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Didysis kovotojas kunigas Karolis Garuckas
VYTAUTAS KASNIŪNAS

v

Ceslavas Milošas
aptaria Vidurio Europą

Jonas Kidykas, S. J. (red.). Didysis 
kovotojas kunigas Karolis Ga
ruckas, S.J. Putnam, Connecticut: 
„Krikščionis gyvenime”, 1989. 
Knygų serija Nr. 26. Spaudai paruošė 
ir apipavidalino Teresė Bogutienė, 
Kovas Desktop Publishing, Cicero, 
Illinois. Spausdino Heffernan Press, 
Ine., Worcester, Massachusetts. 388 
puslapiai. Kaina — 10 dolerių. Gau
nama „Drauge”.

Nuo šių metų rugsėjo 7 iki 10 
dienos keliuose Slovėnijos mies
tuose vyko literatūrinis „Vileni- 
ca 89” festivalis, kuriame buvo 
laukiama apsilankant ir lietuvių 
rašytojų. Festivalio paskutinę 
dieną buvo įteikta premija už ge
riausią Vidurio Europos regiono 
literatūrinį kūrinį. Sis Europos 
spaudoje dabar be perstojo links
niuojamas regionas, anot festi
valio rengėjų, apima keturiolika 
šalių nuo Baltijos iki Adrijos 
jūros, nuo Berno iki Belgrado — 
įskaitant ir Lietuvą, Latviją bei 
Estiją.

Apie Vidurio Europą ir Baltijos 
valstybių vietą joje šią vasarą 
Budapešte įvykusioje litera
tūrinėje konferencįjoje taip pat 
kalbėjo poetas Česlavas Milošas. 
Jo kalba rugpjūčio mėnesį buvp 
išspausdinta New Yorko kultūri
niame savaitraštyje The New Re- 
public, kuriame dažnai pasisa
ko ir Tomas Venclova. Vidurio 
Europos sąvoką Milošas sieja su 
Molotovo-Ribbentropo paktu, jo 
slaptaisiais protokolais ir jų 
pasekmėmis — „mūsų Europos 
dalies padalijimu tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos, milijonais 
mirčių, masiniais išvežimais, 
planingu civilių gyventojų iš
naikinimu, konclageriais ir vergų 
darbo stovyklomis.

Pagrindinis skirtumas tarp 
dviejų Europos dalių Milošui yra 
skirtumas tarp atminties ir at
minties stokos. Vakarų europie
čiams Molotovo-Ribbentropo pak
tas tėra blyškus miglotos praei
ties prisiminimas. Mums, rašo jis, 
ir po karo Vidurio Europos šalyse 
gimusiems, Europos padalijimas 
buvo ir tebėra konkreti tikrovė. 
Poetas pabrėžia, kad ši Vidurio 
Europa apima ne tiktai sritį, 
kurią riboja „vidurio” sąvoka, bet 
ir Baltijos valstybes, kur jis pats 
gimė.

Pasak Milošo, istorijos objektais 
paversti žmonės patiria gilią 
traumą. Tai paaiškina, kodėl 
mes taip nepasitikime mūsų 
dviem didžiaisiais kaimynais. 
Nepriklausomybė nuo Didžiojo 
Brolio Rytuose neturėtų reikšti, 
kad mes besąlygiškai priimame 
Vakarus, kuriems visų pirma 
atstovauja Vokietijos ūkinė galy
bė.

Kaip Amerikos gyventojas ir, iš

dalies, Amerikos rašytojas, Mi
lošas dar stipriau jaučia, kad 
žmogus „ne vien duona gyvas”. 
„Aš nenorėčiau”, perspėja jis, 
„kad susila .ktumėm tokio laiko, 
kai tvirtinimas, jog žmogui reikia 
daugiau, negu vien duonos — ar 
daugiau negu sekso ir smurto — 
bus nubaustas pajuoka. Anot jo, 
„milijonų totalitarinių vyriau
sybių teroro aukų kančia bus pa
smerkta visiškai užmarščiai, jei 
iš tos katastrofos nebus ištauso
ta brangi vertybė — Vidurio Eu 
ropos gyventojų atrasta aiški 
demarkacijos linija tarp gėrio ir 
blogio, teisybės ir melo. Vidurio mūsų slėgė baimė skleisti tiesą, 
Europos šalys atrado šią liniją tuo 
metu, kai Amerikos ir Vakarų 
Europos literatai traktavo gėrio 
ir blogio priešpriešą kaip atgyve
nusį dalyką”.

Vidurio ir Vakarų Europos 
kraštus skiria ištisi skausmo ir 
pažeminimo dešimtmečiai, rašo 
Milošas. Tai paženklino ir Vi
durio Europos literatūrą, kurios 
kūrėjai patyrė, kad tiesioginis 
užsiangažavimas, dalyvavimas 
politinėje kovoje gali būti pa
vojingi. Pastarojo dešimtmečio 
literatūra Lenkijoje ir kitose 
Vidurio Europos šalyse' tapo 
mėšlungiška, susitelkė į vieną 
temą. Išsilaisvinimas yra kilnus 
siekis, bet poezija ir proza turi 
savo taisykles, jas riboja formos 
ir patvarumo reikalavimai.

Vidurio europiečiams, anot 
Milošo, taip pat būdinga „istorinė 
vaizduotė”. Jie sugeba tiksliai 
suprasti įvykius, susiedami juos 
su atitinkama vieta ir laiku. 
Vakarų kraštuose modernioji 
technologija ir masinis švietimas 
nuskurdino „istorinę vaizduotę” 
ir galvoseną — pradeda išblukti 
skirtumai tarp šimtmečių, tarp 
įvairiose šalyse vartojamų kalbų.

Poetas mano, kad „istorinę 
vaizduote” lavina kolektyvinės 
kančios prisiminimas. Tame jis 
įžiūri Vidurio Europos rašytojų 
paskirtį. Istorinė vaizduotė at- 

. stato tautų, bendruomenių pra
eitį ir padeda mums suprasti, 
kokia ta praeitis gąji, kaip ji išsi
laiko ir kokia ji pastovi. Ryškų 
randą paliks ir totalitarinė patir
tis, bet mes tikimės, kad jos ne
beturės jaunoji Vidurio Europos 
karta, rašo Milošas.

Žmogaus įgimtą ilgesį pažinti, 
žinoti, grožėtis paliečia knyga. Ji 
padeda taip pat padaryti žmogų 
įvairesnį, sudėtingesnį ir tobules
nį. Kaip Lietuvos žmonės, iš- 
gyenę apie 50 metų lyg tamsiame 
narve uždaryti, melu ir apgavys
te maitinti, trokšta tiesos ir savo 
tautos istorijos pažinimo, taip 
mes, jau ilgą laiką laisvėje gy
venę, nuo savo tėvynės geležine 
užtvara atskirti, dabar ryte ry
jame kiekvieną tiesos žodį, at
plaukiantį iš Lietuvos. Juos slėgė 
gė baimė pažinti tiesą, kai ką iš

kž

kad nepakenktumėm savo arti
miesiems. Bet visus mus, nelais
vėj ir laisvėj gyvenančius, jun
gė gilus tikėjimas, persunktas 
išganinga malda, tikėjimas ir 
viltis tautos ateitimi, ir tikėjimas 
lietuvio genijum, kuris vedė 
tautą didybėje ir nelaimėje, per 
kraujo ugnį ir šviesiais keliais, 
laisvėje ir nelaisvėje.

Ir kai šipulėliais sklido žinios iš 
tėvynės, kartais slaptai, kartais 
bailiai išcenzūruotos, apie didžia
dvasį kunigą Karolį Garucką, 
mes tikėjome ir laukėme, kad tie 
šipuliai kada nors iš mažos 
skalos užsidegs didele liepsna — 
žodžiai subėgs į knygos puslapius. 
Ir ta kunigo Karolio Garucko 
dvasinė liepsna, su visomis žiežir
bomis, dabar yra mūsų rankose — 
knygoje apie didįjį kovotoją ku
nigą Karolį Garucką. Ją reda
gavo tėvas Jonas Kidykas, S.J., 
išleido „Krikščionis gyvenime” 
leidykla savo knygų serijoje 
26-uoju numeriu.

Skaitydamas šią knygą, prisi
miniau, kad neseniai New Yorko 
bibliotekos direktoriumi, iš šimto 
gerų kandidatų, buvo išrinktas 
pats geriausias — kunigas 
jėzuitas. Apie tai plačiai rašė 
spauda. Atlyginimas 100,000 
dolerių, puošnus, reprezentacinis, 
labai didelis direktoriaus butas. 
Ar visa tai tinka jėzuitui kuni
gui? Kai jėzuitų provinciolas 
buvo užklaustas dėl to pasky
rimo, jis atsakė: „Nieko nuosta
baus, jėzuitai gimė knygoje ir su 
knyga”. Ir šioji knyga išvydo 
pasaulį dėka dviejų jėzuitų, taip 
pat gimusių su knyga: Karolio 
Garucko, kuris paliko savo die
noraštį, didvyriškus darbus, 
įamžintus žmonėse, jų išsaugo-
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tus jo rašytus laiškus, ir kunigo 
Jono Kidyko, knygos redakto
riaus, kruopščiai rinkusio knygai 
medžiagą, sumaniai, patraukliai 
ją suredagavusio.

Ši knyga patraukia skaitytoją 
savo pavadinimu: „Didysis kovo
tojas kunigas Karolis Garuckas”. 
Pradėjęs skaityti, susipažinęs su 
našlaičiu, augusiu neturtingoje, 
mažažemių ūkininkų šeimoje, 
ryte ryji puslapius, užmiršęs 
valandas, laiką. Keturių mažų 
vaikų našlė motina iškyla kaip ti
kėjimo, meilės ir pasiaukojimo 
asmenybė, įdiegusi vaikams 
kilnaus žmogiškumo daigus, 
kuriems prigijus, Karolis, baigęs 
Mokytojų seminarįją, pasirinko 
kunigystę. Šiam pašaukimui 
mintis brendo nuo ankstyvos 
vaikystės dienų, šeimos susibū
rime varstant tarp pirštų rožinį, 
sklindant maldai, klausant 
mamos krikščioniškų pamo
kymų. Iš to kilo šventa ir tauri 
meilė mamai, broliams, tėvynai
niams. Karolio laiškai mamai, 
nuoširdūs ir literatūriški, tiktų 
kokiai nors antologijai, skirtai 
motinos temai.

Karolio sveikata nuo pat jau- 
Į nystės dienų buvo silpna, ir dėl to 
jis net kelis kartuB turėjo per
traukti mokslą. Savęs neprižiūrė
damas, nesigailėdamas, labai 
daug laiko jis skyrė maldai, 
mokslui, kitiems padėti, viskam 
aukodamasis. Baigęs Mokytojų 
seminariją, įstojo į jėzuitus ir 
kelerius metus gyveno Pagryžu
vio jėzuitų naujokyne. Paskiau 
studijavo Vokietijoje ir Olandi
joje. O 1942 metais primicįjas 
turėjo Ėriškiuose, kur palaidota 
jo mama. Kai 1940 metų pavasarį 
buvo parvažiavęs aplankyti 
sergančios motinos, tai pravėręs 
duris, tuoj atsiklaupė ir keliais 
ėjo prie mamos lovos ar pasi
sveikinti, ar prašyti palaiminimo, 
nes tikrai jautė daugiau nebeina- 
tysiąs jos gyvos.

Karo sūkuriuose vokiečių oku
pacijos metu grįžęs į Lietuvą, 
buvusioje jėzuitų gimnazijoje 
buvo mokytojas, vėliau apie 30 
metų klebonavo įvairiose pa
rapijose. Pasižymėjo nepaprastai 
dideliu darbštumu. Būdamas 
gimnazijos mokytoju, buvo ir 
bendrabučio vedėju, taip pat šalia 
esančios ligoninės kapelionu, dir
bo bažnyčioje, vedė rekolekcijas, 
kurios sutraukdavo daugybę 
dalyvių.

Nuo 1945 metų kunigas Ka
rolis Garuckas gyveno Vilniuje ir 
buvo Šv. Kazimiero, o vėliau Šv. 
Jono bažnyčioj vikaru. Pagarsėjo 
Vilniuje ir visoje Lietuvoje kaip 
geras pamokslininkas. Turėjo 
gražiai skambantį stiprų balsą, 
buvo giliai apsiskaitęs. Kalbė
davo vaizdžiai, su didele emocine 
jėga, kartais lyriškai, švelniai, 
kartais perkūnais griausdamas. 
Pamoksluose nestigdavo pavyz
džių, bet visada jie buvo įdomūs, 
išmąstyti, vaizdingi bei gyvi. 
Pamokslų jis nerašė, bet čia jam 
padėdavo gera atmintis. Jis jautė 
kalbėtojo atsakomybę, kalbėtojo 
etiką, kaų. td šv. Paulius: „Var
gas man, „si aš neskelbčiau 
Evangelįjos”. Šv. Jono — univer
siteto studentų bažnyčia būdavo 
sausakimšai pilna. 1947 metais 
kovo 30 dieną, sekmadienį, bai
giant rekolekcijas, buvo išdalyta 
komunija 1300 dalyvių.

Kunigas Karolis Garuckas, S.J. (1908-1979)

Kai 1948 metais buvo uždaryti 
vienuolynai ir daugelis bažnyčių, 
kun. Garuckas išvažiavo į mažą 
parapiją. Po to jį kilnojo iš pa
rapijos į parapiją. Keldinėjo reli
ginių reikalų valdytojas, kai kada 
pritarė ir savieji. Kai valdytojas 
griežtai reikalavo, kad jis keltųs 
iš Ceikinių parapijos, pritarė ir 
kun. Česlovas Kirvaitis, saky
damas: „Kol čia būsi, ramybės 
neturėsi”. Kun. Garuckas vi
siems atsakė griežtu „ne! Tegul 
atima man pažymėjimą Ceiki
niuose”. Jis priklausė Lietuvos 
Helsinkio grupei — Žmogaus tei
sių pažeidimams tirti. Taip pat

buvo narys Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto. Buvo aktyvus, 
nepaperkamas, nenugąsdinamas 
kovotojas.

Jis buvo labai jautrus pateku
siems į vargą. Dalijosi paskutiniu 
duonos kąsneliu. Rėmė Sibiro 
tremtinius, kalinius, pasiek
damas ii- koncentracijos sto
vyklas. Savo privačiame gyve
nime buvo labai kuklus, gyveno 
asketiškai. Pamaldumas, reikia 
manyti, ir buvo toji versmė, iš 
kurios kilo pagrindiniai jo as
menybės bruožai: tvirta, drąsi 
laikysena, principingumas, neži
nąs jokių kompromisų, uolumas

sielovadoje, paslaugumas konfra- 
trams ir šiltas, širdingas jausmas 
kiekvienam žmogui.

Jaunimas buvo pagrindinis jo 
veiklos laukas. „Kai nėra jaunų 
prie altoriaus, tai nėra jaunų nė 
bažnyčioje”, sakydavo ne kartą 
tėvas Garuckas. Kovą dėl gyvo
sios Bažnyčios, dėl jaunimo jis 
tęsė iki pat mirties. Ceikiniškiai 
negalėdavo atsidžiaugti, kiek 
daug vaikų ateidavo į bažnyčią ir 
gražiai švelniais balsais prade * 
davo giedoti. Mokytoja / nelei 
džiaut mokiniams dalyvauti su 
kaupimo dienose bažnyčioje, kui 
Garuckas juos kviesdavo ateiti pi 
pamokų. Kartą net svečias kuni 
gas B. Laurinavičius, pamoksi; 
sakydamas, išsitarė: „Oi, kaip aš 
norėčiau turėt čia foto aparatą i 
nufotografuoti tas kupetas p ie 
durų jūsų portfelių ir kuprinių 
ir jus čia prie altoriaus”! t;

Kunigas Garuckas ragindavo 
nepasiduoti svetimoms, neigia
moms madoms, mylėti savo gim
tąją kalbą. Pagirdavo ir pasi
džiaugdavo, kad jaunimas nei
davo į ateistų ruošiamus pasi
linksminimus Advento ir Gavė
nios metu. Kovodamas su gir
tuokliavimu, skatindamas blai
vybę, tiesiog maldaute maldavo 
negirtuokliauti, nes tai neša 
mažai mūsų tautai pražūtį. Jis 
liepdavo prašyti Dievo pagalbos 
ir kartu pasižadėti negerti ar 
metus, ar mėnesį, ar savaitę ir 
pabučiuoti kryžių, kurį po 
pamaldų jis duodavo ateinan
tiems prie Dievo stalo. Žmonės 
paklausydavo, pasižadėdavo ir 
akivaizdžiai jausdavo mažiau 
įvairių nelaimių.

Tėvas Garuckas buvo optimis
tiškai nusiteikęs, kad netrukus 
Bažnyčia vėl atgaus laisvę, kad 
vėl sužydės ir tikėjimas, pa
brėždamas: „Bedievybė praeina, 
kaip kokia liga, kaip epidemija, 
kuri daug pakenkia, bet ne viską 
sunaikina”. Visados padrąsin
davo tikinčiuosius reikalauti

(Nukelta į 2 psl.)

Vytauto Ylevičiaus (Vilnius) nuotrauka iA ciklo „Bučiuoju LMaeros ienų — Nr. 3, „Koplytstulpiai”, kuri bus ekspo
nuojama drauge su kitų lietuvių fotografą darbais metinėje iiebrstą parodoje Čiurlionio galerijoje, Chicagoj-



Nr. 196(35) - psl. 2 DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1989 m. spalio mėn. 7 d.

Dubičių ir Gervėčių monografijos
JURGIS GIMBUTAS

Lietuvos Kraštotyros draugijos 
leidžiama lokalinių monografijų 
serija praturtinta dviem soli- 
džiais veikalais: Dubičiai — Va
rėnos rajono rytiniame kampe ir 
Gervėčiai — dabar Gudijos sovie
tinėje respublikoje, Astravo ra
jone. Buyo susidaręs trejų metų 

, tarpas nuo vėliausios panašios 
monografijos Upytė išleidimo, 
kurią buvau aptaręs Drauge 1988 
metų vasarą. Išsamesnis Kraš
totyros draugijos leidinių sąrašas 
duotas Lietuvių enciklopedijos 
37-ame tome, p. 300.

Dubičių knygos redakcinės 
kolegijos pirmininkas yra Vacys 
Milius. Išleista per „Minties” lei
dyklą Vilniuje 1989 metais; duo
ta rinkti 1988 m. gegužės mėn. 11 
d. 320 puslapių veikalas turi 59 
fotografijas geresnio popieriaus 
intarpe ir šiek tiek brėžinių teks
te. Tiražas 5,000. Knygos turinys: 
Praeitis ir dabartis (8 straips
niai), Kaimo buitis (13 straips
nių), Žmonių šnekta (5 straips

ni), Ta 1.1 osaka (2 straipsniai ir 
tautosakos kūrinių grupės), 

idinio medžiaga surinkta 
jlniaus kraštotyrininkų kom- 
jksinės ekspedicijos 1971 metų 
gpjūčio 1-8 dienomis. Dirbo

Augiau kaip šimtas specialistų 
kraštotyros entuziastų. Kad 

, i ėjo net beveik 17 metų kny-
■ paruošti, parodo kraštotyrą 

esant nustumtą į nereikšmingą 
ir prastai finansuojamą vietą 
visų kultūrinių reikalų skalėje. 
Tačiau rezultatas teigiamas. Sis 
veikalas reikšmingai papildo 
literatūrą apie Dzūkijos senojo 
kaimo kultūrą, tik dabarčiai skir
tieji penki straipsniai parašyti 
dar prieš Atgimimo sąjūdi ir yra 
tarybiškai politizuoti.

Man įdomiausia antroji straips
nių grupė. Čia Vaclovas Milius 
rašo apie miškų ir laukų gėrybių 
sudorojimą, A. Vyšniauskaitė 
nagrinėja linininkystę, J. Mardo- 
sa — šilų ir grumtų talkas, o R. 
Merkienė — gyvulių priežiūrą ir 
papročius. Išspausdintas jau

Dubičių lietuvių pradžios mokykla lenkų valdymo laikais (iš Broniaus Kviklio 
„Mūsų Lietuva” I tomo).

pomirtinis Izidoriaus Butkevi
čiaus straipsnis „Krokšlio (Šumo) 
kaimo architektūra”, iliustruo
tas planu ir 20 brėžiniukų. Šis 
didelis, 51 sodybos kaimas yra 
laisvai išsidėstęs abipus Ūlos 
upės netaisyklingai: iš dalies gat
vine tvarka, iš dalies — kupetine. 
Krokšlio kaimo architektūra turi 
visus Dubičių apylinkės 19 a. pa
baigos — 20, a. pradžios bruožus. 
Kiti etnografinės tematikos 
straipsniai yra: E. J. Morkūno — 
Ūlos baseino malūnai, J. Morkū
nienės — transporto priemonės, 
V. Kulikauskienės — vyrų drabu
žiai, I. Čepienės — vestuvių 
papročiai, R. Vasiliausko — vaikų 
auklėjimas, V. Gavėno — papro
čių teisė ir P. Vėlyvio — statybos 
papročiai.

Gervėčių monografijos redak
cinės kolegijos pirmininkas yra 
Norbertas Vėlius. Išleista per tą 
pačią „Mintį” 1989 metais, duota 
rinkti 1988 m. rugpjūčio mėn. 22 
d. 430 puslapių knyga turi in
tarpą su 89 fotografijomis ir 

keletą piešinių tekste. Tiražas 
5,000. Turinys jau kitoks, Sąjū
džio dvasioje: nebėra sovietinį 
laikotarpį giriančių straipsnių. 
Po gamtai ir istorijai skirtų 
studijinių 8 straipsnių eina stam
biausioji etnografinių straipsnių 
grupė, pavadinta „Buitimi”. Ūki
ninkavimo papročius nagrinėja 
V. Milius, J. Mardosa, P. Dun
dulienė, R. Merkienė, ir J. 
Petrulis. Statybai, architektūrai, 
technikai skirti I. Butkevičiaus, 
S. Daunio, A. Stravinsko ir V. 
Kulikauskienės straipsniai. Kai- 
miškajai architektūrai parodyti 
pasirinktas būdingas Rimdžiūnų 
kaimas, išlikęs gatvinis, neiš- 
skirstytas į vienkiemius. Kaimas 
didelis: 1970 metais turėjo 83 
pirkias, bet ūkeliai smulkūs, 
ūkinių trobesių maža. Trobesiai 
aukštaitiško tipo. Kiti buities 
straipsniai skirti liaudies menui 
(D. Šilainytė, M. Miliuvienė, Z. 
Žemaitytė, I. Korsakaitė), liau
dies medicinai, žmogaus charak
teristikai. Gervėčių apylinkė lie

tuviška, tad nemaža knygos dalis 
skirta tarmei, pavardėms, vieto
vardžiams panagrinėti ir sure
gistruoti. Tautosakai ir jos pavyz
džiams teko 112 puslapių, dau
giau negu ketvirtadalis viso 
rinkinio.

Gervėčių monografijos medžia
ga buvo surinkta 1970 metų va
sarą Vilniaus kraštotyrininkų 
ekspedicijos, kurioje dirbo 
daugiau negu 150 žmonių. Vado
vavo Norbertas Vėlius, etnogra
fus subūrė Vaclovas Milius, isto
rikus — Vytautas Merkys, kalbi
ninkus — A. Vidugiris, tautosaki
ninkus — N. Vėlius ir medikus — 
B. Padegimas. Buvo keli moksli
ninkai iš Talinno ir iš Rusijos. 
Knyga buvo paruošta spaudai per 
dvejus metus, bet neleista spaus
dinti, įsikišus komunistų partijos 
vadovybei. Kad ir po 18 metų 
išleistas veikalas yra itin svar
bus, nes iki šiol neturėjome etno
grafinės literatūros apie Gudijai 
atiduotąją Rytų Lietuvos dalį, ne
skaitant kelių pasenusių leidinių. 
Knygos pabaigoje duotos trum
pos straipsnių santraukos rusų, 
vokiečių ir anglų kalbomis. Tokių 
santraukų nėra Dubičių mono
grafijoje.

Iš Lietuvių rašytojų 
draugijos veiklos

Nauja valdyba. Praėjusį rude
nį Lietuvių rašytojų draugija pra
vedė naujos valdybos rinkimus. 
Rinkimai vykdomi kas treti me
tai. Iki šiol pora kadencijų val
dyba buvo Chicagoje. Iš ten dabar 
perkeliama į New Yorką.

Išrinktoji vaidyba pareigom 
taip pasiskirstė: pirmininkas — 
Paulius Jurkus, vicepirmi
ninkas ryšiams su kitų tautų 
rašytojais — Algirdas Lands
bergis, vicepirmininkas ryšiams 
su okupuotoje Lietuvoje esančiais 
rašytojais — Tomas Venclova, 
iždininkas — Leonas Lėtas, sek
retoriaus pareigas eina pirmi
ninkas; valdybos nariai: Leonar
das Andriekus ir Danguolė Sa
dūnaitė.

Metinė LRD premija už 1988 
metų grožinės literatūros kūrinį 
skiriama šį rudenį. Premijoms —

Kunigas 
Karolis 
Garuckas

(Atkelta iš 1 psl.) 
savo 'teisių, garantuotų sovieti
nėje konstitucijoje. Per pamoks
lus dažnai sakydavo, kad Dievo 
todėl nemyli, kad jo nepažįsti. Pa
vyzdžiu rodydavo prof. kun. Pra
ną Kuraitį. Jis jaunystėje buvo 
netikintis. Norėdamas geriau 
kovoti su Bažnyčia, jis ir pats 
įstojo į kunigų seminariją geriau 
susipažinti su katalikų mokslu. 
Tačiau pasimokęs, susipažinęs su 
tikėjimu, tapo uolus katalikas, 
šventas kunigas.

Pasidžiaugdavo tėvas Ga
ruckas, kad dabar Lietuvoje esą 
daug kilnių tikinčiųjų tiek 
mokslo vyrų, žymių menininkų, 
tiek paprastų žmonių tarpe. Štai 
atsivertimas žymiojo skulpto- 
riaus-menininko, kuris padarė 
paminklą ant kunigo Karolio 
Garucko kapo. Pakviestas kalbėti 
po paminklo pašventinimo, jis 
atskleidė savo tikėjimo paslaptis: 
„A. a. Tėvelis buvo mūsų visų 
mylimas. O ypač aš esu jam 
dėkingas...”, pradėjo kalbėti tyliu 
sujaudintu balsu menininkas. 
„Aš klaidžiojau 18 metų, ir kai 
susitikau su Tėveliu Karoliu, aš 
pakeičiau gyvenimą. Nors aš į 
Dievą niekad nespjaudžiau, bet 
dabar pamilau didele karšta 
meile. Aš manau, kad toji meilė 
mano širdyje neužges, o ji yra to
kia karšta, kad jei į ją patektute, 

2,000 dolerių — mecenatas Lietu
vių Fondas.

I vertinimo komisiją įeina: 
Leonardas Andriekus, Kotryna 
Grigaitytė, Leonas Lėtas, Nelė 
Mazalaitė, Vytautas Volertas. 
Sudarytas išleistų knygų sąrašas. 
Premija bus įteikta per Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą, vyksiantį 
š. m. lapkričio 23-26 dienomis 
Chicagoje.

Aloyzo Barono vardo novelės 
premija konkurso būdu skiriama 
ir šiais metais. Premija — 500 
dolerių. Jos mecenatas dr. Algis 
Šležas iš Chicagos. Premija bus 
paskirta gruodžio mėnesį, o gal ir 
anksčiau. 

tai sudegtute!..” Po paminklo pa
statymo valdžia menininką atlei
do iš darbo, daug kartų ilgai tar
dė. Taip pat buvo nubausti visi 
tie, kurie prisidėjo prie paminklo 
statymo.

Rodos, apsiniaukė Lietuvos 
dangus, kai kunigas Karolis Ga
ruckas susirgo. Susirūpino žmo
nės, susirūpino ir jo gydytojai. 
Kai vieną kartą gavęs naujus 
vaistus, nebeturėjo temperatūros, 
gerai naktį miegojo, pasidžiaugė 
paskambinusiai telefonu gydy
tojai: „O gal aš dar pasveiksiu. 
Šeimininkė Barbutė 1972 metais 
marinama buvo, jau galvojau, 
kaip organizuosiu laidotuves, o ir 
dabar gyvena. Gražu mirti, bet 
gražu ir pagyventi ir dar dėl Baž
nyčios pakovoti”. Šitą posakį, kad 
„gražu mirti, bet gražu ir pagy
venti” labai dažnai kartodavo; 
ir atvirkščiai: „Gražu gyventi, 
bet gražu ir mirti. Gražus pava
saris, bet gražus ir ruduo. Gražu 
mirti, kad amžinai gyventum!”

Ir atėjo mirtis. Jo buvęs moki
nys kun. Jonas Lauriūnas rašė: 
„1979 m. prieš pat Verbų sek
madienį, talkininkavau Kau
no katedroje. Netikėtai vieno 
pranešimo metu išgirdau, kaip 
katedros klebonas paskelbė .Mirė 
Ceikinių klebonas Tėvelis Ka
rolis Garuckas...” Kaip vėjui 
papūtus subanguoja rugių 
laukas, taip per susirinkusiųjų 
bažnyčioje veidus perbėgo kažko
kia banga — žmonės krūptelėjo. 
Tai buvo netikėta ir skaudi žinia. 
Daugeliui šis vardas buvo gerai 
žinomas. Ne vienas girdėjo jo 
griausmingą balsą rekolekcijų 
metu, o šiaip dauguma jį žinojo 
kaip Helsinkio grupės narį”.

Laidotuvių metu kalbėję kuni
gai iškėlė šio didžiadvasio kuni
go nueitą kelią. Kun. Algirdas 
Kleinas kalbėjo: ,,Jo dvasia 
sklandeno ir gaivino visą mūsų 
tautą. Jo dvasia, jo vardas 
pagaliau žinomas plačiame pa
saulyje. Jis nepaisė jokių sun
kumų. Jam ne kartą iš civilinės 
valdžios buvo grasinama ka
lėjimu. Jis ėjo drąsiai ir kitus 
drąsino: ,0 ko man bijoti? Aš 
turiu kunigyste, turiu Evan
geliją. Aš turiu širdį, mylinčią 
Dievą ir žmones. Gali surakinti

Dailininkės Dalios Kolbaitės paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje, dar vyksta šiandien ir 
rytoj, spalio 7 ir 8 dieną.

mano rankas, bet mano sielos 
nesurakins”. Ir jis drąsino auko
tis ir eiti, eiti drąsiai savo konfra- 
trus. Velionis buvo skausmo vy
ras. Pirmiausia jis daug kentėjo 
dėl Bažnyčios. Pagaliau velionis 
tėvas Karolis Garuckas buvo švy
turys. Jis priklauso prie didžiųjų 
žmonių”. Kun. Bronius Antanai
tis pabrėžė: „Apie velionį galima 
pasakyti: Tu praėjai kaip nusilei
džianti saulė, palikdamas šviesų 
taką ant vandens. Ežero pa
viršiuje lieka takas, šviesus, kai 
saulė nusileidžia. Jis, velionis, 
nusileido, švietęs savo gyvenime 
žemėje kūrybinga dvasia, didinga 
dvasia, todėl jo asmuo liko kaip 
milžino”.

1979 m. balandžio 10 d., lai
dojant kunigą Karolį Garucką, 
buvo gražus pavasario rytas. 
Traukiniu iš Vilniaus atvyko la
bai daug žmonių su gėlėmis. Ig
nalinos stotyje didžiausia žmonių 
spūstis. Keliuose daugybė au
tomobilių ir autobusų. Ceikinių 
miestelis gal seniai bematė tokią 
minią. Keli vyskupai, apie šimtas 
kunigų. Karstas lėtai leidosi į 
duobę, ant jo byrėjo žiedų lietus 
kartu su ašaromis. Verkė žmo
nės, skausmingai skambėjo var
pai. Aidėjo giesmės, galingai ir 
graudžiai plaukė per Ceikinių 
kalvas ir ilgai netilo: ceikiniškiai 
neteko savo mylimo Tėvelio, Lie
tuva kunigo didvyrio.

Kazys Pabedinskas

Rugpjūčio 23-iąją
Prieš rugpjūčio 23 dieną, Molotovo ir Rit>- 

bentropo pakto pasirašymo 50 metų sukaktu
ves, visuose didesniuose miestuose buvo susi
būrimai. Kaip tik tuo laiku buvau Plungėje. 
Dr. Pundzius, prieš prasidedant mitingui, 
prašė užeiti į Plungės rajono ateitininkų 
steigiamąjį susirinkimą.

Užėjau. Pasveikinau Ateitininkų Fede
racijos pirmininko Juozo Polikaičio vardu. 
Papasakojau, kaip mes, išeivijos ateitininkai, 
veikiame ir su dr. Pundzium ir Šateikių kle
bonu nuėjome į susibūrimą. Sporto stadione‘ 
susirinkę tūkstančiai žmonių, sėdinčių ant 
suolų ir stovinčių aplinkui aikštę. Pirmas 
kalbėjo rašytojas Raimondas Kašauskas, po jo 
Žaliųjų atstovas, tremtinių klubo atstovė ir 
kiti. Mitingo pravedėjas sako:

— Mes turime svečią iš Amerikos, savi
ninką Linų audinių fabriko. Prašome tarti žo
dį, inžinieriau Pabedinskai.

Publikai pradėjus ploti, nebegalėjau at
sisakyti. Netikėtai iššauktas, nepasiruošęs, 
nebeatsimenu, ką aš ten kalbėjau, tik at
simenu, kad įpusėjus, gerklę suspaudė, ir vos 
nepravirkęs užbaigiau kalbą: „Tegyvuoja 
laisva Lietuva”. Visi sustojo ir entuziastingai 
ilgai plojo.

Šių metų Vasario 16 dienos minėjime 
Kaune dalyvavo inžinierius Arūnas Pabedins
kas, mano vaikaitis, išeivijos Lietuvių jaunifno 
sąjungos valdybos atstovas. Prieina kažkoks 
vyrukas prie Arūno ir sako:

— Ar tai tu buržujaus Pabedinsko sūnus? 
Ruošiantis man aplankyti Lietuvą, po tokios 

pastabos, sūnus Leonas sako, gal geriau ne
važiuok, kad nesulauktum nemalonumų. Išėjo 
priešingai. Priėmė nuoširdžiausiai. Bernardo 
Brazdžionio žodžiais tariant: „Ir sapnuot 
nesapnavau tokio sutikimo”.

Išaušo rugpjūčio 23 diena. Kadangi buvau 
apsistojęs Kaune pas brolio sūnų, tai kartu su 
jo šeima važiavome į „Baltijos kelio” Kaunui 
skirtą 20 kilometrų tarpą. Apie tą „Baltijos

ant Baltijos kelio
kelią” Rūta Kanopkaitė Kauno tiesoje rašo:

„Nuo Vilniaus iki Latvijos sienos — 200 
kilometrų. Kukliausiais paskaičiavimais, Lie
tuvoje į gyvąją grandinę susijungė apie pusę 
milijono žmonių. Keturguba kolona užpildė 
kelią nuo Kauno iki Ukmergės — ir čia sudary
dama Baltijos kelio atšaką. Tie, kurie išvažiavo 
iš Kauno 15 valandą ir vėliau, 20 km ruožo, 
skirto autostradoje [Kaunui], nespėjo pasiekti. 
[Mes jį pasiekėme 6:50 v.v. — K.P.] Tačiau te
nenusimena nesuskubusieji — Kauno atkarpa 
buvo pilnutėlė, padėjome užpildyti ir kitus tuš- 
tesnius ruožus. [Mašina prie mašinos su] tauti
nėmis vėliavomis, perrištomis gedulo kaspinais. 
Šeimos su mažais vaikais, sunkiai paeinančiais 

Viena akimirka Baltijos kelyje šių metų rugpjūčio 23-iosios vakarų.
Edmundo Katino nuotrauka

seneliais... Nieko nuostabaus, kad dar prieš 17 
valandą per radiją išgirdome, jog Kauno ruožas 
jau užpildytas 40%. Į Baltijos kelią pakilo 
važiuoti apie 250 tūkstančių kauniečių. Auto
strados 104-ame kilometre, kur laukėme susika
binimo, šalia galingo seno ąžuolo iškilo koplyt
stulpis Lietuvos sportininkams, žuvusiems nuo 
stalininio genocido. Jį pastatė Lietuvos Tau
tinio olimpinio komiteto Kauno grupė. O iš viso 
Lietuvoje Baltijos kelyje tą dieną atidengta 50 
koplytstulpių ir kryžių, įprasminančių Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto aukų mūsų Tėvynėje 
atminimą”.

„Olandų radijo korespondentė per Vilniaus 
radiją pasakė, kad ją labiausiai apstulbino 
ramybė ir opumas, su kuria žmonės dalyvauja 
šitoje grandiozinėje akcijoje... Šitą matėme ir 
jautėme kiekvienas. Susėdusios pievoje Šilų 
gyvenvietės moterys taip jaudinančiai dainavo 
liaudies, tremtinių dainas, kad lyg magneto 
pritraukti prie jų prisijungė kiti. Aplinkinių 

kaimų vyrai saulės nugairintais veidais, palikę 
savo darbus, atvažiavo dviračiais ir susispietė 
į negarsiai besišnekučiuojantį būrelį. Nesunku 
nuspėti, apie ką tos kalbos — apie Lietuvos 
ateitį, apie šviesesnio gyvenimo viltį žemę dir
bančiam žmogui...”

„Išmuša 19 valandą. Į gyvą grandinę 
susikimba tūkstančiai rankų. Padangėje pra
ūžia lėktuvas, ir ant žemės pasklinda gėlių žie
dai. Jie — tiems, kurie gyvi mūsų ir Lietuvos 
atmintyje... Jiems — ir žvakių liepsnelės, ne 
trukus sunrirgančios pakelėse. Taip į gyvybės 
žiedą petys petin stoja nematomi mūsų tėvai 
ir protėviai, visi, kurių kraujas ir kančia 
įsipynę į erškėčiuotą Lietuvos laisvės vai
niką...”

„Nutilus Lietuvos himno paskutiniams 
žodžiams, žmonės neskubėjo skirstytis. Vieni 
įsijungė į dainuojančių būrį, kiti susikaupė 
maldai, apmąstymams. Rugpjūčio 24-osios 
rytą savo įspūdžiais su redakcija pasidalijo ir 
vienas iš Baltijos kelio koordinatorių Kaune, 
Sąjūdžio miesto tarybos narys Algimantas 
Norvilas:

— Akcijos sėkmė neabejotina, o įspūdis pri
trenkiantis (stebėjau ją iš lėktuvo). Praskridom 
nuo Vilniaus iki Panevėžio. Visur žmonių 
gausybė, daug kur ne vienguba grandinė, o mi
nios. Iš lėktuvo palaikant radijo ryšį su žeme, 
pavyko laiku visiškai užpildyti Kauno ruožą. 
Norime padėkoti visiems žmonėms, dalyva
vusiems gyvojoje grandinėje... ne visi suskubo, 
ne visiems užteko autobusų. Čia esama ir 
mūsų, organizatorių, kaltės, todėl atsiprašome 
kauniečių... Didelis ačiū Kauno gėlininkams, 
kurių atneštos gėlės vos tilpo į tris sunk
vežimius. Dalį jų barstėme iš lėktuvo, o kitos 
buvo išdėliotos pakelėse, prie kryžių ir koplyt
stulpių. Kauno kooperatyvo „Aviapaslauga” 
lėktuvai, pilotuojami Kazio Šalčiaus ir Vytauto 
Tamošiūno, kilo tris kartus. Jų dėka ne tik 
barstėme gėles, bet ir koordinavome akciją, 
operatoriai, fotografai galėjo dirbti ore. Deja, 
tokios padėkos negalima išreikšti SDAALR 
CK pirmininkui generolui G. Taurinskui, 
nesugebėjusiam užtikrinti (atseit draudė aukš
tesnioji instancįja) Aviacijos sporto klubui 
lėktuvų skridimo... Žodis, kuris rugpjūčio 
23-iosios vakarą persmelkė visą gyvąją

Rašinio autorius inžinierius Kazys Pabedinskas iš 
Chicagos pas Kauno arkivyskupą kardinolą Vincen
tą Sladkevičių šią vasarą.

grandinę nuo Vilniaus iki Talino buvo: 
LAISVĖ. Tai žodis, kurį mes sakome sau ir 
pasauliui”.

Sunku perduoti tą pergyvenimą ir tą 
jausmą, dalyvavus toje milžiniškoje žmonių 
masėje. Ir šiandien, mėnesiui praėjus, rašant 
apie tuos įvykius, negaliu sulaikyti džiaugs
mo ašarų, kad Lietuva dar gyva įr pasiryžusi 
laisvei.

Prieš Rugpjūčio 23-ąją buvo sukviesti kardi
nolas Vincentas Sladkevičius, vyskupai ir kitų 
tikybų atstovai pas religijų tvarkytoją. Kitą 
dieną audiencijoje pas kardinolą paklausiau:

— Eminencija, ar daug „pipirų” tvarkytojas 
davė?

— Oi ne, niekuomet nebuvome tvarkytojo 
taip maloniai priimti ir pagerbti kaip šį kartą.

Atrodo buvo labai rūpinamasi, kad Rugpjūčio 
23-iosios dienos proga nekiltų riaušių bei 
ekscesų. Ir tikrai praėjo ramiai, tvarkingai, be 
policijos priežiūros, susikaupusiai toji per visą 
pasaulį nuskambėjusi Rugpjūčio 23-ioji diena 
Lietuvoje, kaip ir kitose dviejose Baltijos vals
tybėse — Latvijoje ir Estijoje.
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Musų literatūros pavasario

pirmoji kregždė Chicagoje

Pokalbis su
Julium Keleru

Julius Keleras gimė 1961 m. 
kovo mėn. 3 d. Vilniuje. 1981 
metais baigė Vilniaus Juozo 
Tallat-Kelpšos aukštesniąja 
muzikos mokykla (solinio daina
vimo klasę). 1987 metais baigė 
Vilniaus universitetą (Filologijos 
fakultetą, lietuvių kalbos ir li
teratūros specialybę).

Eilėraščius rašo nuo 1976 metų. 
Lietuvos spaudoje publikuoja nuo 
1980 metų. Jo eilėraščių rinkinys 
Žiemos valtys buvo išleistas 1988 
metais. Kai kurie jo eilėraščiai 
buvo versti į latvių, gruzinų, rusų 
kalbas. Rašo literatūros kritiką. 
Verčia šiuolaikinę poeziją iš 
anglų (D. H. Lawrence, Tom Pau- 
lin, Wallace Stevens) ir latvių 
kalbų (P. Brūveris).

Šiame Draugo kultūrinio prie
do numeryje spausdinami jo eilė
raščiai yra paimti iš spaudai ren
giamos naujos jo knygos Namai 
praeity rankraščio.

Julius Keleras savo kūrybą 
skaitys ir taip pat dalyvaus aka
deminėje programoje per Ateities 
studijini savaitgalį spalio 27-29 d. 
Chicagoje. Tai bus pirma proga 
mūsų visuomenei susipažinti su 
šiuo jaunu poetu ir literatūros 
tyrinėtoju.

— Esate pirmas iš Lietuvos at
vykęs į Chicagą siekti lituanis
tikos mokslų laipsnio čionykštėje 
mūsų Lituanistikos katedroje. 
Įdomu, kokios vidinės ir išorinės 
nuotaikos bei susiklosčiusios ap
linkybės Jus palenkė tokiam žy
giui?

— 1987-aisiais man baigus 
Vilniaus valstybinį universitetą 
(tada dar nešiojusį Vinco Kap
suko vardą, kurį dabar nuimti 
oficialiai lyg ir nenorima, bet vie
ningai vengiama minėti) ir apgy
nus diplominį darbą „Simono 
Daukanto istoriosofija”, buvo 
pasiūlyta imtis aspirantūros ir 
rašyti disertaciją, remiantis išei
vijos literatūra, tiksliau pcrezija. 
Tas pasiūlymas buvo gana gun
dantis (išeivijos autoriais ir bend
ru kultūriniu judėjimu domėjausi 
jau senokai, turbūt nuo tada, kai 
į rankas pakliuvo Alfonso Ny
kos-Niliūno eilėraščiai, perrašyti, 
pamenu, varginga mašinėle), 
nors dar nežinojau ir nenuvokiau, 
kokie kryžiaus keliai manęs lau
kia, kadangi trukdančiųjų šiame 
bare buvo gerokai daugiau nei 
padedančiųjų...

Žinia, 1987-aisiais Amerika 
man dar buvo nepasiekiamai toli, 
kaip kažkada Kristupui Kolum
bui, dar tik besiruošiančiam į 
garsųjį savo žygį. Disertaciją tuo
met būčiau rašęs Vilniaus uni
versitete, bet palengva praskaid- 
rėjuB politinei įtampai, tapo be
veik realu atvykti į Lituanistikos 
katedrą Čikagon. Taigi dabar 
galiu pirmąsyk atsikvėpti: admi
nistracinių personažų trukdą bai
gėsi, nors kelionė buvo gan ilga. 
Per tuos dvejus metus veikiausiai 
ir pėsčias būčiau atėjęs...

— Kiek girdėjome, savo diserta
cinei temai esate pasirinkę mūsų 
egzodo poetų žemininkų kūrybą. 
Kurie motyvai nulėmė, kad pa
sirinkote šituos poetus? Kokiu 
žvilgsniu ir kokiomis plotmėmis 
planuojate žvelgti į žemininkų 
kūrybą?

— Jau iš kelių žmonių čia, 
Amerikoje, esu girdėjęs, jog žemi
ninkai — atsitiktinai krūvon 
sudėti penki autoriai, neturintys 
nieko bendro, susieti tik Juozo 
Girniaus įvado. Nelabai tuo galiu 
patikėti, kadangi labai natūraliu 
man regisi jų grupiškumas ta 
prasme, jog jie itin organiškai 
papildė ne tik skirtingą vienas 
kito poetinę laikyseną, patirtį bei 
polinkius, bet ir suspindėjo kaip

dar viena rimta literatūrinė san
drauga kitų 20 a. lietuvių litera
tūros sandraugų tradicijoje (prisi
minkime čia „Keturis vėjus”, 
„Trečią frontą”), nors šioji san
drauga ir ribojosi vienintele 
antologija, o kai kurie „Žemės” 
dalyviai nebuvo ir viens kito 
matę. Ir visgi tai ne kolboj^ už
augintas homunkulas, o gyvas 
meninis organizmas, fatališkai 
suformuotas tragiškų karo ir 
pokario aplinkybių, sujungęs ryš
kiausius gimtą žemę praradusius 
poetus, kuriems „žemė” buvo.įr,., 
tikiu, tebėra ne abstraktus filoso
finis poetizmas, bet gilus vidinis 
asmeninis išgyvenimas bei to
talinės tautai prarasties ženklas.

Taip ir norėčiau pažvelgti į 
žemininkų kūrybą, pritaikyda
mas naujus literatūros tyrimo 
metodus, neapeidamas ir kitų 
išeivijos autorių, reikšmingų tiek 
egzodui, tiek ir visai lietuvių 
literatūrai.

— Atrodo, net ir anų metų 
uždaroje Lietuvoje galėjote 
domėtis mūsų išeivijos pokario 
dešimtmečių literatūra. Kaip visa 
tai vykdavo ir kas Jus (ir jūsų 
kartą, ir vyresniuosius) mūsų 
egzodo literatūroje išskirtinai 
domino?

— Prieš penkerius metus gali
mybė domėtis išeivijos literatūra 
buvo labai ribota. Galėjai skaityti 
Lietuvoje išleistas išeivių knygas 
(ideologiškai apkarpytas, trumpi
nant skelbiamus tekstus) arba, jei 
įtikindavai vienos iš trijų pa
grindinių Vilniaus bibliotekų 
valdžią, kad dirbi mokslinį darbą, 
tuomet gaudavai vieną ar kelis 
norimus leidinius, kurių nevalia 
būdavo išnešti iš spec. fondo (taip 
vadindavosi spec. skaitykla), 
vadovaujamo irgi specialiai tam 
paruoštų žmonių. Šiaip smalsau
jančiam žmogui į spec. fondus pa
tekti nebūdavo jokių galimybių.

Taigi visas mūsų skaitymas 
remdavosi atsitiktinai gautomis 
knygomis, kserokso kopijomis (už 
jas persekiodavo) ar nuorašais, 
skolintais iš svetingų privačių 
bibliotekų. Nepaisant visų drau
dimų ir trukdymų, pavyko per
skaityti gana daug užsienyje 
išleistų lietuviškų knygų, kurių 
vertingiausiose jautėme, kad poli
tinė ir asmeninė laisvė yra susi
siekiantys indai, kad kūrybinė 
laisvė ir meninė tiesa neišnyko 
suvisam iš lietuvių literatūros, 
kad daugeliu atvejų ne jūs, išei
viai, bet mes buvom ištremti.

— Iš tolo sekdami grožinės 
literatūros raidą Lietuvoje, džiau
giamės gana kūrybinga pačia jau
niausia karta, gimusia maždaug 
1950 metais ir po jų. Šiai kartai 
priklausote ir Jūs patys. Kokios 
aplinkybės, kokie interesai ir 
kokie kūrybiniai polėkiai šią 
jauniausiąją rašytojų kartą Lietu
voje formavo?

— Aplinkybės nebuvo nei gai
lestingos, nei palankios, nes mus 
spaudė ne tiek literatūrinė 
konkurencija, kuri yra natūrali 
normalaus literatūrinio proceso 
sąlygomis, kiek jaunųjų veiklos 
ignoravimas.

Žinoma, akcentuoti vien šėtono 
paunksnės šaltį, nepastebint 
globiančių Angelo sparnų plaz
desio, būtų neteisinga. Tie spar
nai, kaip tik tie sparnai nevaržo
mai plakė nuoširdžiuose po
kalbiuose, kameriniuose neval- 
diškos literatūros vakaruose, in
tymiuose disputuose, kur buvo 
galima išsakyti visa, ką buvai iš
gyvenęs, ką buvai supratęs, apie 
ką buvai galvojęs, skaitydamas 
vieną ar kitą kūrinį.

Skaitėme ne vien oficialiosios 
cenzūruotos literatūros pro
dukciją, bet ir prieškario, karo 
metų, išeivijos literatūrą. Manau, 
kad mano kartai, kuri nė per na
go juodymą netikėjo nei socialis
tiniu realizmu (kuriam pagrindą 
lietuvių literatūroje „padėjo” ne 
tiek rašytojas, kiek budelis Alek
sandras Gudaitis-Guzevičius), ofi
cialiąja fasadine kultūra, nei 
būsimo komunizmo pergalingąja 
šmėkla, kasdien nenugalimai 
artėjančia ir grasančia visuotine 
laime. Svarbus buvo laisvos lite
ratūrinės kūrybos faktorius, kurį 
mes jautėme, skaitydami dau
giau ar mažiau atsitiktinai pa
kliuvusias išeivijoje išleistas 
knygas. Žinoma, ne visas.

— Ar galima būtų jau šiuo 
metu įžiūrėti specifiškai būdingus 
šios kartos bruožus įvairiuose žan
ruose? Ir kuo jie skirtųsi nuo anks
čiau kitų paliktųjų? Jūsų many
mu, kurie autoriai ir kurios kny
gos Jūsų bendraamžių yra šiai 
kartai būdingiausios?

— Gal kiek lengviau (ir 
tiksliau) tuos bruožus išvysim po 
10-15 metų. Dabar gi regim ne 
tiek specifinius kartos bruožus, 
kiek atskiras ryškias individua
lybes — prozininkus Antaną 
Ramoną, Zitą Čepaitę, Danutę 
Kalinauskaitę, Neringą Pranc- 
kevičiūtę, Valdą Papievį; poetus 
Valdą Daškevičių, Alių Balbie- 
rių, Kęstutį Navaką, Vytautą V. 
Landsbergį, Virginijų Gariliūną; 
kritikus Saulių Žuką, Valdą 
Kukulą, Marijų Jonaitį, Aureli
jų Katkevičių... Jų literatūrinė 
dikcija laisva nuo privalomojo 
žargono, kuris kaustė anks
tesniųjų kartų gomurį. Galėčiau 
guldyti galvą, teigdamas, jog 
Pranckevičiūtės, Rastausko, 
Ramono proza, Miliauskaitės ir 
Daškevičiaus poezija liudija 
mūsų pilnėjančią laisvę ir skaid
rėjančią būtį.

— Šiuo metu Lietuvoje vykstant 
atgimimui visose srityse, pa
judėjo, be abejo, ir literatūrinio 
gyvenimo srautas. Matėte tai iš la
bai arti ir, suprantama, asmeniš-

grįžtantis tremtinys

vasaros dulkės gali atspėti mane
iš vienintelio atspaudo brėkštančiam
prieangy... slenksti, gyvas būk!
tau šviesa atvira! Niekada neturėjau 
tiek ašarų, kad vienas išverkti galėčiau

nors sutrintas maišelis, nuvaikščioti keliai
ir bespalvis vienatinis šaukštas, — 
viskas jau kruvinai sudėvėta, — upėj nupuolęs 
vanduo dar atsimena išpintas išrinktosios kasas 
keltuvių pirmarytį tolimam Dievo laimintam sodžiuj

tačiau negailestingosios praeities dulkės 
tvirtai aplimpa senus gamtovaizdžius, —* 
kad tik nemėginčiau vėl grįžti, 
kad tik nemėginčiau žadinti tavęs 
kraupiai tuščioje, dešimtį metų negulėtoje lovoje

baltas kalėdaitis
/

.......................... ir baltas lapas švyti 
tartum švarraštis, vaikystėj išrašytas: ar žinai, kad 
mūsų meilė žėri lyg farvateris laivynui, užkluptam 
audros, arba viena į avilį parbėgus bitė, atgėrusi 
iš fosforo balos ir nebegalinti matyti, kad sodo 
akys sklidinos gėlos, išlaužytų šakti ir išverstų 
vartelių

f
bet man ir nebereikia tos salos, nereikia tų slaptų 
ženklų, kuriuos dar mini mano siela: matau, kaip skyla 
kalkakmenis sutemoj, kaip mūsų pėdsakais dar skrieja 
dienos, suvilgytos liūtim, kaip dūžta aukštupiuos 
ar dubury, ir, kaip per tavo kaktą žliaugia karščio 
neišlaikęs andainykštis sniegas

niekam į galvą neateina, kad naktis, pralėkusi 
virš mūsų, tykiai tūno valty, ir saulės ligi soties 
atsigėrusi žuvis, ir nendrės, šypsančioj pro vėją, 
šaltis — toks nestiprus, jog vos gali pajust, ir keistas 
nuovargis per Vėlines sapnuojant: senelė Sibire 
prie ledo žvakės valgo baltą kalėdaitį

daina

kas užmaršino savo žemę, tam jau niekad 
nešvies šviesoraštis, ir iš'tiesų baisu — 
žiaurios vaikystės siluetas žibės vaikams, 
netekusiems tėvų lyg žiedgraužis, prarijęs 
taurųjį ir niekam nemelavusį jurginą

kas kalbina gi mus, kas mus maitina, kai mudu 
esame vieni prie užversto žodyno ir nebeturim 
nieko tik žvaigždyną, kursai nelaukia mudviejų 
balsų, tik šviesą nuo tamsos vis gina, bet lieka 
vienas tarpe švytinčių kalėjimo taškų

o mes jau nebeturime jėgų, tik aukštą, tvarų 
dangų, tyrą valtį, bluostą, kurio sudėti 
niekad nevėlu, tačiau ar reikia mums 
viens kitą guosti: juk lieka senos laibos 
žolės tarp salų kaip aukšlė virš vandens pakibus

ir angelas nuskeltą sparną kapinėse laiko 
kaip vaiką žeistą žaibo, ir tamsa, ištuštinus 
senus kiemus per klaidą, vėl mudu paveja 
pusiaukelėje, ir tada aš užlipu ant slenksčio 
ir dainuoju apie namus, kurie kažkur yra

kai pergyvenote. Ar galima kalbėti 
džiugiai ir apie literatūrinį 
atgimimą? Ar jo jau yra? Ar pasi
taiko ne vien džiaugsmo, bet ir 
liūdesio?

— Manau, kad apie literatūrinį 
atgimimą dar kalbėti ankstoka. 
Juk mes Lietuvoje praktiškai 
nieko „nenukėlėm nuo lentynų”, 
tačiau bandome atsigriebti, 
leisdami uždraustuosius ar anks
čiau nespausdintus kūrinius. 
Taip dienos šviesą išvydo Urbšio, 
Gustainio, Garbačiauskienės 
tremties atsiminimai, Intos trau
kinių antologįja Benamiai, be 
abejo, jums jau žinoma Amžino 
įšalo žemė ir kitos to paties pobū
džio knygos. O „grynajai” litera
tūrai tenka lukterti, apsižiūrėti, 
susigaudyti... Skuboti kūriniai 
kelia liūdesį.

— Turbūt jau atėjo laikas lite
ratūrologams kalbėti apie mūsų 
literatūrą, neaplenkiant ir egzodo 
dešimtmečių. Jūs su savo užmoju 
esate bene pirmoji to pavasario 
kregždė. Ką ir kaip pirmiausia 
reikėtų šia kryptimi daryti?

(Nukelta į 4 psl.)
Sauliaus Paukščio (Vilnius) nuotrauka „Tyla širdyse, I” — iš rengiamos lB-osios metinės lietuvių fotografijos parodos 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

keturiasdešimtieji

kelios kaimiškai apsirengusios moterys 
gelsvoj, lino spalvos prieblandoj 
prie mirštančios, seniai baltintame 
dvaro kambarėly

medinė lova, gležnas išblyškęs
šešėlis (kūnas išvežtas į šiaurę),
gražiai sudėjęs rankas
tartum megztų apdarą sūnui-giriniui

bet jie vėlei įeina drąsiai
ilgais guminiais batais lyg per ančių 
medžioklę, taškydamiesi ilgom svetimkalbėm 
seilėm ir liepia keltis

mes davėm tau laisvės, lygybės nuodų
o tu vis nemiršti — šiltai aprengta, laiminga, soti, 
imk grandines, gal tiks vietoj buržuazinių 
apyrankių

Sveika Marija, malonės pilnoji,
ji klūpo uždaryta ir mato,
kaip šėlsta balandžiai, nešdami 
dangun Nepriklausomybę

pokaris

lavonų pilni veidrodžiai: kur atsisuksi — šunys 
dainuoja mėnuliui išdavystę ir nuolankumą;
moterys migdo baimę lopšiuos ir klauso, 
kaip sukas raktas spynoj lyg prisipažindamas 
svetimą kaltę: svetimą meilę svetimam Viešpačiui

vargas: basas badas pripėduoja vienmarškiniui 
aureolę apie ką tik stribų iškirstą eketę: ničevo, 
mi tebe pokažem, suka, Litvu; ir ištremtas varnėnas 
čiulba Jakutijos taigoj apie gegnes Aukštaitijoj, 
kur liko laisva, svetimųjų nesuteršta jo plunksna

generolas žudaitis-žudevičius rašo ilgą ir teisingą 
romaną, stengdamasis įrodyti, jog galima surasti 
priešą, daužant jam inkstus (kurie anksčiau ar vėliau 
mirs), degtukais laižant jam kojų ir rankų pirštus, 
priešokomis atakuojant mirtinai lempos nuginkluotą

veidą; tik mes dar slepiamės sudegusiam bunkery, 
vildamiesi: tvykstels ’18-ųjų vasario žaibai 
ir vėlei sugrįš prieškaris: Tumas, lakstydamas 
plačia juoda sutana po švintantį Kauną, niekad 
nesužinos ilgų deportacinių vagonų 40-aisiais

(nes bus dar nemiręs), Krėvės kraujo atspaudo 
Lietuvos žemėlapy; viliamės: pokario algalapiuos 
liko jų pavardės, jų kūnai, nepaskubom sulaidoti 
raudonkampiuos mauzoliejuos; Tūba Mirum kiekvienam 
atskirai išskaičiuos jų aukas:

kūdikius, atgysiančius iš sudūlusių kaukolių, 
paauglius, nenulaikiusius raumenyse keršto, 
kunigus, nesislapsčiusius provincijų parapijose, 
moteris bažnytkaimiuose atpažinusias savo vyrus, 
sūnus, Lietuvą — sunkų kraujo riedulį po širdimi —

nukryžiuotą darsyk
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Siurrealizmas lietuvių fotografijoje
Žvilgsnis į 18-ąją metinę lietuvių fotografijos parodą 

Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

ALGIMANTAS KEZYS

Lietuviai fotomenininkai, gyve
nantys išeivijoje ir Lietuvoje, 
minės fotografijos išradimo 150 
metų sukaktį dviem parodo
mis: viena bus Čiurlionio gale
rijoje Chicagoje (spalio 20-29 d.), 
kita — Vilniaus Dailės parodų rū
muose, Lietuvoje (atidaroma 
lapkričio 14 d.). Čikagiškė bus 
18-oji metinė fotografijos paroda; 
į ją pakviesti lietuvių fotomeni
ninkai, gyvenantys visame pa
saulyje. Vilniškė savo parodų 
sales šį kartą atiduoda išskirtinai 
išeiviams. Per labai trumpą laiką 
išsivystė glaudūs ryšiai tarp lie
tuvių fotografų Lietuvoje ir čia, o 
150 metų fotografijos gyvavimo 
sukaktuvės juos dar labiau suar
tino bendram kūrybiniam darbui.

Artėjant Chicagos parodos ati
darymui, šiuo straipsniu noriu 
bent prabėgomis supažindinti 
Draugo skaitytojus sujos turiniu. 
Šios parodos tema dvilypė — lais
va ir užduota. Užduotoji yra 
eksperimentinė arba siurrealis
tinė fotografija. Ypač didelį at
garsį ji rado Lietuvos fotomeni
ninkų tarpe. Ilgą laiką išgyvenę 
išraiškos laisvės varžymą, Lietu
vos žmonės išmoko šmaikščiai 
vartoti alegoriją bei metaforą, 
perkeltinę prasmę, anekdotą ne 
tik savo kasdieninėje kalboje, bet 
ir menuose. Amerikoje sureng
tose Sovietų Sąjungos fotografijos 
parodose lietuvių fotografai ne 
kartą pasirodė iškiliai. Ameri
kiečio apžvalgininko akį pirmiau
sia pagavo šie būdingiausi jų 
darbų bruožai: lietuviško kaimo 
papročių savotiškumas ir... siur
realizmas (žiūr. Owen Edwards, 
„Psyched Out in San Francisco”, 
American Photographer, 1987 
spalis).

Anot Lietuvos fotografijos drau
gijos sekretoriaus Sauliaus 
Paukščio, kuris organizavo savo 
narius dalyvauti šiemetinėje pa 
rodoje Chicagoje, siurrealizmas 
Lietuvoje gyvenantiems nėra 
kokia nors meninė kryptis ar ,,-iz- 
mas”, atitolęs nuo žmogaus. „Mes 
ilgą laiką gyvename gyvenimą, 
labai primenantį siurrealizmą, 
todėl viBi mūsų buities atvaizdai 
pažymėti siurrealizmo ženklu. 
Tai nėra eksperimentai... tai tik 
mūsų gyvenimas”.

Siurrealizmas apibūdinamas 
kaip pasąmonės vaizdų išraiška 
meno kūriniuose. Tikroviški 
vaizdai sudedami vienas šalia 
kito, ar vienas ant kito neįpras
tomis arba net absurdiškomis 
pozomis, siekiant išgauti naują 
santykį, išreikšti naują mintį. 
Viena iš paprasčiausių priemonių 
sukurti siurrealistinę fotografiją 
yra sudėti du ar daugiau negaty-
vų į vieną junginį, sukuriant 
kolažą, fotogramą, negatyvų ar 
pozityvų „sumuštinį”. Populiarus 
ir įvairių tapybos technikų įve
dimas į foto emulsijas filme ar po
pieriuje. Atsiradus elektronikai, 
pagausėjo ir optinių įmantrybių, 
komponuojant video ir foto 
vaizdus.

Turinys, žinoma, yra svarbiau 
už techniką. Siurrealizme jis visa
da yra simboliškas. Jis čia yra at
šlijęs nuo dokumentinės tikrovės, 
praradęs fakto grynumą. Siur
realistinis paveikslas visada dirb
tinis, kartais net „sufabrikuo
tas”. Tačiau ir toksai nėra vien 
fantazijos kūrinys — jis interpre
tuoja tikrovę perkeltine prasme. 
Simbolis, metafora, alegorija čia 
turi savo vietą ir kaip pilnavertė 
meninė priemonė, išsakanti auto
riaus mintis.

Taigi kyla klausimas, kokią 
gyvenimo interpretaciją šioje pa
rodoje pateikia lietuviai fotogra
fai siurrealistai? Šiame straips
nyje paminėsiu tik vieną kitą pa
vyzdį iš atsiųstų iš Lietuvos 
darbų. Kitus teks pamatyti, 
atsilankius parodoje.

Kazimieras Linkevičius (Marijampolė) „Batas” 1989

Lietuviškasis siurrealizmas 
atsiųstose fotografijose rodo tam
sias ir šviesias Lietuvos gyven
tojų nuotaikas, tikrovišką ir iš
svajotą Lietuvą, miestus ir 
kaimus, supoetintus žmonių por
tretus, aktus, natiurmortus, 
gamtą, įvairias gatvės gyvenimo 
nuotrupas. Sugretinus Zenono 
Nekrošiaus ir Alekspndro Ma
cijausko darbus, būtų galima nu
brėžti paralelę: „Nuo lagerio 
Chrobei iki ekologinio šiurpo Lie
tuvos pajūry”. Nekrošiaus foto
grafijose nykaus Chrobei lagerio 
vaizdai: barakai, baslių liekanos; 
čia buvo iškentėta daugybė 
kančių, liejosi lietuvių ašaros. Iš 
tokio lagerio sugrįžusį žmogų, 
namai turėtų sutikti su visa savo 
šiluma. Tačiau čia jis patenka į 
nauju kančių aplinką nuo įvairių 
moralinių užtvarų, sienų iki 
nuniokotos, užterštos gamtos. 
Aleksandro Macijausko ir Algir
do Pupkevičiaus darbuose matyti 
tiesiog „lagerinių” simbolių per
sunkta apleisto ir užteršto pajū
rio tragiką — užtrošku3ių žuvų 
galvos, nudvėsusių paukščių 
liekanos, išmestos į krantą greta 
įvairių nuolaužų ir šiukšlių 
„amžinam poilsiui”. Per nugar
kaulį pereina šiurpas, pamačius 
A. Kulikausko fotografijas „Daik
tai savyje”, kurios rodo pajuo
dusio stuburkaulio siluetą, sty
rantį tarp nugenėtų medžių, 
apsuptų stambiais, juodais 
rėmais. Tai vis liūdna Lietuvos 
kankinio dalia...

Liūdnąją buitį atspindi ir Algi
manto Maldučio, Artūro Jakščio, 
Remigijaus Treigio mūrinių na
mų atvaizdai: besitęsianti, šalta 
ir bedvasė mūro siena. Ta siena 
lyg ir primena gyvenamąjį namą, 
bet matome tik plytų ar cemento 
barikadą, pro km ios duris niekas 
negali nei išeiti, nei įeiti. Liagas 
Giedrius taip pat fotografuoja 
niūrokas miesto gatveles ir 
kiemų užkampius, kurių patam
syje tyliai stūkso apdaužyto au
tomobilio ar atgrasių landynių 
siluetai.

Kitoje vaivorykštės skalėje — 
savų namų šiluma ir jų idiliškas 
jaukumas. Tokį namų vaizdą pa
teikia A. Surgailis, Aleksandras 
Šiekštelė, Raimundas Urbonas, 
rodydami savo fotografijose 
apšildyto buto interjerą, kuriame 
tai kačiukas išsitiesęs snaudžia 
ant pianino klaviatūros, tai 
močiutė įdėmiai stebi televizijos 
ekraną, tai suabstraktintos stal
tiesės ir lovatiesės patraukia žiū
rovo akį ir tarsi kviečia vidun.

Rimaldas Vikšraitis pra
giedrina kaimo kasdienybę svei
ku humoru ir metafora: pasilen
kęs skerdėjas svilina papjautą 
kiaulę, o ant jo nugaros užskridęs 
viščiukas lyg prašytųsį į eilę 
svilintis. Kitame vaizde du 
arkliai, apstoję iš šalių vežimą, 

ėda iš jo šieną; už jų — smėlio 
kalva, ant kurios viršūnės žmo
gus (jų šėrėjas?), lyg pakilęs virš 
žemės angelas, kelia rankas į 
dangų, vaizduodamas tarsi gerąjį 
aitvarą, atnešusį skanių gėrybių 
žemei pamaitinti.

Įmantrūs Sauliaus Paukščio 
montažai jungia tikroviškuosius 
dabarties fragmentus su jau 
istoriniais vaizdais, tarsi sa
kančiais, kad ateitis ir praeitis 
vienalytė; dabarties visai nėra — 
ji tupj pat, tame pačiame da
barties momente virsta praeitim. 
Senovės vaizdų supynimas su 
naujaisiais, parudavusi nuo se
numo emulsija rodo užmarštin 
nuslydusius, bet čia, ant šio 
popieriaus atgaivintus žmogiško
sios praeities pėdsakus, besiver
žiančius j gyvųjų žmonių sąmonę 
savo ir žiūrovo gyvybei palaikyti. 
Tai — savotiškai nostalgiškas is
torijos prikėlimas iš numirusiųjų.

R. Juškelio nuotraukos vaiz
duoja apmirusią žmogaus būtį 
manikenų ir lėlių įvaizdžiais. Šis 
apmirėlių pasaulis pilnas tragi- 
kos ir paslapties, gyvenimo 
trapumo ir lavoniškos simbolikos. 
Atrodo, kad autoriaus mintyse 
toks yra ir paties žmogaus, tų 
manikenų ir lėlių kūrėjo, likimas. 
J. Meškys irgi gyvena lėlių ir su- 
skulptūrintų žmogaus pavidalų 
buityje. Žmogaus paskirtį jis regi 
šiek tiek šviesiau, bet taip pat 
statiškai, kaip pilną iliuzijų ir 
nežinios.

Visų parodos dalyvių, kurie 
savo fotografijose bando prabilti 
alegoriškąja kalba, čia neiš- 
nagrinėsime. Parodoje matysime 
subtiliai interpretuotų portretų 
(G. Balionis); herojišką ir proza- 

Aleksandro Macijausko (Kaunas) nuotrauka „Žmogus ir jūra” (1972), priklausanti Kauno fotografijos 
galerijai, paskolinta Šiemetinei lietuvių fotografijos parodai Chicagoje.

išką Lietuvos peizažą (Vytautas 
Ylevičius ir A. Budvydis); Lie
tuvos kino studijos darbuotojų 
portretų ir kitų siužetų svajingų 
vaizdų pynę, perpintą siurrealiz
mo manieromis (J. Kazlauskas); 
gamtos, Nidos kopų, gatvės grin
dinio suabstraktintas formas 
(Audronė Pažerskaitė, Alvydas 
Lukys, Audronius Ulozevičius); 
skraidančių batų, pakilusių nuo 
žemės šachmatų figūrų, kriaušių 
ir puodukų fantastinius šuolius į 
erdvę (Kazimieras Linkevičius); 
žėruojančius industrinės statybos 
fragmentus (A. Strumila ir Algis 
Jakštas); plačiakampę gamtos ir 
portreto panoramą (Algis Jakš
tas); kelių autorių žaismingus 
aktų montažus (Dovydas Macko
nis, Snieguolė Michelevičiūtė, 
Aleksandras Macijauskas, Rai
mundas Urbonas, Vitalis Buty- 
rinas, G. Balionis; unikalūs yra 
Violetos Bubelytės aktai).

Keistą judesio slinktį papras
tame natiurmorte išgauna Gin
tautas Stulgaitis. Serijiniuose 
vaizduose jis vedžioja žiūrovo akį 
per tą patį natiurmortą, viename 
paveiksle apšviesdamas vieną jo 
dalį, kitame kitą, likusią erdvę 
vis palikdamas tamsiai solia- 
rizuotą. Atrodo, lyg jis išgautų 
statiškoje fotografijoje kino 
ekrano judesį. Savotišką religinio 
ritualo sampratą pateikia du foto
grafai — Dangė Širvytė ir Valius 
Pulokas. Pirmoji sudvasina prie 
altoriaus stovinčius kunigus ir 
patarnautojų būrį, pagaudama 
sujudėjusius jų šviesius rūbus. 
Antrasis religines apeigas stebi 
tarsi vaiko akimis: krikštas, iš
pažintis, ligonio sakramentas 
tampa tik vaikystės prisiminimų 
liekana. Stanislovas Kairys ir 
Valius Pulokas reprezentacinę 
nuotraukos dokumentaciją per
kelia į naują dimensiją, pridė
dami prie kiekvieno vaizdo eilė
raščio posmą, atskleidžiantį jame

Nuomonės ir pastabos

Dėl Lietuvos blaivinimo draugijos 
suvažiavimo 1943 metais

Valentinas Saladžius įdomiai 
aprašė Lietuvos blaivinimo 
sąjungos veiklą vokiečių okupa
cijos metais {Draugas, II dalis,
1989.VIII.5). Jis pamini, kad 
1943 metais įvyko (Kaune) (os 
sąjungos suvažiavimas ir jam pir
mininkavo Teodoras Blinstrubas.

Kad toks suvažiavimas įvyko — 
prisimenu. Tačiau man menasi, 
kad tai buvo tada veikusių abiejų 
blaivinimo organizacijų suvažia
vimas: minėtos Lietuvos blaivi
nimo sąjungos ir Lietuvių katali
kų blaivybės draugijos.

Lietuvių katalikų blaivybės 
draugija buvo Kaune įsteigta 
1908 metais ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje atgaivinta 1919 metais. 

glūdinčią bet paslėptą autoriaus 
mintį. Teksto įvedimas prie 
paprasto dokumentinio portreto 
lyg pasako, kokios mintys skrai
do to žmogaus galvoje.

Miesto judėjimo bei jo bruzdesio 
nuotaikingų vaizdų pateikia 
Romualdas Požerskis. Dariaus ir 
Girėno skrydį per Atlantą herojiš
kai interpretuoja Vytautas Yle
vičius ir J. Kazlauskas. Meta 
Welling-Iwanow (gyvena Vokie
tijoje) lanko senas vokiečių pilis, 
fotografuodama vietas, kuriose ji 
įžvelgia kadaise gyvenusių kry
žiuočių pėdsakus. Apie artimųjų 
ir giminių mirtį galvoja savo foto
grafijose Paulius Normantas 
(gyvena Vengrijoje), dedikuo
damas senos vandens pompos 
fotografiją savo mirusiai senelei, 
o išvažiuojančio prekinio trau
kinio vaizdą amžino atminimo 
Andriejui Tarnovskiui.

Laisvosios temos kategorijoje 
didžiąją dalį užims reprezenta- 
cinė-dokumentinė fotografija. Čia 
pamatysime Algirdo Kairio seriją 
apie Lietuvos čigonus, Justino 
Radzevičiaus fotoesė apie šv. Ka
zimiero palaikų grąžinimą į Vil
niaus Katedrą, Vytauto Strauko 
apmąstymus apie paskutinę 
mokslo metų dieną Lietuvos mo
kyklose, Antano Sutkaus Lie
tuvos žmonių portretų rinkinį.

Tai tik dalinis 18-osios metinės 
Lietuvių fotografijos parodos 
turinys. Siurrealistinės fotogra
fijos autoriai dalyvaus konkurse, 
kurio laimėtojus išrinks į parodą 
atsilankiusi publika, balsuodama 
už geriausius darbus. Piniginės 
premijos laimėtojams bus įteiktos 
per vakaronę lapkričio 3 dieną 
Jaunimo centro kavinėje. Pa
rodos atidarymas bus penkta
dienį, spalio 20 dieną, 7:30 v.v., 
į kurį visus atsilankyti kviečia 
parodos rengėjas, Budrio vardo 
Lietuvių foto archyvas.

Jos pirmininku kelerius metus 
buvo prof. dr. Antanas Gylys 
(1894-1966 Tucson, Arizona). Lie
tuvos blaivinimo sąjunga buvo 
įkurta 1937 metų pabaigoje prof. 
dr. Juozo Bagdono (1866-1956 
Cleveland, Ohio), kuris jai ir pir
mininkavo.

Ir minėto 1943 metų suvažia
vimo tikslas buvo aptarti ir su
derinti blaivinimo veiklą, kad ji 
būtų sėkmingesnė ir pasiektų 
geresnių blaivinimo rezultatų. 
Reikia prisiminti, kad vokiečių 
okupacijos metu alkoholio, o ypač 
„naminės”, vartojimas buvo gana 
didelis. Gaila, kad tada suderin
ti ir šios krypties veiklą, kiek 
prisimenu, nepavyko.

Tarptautinis filmų festivalis
Chicagoje nuo šių metų spalio 

12 iki lapkričio 2 dienos vyks 
25-as tarptautinis filmų festi
valis. Rugpjūčio 17 dieną į puoš
naus miesto centro Regency vieš
butį buvo sukviesti laikraščių, 
teatrų ir filmų bendrovių atsto
vai, kurie buvo painformuoti, kad 
festivalyje bus rodomi filmai iš 
Rytų ir Vakarų Vokietijos, Ita
lijos, Bulgarijos, Vengrijos, 
Kanados, Hong Kongo, Švedijos, 
Šveicarijos, Argentinos, In
dijos, Belgijos, Prancūzijos, 
Graikijos, Australijos, Izra
elio, Portugalijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių.

Filmai bus rodomi įvairiuose 
teatruose, kaip Chicago Theatre, 
176 North Štate, Music Box 
Theatre, 3733 North Southport, 
Village Theatre, 1548 North 
Clark, University of Chicago,

Juoz. Pr.

Antigonė

Sofoklo prieš daugelį šimtme
čių parašytoji tragiškoji drama 
„Antigonė” dar ir dabar domina 
teatralus. Į lietuvių kalbą ją 
dar 1903 metais išvertė Jurgis 
Šaulys. Chicagoje šią vasarą ją 
pastatė nedidelis teatras — Stage 
Lefl (3244 North Clark Street). 
čia ji kiek sumoderninta, suame- 
rikietinta, bet iš esmės fabula 
pasilieka ta pati, nepakeista ir jos

Gal galėtų dėl minėto suvažia
vimo pasisakyti ir jo buvęs sekre
torius — tada, rodos, studentas, o 
dabar universiteto profesorius dr. 
Antanas Klimas.

Reikia džiaugtis, kad pastaruo
ju metu okupuotoje Lietuvoje 
blaivinimo veikla apima vis 
didesnius plotus. Siekime, kad 
Lietuva būtų laisva, o tautiečiai 
— blaivi ir šviesūB.

Teodoras Blinstrubas
Chicago, Illinois

LRD laiškas 
„Draugo” redakcijai

Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba nuoširdžiai Jums dėkoja už 
tokį didelį dėmesį lietuvių litera
tūrai. Paminite ir recenzuojate 
išleistas knygas, rašote apie rašy
tojus, gvildenate įvairias literatū
ros temas. Dabar, kai Tėvynėje 
vyksta toks pasikeitimas, dar la
biau puoselėkime savo literatūrą, 
nes rašytojo vaidmuo lietuvių 
tautoje nuo seno labai svarbus.

LRD valdybos vardu 
pirmininkas 
Paulius Jurkus

Kreipimasis į 
rašytojus vaikams

Ieškau duomenų apie lietuvių 
rašytojus-as, kūrusius ar te
berašančius vaikams, jaunimui. 
Ta tema ruošiu platesnės apim
ties rašinį.

Maloniai prašau vaikų ir jau
nimo literatūros rašytojų atsiųs
ti apie save žinių: vardas, pavar
dė; gimimo data ir vieta; literatū
rinis slapyvardis, jei turimas; 
kada pradėta rašyti; išspausdinti 
ar bent vaidinti jaunimui skirti 
kūriniai, datos bei vietovės.

59th Street ir Woodlawn ir kitur. 
Šį festivalį finansiškai remia II- 
linois valstybė, Chicagos mies
tas, American Airlines, World- 
wide Express, Kemper Financial 
Services ir kitos privačios bendro
vės. Festivalio iniciatorius ir 
meno direktorius yra filmų 
gamintojas Michael J. Kutza, 
festivalio tarybos pirmininkas — 
Yale Mexler, vadovavęs teatrams 
JAV rytiniame pakrašty, o taip 
pat Northwestern universitete. 
Šio festivalio centras yra: Chica
go Intemational Film Festival, 
415 North Dearborn, Chicago, IL 
60510-9990. Informacijų dėl filmų 
lankymo galima gauti tel. 
644-3400, taipgi informacijas per 
visą parą teiks Filmų festivalio 
telefonas 644-FILM. Iš viso festi
valyje bus filmų iš daugiau kaip 
40 kraštų.

vyraujanti mintis — konfliktas 
tarp biurokratų įstatymų ir įgim
tosios teisės. Sesuo, draudžiant 
karaliaus nuostatui, laidoja savo 
nužudytą brolį. Šiam pastatymui 
panaudotas dar ir Annouilh 1940 
metais padarytas į ją įnašas. Vis 
tiek pasilieka išryškintos Anti- 
gonės didvyriškos savybės — ji 
pasilieka ištikima savo sąžinei, 
nesileidžia į moderniojo pasaulio 
kompromisus.

Juoz. Pr.

Prašyčiau taip pat knygučių 
viršelio, titulinio puslapio ir 
patinkamo puslapio ar dviejų at- 

■ spaudų, nuotraukų iš vaidinimų 
su jų datom ir vietovėm. Galima 
pridėti ir vardyną apie tuos vei
kalus rašiusių asmenų. (Citatų 
nereikia.)

Nuolankiai laukiu greito rašy
tojų atsiliepimo.

Algirdas Gustaitis
7946 West Fourth Street

Los Angeles, California 90048

Pokalbis su
Julium Keleru

(Atkelta iš 3 psl.)

— Pirmiausia leisti knygas, 
kurios to nusipelnė, o tokių išei
vijoje nemaža. Būtina išleisti aka
deminius svarbesniųjų autorių 
raštus (nors Lietuvoje tokių aka
deminių raštų ne per gausu — juk 
tokių turime tik Kristijono Done
laičio Raštus), paskelbti ne vien 
poezijos, prozos, dramaturgijos 
veikalus, bet ir literatūros isto
rijos, kritikos bei kitų humanita
rinių mokslų (istorijos, filosofuos, 
kultūrologijos, tautotyros) svar
biuosius veikalus.

Sukaupus tokį duomenų banką, 
išmuš ir literatūros tyrinėtojų 
valanda. Gal atskris ir kitos to 
pavasario kregždės, kaip Jūs 
manote?

P.S. Beje, jei kas turėtų atlie
kamų ar nereikalingų knygų, aš 
mielai jas priglausčiau ir išsivež- 
čiau į Lietuvą. Mano adresas: 
7148 South Francisco Avenue, 
Chicago, Illinois 60629. Telefonas 
776-0220.

(Su Julium Keleru Draugo kul
tūriniam priedui kalbėjosi Kazys 
Bradūnas.)
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