, staiga, aš prisiminiau 
savo keistą sapną, kurį aš buvau susap
navęs, po to kai pirmą kartą ją pamačiau. 
Prisiminiau, kaip tame sapne guldžiau ją į 
karstą ir puošiau jos galvą baltomis 
rožėmis. Susijaudinęs atsisėdau ant jos 
lovos ir beveik siaubo apimtas apsika
binau ją ir priglaudžiau stipriai prie savęs. 
Pirmą kartą tikrai supratau, jog neteksiu 
jos, jog ji tikrai turės mirti.

Kodėl aš turėjau susapnuoti tą baisų 
sapną? Kodėl toks skaudus likimas buvo 
skirtas man ir Aldonai? Atsakymo aš 
neradau...

Visomis jėgomis slėpdamas savo 
neviltį, bandžiau ją nuraminti. Glaus
damas ją prie savęs, glosčiau jos plaukus, 
bučiavau jos akis ir pagaliau priliečiau 
savo lūpomis jos lūpas, net nepastebė
damas, jog verkiau kartu su ja. Kiek 
aprimęs, daviau jai migdančių vaistų ir 
buvau su ja, kol ji nurimo ir pagaliau 
užmigo, priglaudusi skruostą prie mano 
rankos. Sėdėjau dar kurį laiką, žiūrė
damas į jos karščiu degantį, bet, o taip 
gražų, veidą. Pamažu ir mano širdis kiek 
nurimo...

* * *
Šešta, septinta ligos diena... Kiekviena 

vis skubesniais žingsniais vedanti prie ; 
krizės. Jos gyvybės liepsna blaškėsi ir 
geso. Visi — daktarai, gailestingos 
seserys, raštinės tarnautojai ir net valy
tojos žinojo, jog ji yra mirštantis ligonis. Ir 
aš, ir aš žinojau, jog ji turės mirti, bet kvai
la viltis dar vis manęs neapleido. Atrodė, 
jog mano meilės jėga turės ją kažkokiu 
stebuklu išgelbėti. Praleisdavau ištisas 
dienas prie jos lovos, apleisdamas visas 
kitas pareigas ir pasitikėdamas gerais 
draugais, kurie mane, kiek buvo įmano
ma, pavaduodavo.

Nuo to lemtingo sapno dienos, Aldutė, 
atrodo, rezignavo. Gulėjo rami, beveik 
nieko nekalbėjo, tik man atėjus tuoj ieško
davo mano rankos, kurią jau tik silpnai 
tegalėdavo suspausti. Nenuleisdamas akių 
nuo jos veido, mačiau, kaip jis kasdien 
menkėjo, kaip gulė tamsūs šešėliai apie jos 
nuostabiai gražias akis, kaip paaštrėjo visi\ 

veido bruožai, tarsi nematomo skulp
toriaus ranka būtų juos dar labiau išdai
linusi ir sudvasinusi. Tik retkarčiais jos 
žvilgsnis su vis didėjančiu beviltiškumu 
ieškojo mano akyse tik vieno atsakymo į 
klausimą: „Ar gyvensiu?"

— Gyvenk, gyvenk, brangioji! Gyvenk 
dėl manęs, dėl mudviejų laimės... — mal
davau mintyse ir akimis, neišdrįsdamas 
jos graudinti ir jaudinti žodžiais, kurie, 
atrodo, jau nebeturėjo jokios prasmės.

Visas ligoninės personalas nujautė 
mano beviltišką meilę. Gal laikė mane 
bepročiu, bet kartu užjautė mane. Tačiau 
man viskas buvo vis tiek. Aš pats, per tas 
keletą dienų, pasidariau nepanašus į 
žmogų ir pats buvau arti ligos.

* * *
Aštunta, devinta diena turėjo būti 

lemiamos. Kaip per aukštą slenkstį persi- 
ritusios upės bangos vėl nurimsta lygioj 
vagoj, taip ir čia — liga persilaužusi per 
kulminacinį tašką, galėjo pakrypti į gerą 
pusę. Bet prie to slenksčio galėjo sudužti 
gyvybės banga.

Aštuntąją naktį vėl budėjau prie jos. 
Sausas karštis degino ją. Dažnai kraipė 
galvą iš vienos pusės į kitą. Sunkiai 
alsavo. Širdies plakimas beveik nepagau
namai susiliejo į ištisą smulkų virpesį.

O gyvybe! Kokia tu menka esi! Kokie 
baisūs nuodai skrenda kraujo gyslomis, 
patenka visur, į kiekvieną ląstelę. Kokia 
baisi kova vyksta visame organizme, po 
tuo skaistaus grožio pavidalu. Ką atiduoti, 
ką paaukoti, kaip sulėtinti tą širdies 
plakimą, kaip sulaikyti tą besprunkančią 
brangią gyvybę! Visas mokslas, visa 
pasaulio išmintis čia netenka jėgos ir pras
mės. Juodas mirties šešėlis artėja ir jau 
dengia tą brangų veidą, tas mielas akis. 
Kas daryti, kaip gelbėti?!

Tokių skaudžių minčių kamuojamas sė
dėjau tą naktį palinkęs prie jos. Staiga ji 
atmerkė akis.

— Daktare, Vytautai, — (jau seniai 
buvau prašęs ją vadinti mane vardu, bet tą 
naktį ji pirmą kartą tai padarė.) Vytautai, 
neapgaudinėkime savęs. Aš mirsiu. Aš tai 
jaučiu. — Čia išsisėmus jėgoms, ji nutilo ir 
užmerkė akis ir todėl gal nepastebėjo 
mano silpno protesto ženklp. — Klausyk, 
— tęsė- vėl kiek stipresniu balsu: — Tu 
nenusimink, mielas, mielas, mano... Man 
nebus labai sunku. O gal taip ir geriau. Tik 
tu nenusimink! — Vėl pavargusi nutilo. Aš 

neturėjau jėgų protestuoti, neradau 
tinkamų žodžių, juo labiau, kad žinojau, 
jog ji teisingai spėjo. Aš tik tyliai glosčiau 
jos ranką ir skaudžios, nesulaikomos 
ašaros man ištryško iš akių... Aš jų net ne
bandžiau šluostyti.

— Klausyk, — vėl vos girdimai pradėjo 
ji. — Aš ir tau nenorėjau nieko sakyti, taip 
kaip mamai... Bet tu vyras ir tu turi viską 
žinoti. — Žiūrėk čia. — Ji bandė pakilti, 
rodydama j spintą. Aš atsikėliau ir sek
damas jos žvilgsnį, atradau spintoje jos 
rankinuką ir padaviau jai. Ji drebančiais 
pirštais išėmė iš jo storoką voką. — Štai 
čia, girdi! Bet tik, kai aš mirsiu, kai manęs 
nebus. Perskaityk! — Visiškai nusilpusi ji 
davėsi paguldomą ir, užmerkusi akis, 
gulėjo sunkiai alsuodama. Voką skubiai 
įsikišau į švarko kišenę. Ar jis man dabar 
galėjo rūpėti...

* * *

Per tą jos ligą, buvau užmiršęs viską, 
kas vyko aplinkui. Prasidėjęs masinis 
mūsų žmonių vežimas į Rusiją ne taip 
mane sukrėtė, kaip kad tai būtų įvykę kitu 
laiku. Buvau tarsi apmiręs. Daugelis drau
gų mane įspėjo ir ragino slėptis. Bet ar aš 
galėjau pasitraukti nuo savo pareigų, nuo 
jos...

Ir taip atėjo devintoji jos ligos diena. 
Tai buvo 22-ji birželio. Dar anksti iš ryto 
atskridę vokiečių lėktuvai pradėjo bombar
duoti miestą. Nepasakosiu, kaip praėjo ta 
pirmoji karo diena. Tu pats tuomet buvai 
Vilniuj. Atėjus nakčiai daugelis ligonių 
buvo nugabenti į rūsį. Bet ar vertėjo mirš
tančią saugoti nuo mirties!? Ir aš pasili
kau prie jos. Ir... Tą naktį ji mirė.

Jau praėjo ketveri metai, bet man 
sunku pasakoti apie tą baisią ir mirtiną 
kovą... Sprogstant lėktuvų bomboms... Iki 
paskutinės valandos atrodė, jog Aldutė 
buvo pasiryžusi ramiai sutikti savo likimą. 
Ji gulėjo ramiai, laikydama mano ranką 
savo stingstančiais pirštais. Bet į parytį ji 
staiga ėmė blaškytis, dejuoti... Pilnu 
siaubo žvilgsniu žiūrėdama man į akis, 
bandė iš paskutinių jėgų keltis, lyg norė
dama kažkur bėgti... Deja! Mirtis jau turėjo 
savo auką.

* * *
Karo audra persirito per porą dienų. 

Jau įžengus vokiečiams į Vilnių, ją palai
dojau. Visas karstas skendo baltose rožėse, 
kaip tuomet mano sapne... Po to išpildžiau 
jos prašymą. Parašiau ilgą gerą laišką jos 
motinai. Parašiau, kad ji mirė nuo vienos 
iš tų infekcinių ligų, kurios tuomet, per 
bolševikmetį, siautė Vilniuje. Be abejo, tai 

buvo baisus smūgis, jos senutei motinai, 
nors,gal teisybė būtų buvusi jai dar bai
sesnė. AŠ tikėjausi, kad ji mano laišką 
gavo, nors atsakymo aš tuo metu nesulau
kiau. Tuo nesirūpinau, galvojau, gal jai 
per Bunku buvo apie tai rašyti... Tik daug 
vėliau, berods po metų, atėjo trumpas laiš
kas, kuriame Aldutės mamytė dėkojo už 
globojimą ir gydymą josios „mergaitės”. Ji 
pati sunkiai sirgusi ir todėl tiek ilgai už
trukusi su atsakymu. Kai kur laiške raidės 
buvo subėgusios — turbūt nuo ašarų...

Kaip dažnai ir aš tais metais verkiau...
O tas vokas, kurį ji man prieš mirdama 

įdavė, gulėjo ilgą laiką man prie širdies, ir 
aš bijojau jį paliesti. Tik po to, kai didžiau
sias skausmas aprimo, aš vieną vakarą 
išsitraukiau iš to voko keliolika smulkiai 
prirašytų lapų ir perskaičiau juos. Tuomet 
nedelsiant pasiryžau stoti į vokiečių 
kariuomenę eiliniu kareiviu ir kovoti vyras 
prieš vyrą su raudonarmiečiais. Bet jūs 
visi mano draugai mane atkalbėjote. Juk 
vokiečiai nebuvo jokie mūsų draugai ir jų 
gretose kovoti nebuvo jokios prasmės. Po 
to bandžiau savo sielvartą paskandinti 
darbe. Dirbau kaip beprotis po dvylika, 
keturiolika valandų per dieną. Bet ir tai 
nieko negelbėjo. Širdyje degė neapykanta 
raudoniesiems žudikams ir aš troškau 
keršto...

Atmeni, tuomet niekas netikėjome, kad 
raudonieji galėtų grįžti į mūsų kraštą. 
Bet... Dar nepraėjus trejiems metams, vėl 
komunistai staiga pradėjo laimėti ir stumti 
vokiečius atgal. Ir čia aš nusprendžiau, jog 
atėjo pagaliau man laikas stoti į kovą, nes 
raudonasis siaubas vėl grasino Lietuvai. Ir 
dabar niekas jau nebeįstengė manęs 
atkalbėti. Mečiau viską ir išėjau į miškus 
partizanu. Buvau daugelyje kautynių, žu
džiau... Dažnai teikiau pagalbą mūsų su
žeistiesiems, kol pagaliau pats buvau sun
kiai sužeistas. Viena gailestinga ūkininko 
šeima priglaudė mane ir slėpė, kol kiek pa
sveikau. Vėliau slapsčiausi rūsiuose ir 
klojimuose.

Karas jau ėjo prie galo. Visi tikėjomės, 
kad anglai ir amerikonai, pasibaigus 
karui, sugrąžins mums laisvę. Reikėjo tik 
ištverti iki galo, neįsileisti komunistų. Taip 
mes galvojome... Todėl aš vėl ketinau eiti į 
miškus, bet nesuspėjau. Vokiečiai, prieš 
pat pasitraukdami iš Lietuvos, pradėjo 
gaudyti ir suiminėti jaunus vyrus ir mo
teris ir siųsti juos į frontą apkasų kasti ar 
kitokiems darbams. Taip ir aš vieną dieną, 
kartu su kitais to kaimo vyrais, buvau su
gautas ir išsiųstas apkasų kasti. Tokiu 
būdu pakliuvau į Vokietiją, o karui pasi

baigus, štai atsidūriau šitoj amerikonų 
stovykloj. O čia, laimė lėmė, jog sutikau 
tave, savo seną draugą.., įąmauų

Liūdnai šyptelėjęs, nutilo. Neturėjau ką 
sakyti ir aš, nes nežinojau, kaip būčiau 
galėjęs jį paguosti ar nuraminti... Bet jis 
tuoj vėl prabilo. Tik dabar jo balsas buvo 
ramesnis ir jame jautėsi ne tiek skausmo, 
kiek kartaus nusivylimo ir rezignacijos.

— Karo audra sugriovė mūsų kraštą,,n 
atėmė mums laisvę... O kiek žuvo nuo,.i 
priešo kulkų, kiek žuvo kalėjimuose, kiek,į 
buvo išvežtų į Sibirą, kiek nekaltai pa- ., 
smerktų ir sušaudytų... Žinau, jog ir / 
Aldona buvo viena iš to karo aukų.

Jo balsas lūžo ir jis vėl nutilo. Jaučiau, ,, 
kad jis nebenorėjo daugiau kalbėti — jo, X 
istorija buvo baigta. „O kaip su Aldonos 
laišku?”, staiga atėjo man į galvą mintis. (i 
Tačiau aš nedrįsau klausti. Bet jis, tarsi u 
įspėjęs mano mintį, vėl kalbėjo toliau.

— Gal tu jau pats supratai, kas buvo..?,' 
parašyta Aldonos laiške. Bet vis tiek... Tas ... 
laiškas iš tikrųjų buvo skirtas ne man, bet < 
jos senutei motinai, jei kartais toji būtų 
kaip nors sužinojusi jos paslaptį. Su jaur.,L 
dinančiu paprastumu ji rašė, kaip vieną 
vakarą per neatsargumą užmiršusi / 
užrakinti duris, ji tapo vieno, tam pačiam J 
name apgyvendinto raudonarmiečio, bru- 1 
talaus užpuolimo auka. Toliau ji pasakojo >[ 
apie tą kančią, pažeminimus ir skausmus,..: 
kuriuos jai teko išgyventi per visus tuos., 
devynis nėštumo mėnesius. Tuoj atsi-.. 
sakiusi tarnybos ir atvykusi į Vilnių, ji čii. J 
gyveno tarp nepažįstamų ir jai visai sveti?!.! 
mų ir abejingų žmonių, viena pati, kentė
dama net materialmius nepritekliuj į 
Pagaliau, užbaigdama laišką, ji maldavo , 
motinos dovanoti jai, jog nebandžiusi/, 
kreiptis į ją, neieškojusi iš jos pagalbos^ J 
įrodinėdama, „jog taip buvę geriau”. L

Manau, kad tam, jai prievarta primes?;.,, 
tam, kūdikiui mirus, ji lyg staiga pradėjo .J 
tikėti prisikėlimu... Ypač sutikusi mane... . 
Deja, mirtis ir jos jau tykojo. Tikėk man,.ji.~ 
buvo tik viena iš daugelio karo aukų... Tik..! 
kitų kančios ir skausmas gal niekeno širdy J 
nerado atgarsio...

* * • ilifai

Nutilo. Žinojau, jog dabar mano drau- 
go liūdna istorija jau tikrai buvo baigta, 
bet ne jo skausmas ir kančia... Kuo buvo 
galima nuraminti, ar ką pasakyti... Tik 
atrodė, jog Aldonos dvasia buvo nejaukiai 
arti.

Jau buvo vėlus laikas. Tylėjo tremtiniu 
stovykla. Gili naktis slėpė ir dengė dau
gelio kančias, nusivylimą, neviltį...

Kada gi prašvis rytas?!
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