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Atėjo naujas laikas
šiai mokslo įstaigai

Musų išeities taškas deryboms

Katalikų pasaulis 1990 m. sau
sio 19 d. numeryje rašo: „Atlėgo 
administracinis bedievybės spau
dimas. Pripažįstama .buldoze
rinio ateizmo’ padaryta žala Lie
tuvos ir Tarybų Sąjungos tautų 
kultūrai, jų dvasiai”. Straipsnyje 
keliamas klausimas: ar esame 
pasiruošę naujai atsivėrusioms 
Bažnyčios galimybėms? Autorius 
konstatuoja: „Trūksta kunigų ar 
parengtų pasauliečių dėstyti 
moksleiviams tikybos mokslą, o 
ypač pedagogiškai pasirengusių 
ir sugebančių tapti tikinčio 
jaunimo dvasios vadovais. ... 
Neapsakomai trūksta darbinin
kų religinei spaudai ir knygų 
leidybai”. Šeimininkų yra vi
sokių: vieni jų dirba kaip pakliū
va, o kiti — išmintingi šeimi
ninkai — pirmiausia rengia dar
bininkus. Autorius apgailestauja, 
kad mums trūksta išmintingumo. 
Jis taikliai pastebi: „Argi Lietu
va, išeivijos lietuviai ir Ostpries- 
terhilfe tikrai tik du kunigus 
gali siųsti studijoms Įį Romą] ir 
aprūpinti pragyvenimu?!... Kada 
galės Lietuva parengti kunigų sa
vajai išeivijai, nesgi Vakaruose 
visur stinga pašaukimų?”

Straipsnis yra įsakmus žadintu
vas ir Tėvynei, ir išeivijai. Išei
vija turi Popiežiškąją Šv. 
Kazimiero kolegiją Romoje, o 
Tėvynė jaunimo, norinčio pasi
švęsti kunigo tarnybai. Išeivija 
nebuvo turtinga pašaukimais. 
Tačiau išeivija didžiuojasi iš
mintingais šeimininkais, sukū
rusiais pokario laikotarpiu įstai
gas Tėvynės rytojui, kuris dabar, 
nors ir audringai, bet tikrai auš
ta. Viena iš svarbesnių išeivijos 
sukurtų įstaigų yra lietuviškoji 
Kunigų seminarija Romoje, 
pačiame katalikybės centre. 
Tėvynė yra turtinga pašauki
mais, bet nėra pasirengusi 
deramai ir pakankamai juos 
puoselėti ir ugdyti.

Nūdien Šv. Kazimiero kolegija 
Romoje yra milžiniškos svarbos 
centras mūsų Tautos ateičiai. 
Tautinis Sąjūdis yra Apvaizdos 
šaukimas mokytis kaip išlikti 
savita tauta tarp pasaulio tautų 
Europos tautų šeimoje. Tačiau 
tautinio Sąjūdžio mums nepa
kanka — mums reikia ir sąjūdžio, 
kurio ištaka ir jėga yra Kristus. 
Lietuva, būdama milžino kaimy
no pašonėje, patyrė ir patiria, kad 
tautos ateitis priklauso ne nuo 
tankų, bet nuo dvasinių vertybių. 

Šiame numeryje:
Reikia susirūpinti šv. Kazimiero kolegija Romoje • Romas Sakadolskis kalbasi 
su Lietuvos Respublikos ministere pirmininke Kazimiera Prunskiene • Tarp
tautinio PEN klubo kongresas Madeiroje • Lietuvių dailės muziejaus Lemonte 
atidarymas ir Vytauto Igno paroda • Kazio Bradūno eilėraščiai • Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas Bostone • Vilniaus Jaunimo teatras jau vyksta 
į Chicagą • A. a. rašytojui Jonui Minelgai prisiminti • Liūnės Sutemos ir 
Henriko Nagio poezijos popietė

Nors nuniokota ir vis dar min
doma, Lietuva atsiveria į ateitį 
drąsa, kurios ištaka ir pagrindas 
yra religija — dvitūkstantmetinis 
krikščionybės sąjūdis.

Šv. Kazimiero kolegija Romoje 
yra švyti rys ne tik mūsų Tautai, 
bet ir visam krikščioniškajam 
pasauliui, nes liudija, kad Lie
tuva tiki savo ateitimi, kurią 
įgyvendina žemėje Dievas savo 
įsijungimu į istoriją. Man teko 
būti vienu iš dvidešimties 
pirmųjų klierikų Šv. Kazimiero 
kolegijos steigimo metais. Žiūrė
damas atgal į tuos 1945-1946-uo- 
sius metus, dėkoju Dievui — Ap
vaizdai ir stebiuosi anų išmin
tingųjų šeimininkiį1 tikėjimu: 
Lietuva turi ateitį! Nūdien, po 
penketo dešimtmečių ši lauktoji 
ateitis stovi tarpduryje!

Šv. Kazimiero kolegija turi la
bai svarbią užduotį Lietuvos 
ateičiai. Ji nori būti pasiruošusi 
ją vykdyti. Todėl Šv. Kazimiero 
kolegija yra reikalinga skubios ir 
stambios pagalbos iš išeivijos. 
Pagalba — finansinė talka.

Šv. Kazimiero kolegija, galima 
sakyti, buvo sukurta bemaž iš 
nieko. Reikėjo pastogės, ją su
rado, Apvaizdos vedami, jos kū
rėjai. Nūdien ši pastogė yra 
reikalinga stambių pataisymų — 
nebeužtenka ją lopyti, jai reikia 
pagrindinio remonto. Apvaizdos 
rankos ir širdis yra išeivijos 
rankos ir širdis. Pastogės remon
tas reikalauja stambių lėšų, todėl 
į remontą turi įsijungti ne tik 
pavienės rankos ir širdys, bet ir 
išeivijos fondai stambesniu 
indėliu. Teko girdėti, kad mūsų 
didieji fondai laukia aukų iš 
kunigų, bet nemato reikalo rem
ti įstaigas, kurios ruošia kunigus 
Lietuvai. Tai yra labai nevykęs 
pasiteisinimas. Tautos ateitis 
nėra milijoniniame fonde, bet fon
do išteklių panaudojime tam, kas 
svarbu, svarbiau, svarbiausia. 
Fondų vadovybės, būdamos iš
mintingais šeimininkais, kon
krečiai prisidės prie tautinio 
Sąjūdžio indėlio į mūsų atgims
tančios Tautos ateitį. Sakoma, 
kad ir mažos bulvės pripildo 
maišą! Pavienės rankos ir širdys 
savo auka — kokia ji bebūtų, di
delė ar maža — gali padėti 
jaunuoliams ir kunigams iš 
Tėvynės studijuoti Romoje. Da
bartinis Šv. Kazimiero kolegijos

(Nukelta į 3 psl.)

Sekmadienį, birželio 3 dieną, 
„Amerikos balsas” telefonu susi
siekė su Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu ir 
Lietuvos ministere pirmininke 
Kazimiera Prunskiene, kurie 
sutiko atsakyti į jiems pateiktus 
klausimus ryšium su „viršūnių” 
konferencija, tą savaitę vykusią 
Washingtone ir jos gftimą povei
kį Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui. Praėjusią savaitę spaus
dinome pasikalbėjimą su Vytau
tu Landsbergiu, o dabar spausdi
name pasikalbėjimą su Kazimie
ra Prunskiene. Su ja kalbėjosi 
Romas Sakadolskis.

Nors pokalbis įvyko prieš be
veik tris savaites, atsižvelgiant į 
dabartiniu metu Lietuvoje vyks
tančias diskusijas dėl Michailo 
Gorbačiovo sąlygų Lietuvai pra
dėti derybas su Sovietų Sąjunga 
ir taip pat į JAV viešosios opini
jos spaudimą Vilniui sutikti su 
Maskvos reikalaujamu morato
riumu dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo akto (žr. The 
New York Times birželio 19 
dienos ir Chicago Tribūne birželio 
20 dienos vedamuosius), mano
me, kad pokalbis tebėra itin 
aktualus mūsų skaitytojams, no
rintiems orientuotis Lietuvos 
vyriausybės laikysenoje šiuo be 
galo opiu mūsų valstybei 
klausimu.

— Kalbuosi su Lietuvos Respub
likos ministere pirmininke Kazi
miera Prunskiene. Ponia Pruns
kiene, atrodo, kad Sovietų Sąjun
gos vadovas nė per krislelį nėra 
pakeitęs savo nusistatymo Lietu
vos atžvilgiu?

— Iš to, ką aš tik ką girdėjau, 
atrodytų, kad pokyčio iš esmės 
nėra, tik, deja, pačios sąlygos, ap
linkybės, kuriomis tai sakoma, 
gerokai keičiasi. Nes Lietuva tuo 
tarpu, nepaisant ekonominės blo
kados, tvirtai laikosi savo pozici
jos, o demokratinė Rusija, kuri 
kaskart vis labiau demokratėja, 
atrodo, neturi pretenzijų kaip di
džioji kaimynė, kurios vardu bu
vo tai daroma (turiu minty oku
paciją ir laikymą Tarybų Sąjun
goje), atrodo, linkusi mus laikyti 
savo partnere, lygiateisiais pa
grindais su mumis bendrauti ir 
atsisakyti pretenzijų į Lietuvą 
kaip į pavaldžią Rusijai arba So
vietų Sąjungai respubliką.

— Ar teisybė, kad Boris Jelt- 
sin’as atsiuntė ir Lietuvai ekono
minę komisiją? Ir jeigu taip, ko
kios iš to išvados, kokie rezultatai?

— Tai nebūtų galima vadinti 
ekonomine komisija, tai yra de
mokratinių judėjimų atstovai, bet 
jie liečia ir ekonominius klausi
mus. Manau, kad rimtesni ekono
miniai sandėriai prasidės tada, 
kada Boris Jeltsin’as suformuos 
savo vyriausybę. Savo pasveikini
me jam aš kaip tiktai užsiminiau, 
kad kai tik bus suformuota jų vy-
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— Žinoma, Lietuva galėjo tikė
tis, jog šios sutarties sąlyga turė^ 
tų būti Lietuvos klausimo pozity’-’ 
vus sprendimas iš Maskvos pup
sės. Tačiau, kiek mes žinome!? 
Jungtinių Amerikos Valstybių! 
vadovybė nekėlė tiesiogiai tos sąJ 
lygos, tačiau visada derybose isl 
pokalbiuose, kaip mes supranta/ 
me, iš jos pusės apie Lietuvą ėjo/ 
kalba. Aš manau, kad mes negah 
lime laikyti, jog pati sutartis jaųj] 
galės pradėti funkcionuoti: lau^Į 
kia dargi dar labai rimtas išbari^- 
dymas — ratifikavimas Konf.re^ 
se. Na, o, kaip jum žinoma, prcziq 
dento Gorbačiovo susitikimas 
kongresmenais, su senatoriais.) 
nebuvo jam itin palankus, tty^ 
prasme, kad jis, kaip atrodo, ne^ 
patraukė į savo pusę, nesužadino^,' 
ypatingo palankumo kongresme- ' 
nų ir senatorių tarpe. Taigi, ar jie^ 
ratifikuos šią sutartį, dar yra di- 
delis klausimas. O jeigu tas klau^a 
simas dar egzistuoja, Maskva ne
gali būti tiek tikra dėl tos sutar
ties funkcionavimo, neišsprendu
si Lietuvos klausimo.

— Taigi, Jūsų nuomone, preky
bos sutarties pasirašymas tai dar 
nėra būtinai Lietuvai pra
laimėjimas?

Lietuvos RespublUios .ministerė pirmininkė Kazimiera Prunskienė savo vizito Baltuosiuose rūmuose, Washingtone, 
šių metų gegužės df dieną metu: kairėje — jai padedantis pokalbyje vertėjas Viktoras Nakas, Lietuvių informacijos cen
tro Washingtono skyriaus vedėjas, dešinėje — JAV prezidentas George Bush.

riausybė, mes iš savo pusės pasiū
lysime pradėti sandėrius dėl eko
nominio bendradarbiavimo.

— Anksčiau Vytautas Lands
bergis, o dabar ir Jūs, atrodo, 
esate ganėtinai optimistiški dėl 
tam tikrų galimybių apeiti bloka
dą, sudarant tiesioginius ryšius 
su Rusijos respublika, su kuria, 
deja, Lietuva neturi bendros 
sienos.

— Taip, tai yra labai svarbus 
dalykas, kuo mes galime pasi
kliauti. Bet man atrodo, kad Mi
chailas Gorbačiovas, sugrįžęs į 
Kremlių, greičiausiai praktiškuo
se savo veiksmuose pakoreguos 
savo griežtą politiką, todėl, kad 
nematau prasmės toliau laikyti 
tiek ekonominę blokadą, kuri ga
li daug nemalonumų padaryti ir 
pačiai Kremliaus valdžiai, tiek ir 
nepradėti dialogo, kuris tikrame 
praktiškame gyvenime yra bran
ginamas kasdieną. Aš turiu min
tyje visą eilę neoficialių konsul
tacijų ir mūsų praktiškų veiks
mų, randant kompromisinius 
sprendimus, kurie, beje, paleng
va gali pradėti funkcionuoti net
gi iki derybų. Taigi manau, kad 
vienas dalykas yra griežtai kalbė
ti Amerikos tribūnose, tuo būdu 
parodyti tvirtą Sovietų Sąjungos 
poziciją ir paties Gorbačiovo tvir
tą valią, tvirtas nuostatas, o iš ki
tos pusės reikalas suprasti (ir aš 
manau, kad prezidentas Gorba
čiovas turėjo progos suprasti), kad 
JAV Kongresas ir kad situacija 
Sovietų Sąjungoje yra nepalanki 
jam šia prasme, kad jis laikytųsi 
savo tokios nelanksčios pozicijos.

— Jūs sakėte: pakoreguos savo 
griežtą politiką. Kokia prasme jis 
pakoreguos? Juk iš tikrųjų vienin
telis pagrindinis klausimas dabar 
yra Sovietų Sąjungos konstituci
jos ir jos įstatymų galiojimas Lie
tuvoje, be kurio Maskva nenori 
kalbėti su Vilniumi. Tiesa?

— Aš manau, kad jeigu pradėti 
nuosekliai, tai eina kalba apie 
dialogo pradžią. Tai dialogo pra
džiai, pagal prezidento Gorbačio
vo poziciją, kliudo mūsų veiks
mai, nepaisant Sovietų Sąjungos 
konstitucijos. Tačiau — į derybas 
anoji pusė gali ateiti, remdamasi 
savo konstitucinėm nuostatom. 

prisiderinant prie to, kad Lietu
va iš savo pusės yra linkusi pri
stabdyti kai kuriuos nutarimus ir 
veiksmus, kurie ypatingai kliudo 
(mūsų akimis žiūrint) Sovietų Są
jungos praktinių interesų realiza
vimui. O Sovietų Sąjungos požiū
riu, tai galima susieti su svar
biais iš konstitucijos išplaukian
čiais interesais. Tokiu būdu dery
bų pradžiai galima rasti kompro
misinį ėjimą vienai ir kitai pusei: 
Lietuvai — išeinant iš Lietuvos 
konstitucijos arba iš pagrindinio 
Nepriklausomybės atstatymo ak
to, o Maskvai — iš savo konsti
tucijos. Kitas klausimas — kuo 
galėtų baigtis tokios derybos, kai 
abi pusės su skirtingu supratimu 
ateina jų pradžiai. Čia jau klau
simas yra kitas, ir paskesnei tą
sai. Bet derybų pradžiai, mano 
supratimu, mes esame labai arti 
atėję prie abipusio supratimo, 
kad jos gali prasidėti. Ir netgi 
Maslenikovo, lydėjusio preziden
tą Gorbačiovą, pasisakymai spau
dos konferencijose, kalbant apie 
pristabdymą arba įšaldymą kai 
kurių įstatymų ar nutarimų Lie
tuvoje, kurie Sovietų Sąjungos 
konstitucijai neva prieštarauja, 
rodo, kad toks scenarijus, apie ku
rį aš kalbu, gali realiai būti visiš
kai priimtinas.

— Betgi ar ne tiesa, kad Vilnius 
iki šiol laikėsi nuostatos, kad, kol 
nebus nutraukta ekonominė blo į

Landsbergis, VakarųapsuptasVytautas ir
M. Baranausko nuotrauka

tarybos pirmininkasLietuvos Respublikos Aukščiausios
listų. M. Baranausko nuotrauka

kada prieš Lietuvą, tol Vilnius ne
gali sėsti prie derybų stalo? Taigi 
turėtų būti pajudėta gana nema
žai, kol derybos iš tikrųjų pra
sidėtų.

— Aš manau, kad tai supranta 
ir ana pusė. Kokios derybos, jei
gu viena pusė prievartauja eko
nominiu būdu kitą pusę? Bet 
nutraukti ekonominę blokadą 
Maskvai nėra sunku jau vien dėl
to, kad jinai nepripažįsta, kad to
kia blokada vyksta. Kai aš ben
dravau su prezidentu Gorbačiovu 
ir premjeru Ryžkovu, ir po to ne 
kartą anoji pusė yra išsisakiusi, 
kad yra sankcijos, sakykim, em
bargo, tiekimo apribojimai, bet ne 
ekonominė blokada. Nors tas 
sankcijų mastas yra toks grės
mingas, kad tai yra labai agresy
vi ekonominė blokada. Taigi, pa
gal jų interpretaciją, būtų visai 
nesunku rasti motyvų, ypatingai 
dabartiniu metu, kai mes iš savo 
pusės padarėme visą eilę išsisa
kymų, sprendimų, rodydami mū
sų pasirengimą daryti kompromi
sus, eiti į derybas, kodėl kita pu
sė galėtų padaryti dabar sekantį 
žingsnį, jeigu iš tikrųjų supran
ta, kad derybos neišvengiamos.

— Praėjusį penktadieni (birželio 
1 dieną) buvo pasirašyta JA V — 
TSRS prekybos sutartis. Koks tai 
signalas Maskvai Lietuvos atžvil
giu, ir koks tai ženklas pačiai 
Lietuvai?

— Mano supratimu — ne. Iš ki
tos pusės, žinodama, kaip vyksta 
diplomatiniai pokalbiai (turėjau 
labai rimtą praktiką, apvažiuoda-'1 
ma didžiulį ratą nuo Kanados per'* 
Washingtoną, per Vakarų Euro- H 
pą ir Maskvą, ir paskui dar kar- ’! 
tą vieną išvykimą į Vakarų Eu
ropą, į Berlyną), galiu dabar įsi
vaizduoti, kaip visa tai vyksta, ir 
galiu suprasti, kad vieši išsisaky
mai, kad ir preskonferencijose, iš
sisakymai visuomenėje yra vie
nas dalykas, ypatingai, kai reika
las vyksta tarp stambių valsty
bių, palaikančių tam tikra pras
me viena kitą kaip stambūs poli
tiniai partneriai, nors ir besikon- 
kuruojantys kita prasme. O iš ki
tos pusės —- ką reiškia tiesiogi
niai, labai uždari pasitarimai, ku
riuose tos sąlygos gali būti žymiai 
griežtesnės. Ir aš esu tikra, kad 
ir Lietuvos klausimas galėjo 
skambėti šiek tiek su kitais niu
ansais. Taigi pretenduodama bū
ti irgi politikė ir diplomatė, neno
riu plačiai komentuoti, ką aš tu
riu minty, ir kokias viltis aš de
du į tuos pokalbius, kurie vyko be 
visuomenės akių, ir kokias pasek
mes jie galės turėti paties prezi
dento Gorbačiovo veiksmams, 
grįžus į Kremlių.
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— Kazimierai Prunskienei, Lie
tuvos Respublikos ministerei pir
mininkei labai ačiū už pokalbi.

r

I



Nr. JDR AUG A S - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1990 m. birželio mėn. 23 d.

Rusai ir amerikiečiai už Lietuvos nepriklausomybę 
Tarptautinio PEN klubo 55-ame kongrese

STASYS GOŠTAUTAS

55-as Tarptautinio PEN klubo 
kongresas įvyko šių metų 
gegužės 6-12 dienomis Funchal 
mieste, Madeiros saloje, Por
tugalijoje. Pirmą kartą per 80 
metų PEN klubas susirenka Por
tugalijos teritorijoje. Atvažiavo 
delegatų iš 66 centrų (60 
valstybių) ir daugiau kaip 300 
dalyvių ir svečių. PEN klubo 
mastu tai gausus susirinkimas. 
Kongresą suorganizavo Portuga
lijos PEN klubo pirmininkas 
Pedro Tamenir ir Madeiros rašy
tojų sąjunga.

Kongreso tema „Kalba ir lite
ratūra: vieningumas ir įvairu
mas” atitiko Portugalijos vietą 
pasaulio literatūroje. Nors por
tugališkai kalba daugiau kaip 
du šimtai milijonų žmonių, pen
kiuose kontinentuose, portugalų 
literatūra nėra žinoma, išskyrus 
kelis poetus (Fernando Pessoa) ir 
keliolika Brazilijos romanistų 
(Machado de Assis, Jorge Amado, 
Gi timaraes da Rosa). Pirmą kartą 
ir Portugalijos ekskolonijos 
dalyvavo kongrese (Angola, Mo
zambikas, Žaliojo Rago ir t.t.). 
Taip pat pirmą kartą dalyvavo 
gausus Afrikos rašytojų būrelis, 
kuris pademonstravo stipriai au
gančią literatūrą.

Uždarymo dieną Portugalijos

FUNCHAL I MADEIRA 1990

Pati Lietuva rodosi ir kalba mums...
HENRIKAS NAGYS

Žodis, pasakytas atidarant 
Vytauto Igno dailės kūrinių 
parodą Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, Illinois, šių metų gegužės 
5 dieną.

Išskirtinė yra ši paroda, 
išskirtinė naujo muziejaus 
patalpa, išskirtini ir šie metai 
mums ir mūsų gimtajai žemei. 
Žinios iš Lietuvos, iš Vilniaus, 
minėjo sostinės gatvėse riedan
čius tankus ir žygiuojančius rau
donarmiečius. Visa toji okupacinė 
orda išstovėjo ilgiau valandos 
prie Nepriklausomosios Lietuvos 
parlamento rūmų, grasindama ir 
gąsdindama ir, Kremliaus įsaky

Dailininkas Vytautas Ignas jo darbų parodos atidaryme Lietuvių dailės muzie
juje, Lemont, Illinois, gegužės 5 dieną. Jono Tamulaičio nuotrauka

Portugalijos prezidentas Mario Soares Tarptautinio PEN klubo 55-ame 
kongrese Madeiroje kalbasi su kongreso delegatais.

prezidentas Mario Soares, pats 
neblogas rašytojas, pasveikino 
delegatus ir prisiminė tas dienas, 
kai Tarptautinis PEN klubas 
kovojo už rašytojų teises Portu
galijoje Salazar’o režimo lai
kais. Mūsų delegatas gavo pro
gos priminti prezidentui Lietuvos 
situaciją.

Pirmą kartą Lietuva buvo visų 
dėmesio centre. Delegatai ir 
nariai ieškojo lietuvių delegatų, 
Romualdo Lankausko ir Stasio 
Goštauto (delegatai) ir Reginos 
Rudaitytės (narė), apipildami 
mus klausimais, į kuriuos mes ne 
visada turėjome atsakymą. Šiuo 
momentu turbūt niekas neturi 
pilno atsakymo. Katalonijos PEN 
klubo pirmininkas Isidor Consul 
Giribet su pavydu žiūrėjo į Lie
tuvą ir sakė, jog jie stebi, kaip 
mes išsivaduoBim iš Rusų imperi
jos, o mūsų pagalbos ieškojo Viet
namo ir Puerto Rico centrai.

Mums, lietuviams, svarbiau
sias tikslas buvo įvesti kiek gali
ma stipresne rezoliuciją dėl 
Lietuvos. Pasitarę su PEN klubo 
generaliniu sekretorium Alex- 
andre Blokh, mes su Romualdu ir 

mu, bandydama palaužti Lietu
vos žmonių apsisprendimą būti 
laisvais ir nepriklausomais savo 
atkurtos valstybės piliečiais. 
Maskvos diktatoriai nori bet ko
kiom priemonėm palaužti pačios 
Lietuvos sielą ir valią. Palaužti ir 
vėl grąžinti melą į kasdienį 
gyvenimą, į kūrybą. Mes žinome, 
kad to nebus: tikime savo tauta, 
savo laisvai išrinktaisiais jos 
atstovais, tikime nepalaužiamu 
savo žemės ir jos žmonių ryžtu 
gyventi ir kurti laisvėje.

Tokiame tad istorijos ir 
laikotarpio fone, tokioje likimo 
lūžtvėje, atidaromas šis pirma- 
sai toks išeivijoje Lietuvių dailės 
muziejus. Jo Chicaga, jo mūsų 

Regina nusprendėm, kad reikia 
kreiptis į rusų delegaciją, kuriai 
vadovavo Evgeny Evtušenko. Jis 
ne tik sutiko parašyti „poetinį” 
tekstą (žr. rezoliuciją), bet ir 
prikalbinti Amerikos delegacįją 
prie jos prisidėti. Šitaip PEN 
klubas pirmą kartą surado for
mulę Rusijos (Sovietų Sąjungos 
PEN klubo nėra) ir Amerikos 
bendradarbiavimui Lietuvos 
reikalu. Evtušenko dešimt kartų 
perrašė rezoliuciją ir vis duodavo 
mums patikrinti, kol galų gale 
buvo priimtina ir suprantama. 
Apie 30 centrų pasirašė tą 
rezoliuciją ir balsavimo metu 
buvo ji priimta vienbalsiai. Teko 
nemažai ginčytis su rusų poetu, 
rašančiu ispanų kalba, kurią jis 
visai neblogai pramoko Che 
Guevara laikais Bolivijoje. Pagal 
jį, jam nėra jokios abejonės, kad 
Lietuva bus nepriklausoma, to 
nori rusų tauta.

Antrąją rezoliuciją pasiūlė 
Norvegijos PEN centras, kurią 
asamblėja irgi vienbalsiai priėmė 
kaip skandinavų vieneto siūlomą 
— danų, suomių, švedų ir norve
gų. Didelį palankumą mums pa

išeivija, jo pagaliau ir Lietuva 
seniai laukė. Todėl ši diena neei
linė mūsų benamių buityje; ir 
daugelio ryžtu ir darbu atsiekta- 
sai rezultatas vertas gražiausiais 
žodžiais išsakytinos padėkos bei 
pagyrimo.

Ir gera, ir džiugu, kad šio 
muziejaus pirmoji paroda skirta 
dailininko Vytauto Igno kūri
niams. Įvairiopa prasme ji sim
bolinė. Čia, Lemonte, į pirmąsias 
lietuvių naujakuriu, dažnai pačių 
rankomis pastatytas sodybas rin
kosi menininkai, rašytojai ir lie
tuviškojo meno mylėtojai. Viena 
iš tokių sodybų buvo Mariaus 
Katiliškio, į kurią rinkomės ne 
tiktai iš Chicagos, bet ir visų pa
saulio pakraščių. Dažnas svečias 
čia buvo ir šios parodos autorius. 
Jo tapybos darbų teberandame ne 
tiktai Katiliškių namuose. Tie 
darbai savo dvasia ir išsakymu 
labai giminingi šiandieninei Igno 
kūrybai, nes Igno grafika ir ta
pyba nesikaitaliojo pagal laiko 
madas ir paklausą. Igno kūri
niuose tebėra toji pati giliai ir 
neatskiriamai įsišaknijusi vien
kartinė žmogiškos dalios inter
pretacija, paveldėta iš dar 
vaikystėje žiūrėtų ir pražiūrėtų 
liaudies skulptūrų, drožinių ir 
tapinių mažose bažnytkaimių 
koplyčiose ir koplytėlėse, kryž
kelių rūpintojėliuose ir liūdnose 
laidotuvinėse raudose ir giesmė
se. Tasai Igno kūrybinis pasaulis 
todėl toks vaikiškai giedras ir 
kartu toks sielvartingai skurdus, 
toks pakilus ir kartu be galo me
lancholiškas. Ir visa tai tarsi su
sieja per visą Igno grafikos bei 
tapybos kūrybą nusidriekiantis 
lengvas, kartais vos pastebimas, 
šypsnys. Todėl dailininko Igno 
kūriniai šiandien taip labai tinka 

rodė norvegų delegacija ir vi
sokiais būdais ieškojo kaip mums 
padėti. Hans Butenschon pažadė
jo atsiųsti Lietuvių PEN centrui 
visą sunkvežimį labai reikalingb 
popieriaus, kurį bandys pravežti 
pro Lenkijos sieną. Jeigu tai 
pavyks, tai jie žadėjo dar daugiau 
to popieriaus parūpinti visai Lie
tuvai. Taip pat labai miela lietu
viams pasirodė antra Norvegijos 
delegatė, Aase-Marie Nesse, kuri 
Lietuvos delegaciją gausiai ap
dovanojo. Per šitiek metų daly
vavus PEN klubo kongresuose, 
pirmą kartą mes pajutome, kad 
rašytojai mus gerbia ir stengiasi 
padėti, kaip išmano. Šiuo momen
tu Lankauskas dalyvauja Norve
gijos rašytojų konferencijoje, o 
panašių pakvietimų gavome iš 
Graikijos, Katalonijos, Kolumbi
jos ir kitur.

Per dvejus metus iš vargingo 
egzilų PEN centro Lietuvos cen
tras yra pasidaręs svarbus ir 
prasmingas.

Pasaulio rašytojai labai pasi
gedo lietuvių literatūros vertimų 
pavyzdžių. Jie labai būtų norėję 

Lietuvių PEN centro pirmininkas Romualdas Lankauskas (Vilnius) ir Lietuvių 
PEN centro narys Stasys Goštautas (JAV) PEN klubo kongrese Madeiroje.

šių neeilinių patalpų atidarymui. 
Jų giliai išsakytas savos žemės ir 
savųjų žmonių tapatiškumas nė
ra vien tiktai tematinis, ikono
grafinis, bet iš esmės savo žemę 
ir žmogų mylinčio, pažįstančio ir 
išpažįstančio dailininko kūrybi
nis inkaras. Lietuva Ignui yra, 
kaip ir kadaise mūsų nežinomo- 
miems dievdirbiams ir liaudies 
kūrėjams, svarbiausias ir nepa
mainomas kūrybos šaltinis. Jis 
toks nuolat trykštantis ir gyvy
bingas, neišsemiamas ir įvairia- 
prasmis, kad jo užtenka visam 
laikui, visiems iš jo atsigaivi
nantiems. Nenuostabu todėl, kad 
talentingiausios mūsų Nepri
klausomybės laikų jaunosios kar
tos kūrėjų buvo semtasi iš tų pa
čių gelmių ir ištakų. Charakte
ringa, kad visi jie, kaip ir Ignas, 
liko originalūs, esmiškai saviti, 
nepakartojami savo tematiniu 
traktavimu ir kūrinių įformi
nimu.

Vytauto Igno kūriniuose, ypač 
šios parodos tapybinėse kompo
zicijose, yra visa Lietuva: jos 
žmonės, jos tvariniai, jos gamta, 
jos maldaženkliai, pietos, rūpin
tojėliai, betgi ir Praamžiaus bei 
Perkūno laikų mitų atšvaitai: 
šventieji vandenys, šventosios 
ugnys ir girių bei lygumų dvasios 
ir dvasia. Ir visa sulydyta į vieną, 
išradingais kompoziciniais deri
niais ir permatomu, tobulu kolo
ritu pasižyminti, kūrybinį pasi
sakymą. Katakombų žuvis čia 
plaukia epochų vandenimis šalia 
šiek tiek šelmiškai traktuoto 
autoportreto, sūriųjų vandenų 
betgi brolio žvejo, žūklautojo, 
kurį tebemasina ir gelmių gyvū
nija, ir nepažabojama vandenyno 
stichija. Ir, kaip pats šių kūrinių 
koloritas, beveik akvareliškai 
persišviečiantis mišria technika 
labai vykęs tų tapinių trakta
vimas, panašiai perkelta į šiuos 

turėti lietuvių rašytojų vertimus 
į anglų, vokiečių, prancūzų, 
ispanų kalbas. Tiesiog nesupran
tama, kad per tiek metų mums 
gyvenant tarptautinėj plotmėj, 
neįstengėme profesionaliai išleis
ti nors vieną ar dvi prozos ir poe
zijos antologijas tomis kalbomis. 
Kaip gerai būtų, jei į ateinantį 
kongresą Viennoje (1991 m. lap
kričio mėn. 3-9 d.) galėtume nusi
vežti lietuvių rašytojų antologijas 
vokiečių ir anglų kalbomis. Tai 
ne tik galima, bet būtina. Ką 
buvo išleidusi Manyland Books, 
Stepo Zobarsko vargo leidyklėlė, 
paseno, nes vertimus kas penkio
lika metų reikia atnaujinti.

Šiuo metu Lietuvos PEN cent
ras turi 35 narius Vilniuje (pir
mininkas — Romualdas Lankaus
kas) ir 18 narių Kanadoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
(du garbės nariai: Stasys Sant
varas ir a.a. Antanas Gustaitis) 
su Algirdu Landsbergiu priešaky. 
Lietuvių PEN centrui, JAV 
skyriui, labai reikia daugiau 
narių ir paramos išlaikyti Vil
niaus skyrių. Vilniaus skyrius 
žada leisti biuletenį apie klubo 
veiklą ir jo narius lietuvių ir 
anglų kalbomis, kuris galėtų 
pasidaryti svarbia tarptautinės 
komunikacijos priemone tarp Lie
tuvos ir viso pasaulio rašytojų.

kūrinius tokia pat nekaltai švie
si, beveik vaiko, nuostaba. Iš 
tokio pirmykščio santykio su pa
sauliu ir žmogumi gimsta kūry
binis pasaulis ir jo išsakymas žo
džiais, spalvom, garsais.

Kadaise jaunystėje Ignas, šalia 
savo charakteringųjų grafikos 
kūrinių, kurie šiandien taip ver
tinami ne tiktai išeivijoje, bet ir 
ypač Lietuvoje, jau tapė drobes, 
kuriose buvo vaizduojama gana 
niūri ir grasi, ir skaudi vienišo, 
užguito ir po pasaulį vaikomo 
žmogaus dalia. Iš tų figūrinių 
kompozicijų, kurios būdavo daž
niausiai sąmoningai tamsaus ir 
slegiančio kolorito, žvelgė į mus 
mūsų pačių benamiškoji dalia. 
Tačiau nebuvo tuose kūriniuose 
nei patetiško sentimentalumo, nei 
prikištinės didaktikos.

Šiandieniniuose Igno tapybos 
kūriniuose, sukurtuose, kaip 
minėta, giedra, beveik per

Atidaromas Lietuvių dailės muziejus Lemonte šių metų gegužės 5 dieną: (U kairėj) Lietuvos konsulas Chicagoje 
Vaclovas Kleiza, poetas Henrikas Nagys, Dalia Šlenienė ir dr. Gediminas Balukes. Jono Tamulaičio nuotrauka

Tarptautinio PEN klubo 
rezoliucija dėl Baltijos šalių 

nepriklausomybės
(Pasiūlyta Rusų bei JAV centrų ir vienbalsiai PEN 

kongreso Madeiroje priimta 1990 m. gegužės mėn. 11 d.)

55-asis Pasaulinis Tarptautinio 
PEN klubo kongresas reiškia gilų 
susirūpinimą dėl dabartinės 
nerimą keliančios padėties Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. Jeigu 
visą žmoniją mes laikome vienu 
mažu kaimeliu, tai reiškia, jog 
pavojinga konfrontacijos liepsna 
lengvai galėtų persimesti nuo 
vieno stogo prie kito, padegdama 
viską — kultūrą ir literatūrą taip 
pat. Vadovaudamiesi PEN klubo 
principais, mes įsitikinę, jog visos 
tautos turi pilną teisę į apsis
prendimą ir nepriklausomybę. 
Šios Baltijos šalys buvo aneksuo
tos Stalino tironijos metu. Bet 
tirono karstas galėtų tapti laisvės 
lopšiu: ir patiems rusams, ir lie
tuviams, latviams, estams, ir vi
soms kitoms tautoms, kurios taip 
pat kentėjo po geležine dikta
toriaus letena, stebimos budrios 
Didžiojo Brolio akies.

Priešiškumo kupinas kaimynų, 
gyvenančių bendrame žmonįjos 
kaimelyje, atsiskyrimas, nepa
kantūs, nualinantys barniai, ašt
rūs pareiškimai ir sankcijos vie
toj dialogo — tai beviltiška juoda 
duobė, kuri, galimas daiktas, 
visiems laikams prarytų ne tik 

Tarptautinio PEN klubo 
rezoliucija dėl padėties 

Baltijos šalyse
(Pasiūlyta danų, švedų, suomių bei norvegų PEN centrų 
ir vienbalsiai PEN kongreso Madeiroje priimta 1990 m. 

gegužės mėn. 10 d.)
Tarptautinio PEN klubo — vie

nintelės pasaulyje tarptautinės 
rašytojų organizacijos — nariai, 
1990 m. gegužės mėn. 6-13 d. 
susirinkę į 55-ąjį kongresą 
Madeiroje, reiškia susirūpinimą 
trimis Baltįjos šalimis, o ypač
įtempta padėtimi Lietuvoje.

Tarptautinis PEN klubas vi
suomet pasisakė už Baltijos tautų 
kultūrinį identitetą ir teisę į 
žodžio laisvę, ką patvirtina ir 
nepriklausomų PEN centrų Esti
joje ir Latvįjoje gyvavimas nuo 
pat mūsų organizacijos susikūri
mo, o taip pat ir naujo Lietuvių 
PEN centro įsteigimas.

Sunerimęs dėl karinės jėgos pa
naudojimo, okupuojant lietuviškų 
laikraščių spaustuves, kišimosi į 

matoma spalvų gama, tačiau 
tebėra tasai pats dailininkas, 
ieškąs būdų išsakyti tos pačios 
žemės, to paties likimo žmogaus 
svajones ir sielą. Juose ir vėl toji 
pati Lietuva, kuria jis nuolat gy
vena, kurią jis su tokia meile 
rado 1971 metais, grįžęs valan
dėlei namo į savo vienintelius 
tikruosius namus, į jo taip 
laukusį Vilnių. Toji pati jo gim
toji žemė jį pasitiko: nemirtinga, 

besivaidijančius kaimynus, bet ir 
visas kitas niekuo dėtas mūsų 
kaimelio trobeles.

Draugiškas atsiskyrimas, pa
remtas tarpusavio supratimu ir 
pagarba, yra vienintelė galimybė 
potencialiai dvasinei vienybei, 
žmogaus teisei ir žmogiškajam 
orumui, laiduojantiems ne pri
verstinę, bet savanorišką part
nerystę kultūros, literatūros ir 
visose kitose abipusio bendra
darbiavimo srityse. Su viltimi 
mes kreipiamės į konfliktuo
jančias puses nenuilstamai 
ieškoti lankstaus humaniško 
sprendimo, kuris sėkmingai su
jungtų Lietuvos, Latvijos, Estijos 
nepriklausomybės pripažinimą ir 
sykiu užtikrintų jų teritorijose 
gyvenančių tautinių mažumų 
teises. Mums suprantama ekono
minė būtinybė rasti būdą dalin
tis turtu tarp Tarybų Sąjungos ir 
šių nepriklausomų respublikų. 
Bet mes tikimės, kad šios kaimy
nystėje gyvenančios tautos ir in
dividualiai, ir kartu broliškai 
puoselės savo svarbiausią tautinį 
turtą — kiekvienos tautos nepri
klausomybę ir laisvę, savo kultū
ros lobius, tarp jų ir literatūrą.

jų darbą, o taip pat dėl popieriaus 
ir spaustuvės dažų tiekimo suvar
žymų ir dėl trukdymų nušviesti 
įvykius pasaulio spaudoje, Tarp
tautinis PEN klubas kreipiasi į 
tarybinę vyriausybę, raginda
mas nutraukti bet kokį kėši-
nimąsi į žodžio laisvę Lietuvoje, 
o taip pat Estijoje ir Latvijoje.

Mes giliai įsitikinę, kad tiktai 
atmosfera, kurioje įmanomas 
laisvas ir nesuvaržytas keiti
masis informacija ir idėjomis, gali 
atvesti į demokratišką ir taikingą 
pasaulį. Todėl mes su pagarba 
kreipiamės į prezidentą Gorba
čiovą ir raginame jį užtikrinti 
demokratinius procesus Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje.

amžina, kurios niekados neatsi
žadėjome, kurios niekad nepamir- 
šome, kuria gyvenome ir tebegy
vename dienom ir naktim, dabar, 
po Kovo vienuoliktosios, kai eina
me Lietuvos skausmų ir kančios 
kryžiaus kelius, tą savo nesibai
giančią „via dolorosa” kas 
valandą, teisingiau, kas minutę, 
su kiekvienu įkvėpimu ir iškvė
pimu.

(Nukelta į 4 psl.)
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Kylanti laisvėn Tauta, 
Tau širdies jo akordų malda

Kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas Bostone

Atėjo laikas mokslo Įstaigai

STASYS LIEPAS

Autorinis, ypač dar kurio tebe
gyvenančių mūsų išeiviškųjų 
kompozitorių, koncertas mūsuose 
yra, sakyčiau, jei ne unikalus, tai 
bent jau labai retas kultūrinis 
fenomenas. Tokia nekasdieninė 
muzikinė šventė bostoniečiams 
buvo šių metų gegužės 6 dieną 
Piliečių klubo didžiojoj auditorijoj 
Lietuvių Bendruomenės Bostono 
apylinkės rengtas mūsų nenuils
tančio muzikos veterano kompo
zitoriaus Jeronimo Kačinsko kū
rinių koncertas.

Po 20 metų profesoriavimo Bos
tono Berklee muzikos kolegijoje 
1986 metais išėjęs į pensiją kaip 
kompozicijos profesorius emeri
tas, Jeronimas Kačinskas toli 
gražu dar ir šiandien nepoilsiau
ja. Reikia tiesiog stebėtis nė kiek 
metų naštos neprislegiamo 
kompozitoriaus neišsenkama 
energija tiek kovos už būvį plot
mėje, tiek jo kūrybinių ieškojimų 
dvasiniuose skrydžiuose. Sekma
dieninio parapijos vargonininko 
pareigos su bažnytinio chorelio 
paruošos rūpesčiais bei kart
kartėmis solistiniais sušvytėji- 
mais, ne reti pianistiniai pasi
rodymai ar akompaniatoriaus, ar 
kamerinio ansamblio dalyvio 
rolėje, gausi profesinė korespon
dencija su Lietuvos muzikų eili- 
tu — tai tik dalis jo savaitinės 
darbotvarkės, kurioje didžiąusias 
vaidmuo — tiek įdedamų pastan
gų, pašvenčiamo laiko, tiek tam 
skiriamos meilės atžvilgiu — vis 
dėlto tenka jo numylėtos mu
zikinės kompozicijos darbui.

Lietuvoje su atlydžio laiko
tarpiu prasidėjus mūsų išeiviš
kųjų kompozitorių reabilitacijai, 
nuo to laiko daugybė jo kameri
nių, simfoninių, chorinių, solinių 
kūrinių nuaidėjo Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Šiaulių ir daug 
kitų Lietuvos miestų koncer
tinėse salėse atskirais autoriniais 
koncertais ar sporadiniais įsi
terpimais. Gal iš dalies ir šitai di
džiai sėkmingai muzikinei pažin
čiai įtaugaujant, Jeronimas 
Kačinskas 1989 metais buvo iš
rinktas Lietuvos kompozitorių 
sąjungos garbės nariu.

Šis autorinis Jeronimo Kačins
ko kūrybos koncertas Bostone yra 
jau iš eilės trečias. Prisimenu, 
antrąjį tokį koncertą mes, bosto
niečiai, turėjome 1988 metų 
gruodžio mėnesį taipogi čia, toj 
pačioj salėj. Bet, Viešpatie, mano, 
kaip baisiai skyrėsi aname kon
certe klausytojus gaubusi 
psichologinė atmosfera nuo 
šiandieninės! Ano koncerto anuo
met klausėmės gal tik kaip smal
sūs, reiklūs pramogautojai, o 
šiandien mūsų tautą slegian- 
čiame skausmingame jos tarptau
tinės padėties netikrume, ties ja 
grėsmingai pakibus sovietiniam 
Damoklo kardui, Kačinsko muzi
kinės godos mūsų demoralizuoton 
dvasion sunkėsi, kaip koks ją 
stiprinantis eliksyras.

Šį koncertą realizuoti nebuvo 
taip lengva. Jeronimui Kačinskui 
reikėjo įveikti ne vieną didesnių 
kliūčių. Taip, pavyzdžiui, dėl 
iškilusių Berklee muzikos kole
gijos chorui sunkumų laiku sure
petuoti daugiau numatytų 
Kačinsko veikalų lietuvių kalba 
teko į normalų koncerto laiką 
įterpti ir pasaulinių kompozitorių 
— Dvorak’o ir Mozart’o — du kū
rinius. Tatai, žinoma, koncerto 
nesumenkino, o tik paįvairino.

Tad šį koncertą ir atidarė 
pirmasis tų dviejų įtarpų: Anto- 
nin Dvorak’o Trio smuikui (Amos 
Lavvrence), violončelei (Molly 
Kadarauch) ir fortepijonui (Jero
nimas Kačinskas) pirmoji dalis. 
Ji ir techniškai, ir stilistiškai 
praskambėjo be priekaištų, iš 

karto suteikdama puikią meninę 
atestaciją visai kameristų 
trijulei.

Po iškilmingai praskambėjusio 
Dvorak’o ta pati kamerinė trijulė, 
kurios abu stygininkai yra New 
England konservatorijos auklė
tiniai, programoje atliko labai 
dinamišką, su lakia fortepijono 
partija, 1989 metais Kačinsko 
sukurtą dviejų dalių Trio No. 4 
(Adagio, Moderato). Naudojant iš 
įvairių muzikinių sistemų pasi
rinktas stilistines priemones, 
kompozitoriaus modernaus 
atspalvio absoliutinė muzika 
darosi gyva bei efektinga, įgauna 
kažkokį įdomų dvasinį pro- 
gramizmą. Šį veikalą publika su
tiko karštais aplodismentais.

Smuikininkas Amos Lavvrence 
ir violončeliste Molly Kadarauch 
vėliau programoje dar vieną 
kartą pasirodė, vėl su dideliu 
pasisekimu atlikdami dar vieno 
Kačinsko kamerinio kūrinio 
premjerą — Duo smuikui ir 
violončelei (Lento, Sostenuto, 
Agitato). Čia ir vėl teko gėrėtis, 
kaip sunkiame uždavinyje su 
tembriškai panašiais dviem sty
giniais kompozitorius sugebėjo iš
gauti kaskadą gražių ritminių 
bei melodinių efektų ir nuo- 
taikinio įvairumo.

Pirmuoju savo išėjimu solistas 
Benediktas Povilavičius (bosas), 
paties kompozitoriaus akompa
nuojamas, atliko neseniai liau
dies dainų tpkstams Kačinsko 
parašyto trijų dainų ciklo prem
jerą. Tai graudi „Oi Dievuliau 
mano”, idiliška „Skrida bitela” ir 
mandriai „zabijacka” „Aš turė
jau brolužėlį”. Šios dainos pa
rašytos labai artimu liaudiškai 
dvasiai stiliumi. Čia solistas savo 
vokalinį uždavinį atliko lengvai, 
be jokių sunkumų.

Antrajame išėjime solistas pasi
rodė jau su ilgesniu ir sudėtinges
niu kūriniu — „Išjos sūnus” 
(1987). įkvėptas iš viduramžių 
užsilikusio mūsų liaudies dainos 
teksto apie kare žuvusį sūnų, 
Kačinskas jį labai įdomiai atkū
rė dramatiškai išgyventom quasi 
mūsų liaudies raudų imitacijom 
ir nuolatiniu priegiesmio „do- 
mento” kartojimu. Tai giliai, in
tuityviai mūsų liaudiškąją dvasią 
atspindintis veikalas. Gražiai 
koncerte atliktas, jis idealiai tiko 
šioje jautrioje besisielojančių da
bartinėmis Lietuvos nelaimėmis 
lietuvių išeivių psichologinėje at
mosferoje. Tik gaila, kad, grei
čiausiai vengiant per didelių 
išlaidų, šįkart pasitenkinta vien 
tik fortepijonine palyda, atsi
sakant premjeroje parodyto 
puikaus programinio pučiamųjų 
(trys valtornos ir fleita) fono.

Solistas Bronius Povilavičius 
visą savo šį kartą liaudiškąją, 
didelį emocinį potencialą kau
piančią programą atliko jautriai 
ir įtikinančiai. Jo balso skambe
sys buvo minkštas, kvėpavimas 
drausmingas. Auditorija jį pri
ėmė šiltai ir nuoširdžiai. Beje, 
anksčiau ar vėliau ateityj jam gal 
bus naudingas ir toks patarimas. 
Vokalistui einant senyn ir jo 
balsiniam padargui neišven
giamai kuklėjant, šitą pasyvą 
jam reikėtų rekompensuoti kitu 
aktyvu — nuolatiniu interpreta
cijos tobulėjimu. O gal tatai tik 
didžiųjų talentų privilegija?

Jeronimo Kačinsko, kaip solis
to akompaniatoriaus ir kame
rinių tercetų dalyvio, skambi
nimas šiame koncerte buvo iš
skirtinai kruopštaus pasiruo
šimo, labai švarus ir pakiliai 
dinamiškas.

Šį retą koncertą užbaigė ir 
triukšmingu pasisekimu apvai
nikavo jo pagrindinė atrakcija — 
didžiulis, rafinuotai muzikalus, 
niuansuotai skambus Bostono 
Berklee muzikos kolegijos

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis „Vasara”, II, 1907

VASARIŠKOS
Kazys Bradūnas

AKMENĖLIO GYVASTIS

Į akmenėlio patalą — i žemę
Atgulkim, saule užsiklodami,
Ir plakančią visatos širdį ramią 
Sapnuokim nepabusdami.

O kai padangė — begalinės lubos
Jau prisilies pirmos žvaigždės,
Tai tik lapelis nušalnotos guobos
Į mūs atgniaužtą delną nuplazdės...

Bet saulė vėl pakyla atsiklojus
Ir velkasi suknia šviesia,
Ir akmenėlio gyvastis — nekaltas rojus 
Susipina su vasaros dvasia.

RYTAS TĖVIŠKĖS KIEME

Aukščiausiam sodo medy paukštis,
Dar nematytas niekada.
Kokiu vardu i ji man šauktis!...
Saulėtekio jau valanda —

l kiemą motina išeina.
Sūpuoja paukšti lapija.
Ar motinos, ar paukščio dainą
Išgirsiu saulės burnoje?...

Ir suskamba namų tarmė
Kaip didelio gyvenimo gelmė.

ELEGIJOS

ATSIMINIMAI

Atsiminime —-
Mažas vaiduoklėli,
Iš tų senųjų kaimo kapinių,
Atbėgęs su manim pažaist gaudynėm 
Vaikystės paskutini vakarą...

Atsiminimai,
O atsiminimai —
Brangūs gyvenimo vaiduokliai
Iš didelio pasaulio pakelių,
Iš kryžkelių,
Net iš eilėraščių.
Nebėkit,
Nepalikit vienut vieno.
Susėskim dar
Už neobliuoto stalo
Raugintos duonos
Saulės vakarienei.

■ VIS LABIAU

Labiau vis kalbina gamta,
Kartais lyg motinos žodžiu.
Todėl tebūna ji šventa.
Per amžių amžius ją girdžiu.

Saulelė šildo... Vėl palis
Ant žemės klonių ir kalnų.
Ir mano didelė dalis — 
Maža dulkelė pelenų.

studentų mišrus choras, diri
guojamas profesorės Anne 
Peckham. Su klasikiniu grakš
tumu atlikęs W. A. Mozart’o 
„Justum deduxit Dominum”, sce
niškai apšilęs choras padainavo 
Jeronimo Kačinsko „Jau saulutė 
leidžias” (1987). Šitoji Stasio 
Santvaro mūsų kompozitoriui pa
dainuota autentiška liaudies 
melodija, paskum jojo meniškai 
išplėtota bei apipavidalinta, 
slepia savyje kažkokį pastorališ
kai mistišką žavesį. Tas žavesys 
tryško ypač iš dangiškai giedro, 
tonališkai švarutėliai gryno 
pianissimo fono ir šioje dainoje 
nuostabiai geros choro dikcijos. 
Tiesiog neįtikėtina, kad ši besi
baigianti piano ženklu daina 
galėjo sukelti klausytojuose bene 
daugiausia entuziazmo net ligi 

šauksmų bravo!
Visas šis autorinis Jeronimo 

Kačinsko kūrybos koncertas buvo 
užsklęstas „Lietuvos takeliais” 
(Jurgio Baltrušaičio žodžiai). Tai, 
palyginti, ilgas, bet savotiškai 
įdomus savo kompozicinio išvys
tymo logika chorinis veikalas, 
kurį dėl jo komplikuotumo a.a. 
profesorius Juozas Žilevičius 
buvo pavadinęs chorine simfoni
ja. Šiai paskutinei dainai nu
aidėjus, niuansine skale nuo ga
lingo fortissimo iki slaptingo 
pianissimo beveik virtuoziškai 
dainavusiam Berklee muzikos 
kolegijos chorui su jauna bei ga
bia dirigente prof. Anne Peckham 
priešaky ir scenon iškviestam šio 
koncerto kaltininkui profesoriui 
Jeronimui Kačinskui buvo sukel
tos audringos, ilgai trukusios ova

cijos. Spontaniškai atsistojusi 
kompozicijos profesoriui emeritui 
pagerbti, jas kėlė visa entuziazmo 
pagauta klausytojų auditorija. Jo 
kūrybinės dvasios atsiskleidime 
ji čia stipriai pajuto gyvąją kryžių 
ir rūpintojėlių Lietuvą...

Ir man tada jausminėje egzalta
cijoje rodėsi, jog entuziastinga šio 
renginio lietuvių auditorija, 
dvasia jungdamasi su dėl laisvės 
sunkiai besigrumiančia ir tądien 
Motinos dieną švenčiančia mūsų 
tauta, šiam gražiam kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertui savo širdžių 
gilumoje kartu su manimi skyrė 
šitokią bendrą dedikaciją:

Skubanti, kylanti laisvėn
Tauta,

Tau išeivio kūrėjo štai godos, 
Tau širdies jo akordų malda!

(Atkelta iš 1 psl.)

rektorius, prelatas Algimantas 
Bartkus, yra išmintingas šeimi
ninkas. Nūdien Šv. Kazimiero 
kolegija tarnauja, ne tik padė
dama jaunuoliams ir kunigams 
susikurti platų religinį pasaulė
vaizdį, bet ir rūpinasi tautiečiais, 
kurie dėl sąlygų Lietuvoje yra 
tapę Europos benamiais. Ir tam 
reikia lėšų. Mums yra būdinga 
rūpintis vieni kitais. Buvusieji 
Šv. Kazimiero kolegijos auklė
tiniai yra nūdien pajėgūs būti 
„išmintingais šeimininkais” ir 
telkti stipendijas. Esu vienas iš 
auklėtinių, didžiuojuosi išmoksli
nimu, kurį gavau Gregorianumo 
universitete ir Biblikume. Tikiu, 
kad daugelis auklėtinių giliai 
vertina Romoje išsiugdytą pa
saulėvaizdį ir noi padėti jaunajai 
kunigijos kartai praturtėti 
Mieste, kuriame Tautų apaštalas 
Paulius „skelbė Dievo karalystę 
ir drąsiai mokė apie Jėzų Kristų” 
(Apd 28:31).

Bet viską saugok, atmintie...
(Tęsinys iš praėjusio 

šeštadienio)
(Praėjusią savaitę pastebėjom, 

kad visada, kai žmogaus protas ir 
jausmai susitinka su be galo 
nuožmia realybe — kaip mūsų 
šimtmečio žmonių kentėjimais, 
žmogus pradeda svyruoti: gal ne 
tik žudikai ir kankintojai kalti, 
bet ir jų aukos — už kokius nors 
savo nuopuolius. Pabrėžėme, kad 
žydiškasis-krikščioniškasis šv. 
Raštas nedviprasmiškai žvelgia į 
šią abejonę: baisaus žmonių 
kentėjimo istorijos eigoje ne
galima jokiu būdu pateisinti.)

Tačiau šis konfliktas reiškiasi 
ne vien tarp šv. Rašto tikėjimo ir 
mitinių religijų, bet tam tikra 
prasme yra konfliktas pačioje 
mūsų žydiškojo-krikščioniškojo 
tikėjimo šerdyje. Kai kurie 
Izraelio pranašai Babilono tremtį 
ir pirmosios Jeruzalės šventyklos 
sunaikinimą aiškino kaip Dievo 
bausmę vaikams dėl tėvų nuo
dėmių. Tačiau ši retribucijos - 
atpildo teologinė teorija rizikuo
ja susilpninti praeities kentėjimų 
atminimą. Yra ir kitų balsų, kon- 
trapunktiškų ankstesniesiems — 
pavyzdžiui, pranašo Jeremijo: 
„Štai ateina dienos, sako Vieš
pats, kada jie nebesakys .Tėvai 
valgė rūgščias vynuoges, ir vaikų 
dantys atšipo’. Bet kiekvienas 
mirs dėl savo paties nuodėmių; 
kiekvienam žmogui, valgiusiam 
rūgščias vynuoges, atšips dan
tys”. Dar stipresnis yra Jobo kny
gos autoriaus balsas, kuris ak
muo po akmens išardo dievotą re
tribucijos ir teodicėjos teologijos 
statybą.

Ne vienas skaitytojas pagalvos, 
kokiu būdu šis teologinis disputas 
rišasi su mūsų pareiga atsiminti 
mūsų tautos žmonių kentėjimus? 
Šitaip: kada nekaltų aukų skun
das nebėra užglostomas pateisi
nančiais argumentais, šis nuogas 
skundas yra sugrąžinamas į 
nieko kito kaip gryno šauksmo 
areną. Atgaivinama dramatiška 
kaita, grindžianti Psalmių kny
gas — nuo raudos iki Dievo gar
binimo ir nuo garbinimo atgal į 
raudą. Praėjusių metų Birželio 
įvykių minėjimo Lietuvoje kon
tekste šį judesį išreiškė „Gedulo 
ir vilties” dienų sąvoka. Kai at
pildo teorija padaro aukas ir jų 
žudikus vienodai kaltus, rauda 
atskleidžia žudikus kaip žudikus 
ir aukas kaip aukas. Tada mes 
minime aukas kaip tai, kas jos iš 
tikrųjų yra — būtent raudos 
nešėjai, kurių joks aiškinimas 
negalės sumenkinti.

Ar yra įmanoma, kad skundas, 
aiškinimais neišsemtas, sustotų 
klausti: „Kodėl mano tauta? 
Kodėl mano tėvai? Kodėl mano 
vaikas?” Ar šitas šauksmas, todėl 
kad jis taip žmogiškas, nėra kar
tu ir tikrovės klausinėjimas? Ir ar 
blogio klausinėjimas nėra kartu 
protestas, jeigu ne kaltinimas, —

Finansinė parama Šv. Kazi
miero kolegijai yra būtina. Išei
vijos fondai — JAV, Kanados, 
Australijos ir kt. — turėtų 
nelaukti prašymo, bet teirautis 
pas kolegijos rektorių prela
tą Algimantą Bartkų, kokios 
paramos reikia mūsų švyturiui 
Romoje. Pavieniai aukotojai savo 
auką gali perduoti per parapijas, 
per Lietuvių katalikų religinės 
šalpos įstaigą Nevv Yorke arba 
siųsti tiesiog rektoriaus vardu: 
Mons. Algimantas Bartkus, Via 
Casalmonferrato 20, Roma, Italy. 
Kviečiu buvusius auklėtinius 
susisiekti su prel. Antanu Jonu
šu, Šv. Kazimiero kolegijos eko
nomu, dėl stipendijų telkimo klie
rikams ir kunigams. Pratur
tinkime tautini Sąjūdį jėga 
sąjūdžio, kurį pradėjo Jėzus 
Kristus!

Kun. Antanas Rubšys 
Manhattan College

ne žmonių iš Dievo pusės, bet 
Dievo iš žmonių? Juk Viešpaties 
ir jo tautos sandora reiškė ir 
Dievo teismą žmonėms. Ar ta pati 
sandora įgalina ir bylą apsukti? 
Prisiminsime, kaip atvirai su 
šiuo klausimu rungiasi Lietuvos 
Nepriklausomybės dainius, Si
biro tremtinys Antanas Miškinis 
savo vėlesnėje poezijoje. Tačiau 
jokiu būdu tų išlikusiųjų, kuriuos 
jų skausmas ir pyktis atvedė į šią 
baisią kovą — primenančią Jokū
bo rietynes su angelu — negalima 
laikyti netikinčiais. Tas, kuris 
Dievą kaltina, yra daug mažiau 
bedievis negu tas, kuriam Dievas 
nesvarbu. Toks kaltinimas gal iš 
tikrųjų išreiški? vilties ne
kantrumą, kurio prototipas yra 
Psalmisto skundas: „Kaip ilgai, 
o Viešpatie!”. I Dievą tikime, 
nežiūrint blogio, greičiau negu, 
kad tikime į Jį, norėdami, kad 
blogis būtų išaiškintas. Blogis — 
neteisingas, neužpelnytas ken
tėjimas — visada lieka, kas jis 
yra, ir lieka tai, kas neturėtų 
būti.

Pradžioje svarstėme, ar Mozės 
iššūkis savo tautai atsiminti, su
rištas su Dievo dovana Izraeliui 
— apreiškimu per šventąsias kny
gas ir išvedimu „iš Egipto, iš ne
laisvės namų”, bei mūsų šventas 
prisiminimas visų šio šimtmečio 
aukų, o ypač mūsų savųjų, yra 
radikaliai skirtingos atminties 
išraiškos. Reikia sakyti, kad ne. 
Rauda tiek pat reikalauja atmi
nimo, kiek palaimingi įvykiai. 
Prisimename savuosius kanki
nius kalėjimuose, Rainių miške
lyje, kruvinus kelius tesėjusius 
„Vorkutoj, Karagandoj, Kolymoj, 
/ Norilske, Uchtoj, Solikamske, 
Intoj,/ Mordovijos miškuos ir taip 
toliau” ir klausomės, kaip išliku
sieji apsako „baisią odisėją” (pa
gal Antano Miškinio „Vakarė 
žvaigždė”). Jų prisiminimas yra 
tuo šventesnis, jeigu kartu išpa
žįstame, kad Dievas, praeityje 
kaip ir dabar mūsų tautą lai
minęs laisvės proveržiais, nėra 
kentėjimo šaltinis, bet autorius 
įsakymo: „Nežudyk”.

Jeigu įsitikiname, jog šv. Rašto 
požiūriu vienintelė teisinga 
laikysena mūsų brangiųjų 
asmenų kančios ir mirties 
atžvilgiu yra jų atminimas, tai 
jau svarbus poveikis mūsų sąmo
nei, tačiau dar lieka klausimas: 
ar neturėtų tas atminimas įgau
ti ir visuomeninę išraišką, nes, 
pavyzdžiui, savo nukankintų, Si
bire numarintų brolių ir seserų, 
tėvų ir vaikų atžvilgiu liūdime ne 
pavieniai jų giminės, o visa mūsų 
tauta? Tokiai tautinei atminimo 
išraiškai prasmingą pradžią yra 
davusi Lietuva, praėjusiais 
metais paskelbusi ir įvykdžiusi 
Birželio keturioliktosios — 
„Gedulo ir vilties” dienos apei
gas. O kaip toliau? Per visus il- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Vilniaus Jaunimo teatras jau pakeliui Pasitikime rytoj Rašytojo Jono Minelgos netekus

Birželio 16 dieną su Jaunimo 
teatro meno vadove Rūta Vana
gaite Vilniuje kalbėjosi Raimun
das M. Lapas, radijo laidos 
„Žemė L” (WPNA 1490 AM, Oak 
Park, Illinois) vedėjas. Artėjant 
Jaunimo teatro spektakliams 
Chicagos Tarptautiniame teatro 
festivalyje, manome, kad šis 
interviu bus jdomus ir mūsų skai
tytojams.

— Chicagos žmonės kiek susi
rūpinę: ar Jaunimo teatras išvis 
atvyks? Norėtume užtikrinti, kad 
tikrai taip. Taigi — kada, kokiu 
maršrutu?

— Sunku buvo gauti bilietus — 
reikėjo per Maskvą. Gavom juos 
paskutinę minutę. Tiksliau 
tariant, štai jau dvi valandos, kai 
turim juos rankose. Dabar jau 
99% tikim, kad išskrisim. Skri
sim maršrutu Maskva-New Yor- 
kas, pirmieji penki žmonės 
birželio 23, visa likusi trupė — 
birželio 24 dieną. O Jonines tur
būt švęsime lėktuve.

— Kas pirmieji atvyksta?
— Režisierius Eimuntas Nek

rošius, scenografas, aš pati ir du 
žmonės iš techninio personalo pa
ruošti viską pirmajam spektak
liui.

— Iki New Yorko Aeroflotu, o 
toliau?

— Pagrindinė trupė, daly
vaujanti Nekrošiaus spektakliuo
se, paskutinį kartą vaidina liepos 
1, ir liepos 3 išvyksta atgal i 
Lietuvą, o dalis trupės su Žemai
tės „Trijų mylimų” spektakliu 
pasilieka dar maždaug dešimt 
dienų — jie važinės po lietuviškas 
kolonijas Amerikoje. Spektaklis 
bus vaidinamas Detroite, Cle
velande, New Yorke ir Chicagoje.

— Kas suruošė šias gastroles?
— Šiuo metu „Trijų mylimų” 

spektakliu, jo gastrolėm rūpinasi 
„Margučio” radijo programos ve
dėjas Petras Petrutis Chicagoje, 
ir tikime, kad jis mylės mūsų 
aktorius ir rūpinsis jais iki galo.

— Kodėl būtent šis spektaklis?
— „Trys mylimos” Lietuvoje 

labai populiarios, žiūrovai eina i 
jas po kelis kartus. Tai gero lygio 
komedija. Iš lietuviškos drama
turgijos pastatymų šis spektaklis 
mėgiamiausias ir ilgiausiai 
einantis mūsų teatre.

— Ar buvo sunku gauti vizas iš 
JAV?

— Vizas turime gauti pirma
dienį (birželio 18 dieną). Ameri
kos ambasadoje mums pasakė, 
kad jokių sunkumų neturėtų 
būti. Su bilietais buvo sunku — 
kiek kartų beužsakėme, visada 
ateidavo neigiamas atsakymas. 
Ir tik ypatingų pastangų dėka 
mes juos gavom. Beje, Aeroflotas 
pareikalavo dalį sumos mokėti 
doleriais.

— Kas tas išlaidas padengia?

Scena i* Vilniaus Jaunimo teatro spektaklio „Trys mylimos”: aktoriai Irena 
Kriauzaitė, Vanda Marčinskaitė, Kristina Kazlauskaitė ir Gediminas Girdvainis. 
Šią Žemaitės dviejų dalių komediją Jaunimo teatras vaidins Jaunimo centre, 
Chicagoje, liepos 3 ir 4 dieną.

Stanislovo Kairio nuotrauka

Scena iš Vilniaus Jaunimo teatro spektaklio „Ilga kaip šimtmečiai diena", kuris ateinančią savaitę bus statomas Chica
gos Tarptautiniame teatro festivalyje.

— Chicagos Tarptautinis teat
ro festivalis.

— Įdomu, kiek jaunimiečių at
vyksta i Chicagą?

— 40 žmonių. Dar penki, nei 
prieš dvejus metus.

— Kaip vyksta repeticijos, pasi
ruošimas festivaliui?

— Šie spektakliai vaidinami 
jau seniai. Dabar bandome juos 
šiek tiek pritaikyti amerikiečių 
publikai. Nekrošius ir aktoriai 
bando priartinti spektaklius prie 
amerikietiško teatrinio suvo
kimo: kiek jie yra pajutę, čia lė
tas ritmas, kitas aštrumas, lėtas 
humoro suvokimas. Bandome tai 
pakoreguoti. „Trys mylimos”, ku
rios mūsų teatre skamba žemai
tiškai, čia bus vaidinamos litera
tūrine lietuvių kalba.

—- Teko girdėti, kad šiomis die
nomis Jaunimo teatras dar gast
roliuoja Kaune.

— Gastrolės baigiasi, šiandien 
(birželio 16 dieną) kaip tik pasku
tinis spektaklis — „Duokiškis”.

— Gal sulauksim kokių staig
menų iš Jaunimo teatro Chica
goje?

— Mes tikėjomės, kad galėsim 
jums staigmenų paruošt, bet... 
atrodo, kad didelių staigmenų ne
bus. Nebent tiems, kurie nėra 
matę šių spektaklių, bus staig
mena jų meninis lygis ir tai, 
kokių viršūnių gali pasiekti lie
tuviai aktoriai.

— ,.Karalius Lyras” buvo labai 
išgarsintas. Gaila, kad jo nepa- 
matysim.

— Tikiu, kad vis tiek ir mes, ir 
jūs pamatysim tą „Karalių 
Lyrą”. Šekspyras tokia gigantiš
ka uola — pradėjus dirbti, viskas 

atrodo lengviau, o kuo toliau į miš
ką, kaip sakoma, tuo daugiau me
džių. Visi, kas statė „Lyrą”, ėjo 

. į jį po keletą metų — nes tai kaip 
jūra, kaip aukštas kalnas, į kurį 
užkopt režisieriui metų ar net 
dvejų nepakanka. Bet aš tikiu, 
kad tas projektas bus įgyvendin
tas. Tai daug daugiau, negu 
Nekrošius iki šiol yra ką nors 
daręs.

— Kokie ateities planai? Kas po 
Ch icagos?

—- Po Chicagos teatras mėnesį 
atostogaus, o paskui, rugpjūčio 16 
dieną, pradedam naują sezoną ir 
kimbam į darbus, į naujus pa
statymus. Mes kaip tik atidarėm 
Mažąją sceną Jaunimo teatre, ir 
norim duoti labai jauniems reži
sieriams, jauniems aktoriams 
pasireikšti. Na ir — tai vyksta 
visoj Lietuvoj — teatras pradeda 
pereiti prie naujos struktūros, 
prie visame pasaulyje vyraujan
čios sutarčių sistemos. Tai mus 
lenkia labiau į komercinę pusę,

Bet viską saugok, 
atmintie...
(Atkelta iš 3 psl.) 

gus metus nuo antrosios Sovietų 
okupacijos ir mes išeivijoje esame 
ruošę Birželio įvykių minėjimus, 
kurių metu prasmingai karto
jome tuos 1940-1941 metų 
birželio mėnesių įvykius sau 
patiems. Bet penkiasdešimčiai 
metų praėjus, nelaimingai ir tie 
mūsų minėjimai pradėjo tapti 
trafaretais.

Ką turėtumėm toliau daryti? 
Atsižadėti tų minėjimų negalime 
ir neturime teisės. Bet juos ir 
toliau vykdyti tokia pačia forma, 
reiškia pavojų juos subanalinti. 
Dvejų metų tarpo Lietuvos atgi
mimo šviesoje galbūt ir mes galė
tumėm keisti savo tautos kančių 
apvaikščiojimo būdą. Jeigu 
anksčiau visi šie mūsų minėjimai 
vykdavo viešose salėse pagal tra
dicinį formatą — paskaita ir 
meninė dalis, ar nevertėtų mums 
dabar tiesiogiai atsikreipti į 
mūsų Sibiro tremtinių patirtį, 
išpasakotą jau daugelyje čia ir 
Lietuvoje išleistų knygų? Gal 
prasmingiausia būtų Birželio 
įvykius minėti, suruošiant reli
ginę vigiliją — su šv. mišiomis už 
mirusius ir kentėjusius, su litur
giniais skaitymais iš jų atsimi
nimų ir mūsų nuoširdžia malda 
už visus žuvusius dėl Lietuvos, ir 
už Lietuvos laimingą ateitį. O 
užuot ruošę tuos įprastinius mi
nėjimus, galėtumėm turėti litera
tūrinius vakarus ar popietes, 
kurių metu būtų skaitomi (ir mes 
jų klausytumėmės) išlikusiųjų 
Sibire gyvų poezija ir jų pasakoji
mai apie jų patirtį Sibiro tremty
je. Šitaip reikalavimas, kad mes 
niekada neužmirštumėm, ką jie 
pergyveno, kaip jie kentėjo ir 
mirė, būtų įkūnytas mūsų tau-

Viktoro Baženovo nuotrauka 

bet teatras, koks jis buvo, šiame 
intensyviame gyvenime išsilaiky
ti negali — jis turi keistis.

— Ačiū už pokalbi. Nekantriai 
laukiam Jaunimo teatro Ameriko
je, o tuo tarpu — gero vėjo!

Raimundas M. Lapas (viduryje), radijo programos „Žemė L” vedėjas, su 
Chicagos Tarptautinio teatro festivalio organizatoriais Jane ir Bernard Sahlins.

Liūnės Sutemos ir Henriko
Nagio poezijos popietė

Sekmadienį, šių metų gegužės 
6 dieną, į Lietuvių dailės muziejų 
Lemonte susirinko būrelis po
ezijos mėgėjų. Apžiūrėję išstatytą 
dailininko Vytauto Igno dailės 
darbų parodą ir kitas parodas, su
ruoštas Lietuvių dailės muziejaus 
atidarymo proga, susėdo pasi
klausyti poetų, brolio ir se
sers, Henriko Nagio ir Liūnės 
Sutemos. Pirmas skaitė Henrikas 
Nagys — eilėraščius iš savo 
naujausio poezijos ciklo „Vilniaus 
pavasaris”. Klausytojai nuošir
džiai ir šiltai priėmė poeto 
naujausią kūrybą. Po to išėjo 
Liūne Sutema. Išgirdome eilėraš
čius iš rinkinio Vendeta ir iš 
poetės naujo ciklo „Graffiti”.

Pabaigai vėl skaitė Henrikas 
Nagys, šį kartą jau žinomus savo 
kūrinius, kaip „Budapešto bala
dė”. Popietei užsibaigus, poetams 
įteikė gėlių puokštes Jūra Anta
naitytė. Svečiai ilgai ir šiltai plo
jo, lyg prašydami, kad popietė 
prasitęstų dar ilgiau. Reta ir 
maloni proga buvo girdėti abu 
šiuos išeivijos poetus, kartu skai
tant savo kūrybą.

Agnė Katiliškytė

tos kasmetinėse jos tragedijos 
apeigose.

Dar vienas siūlymas — kiekvie
na lietuviška šeima išeivijoje 
turėtų turėti savo nuosavybėje 
mūsų dailininko Kęstučio 
Zapkaus šiais metais sukurtą 
plakatą: „Why Lithuania Can’t 
Wait to Be Free”, su širdį 
veriančiais vaizdais iš 1940-1941 
metų. Be abejo, tai plakatas, 
kurio negalima, įrėminus, pasi
kabinti namu salone — tokios stip-

Jaunimo teatrą

Chicagos Tarptautinio teatro 
festivalio rengėjų komiteto 
atstovė Mary Pat Sullivan trečia
dienį, birželio 20 dieną, pranešė 
mums, jog Aeroflotas patvirtino 
Jaunimo teatro kelionės rezerva
cijas, kartu atsiųsdama ir kopiją 
Aerofloto pranešimo (jame Aero
flotas taip pat pakvituoja iš 
festivalio rengėjų gautus 10,000 
JAV dolerių už jaunimiečių kelio
nę ir atsiprašo už savo delsimą, 
teatro narių kelionę sutvarkant).

Jaunimo teatro trupės nariai į 
Chicagą atvyksta rytojaus dienos 
vakarą, sekmadienį, birželio 24 
dieną, 7:48 vai. vak., į O’Hare 
aerouostą American Airlines 
#377 skrydžiu iš New Yorko. 
Festivalio rengėjai prašo ir ska
tina čikagiečius lietuvius nuvykti 
į O’Hare mūsiškio Jaunimo teat
ro narių pasitikti.

*
(Primename, jog Vilniaus Jau

nimo teatro spektakliai „Kvadra
tas” ir „Ilga kaip šimtmečiai 
diena” Chicagos Tarptautiniame 
teatro festivalyje bus statomi nuo 
birželio 26 iki liepos 1 dienos 
Blackstone Theatre, Chicagos 
miesto centre. Informacijos 
gaunamos ir bilietai užsisakomi 
telefonu 312-644-FEST.)

Poetai Liunė Sutema ir Henrikas Nagys dailininko Vytauto Igno darbų parodoje, Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, 
Illinois, kur šių metų gegužės 6 dienų 1____.___ _ ___ __ _ _ __
kūrybą.

muziejaus atidarymo proga vykusioje jų abiejų poezijos popietėje jie skaitė savo

rios širdies žmonių turbūt ne
būtų labai daug. Tačiau galimąjį 
susukus laikyti savo namų kny
gų lentynoje — ir birželio 14-15 
dienomis nusiimti ir jį pastudijuo
ti, o svarbiausia parodyti jį savo 
vaikams bei vaikaičiams. Turime 
mes saugoti savo atmintyje tą nei 
žmogaus protu, nei religinėmis 
sąvokomis aprėpiamą mūsų tau
tos žmonių kančią. Tai irgi yra 
mūsų praeitis, iš kurios turime 
semti stiprybe. (a. U.)

Krikščionims liūdniausią die
ną, Didįjį Penktadienį, šių metų 
balandžio 13, Chicagoje mirė vai
kams poezijos kūrėjas ir humo
ristas Jonas Minelga. Liūdi visi, 
kas bent rankoj turėjo ir paskaitė 
jo eilėraščių, skirtų jaunam skai
tytojui. Tokio sklandumo ir leng
vumo, žaismingumo yra pasiekę 
nedaug kas. Jį drąsiai galima sta
tytis šalia Vytės Nemunėlio ir 
Leonardo Žitkevičiaus. Minelga 
išleido tris dailiai iliustruotas 
knygas vaikams: Labas rytas, vo
vere (1964, dailininkas — Kazys 
Veselka), Kiškio pyragai (1973, 
dailininkė — Vanda Aleknienė) 
ir Žiogas muzikantas (1982, 
dailininkė — Diana Kizlauskie
nė). Ketvirtą rinkinį buvo paruo
šęs, bet leisti nesutiko, atidėliojo. 
Daug jo eilėraštukų vaikams 
spausdinta Draugo „Tėvynės 
žvaigždutėje”, Eglutėje ir kitur. 
Stovykliniais laikais Vokietijoje 
spausdino Žiburiuose, Žings
niuose. Pradėjo spausdinti dar 
1930 metais Lietuvoje vaikų laik
raštėliuose Žvaigždutėje, Kregž
dutėje, Saulutėje.

Vaikams rašyti, ypač eiliuoti, 
sunkiau negu suaugusiems. Rei
kia įeiti į vaikų pasaulį, juos 
sudominti, užburti, bet ne morali
zuoti, mokyti, diktuoti. Minelga 
kaip tik gerai suprato, ko vaikas 
nori, kuo domisi. Jis kalba ir apie 
tėvynę, tautines šventes, bet be 
patoso, pamokslų. Rašo apie 
matomą aplinką — draugus, 
paukščius, medžius, atostogas, 
keliones, jiems pažįstamus in
dėnus, astronautus, sportininkus. 
Mini Lietuvos vietovardžius, 
upes, kalnelius, Dievulį. Pranas 
Naujokaitis Lietuvių literatūros 
istorijos IV tome rašo: „Svar
biausia, kad J. Minelga moka įsi
gyventi į vaikų pasaulį, pasida
ryti jų draugu, prakalbėti jų 
kalba. Jis net kreipiasi į ma
žuosius skaitytojus bičiuliškai Ei 
vyruti...; ei broliuk...; ei drau
guži”. Į lengvas daineles įsipina... 
ant kalvos ošiančios liepos, kle
gantys upeliai, pušynėliai, sodai 
sodeliai, berželiai, tvoros ir 
žiogeliai smuikininkai. Visa taip 
lengva, gražu, sklandžiai plau
kia, kad savaime kyla noras dai
nuoti, o kojos pradeda žengti

Pati Lietuva rodosi...

(Atkelta iš 2 psl.)

Igno kūryba yra daugiausia to
ji kryžių ir rūpintojėlių ža
liuojanti ir žydinti, tačiau ir 
speigračių naktis kenčianti, ko
vojanti, nepalaužiama Lietuva, 
kurios sielą randame jos vaikų 
dainose, drobėse, žodžiuose. Jos 
niekas negali iš mūsų atimti, 
niekas jos negali nužudyti, nes ji

Jonas Minelga (1914-1990)

eilėraščio ritmu:
Kinku-linku dirvonėliu
Link namų
Giedrių, Rūtų, Antanėlių 
Mylimų.

Gal dar kas nežino, kad Mi
nelga buvo ir humoristas, sa
tyrikas. Tai irgi sunkus menas. 
Yra mėginančių eiliuotai pajuo
kauti, ką nors linksmo pasakyti, 
bet dažnai tas juokas arklinis. 
Tik gaila, kad humoristinių eilių 
Minelga nėra išleidęs, o jų pri
rašęs daug; jas surinkus, susi
darytų didokas rinkinys. Prisi
dengęs keliais slapyvardžiais, hu- 
moristiką spausdino periodikoj, 
daugiausia Draugo „Spygliuose 
ir dygliuose”.

Šviesaus atminimo Jonas Mi
nelga buvo kilęs iš Preikapių 
kaimo, Pernaravos parapijos ir 
valsčiaus, Kėdainių apskrities. 
Gimęs, Lietuvių enciklopedijos 
žiniomis, 1917 metų rugpjūčio 6 
dieną, bet iš tikrųjų buvo trejais 
metais senesnis, vadinas, gimė 
1914 metais. Buvo labai užsi
daręs, tylus, retai kur rodėsi, 
keletą metų negalavo, o pasku
tiniuoju metu sunkiai sirgo, 
kažkodėl buvo užmirštas beveik 
visų. Jį lankė, slaugė ir padėjo tik 
keletas ištikimų draugų. Laidotu
vėmis pasirūpino šauliai.

O kaip sunku bus rasti, užau
ginti, kas vėl galėtų taip taikliai 
prakalbėti į jauną skaitytoją jam 
patrauklia kalba, kaip dainuo
damas kalbėjo Jonas Minelga.

Č.G.

liks amžiams lūpose, širdyse, 
akyse, liks visų jos kūrėjų kūry
boje, nes tai yra nemirtingas 
mūsų žemės, mūsų Lietuvos lo
bis, jos savastis, buitis, būtis ir 
siela.

Todėl ši diena nepaprasta. 
Todėl šios patalpos tokios 
brangios. Todėl ši dailininko 
Vytauto Igno paroda tokia artima 
mums, tokia brangi. Pati Lietuva 
rodosi ir kalba mums, o mes tik
tai atverkime akis, ausis ir širdį.
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