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Klouno arija
Laimingi kraitai, kurie turi išmin
tingus vadus. Tokių kraštų tarpe —
Lietuva. Tą galėjome pąjusti taip
neseniai, jo viešnagės metu
Chicago’je geriau susipažinę su
Vytautu Landsbergiu. Gyvenome dvi
savaites pakiliom širdim. Džiaugė
mės Landsbergio buvimu su mumis,
dalyvavome koncertuose, operoje,
poezijos dienoje, gėrėjomės dainų
švente. Net ir didžiausi ne laiku užėję
karščiai nesutrukdė susirinkti tūks
tantinei miniai j Maria High School
salę ir tikrai šiltai atsisveikinti
Lietuvos operos dainininkus ir
orkestrų. Tas dvi karštas savaites
Chicago’je aidėjo lietuviškos su
tartinės — daug dirbome, daug
džiaugėmės.
Buvo negalima tikėtis, kad pakili
tų dviejų savaičių nuotaika galėtų il
gai tęstis. Šią savaitę išgirdome kitas
muzikines temas iš Rytų. Buvo
orkestruojama Sovietų Sąjungos
valdovo Gorbačiovo kelionė j Oslo
miestą Nobelio Taikos premijai atsi
imti. Toji kelionė turėjo įvykti 1990
metų gruodžio mėnesio pradžioje, bet
Gorbačiovas tuo metu buvo per daug
užsiėmęs būsimą smurtą Lietuvoje
planuodamas ir dėl to kelionę i Oslo
turėjo atidėti. Jam ar jo patarėjams
atrodė tikslu Lietuvą ir šios kelionės
išvakarėse prisiminti. Kariniai

daliniai užėmė Vilniaus geležinkelio
stoti ir aerouostą. Desantininkai su
automatiniais ginklais rankose pra
dėjo tikrinti dokumentus tų, kurie ėjo
i Lietuvos parlamento rūmus. Tai
veiksmai, kurie priminė pasauliui,
kas dėjosi sausio pradžioje tame
pačiame Vilniuje, ruošiantis
nužudyti keturiolika neginkluotų
žmonių baisiąją sausio tryliktosios
naktį.
Kad dar būtų aiškiau visam pasau
liui, kokios'čia melodijos iš Maskvos
niūniuojamos, tuo pačiu Gorbačiovo
kelionės išvakarių metu paskelbtas
Sovietų Sąjungos prokuroro raportas
apie sausio tryliktosios žudynes. Pasi
rodo, kad tą tamsią naktį į beginklius
lietuvius šaudė ne desantininkai, o
kiti lietuviai nuo namų stogų. Taip
pat užsienio žurnalistai tik sapne sap
navo tankus, kurie žmonių kūnus
triuškino. Žmonės pasirodo žuvo au
tomobilių avarijose. Na, o jei ką nors
tankas pervažiavo, tai dėl to, kad
greta stovintieji nelaimingąjį po
tanku pastūmė. Kraujo ištroškę lietu
viai nacionalistai tokiu būdu tik
ieškoję kankinių.
Tokia akiplėšiška melagystė Gor
bačiovo kelionės į Oslo išvakarėse
tikrai keistai nuteikė Maskvoje esan
čius užsienio žurnalistus. Savo

(Nukelta į 2 psl.)

Nors įvairaus masto dainų
šventės Amerikoje buvo rengia
mos jau nuo 1915 metų, sekant
pastaraisiais laikais nusisto
vėjusia tradicija, šiemet įvykusi
Septintoji dainų šventė yra skai
čiuojama nuo Pirmosios jungtinės
JAV ir Kanados chorų dainų
šventės, surengtos 1956 m. liepos
1 d. taip pat Chicago’je. Taigi jau
turime net daugiau kaip 35 metų
tradicįją.
Septintoji dainų šventė įvyko
gegužės 26 dieną University of IIlinois at Chicago paviljone, talpi
nančiame per 6,000 klausytojų,
kurio beveik visos vietos buvo
užpildytos. Šventėje dalyvavo
apie 900 programos dalyvių:
daugiau negu 500 dainininkų,
gal 200 vaikų, apię 200-250 tau
tinių šokių šokėjų ir apie 50
orkestrantų (tikslesnių skaičių
niekur nepavyko gauti). Šventėje
dirigavo vienuolika dirigentų.
Daugelis dainų buvo atlikta su iš
Vilniaus atvykusio Lietuvos
operos ir baleto teatro orkestro
palyda.
Šventė pradėta vėliavų įnešimu
bei chorų eisena. Dainininkams
pasiruošus, šventės garbės diri
gentas Petras Armonas pravedė
JAV, Kanados ir Lietuvos him
nus, po kurių ėjo iš Lietuvos at
vykusio Česlovo Radžiūno diri
guojama Česlovo Sasnausko
Tautiška giesmė (Kur bėga
Šešupė) ir Jono Govėdo pravestas
Antano Vanagaičio Laisvės var
pas (Petro Vaičiūno žodžiai). Po
tokios įžangos šventę oficialiai
atidarė Šventės rengimo komi
teto pirmininkas Vaclovas
Momkus ir JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas dr. Antanas Raz
ma trumpomis kalbomis. Susi
rinkusius dar pasveikino JAV
senatorius iš Illinois Alan Dixon,
pažadėdamas stipriai remti
Lietuvos nepriklausomybės pa
stangas ir jos pripažinimą.
Šios šventės repertuaras buvo
parinktas komisijos, suside
dančios iš narių Algirdo Bielskaus, Jono Govėdo, Dariaus
Polikaičio, Fausto Strolios ir
Loretos Venclauskienės, pirmi
ninkaujant Ritai Kliorienei bei
Daliai Viskontienei. Kompozito
rius Vladas Jakubėnas dar 1971
metais yra spaudoje pažymėjęs,
kad repertuaro klausimai mūsų
švenčių rengėjams visada buvo
jautrūs ir susiję su griežtokais
nuomonių skirtumais. Vieni pa
geidauja rimtesnio, sudėtingesnio
repertuaro, kuris iškeltų mūsų
tautos chorinę kultūrą bei jos iš
raiškas su liaudiškais bei aukš
tesniojo meno elementais. Kiti
užsispyrusiai reikalauja vien
populiarių, lengvesnių dainų, tei
sindamiesi, kad mūsų chorai
kitokių nesugeba padainuoti ir
publika sudėtingesnių dainų ne
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mėgsta. Praeities dainų šventės
tačiau jau ne kartą įrodė, kad gabesniem dirigentam padirbėjus,
kiek sudėtingesni dalykai
dažniausiai sugeba geriau
patraukti klausytojų dėmesį ir
palieka žymiai gilesnį įspūdį,
kuris išlieka ilgam laikui ir
šventei praėjus.
Matyti, panašių tendencijų
pasireiškė ir šios šventės reper
tuaro parinkėjų tarpe. Šį kartą
atrodo ir vėl nugalėjo pastarųjų
dainų švenčių nuotaikos. Rezul
tatas — programon pakliuvo dau
giausia tautiniai relikviniai kū
riniai bei smulkesnės posminės
liaudies dainelės, kai kurios
harmonizuotos programoje var
dais nepažymėtų arba mūsuose
mažai girdėtų kompozitorių.
Mano nuomone, bent dešimt iš
40-ies šventėje atliktų dainų
vargu ar buvo vertos gaišinti
tūkstančių atlikėjų ir klausytojų
laikui. Vietoje jų mūsų chorai
tikriausiai būtų lengvai sugebėję
išmokti bent vieną kitą kiek
sudėtingesnį dalyką, kurie būtų
žymiai pakėlę šios šventės meni
nį lygį. Tokią nuomonę, atrodo,
patvirtino ir publika; po daugelio
dainų, net ir neblogai atliktų,
entuziastingo masinio plojimo
šventėje nedaug teko girdėti.
Neskaitant įvadinių bei bai
giamųjų tautinių dainų bei
himnų, originaliai sukurtų dainų
programoje buvo vos keletas;
Antano Vanagaičio populiaru
sis Vėjužėlis, Juozo Strolios
Parveski, Viešpatie (Pauliaus
Jurkaus žodžiai) ir Jurgio
Juozapaičio Klevų žydėjimas.
Nors dabar jau per vėlu sielotis,
bet gaila, kad nerasta progos šios
šventės repertuaro paskelbti iš
anksto spaudoje, nors jis buvo
ruošiamas daugiau negu dvejus
metus, ir neduota progos mūsų

įtakingesniems kompozitoriams
bei muzikams apie jį viešai
pasisakyti.
įdomus programos paįvairi
nimas buvo Dariaus Polikaičio
sukurta ir su jaunimo chorų bei
elektroninių instrumentų palyda
atlikta Bernardo Brazdžionio žo
džiams daina Aš čia gyva. Nors ši
įtaigi estradinio žanro daina savo
stiliumi bei interpretacija
gerokai išsiskyrė iš likusios pro
gramos, Dariaus garsiakalbiais
sustiprintas balsas ir jautriai
muzikalus dainavimas išjudino
kiek apatišką publiką ir daina
buvo priimta audringomis ovaci

e. s. i

jomis. Atrodo, kad Polikaičio pa
stangas įvertino ne vien jau
nimas, bet ir vyresnieji.
Dainų šventės didelę pro
gramos dalį sudarė tautiniai
šokiai bei vaikų dainos ir pan
tomima. Mes nuolatos ruošiame
atskiras tautinių šokių šventes,
tačiau ir dainų šventėse šokiams
skiriame daug laiko, nors ir paly
dint juos choro dainavimu. Betgi
reikia pripažinti, kad šioje
šventėje Nijolės Pupienės vado
vaujami šokėjai savo dalį atliko
gražiai ir disciplinuotai. Trys
stambesnieji šokiai (Audėjėlė,
Malūnėlis ir Suk, suk ratelį)

buvo gerai choreografuoti ir suor
ganizuoti. Šie šokiai smagiai pa
įvairino kiek vienodoką dainų
programą. Gaila, kad negalima
panašiai įvertinti ir jaunesniųjų
šokėjų atliktos pantomimos ketu
rioms liaudies dainoms (Du
gaideliai, Tarnavau pas poną, Oi
tu, strazde ir Vaikščiojau). Čia
nei Dalios Viskontienės diri
guojamas choro dainavimas, nei
stilizuotais gaideliais persirengę
tylūs vaidintojai didesnio įspū
džio nepadarė; lietuviškasis
„video” truko kiek per ilgai ir
praėjo blankokai. Balio Dvariono
(Nukelta į 2 psl.)
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Kertinė paraštė
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(Atkelta iš 1 psl.)
surėdyta liaudies daina-žaidimas
Kupolinis, pravestas Ritos Kliorienės, taip pat paliko mišrų
įspūdį.
Šventėje dirigavo Petras Ar
monas, Jonas Govėdas, Rita
Kliorienė, Raimundas Obalis,
Darius Polikaitis, Gediminas
Purlys, Česlovas Radžiūnas,
Viktoras Ralys, Emilija Saka
dolskienė, Faustas Strolia ir
Dalia Viskontienė. Palyginus su
praėjusiom dainų šventėm, šį
kartą naujumo įnešė net trejetas
moterų dirigenčių, kurios vado
vavo nemažai programos daliai.
Tokia dirigentų gausa, matyti,
atsirado, siekiant išvengti ambi
cingų nesusipratimų su di
desniaisiais dalyvaujančiais cho
rais, apeinant jų vadovus. Poli
tiniu atžvilgiu tai gal ir buvo tiks
linga, tačiau dirigentų gausumas
nepadėjo šventės meniniam
vieningumui. Dirigavusių tarpe
ryškiau išsiskyrė sugebėjimu
valdyti didelį ansamblį Gedi
minas Purlys, Lietuvos konser
vatorijos Klaipėdos fakultetų pe
dagogas, praėjusiais metais vado
vavęs Cleveland’o Čiurlionio an
sambliui. Jo be orkestro palydos
pravesti Antano Vanagaičio
Vėjužėlis ir Broniaus Jonušo
Kurteliai sulojo tapo iškiliausiais
šios šventės įnašais. Prie geriau
pavykusių dainų taip pat reikia
priskirti Dalios Viskontienės pra
vestas Jono Švedo Tykus buvo
vakarėlis bei Juliaus Gaidelio Pa
sėjau dobilą, Viktoro Ralio diri
guotą Liongino Abariaus Augo
bernelis ir Fausto Strolios atliktą
Juozo Strolios romantiškai
maldingą Parveski, Viešpatie.
Dalis programos buvo atlie
kama su orkestro akompani
mentu, kurį sudarė beveik
išimtinai Lietuvos operos ir
baleto teatro muzikai. Simfoninio
orkestro garsai suteikė šventei
orumo ir tiko prie giedotų himnų,
vienos kitos su originaliu
akompanimentu
parašytos
dainos (pvz., Antano Vanagaičio
Laisvės varpo, Juozo Strolios Par
veski, Viešpatie ir pan.) bei
tautinių šokių. Deja, liaudies
dainoms pačių chorvedžių
suorkestruota palyda nieko
nepridėjo, o priešingai — pakenkė
jų stiliui, pridengdama šiom
dainom charakteringą choro
balsų sąskambį. Aiškiausiu pa
vyzdžiu tam buvo keturios tipin
gai lietuviška dvasia K. V.
Banaičio harmonizuotos chorinės
dainos Oi žinau, žinau, Oi
motinėle, Anoj pusėj Dunojėlio, ir
Po aukštus kalnus vaikščiojau.

Jaunos choristės Septintojoje dainų šventėje.

Ne veltui geriausiai tą dieną
pavykusios dainos buvo atliktos
a capella (be pritarimo).
* * *
Apskritai, šią Septintąją dainų
šventę reikia laikyti sėmingu
mūsų tautiniu įvykiu, pade
monstravusiu išeivijos gyvas
tingumą ir aktyvumą šiais
besilaisvinančios Lietuvos vargų
laikais. Šventė sutraukė iš
daugelio JAV ir Kanados vie
tovių gausius tautiečių būrius ir
pabrėžė mūsų veiklą svetim
taučiams svečiams. Šventės pro
gramos vadovė, pragarsėjusi kino
aktorė Ann Jiliian (lietuvaitė Jū
ratė Nausėdaitė) sklandžia lietu
vių kalba ir angliškai gražiai pri
statinėjo programos eigą su pro
fesionalaus humoro įtarpais.
Vadovę reikia tikrai pagirti už jos
apdairumą, kada ji, matydama,
kad programa užsitęsia, mikliai
sugebėjo
sujungti
keletą
pranešimų į vieną ir negaišino
laiko tuščiomis mūsų tarpe
dažnai pasitaikančiomis kal
bomis. Prieš baigiant šventę,
energingasis šių metų Muzikos
šventės komiteto pirmininkas
Stasys Baras visiems padėkojo
trumpa ir tikslinga prakalbėle.
Šventės pabaigai Faustas Stro
lia dirigavo nuotaikingą Juozo
Strolios kūrinį Parveski, Viešpa
tie, Juozo Naujalio Lietuva
brangi ir savo paties sukurtą,
kadaise dabar jau apsenusiems
vaikams skirtą, Vytės Nemunėlio
žodžiams daina Grįšim, grįšim.
Ši dainų šventė, rodos, buvo pir
moji mūsų istorijoje, kurioje

Septintosios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės programos vedėja Ann
Jiliian (Jūratė Nausėdaitė) programos metu.
Jono Kuprio nuotrauka

nesugaudė Lietuviais esame mes
gimę.

Pabaigai dar reikia paminėti
50-ies puslapių šios šventės
leidinį, kuriame pastambintom
raidėm išrašytos rengimo ir
repertuaro komitetų vadovų bei
narių pavardės, lietuviška bei
angliška šventės programa,
orkestro narių sąrašas, 1956-83
metais vykusių dainų švenčių
dirigentų pavardės bei atvaizdai
ir... šios Muzikos šventės ge
radarių (aukotojų) sąrašai.
Likusieji puslapiai užpildyti įvai
riausiais skelbimais bei sveiki
nimais. Po tokio tautiniu bei
- kultūriniu atžvilgiu svaraus ren
ginio šventės programos dalyviai
bei ateities muzikologai veltui čia
ieškos dalyvavusių chorų ir šokių
grupių bent pavadinimų bei jų
vadovų pavardžių. O juk be jų
visų pastangų ir pasišventimo ši
šventė iš viso nebūtų įvykusi.

Jono Kuprio nuotrauka

Nauji leidiniai
• Aidai (1991 Nr. 1). Kultūros
žurnalas, leidžiamas keturis kartus per metus. Redaguoja Leonar
das Andriekus, OFM. Leidžia Tė
vai pranciškonai, 361 Highland
Boulevard, Brooklyn, NY 11207.
Metinė prenumerata — 20 dole
rių. Atskiras numeris — 5 doleriai.
Pirmasis Aidą žurnalo šių
metų numeris pradedamas sausio
13-osios žudynių Vilniuje atgar
siais. Išsamus Antano Dundzilos
straipsnis „Lietuva kelyje į
nepriklausomybe”
svarsto
Lietuvos tarptautinę padėtį nuo
1990 metų Kovo vienuoliktosios.
Rimvydas Šilbajoris žvelgia į
„Maironio: tautos dainiaus
asmenišką lyriką”. Spausdinama
poezijos, prozos, įvairiom temom
apybraižų ir straipsnių, recen
zuojama nemažai knygų, o taip
pat prisimenami pernai metų di
desnieji kultūriniai renginiai.

pranešimuose ne vienas akcentavo,
kad jie buvę Vilniuje tą sausio trylik
tosios naktį ir savo akimis matė
tankus, kurių vikšrai malė žmonių
kūnus. Prokuroro pranešimas — tai
sena, įkyri sovietiška dainelė, kuri
erzina ir dėl to, kad neturi galo.
Visam pasauliui šis pranešimas atro
do komiškas, išskyrus lietuviams.
Mums jis yra priminimas, kad mus
pasišovę valdyti Maskvos pikti mela
giai.
Ir vėl Lietuvos prezidentas Vytau
tas Landsbergis per radiją ir tele
viziją prašė Lietuvos žmones ginti
Lietuvos parlamentą. Ir vėl žmonės
bėgo prie parlamento pastato. Bėgo
į tamsią nežinią, į mirtį. Už dienos
viso pasaulio dienraščiuose buvo nuo
trauka labai susikaupusių lietuvių,
kurie susikibę rankomis stovi naktį
prieš Lietuvos parlamento rūmus,
daina juos gindami nuo naujo smur
to. Dienai išaušus, kariuomenės
daliniai atitraukti. Paaiškinta, kad
visas šitas subruzdimas buvo tik
dviejų dezertyrų paieška. O kaip Gor
bačiovas aiškino šį kariuomenės
žaidimą civilių nervais Vilniuje? At
sakydamas reporteriui Oslo mieste,
jis primygtinai teigė, kad čia neįvyko
nieko ypatingo. „Nemanau, kad kas
nors ten bandė ką nors daryti. Bet gal
kas galvojo: .Gorbačiovas keliauja į
Skandinavijos valstybes, tai duokime
jiems ką nors pagalvoti’ Jis nepa
aiškino, kas tie , jie”: skandinavai ar
lietuviai? Koks čia naujas galvojmas,
kuris leidžia nekaltu pokštu laikyti
grasinimą žmones žudyti? Kuo
pasikeitęs galvojimas nuo to, kuris
prieš penkiasdešimt metų vežė Lietu
vos žmones gyvulių vagonuose į
Sibirą? Geriausias Gorbačiovo
kelionę Skandinavijon simboli
zuojantis vaizdas: piktas Gorbačiovas
išeina po pasimatymo su Švedijos
ministru pirmininku Ingvar Carlsson
ir šaukia, kad Švedija kišasi į
Sąjungos vidaus reikalus. Pasirodo,
kad Carlsson pasakęs, jog Švedijos
vyriausybė ir Švedijos žmonės remia
Baltijos tautų apsisprendimo teisę.
Jau ir Švedija drįsta kištis ii Sovietų
Sąjungos vidaus reikalusl
Nelaimingos valstybės, kurių vadai
neišmintingi. Tokio vado portretą-šaržą mums pateikia dailininkas
Pranas Lapė. Tai pąjacas Mykolas

Septintojoje dainų šventėje — dalis tautinių šokių šokėjų; chorams diriguoja
Darius Polikaitis.
Jono Kuprio nuotrauka

Paskutinysis, nelaimingas Nobelio
Taikos premijos laureatas. Jei prieš
porą savaičių visur girdėjome
lietuviškas sutartines, tai šiomis
dienomis girdime kitokią dainą:
klouno ariją. Šiomis savaitėmis bai
giasi šaltasis karas. Sovietų Sąjunga
skelbia kapituliaciją (o gal bankrotą?)
Oslo miesto rotušėje. Naujasis galvo
jimas ir persitvarkymas per šešerius
didėjančio vargo metus priveda prie
desperatiško šauksmo Oslo rotušėje:
„Jūs turite Sąjungai padėti, nes
kitaip jums patiems bus blogai!”
Tuo tarpu pasaulio industrinės jė
gos, į kurias kreipiasi šis komiškas
elgeta, ar juokais, ar iš sumišimo rim
tai svarsto pagalbą siųsti. Ir kaip —

ar grynais? O gal su sąlygomis? Kaip
ten bebūtų, kaip visa tai pasibaigs,
mes galime būti laimingi savo lietu
viška sutartine. Šitos komiškos
operos pabaigoje, po klouno drama
tiškos mirties, choras tebelieka ant
scenos, ir pateikia istorijos
sprendimą. Net jei visas pasaulis
įtraukiamas į šią žalingą komediją,
mes galime likti blaivi ir laimingi.
Mūsų sutartinėje, mūsų vieningoje
dainoje, randame ir savo laisvę. Jei
ta daina parvedė mūsų Sibiro trem
tinius į Lietuvą, jei ji prižadino tautą
naujam atgimimui, tai ji palaikys
lietuvius ir šiomis pavojų ir didelių
pažadų dienomis.
a.v. U.

Moters paveikslas jaunųjų prozininkių kūryboje
EDITA NAZARAITĖ

„Vagos” leidykla 1990 metais
išleido dviejų jaunų prozininkių
antrąsias knygas. Išėjo Zitos
Čepaitės apysaka Sekmą
skausmą ir Astridos Petraitytės
apsakymų knygelė Mano me
muarai.

Šios dvi autorės turi nemažai
bendrų bruožų: yra beveik
bendraamžės; Zita Čepaitė su
savo pirma novelių knyga Atšvai
tas debiutavo 1986 metais, o pir
moji Astridos Petraitytės knyga
Apsimeskim, kad neskauda pasi
rodė 1982 metais. Naujuose kūri
niuose abi rašytojos vaizduoja
jaunos, šiuolaikinės moters pa
saulį.
Apysakoje „Sekmą skausmą”
Zita Čepaitė analizuoja nesėkmės
ištiktos merginos psichologinį
būvį gana izoliuotoje socialinėje
erdvėje. Apysakos herojė Elė atsikrausto į visų užmirštą užkampį
mokytojauti, dideliame mieste
palikusi sudužusią viltį įstoti į
universitetą, įsijungti į aka
deminį gyvenimą. Užuot to, Elė
atsiduria nesveikame tarybinės
mokyklos mikroklimate, kur
santykiai tarp žmonių paremti
baime, įtarimu, veidmainiavimu.
Tačiau apysakos herojės Elės
intelekto žlugdanti aplinka
neįveikia, ir herojės lūpomis
autorė dėsto aktualias šiuolai
kinės moters problemas:
„Sustabdyti moterų emancipa
ciją buvo neįmanoma, pernelyg
gaivališkas ir pakilus judėjimas,
tačiau visuomenė ir toliau
moterį, dabar jau emancipuotą,
laiko savo tarnaite, ir daro tai su
pasitenkinimu, nes palenkti iš
didų, nuovokų žmogų yra sma
giau negu paspirti kvailį ar
palaižūną. Moteris privalo už

viską jaustis atsakinga ir žinoti,
ne tik žinoti — pripažinti, kad
nuo jos niekas nepriklauso” (p.
271).
Prozininkės Zitos Čepaitės
apysakoje „Sekmą skausmą”
nėra daug veiksmo, autorė telkia
si ties vidiniu savo herojės
pasauliu ir analizuoja jos dvasinę
vienatvę. Tad knygoje ypač gau
su herojės išvedžiojimų, sampro
tavimų, monologų. Čepaitės mo
teris — introvertiška, pasyvi,
bet kupina maištingų minčių ir
pasidygėjimo supančia aplinka ir
jos neteisybėmis. Herojė tarsi
egzistuoja nuošalyje, stebėdama
ir narstydama po kauliuką

įvykius, sutiktus asmenis. Čepai
tės sukurtas moters prototipas
Elės paveiksle yra gal kiek sta
tiškas, gal pernelyg teoriškas.
Tuo tarpu prozininkės Astridos
Petraitytės naujoje knygoje Mano
memuarai, kurios centre — taip
pat moteris, apsakymų herojės
itin judrios, intriguojančios, pa
slaptingos. Petraitytės pasako
jimo stilius šmaikštus, ne
vengiantis ironijos, nors jos ap
sakymams taip pat būdinga rea
listinė pasakojimo maniera.
Apsakymo „Alergikė” veikėja
Audronė su vos sulaikoma ironi
ja apibūdina naujoviško patri
archato idilę:

charakteriai piešiami taikliais,
kiek impresionistiškais štrichais.
Veikėjų kalba žaižaruoja sąmoju,
intelektu, sarkastiška ironija ar
„Keliaujant pagal šį ritualinį ba reikšmingais nutylėjimais.
švenčių ratą iš namų į namus,
Abiems šioms prozininkėms, Če
visur šilti žvilgsniai tarsi per paitei ir Petraitytei, būdinga tai,
regimu kupolu apgaubdavo kad jų herojės moterys supranta
trijulę: atsidavusią motiną su savo vertę, o taip pat ir savo
rausvu, sveiku ir mąsliu kūdikiu silpnybes, tačiau iš gyvenimo
ant kelių, ir — kiek tolėliau, lyg daug nereikalauja, nešoka jo
tvirta, patikima siena, sauganti taisyti ar perdirbti, žodžiu, yra
nuo svetimo pasaulio negandų ir ganėtinai pasyvios, linkusios j
prijungianti tokį bejėgį ir ne savianalizę arba į susitaikymą su
reikšmingą jų, motinos ir vaiko, lemtimi, kurią retsykiais reikia
luitelį prie didžiulio, galingo ir priimti kaip nepavykusią
puošnaus giminės statinio — jis, komediją.
šeimos galva, globėjas ir mai
Astridos Petraitytės Mano
tintojas” („Alergikė”, pp. 87-88). memuarai ir Zitos Čepaitės
Astrida Petraitytė sugeba Sekmą skausmą knygos yra įdo
sukurti įdomią, kartais net mios naujos kregždės lietuviškos
kuriozišką situaciją, o moterų moteriškos prozos padangėje.

šventės choristų ir simfoninio orkestro iš Lietuvos vaizdas — diriguoja Emilija Sakadolskienė.
Jono Kuprio nuotrauka
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Iš Vienuoliktosios JAV LB Kultūros tarybos premijų šventės
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos vienuoliktoji
premįjų šventė įvyko Chicago’je šių metų gegužės 18 dieną. Čia
spausdinami šventę atidariusios JAV LB Kultūros tarybos pirmi
ninkės Dalios Kučėnienės ir šiemetinių laureatų — Kosto Ostrausko,
Alvydo Vasaičio, Algimanto Kezio, Vytauto Valiuko, Antano Juod
valkio ir Petro Viščinio šventės metu pasakyti (ar atsiųsti) žodžiai.
(Visos nuotraukos iš premįjų šventės — Donato Pečiūros, išskyrus
Kosto Ostrausko nuotrauką, kuri yra Jono Tamulaičio.)

Dalia Kučėnienė
(JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė)

Susirinkome šį vakarą pagerb
ti jus, brangūs laureatai: Algi
mantai Kezy, Antanai Juodvalkį,
Kostai Ostrauskai, Vytautai Va
liukai, Petrai Viščini ir Alvydai
Vasaiti. Jūsų hermetiškąją,
kuriamąją namų plotmę iškelia
me į pripažinimo erdvę.
Raidės, spalvos, mintys — vie
natvėje išnešiotos, subrandintos
— per jūsų disciplinuotą valią
bei kūrybinę prizmę išskyrė jus
į premijų lauką. Šio vakaro
premįjų atspindyje sveikiname,
džiaugiamės, didžiuojamės. De
šimties metų eigoje daugiau kaip
60 premijų liudija išeivijos kūry
bingumą bei kultūrinį saitą su
tautos savimone.
Sveikiname svečius iš Lietuvos.
Reikėjo mums išlaukti dešimtme
čius, kol sulaukėme šios istorinės
akimirkos, kai bendrais kūrybi
niais sparnais užpildome mums
skirtą laiką, skirtą erdvę, kai su
rėmę jėgas ir valią petys į petį
šiapus ir anapus Atlanto, jaučia
me ne tik dvasinį, bet ir savitą
individualini atramos tašką,
puoselėjant lietuviškąją kultūrą.
Puoselėjame vieni kituose kūry
binę inspiracįją.
Mūsų bendravimas neabejoti
nai atvers naujus giluminius
įvaizdžius, kurie atsispindės
raštuose, drobėse, poetinės visu
mos kontekBte. Kūrėjai tarsi
burtininkai pirmieji susitinka
svajonių, vizijų, kūrybos kelyje.
Neatsitiktinai susitinkame ir
mes čia ir dabar išeivijos kūrėjų
pagerbime. Sėdame prie bendro

(Literatūros premijos
laureatas)

Kai patyriau, jog mane ištiko
šioji premija, suglumau. O vėliau,
kai perskaičiau spaudoj, kad ji
paskirta „už viso gyvenimo kūry
binį įnašą”, visai pasimečiau: „už
viso gyvenimo”? Betgi mano
gyvenimas dar ne visas — esu te
begyvas. O gal jau ne? Pagaliau
gal tuo norėta mandagiai pa
sakyti: Še premiją — ir daugiau
nerašyk? Šiek tiek atsipeikėjęs, —
matyt, nepakankamai, — dar
kartą žvilgterėjau į tą tekstą — ir
vietoj „įnašą” kažkodėl per
skaičiau „naštą”. Dėl to, pagalvo
jau, nėra jokios abejonės.
Tačiau ne tai esmė.

Manau, neišduosiu jokios pa
slapties, taręs, jog drama yra ma
žiausiai skaitomas literatūros
žanraB. Tad ji ir mažiausiai
dėmesio susilaukia. Daug kam
drama išvis tėra tik scenarijus
spektakliui: girdi, dramą reikia
žiūrėt, o ne skaityti. Kolegos
Šekspyro žodžiais tariant, „the
play’s the thing”.
Taip tai taip, bet ir ne visai taip
— juk be žodžio, be teksto nėra
spektaklio, nėra ir teatro. Drama
I visų pirma — literatūra. (Ačiū
| Dievui.)
Taigi džiugu, kad šį kartą at
kreipta dėmesys ir į dramą. Tai
kur kas svarbiau, negu mano
asmeniškas pažymėjimas. Esu
tikras, ponia Drama maloniai
nustebinta. Tad ne tik savo, bet
ir jos vardu dėkoju.
Kostas

Šiais, kaip ir visais kitais, laikais
galioja tas pats receptas,
(Dailės premijos laureatas)
angliškai išreiškiamas posakiu
Atsimenu, kad maždaug tuo „right connections in the right
metu, kai pradėjau nešiotis foto places”. Neatsirėmę į draugus
kamerą savo laisvalaikio metu
(tai buvo labai jau seniai, daugiau
negu prieš 30 m.), Amerikos žurna
luose vyko karštos diskusijos apie
fotografijos vietą menų pakopose:
ar galima fotografiją laikyti tikru
menu, ar ne? Tuose žurnaluose
mėgdavau skaityti tik tuos
straipsnius, kurie tvirtindavo,
kad fotografįja turėtų būti priim
ta į menų kategoriją: ji turėtų
stovėti šalia grafikos, tapybos ir
kitų meninės išraiškos priemonių
kaip pilnateisė narė, o ne kaip
kokia žema tarnaitė. Toks
nusiteikimas man tada buvo
labai reikalingas. Smagu būdavo
bent pagalvoti, kad išėjęs
pasivaikščioti po vidurinės In
dianos kalnagūbrius (ten tada Algimantas Kezys
studįjavau) ir sau šaudydamas
pavasari {fražydusias gėlytes, (o kartais net į priešus), tik
vasaros vešlią gamtą, rudens nedaugelis meno kūrėjų, dar
ilguosius šešėlius ar žiemos jiems gyviems esant, tepajėgia
varveklius, kuriu šiokį tokį išnešti savo šedevrus iš apytam
meną. Mano pirmosios parodos sio rūsio ar tvankaus aukšto į
kataloge Algirdas Kurauskas dienos šviesą.
įrodinėjo tą patį. Cituoju: „Veng
Bičiulių remiamas pradėjau
dami doktrininių diskusijų, pada išleidinėti knygas. Gyvenimas
rykime prielaidą, kad fotografija taip susiklostė, kad keli mano
gali tapti net ir meno kūriniu (ma mokslo draugai, su kuriais
no pabraukta).
kadaise tryniau tos pačios klasės
Tais laikais visa tai reikėjo suolus, vėliau tapę didelių
įrodinėti, nes trūko atsivertėlių. leidyklų vedėjais, išspausdino
Tačiau pastarųjų greitai atsirado. vieną kitą mano fotografijų
Net ir man teko į jų sūkurį įsi seriją, niekad man neužsimin
terpti. Pačiais pirmaisiais mano dami, kad tie spausdiniai neša
fotografavimo metais — taip jau leidyklai nuostolį. Kiti mano
nusišypsojo laimė — buvau draugai, būdami geri krikščionys
pakviestas eksponuoti savo (turiu galvoje visų mūsų pažįs
autorinę parodą pačiame Chica- tamą Mykolą Morkūną), leidosi
go’s Meno institute. Šis institutas lengvai įtikinami, kad išspaus
tada dar neturėjo atskiros dinti kito neblogo krikščionio
fotografijų galerijos, o pats knygą (kad ir nedaugelio perka
fotografių skyrius glaudėsi prie mą) yra kilnu, moralu ir girtina.
grafikos ir estampų departamen
Ne paslaptis, kad ir šių metų
to. Ši paroda man, savamoksliui JAV Lietuvių Bendruomenės
ir pradžiokui, tik sekmadienio Kultūros tarybos skiriamą dailės
fotografuotojui, atrodė ne tik premiją laimėjau aš, tik savo
staigmena, bet stačiai neuž gerų draugų užtariamas. Tad
tarnauta privilegįja. Jutau didelį leiskite šia proga padėkoti
džiaugsmą, kad siekiant foto visiems geros širdies žmonėms,
grafijai „įsipilietinti” pripa kurie padėjo man po ilgų metų
žintųjų menų eilėse, draugų ir darbo pasiekti šį podiumą šios
pažįstamų dėka ir man pavyko didelės šventės proga. Priimu
prisidėti prie dalinės fotografinės premįją, ne tik dėkodamas savo
technikos pergalės. Sakau draugams už didelį mano
„draugų ir pažįstamų dėka”, nes, pastangų įvertinimą, bet ir už
atvirai kalbant, taip ir buvo. supratimą, kad fotografijos

Algimantas Kezys

Dalia Kučėnienė

pavasarinių kūčių stalo kaip
vienos tautos vienos kūrybingos
šeimos nariai: laureatai, žvakės,
vynas, žiedai... Kur tik pažvelgsi,
dailininkai, kompozitoriai, akto
riai, režisieriai, poetai, rašytojai,
dainininkai, kūrėjai.
JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros tarybos vardu dėkoju
mecenatams — Lietuvių Fondui,
JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybai bei Muzikos
šventės vykdomąjam komitetui,
Premijų šventės komitetui ir
jums, mieli svečiai, kurie susirin
kote pagerbti mūsų laureatus
šioje vienuoliktoje šventėje, ir
jums, brangūs laureatai, kurie
skyrėte savo egzistenciją kūrybai,
kuriems rūpėjo ne vien žemiška
duona ir druska. Nepailskite,
neškite mus savo kūrybiniais
sparnais į meninę ertmę.

Alvydas Vasaitis
(Muzikos premijos laureatas)
Esu sujaudintas ir dėkingas už
ši vakarą suteiktą man garbę.
Nuo vaikystės dienų muzika man
buvo ypatingai svarbi gyvenimo
dalis. Dėkoju komisijos nariams,
kurie rado tinkama man šia
premiją skirti. Dėkoju Lietuvių
Fondui, JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybai, jos
pirmininkei Daliai Kučėnienei,
kuri šiam renginiui vadovauja.
Premija man dar ypatinga ir
tuo, kad sutampa su mūsų
muzikos gyvenime istoriniu
įvykiu. Jau kuris laikas bendrau
ju su Lietuvos opera. Viena mano
didžiausių svajonių buvo artimas
bendravimas tarp Vilniaus ir
Čikagos lietuvių operų. Tad šia
proga noriu pasidžiaugti Juozo
Sirvinsko, Lietuvos operos meno
vadovo, atvykimu, vyriausio diri
gento Vytauto Viržonio atvy
kimu ir kitų šios šventės da
lyvių — solistų, režisieriaus,
dailininkės, choro, baleto artis
tų, orkestro prisidėjimu šioje
šventėje. Pradžia šio iškilaus
momento buvo trečiadienis [ge-

Kostas Ostrauskas

Alvydas Vasaitis

gūžės 15], kada bendromis jė
gomis atlikome religinės muzikos
koncertą. O dabar prieš akis jung
tinis „I Lituani” pastatymas.
Tikiuos, kad šis kultūrinis bend
ravimas bus puoselėjamas mūsų
tarpe ir toliau. Dar kartą visiems
dėkoju.

Vytautas Valiukas
(Teatro premijos laureatas)

Didžiai dėkodamas Lietuvių
Fondui ir JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybai už
premiją ir žvelgdamas i nueitą
teatrini kelią, matau, kad premi
ja turėtų priklausyti ne tik man
vienam, bet ir tiems režisieriams,
kurie man padėjo kurti daug
įdomių (kartais ir sunkių)
vaidmenų, ir kolegoms akto
riams, su kuriais teko dirbti reži
suojant ar drauge vaidinti, ir
rašytojams dramaturgams, kurie
patikėjo savo veikalus išeivijos
Vytautas Valiukas kalba Premijų Šventėje (kairėje), ekrane rodoma skaidrė teatrui, ir dailininkams, kurie
W
vaikina
savo talentu turtino scenos vaiz-

dą, ir tiems nematomiems, bet
taip reikalingiems dekoracijų
gamintojams bei scenos švietė
jams, ir paskiausiai, bet turbūt
svarbiausiai — lietuviui žiūrovui,
kuriam ir buvo skiriamos mūsų
visų pastangos ir be kurio
dėmesio ir kolektyvinės sąveikos
su aktoriais teatro menas nebūtų
galimas. Jiems visiems minė
tiems, nors ir simboliškai,
priklauso ši premija, ne tik man
vienam.
Baigsiu vienu posakiu, įsi
mintu bekalant lotynų kalbą
Kauno „Aušros” gimnazijoje:
„feci quod potui, faciunt meliora
potentes”, atseit padariau, ką
galėjau, tepadaro geriau galintie
ji.

ŽYDI
lietus nudažė gatve
pasteline spalva..

ir magnolija ui lango, —
ar balerina, ji?
ar mūsų namų

angelas sargas?

BIRŽELIS; DRĖGNA
Ostrauskas

menui pagaliau atėjo laikas ir
lietuvių tarpe būti oficialiai
pripažintu lygiateisiu menų
nariu. Šiame fotografijos ir kitų
menų lygiateisiškume, mano
supratimu, kaip tik ir glūdi šių
metų dailės premijos prasmė.
Ačiū dar kartą!

Antanas Juodvalkis

trys lapiukai žaidžia
žolėje už klojimo..
kanadietiškos žąsys
praskrenda man virš galvos..

ir jau Kažkas ištiesė dieną
sode —
plačiai:
lyg skalbinį,
išdžiūvimui..

(Žurnalizmo premijos laureatas)
Visaip pakalbama apie šias ir
kitas premijas. Užkliūna pasau
linio garso Nobelio premijos,
amerikiečių — Pulitzer’io, na ir
Lietuvių Bendruomenės — Lietu
vių Fondo premijos. Turbūt dar
nėra buvę šimtaprocentinio pri
tarimo komisijų paskirtoms
premijoms, nes vis kas nors kam
nors nepatinka. Be abejo, kritikos
neišvengia ir Lietuvių Bendruo
menės skiriamos premįjos, bet ko
misijų sprendimams tenka nusi
lenkti.
Negaliu visiškai savintis žur
nalisto vardo, nes žurnalistikos
nesimokiau, o rašyti pradėjau tik
išeivijoje, kai tėvynė kraujavo,
žiauraus bolševizmo žudoma, ir
norėjosi išsakyti susikaupusį
skausmą.

VASARA
javų laukas —
plataus juosmens..

ir kai šis vaisių medis
prakalba į mane
savo ypatinga kalba, —
pamirštu kas esu
ir kur mano namai..
♦

nors jau daug laiko
kaip tavęs nematau.,
kaip kad žvaigždžių
šią naktį.,
(jas dengia tamsūs debesys!)

///////
tiktai po kojomis dar vis
jų aukso žvyras..

Šiame technikos ir lazerių
kišo i kalėjimus ir trėmė į neap
rėpiamus Sibiro plotus lėtai bado plėtojimo amžiuje rašytam
žodžiui skleisti į talką atėjo dar
ir šalčio mirčiai.
Basanavičiaus AUŠROS paža veiksmingesnės priemonės — ra
dinta ir Kudirkos VARPO dūžiais dijas, televizįja, kompiuteriai,
prikelta, lietuvių tauta stojo į telefaksas. Jų nesulaiko nė
sunkią ir dešimtmečius tebesi bolševikinių barbarų nuleista
tęsiančią kovą. Parašytas žodis „geležinė uždanga”. Visa Lietuva
turi atomo sprogstamąją galią. ryžtingai pakilo kovai už savąją
Jis kelia revoliucijas, verčia iš kultūrą ir nepriklausomą gyve
nimą.
sostų karalius ir diktatorius.
Okupanto 50 metų drausta lais
Lietuvių šimtmečiais rašytas ir
gyvas žodis prasiskverbė pro va spauda, atleidus gniaužtus,
geležinę uždangą ir pažadino prasiveržė šimtais nauju leidinių,
Antanas Juodvalkis
tautoje laisvės ilgesį. Okupanto nors ir stokoja popieriaus bei
Lietuvių tauta daug iškentėjo tankai,
kinų
komunistų spausdinimo priemonių. Koks
dėl lietuviško rašto. Visi okupah- brutalumu,
žudė
laisvės stebėtinai didelis savo spaudos
tai — ir Rusijos carai, ir raudo siekiančią tautą, bet nepajėgė troškimas! Dešimtmečius slėptas
nieji bolševikai už lietuvišką žodį užgniaužti laisvės troškimo.
(Nukelta į 4 psl)
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Laureatai ir JAV LB Kultūros tarybos nariai: (sėdi) Algimantas Kezys, Dalia Kučėnienė, Alvydas v—M. Petras
Aleksa, (stovi) Petras Aglinskas, Magdalena Birutė Stankūnienė, Antanas Juodvalkis, Stasys Balzakas, Jr.,
Nijolė Martinaitytė, Kostas Ostrauskas, Vytautas Valiukas, Emilijus Holenderis.
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Liūdnų, bet ramių emocijų vaizdai

Iš JAV LB Kultūros tarybos
premijų šventės

ALGIMANTAS KEZYS

(Atkelta iš 3 psl)
Brolių Algimanto ir Mindaugo
Černiauskų fotografių paroda'
vyksta Lietuvių dailės muziejuje,
Lemont, Illinois, nuo balandžio
12 iki rugsėjo 28 dienos.
„Mes su broliu Mindaugu”,
rašo laiške Algimantas Černiaus
kas, Jau daugiau kaip dešimt
metų fotografuojame išėjusį,
nykstanti gyvenime ir atmintyje
mūsų Tėvų — Lietuvos — kaimų,
jo žmones, kryžius, sodybas. Per
tą dešimtmeti susikaupė nema
žas pluoštas nuotraukų, kurios to
laiko parodoms, leidiniams, siun
timui i užsieni buvo nepriimtinos.
Kadangi gyvename periferijoje —
tolokai nuo Vilniaus — tad ir
neturėjome galimybių parodyti
savo darbus Draugijos svečiams,
kritikams, besidomintiems Lietu
vos fotografija. Be to (o tai yra
pagrindinis dalykas), tada reikėjo
IDĖJOS, o mes fotografavome
TIESĄ. Rodyti mūsų darbus? Ne,
kam gi malonu rizikuoti?... Taip
tyliai, be triukšmo, niekas mūsų
ir nepasigedo. Tik mes ir toliau
fotografavome”.
1988 metais, tautinio atgimimo
dėka, broliams Černiauskams bu
vo leista surengti oficialias pa
rodas Vilniuje ir Kaune.
Susidomėjimas buvo didelis.
Atsiliepimų knygoje buvo gausu
jaudinančių jrašų. Rašytojas
Kazys Saja (šiuo metu Lietuvos
parlamento narys) ten sako: „Il
gai trukęs foto paradas gerokai
įgriso. Ilgėjausi fotografo, tu
rinčio Buračo širdį ir sąžinę...
Pagaliau! Nors ir graudu žiūrėti
į tuos vargų vargelių pagraužtus
žmonelius, junti didžiausią
dėkingumą už Tiesą, kurios išsiilgom, už Meilę, kurios taip
trūksta Lietuvai, už dvasingumą,
be kurio grožis tarsi netenka
prasmės”. Rimantas Dichavičius, fotografas, estetikos dės
tytojas, į knygą įrašė šiuos žo
džius: „Vaizdai — ir laike ir už
laiko ribų. Tikri, su meile, krau
ju ir prakaitu. Aplankęs parodą,
patiki autoriais, patiki fotogra
fija, patiki žmogumi. Ačiū! Pa
rodoje didelė dalis — tikri foto
grafijos šedevrai. Jiems vieta ne
tik čia, bet ir pasauliniame foto
grafuos lobyne”.
Brolių Černiauskų fotografijos
— tai jautrus požiūris į savo
tautiečius, patekusius į sunkią
gyvenimo būklę. Niekas nesu
skaitys, kiek žaizdų lietuvio
širdyje paliko ilgametė tremtis,
kalėjimai, grasinimai, kankini
mai. Sovietinėje santvarkoje apie
tai nebuvo galima kalbėti.
Šiandien bandoma visa tai
išsakyti, dokumentuoti. Brolių
Černiauskų fotografuose vienas
kaimietis pozuoja prie savo lūš
nos, o į jo lūpas įdėti šie žodžiai:
„Vėjas rudenį kočioja gruodu,
saulę slepia švino debesy, o aš
Jaukiu, vis dar laukiu, manų
kruopų laukiu — iš dangaus”. Iš
didaus veido pagyvenusio mies
tiečio portretas turi tokį užrašą:

Šeštadienis, 1991 m. birželio mėn. 8 d.

DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotrauka
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mintis žurnalistai ir rašytojai
puolė viešai išsakyti.
Okupuotoje Lietuvoje redak
toriai ir žurnalistai buvo ge
rai atlyginami, kad tik geriau
tarnautų okupantui ir vykdytų jo
tikslus, Lietuvos rusinimą. „Vy
resnysis brolis” turėjo išskirtinę
padėtį — jo atstovų nebuvo gali
ma liesti.
Kitaip buvo išeivijoje. Čia
niekas nevaržė spaudos ir rašan
čiųjų, bet niekas jų ir nerėmė, o
leidėjai turėjo patys išsilaikyti iš
skaitytojų aukų ir, dažniausiai
patriotiniais sumetimais duoda
mų, skelbimų. Spaudos turinys
įvairavo, bet pagrindinė mintis
visų buvo viena — atgauti Lie
tuvai nepriklausomybę ir išlaikyti
lietuvybę priaugančioje lietuvių
kartoje. Šie pagrindiniai tikslai,
esamomis sąlygomis, iki šiol sėk
mingai vykdomi. Išeivija yra pa
kankamai vieninga, palyginus su
Lietuvoje vykstančiomis rieteno
mis, kurios nėra naudingos da
bartiniu metu, kai visi turėtų
vieningai veikti Lietuvos laisvės
atkūrimui. Vis dėlto džiugu, kad
Lietuva žengia į nepriklausomą
gyvenimą, o čia užaugęs jauni
mas eina pirmose gretose. Tai
šeimų, lituanistinų mokyklų, or
ganizacijų, visuomenės ir spaudos
nuolatinių pastangų išdava. Lie
tuviai žurnalistai turėjo ir te
beturi teigiamą įnašą.
Grįžtant prie šios dienos iškil
mių, dėkoju Jungtinių Amerikos
Valstybių Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybai ir jos Kul
tūros tarybai už dėmesį lietuvių
kultūros ugdymui išeivijoje ir
Lietuvių Fondui už šių pastangų
rėmimą.
Išskirtinė padėka vertinimo
--- - ,R’

komisijai.
Būčiau neteisus, jei nepadėko
čiau savo gyvenimo bendrakelei
vei, savo žmonai Onai, kuri ne
tik mano raštus perrašinėjo, bet
buvo pirmoji vertintoja bei
pastebėtų netikslumų taisytoja, o
kartais ir idėjų įkvėpėja. Ačiū jai.
Dėkoju redaktoriams už mano
rašinių spausdinimą ir skaityto
jams už dažną atsiliepimą ir
skatinimą rašyti atvirai bei kri
tiškai.
Nuoširdi padėka visiems, prisidėjusiems prie žurnalistikos
premijos paskyrimo.
Tegu Aukščiausias laimina
visų mūsų pastangas kovoje už
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą.
Ką parašysi, to ir su kirviu ne
ištašysi. Ačiū!

Petras Viščinis
(Radijo premijos laureatas)
(Laiškas JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkei Daliai Kučėnienei)

slibinas. To tikslo pasiekimui
būtinas tautinės ištikimybės per
davimas priaugančioms mūsų
kartoms, organiškas jų įjungimas
į mūsų tautos nedalomą kūną,
kurio kamienas taip atkakliai
gina ir saugo savo tėvų žemę.
Šia prasme išskirtinį uždavinį
atlieka JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos kasmet
organizuojamos ir skiriamos
premijos. Jos skatina mūsų tau
tinę kūrybą ir jos populiarinimą
lietuvių išeivijoje, kuri persodinto
medžio pavyzdžiu prisitaiko įvai
riuose kraštuose prie svetimo dir
vožemio ir vešliai klesti, bet turi
būti apsaugota nuo išsigimimo.
Dėkingas esu JAV LB Kultūros
tarybai ir jos sudarytai komisijai
už dėmesio atkreipimą į mano
atliekamą darbą lietuvių radijo
tarnyboje. Man pripažintą
premiją laikau simboliu to įverti
nimo, kurį lietuvių visuomenė
jaučia visiems, savanoriškai
skiriantiems savo sugebėjimus,
laiką, darbą ir kartais pinigą, kad
lietuvių visuomenė būtų galimai
plačiau informuojama Lietuvos
reikalais, svetimoje aplinkoje gai
vinama mūsų tautinė kūryba,
saugoma nuo sunykimo.
Pagarba Lietuvių Bendruo
menei, Lietuvių Fondui ir vi
siems tiems, kurie įgalina kasme
tinį premijų skyrimą!

Gerbiamoji Pirmininke,
Labai apgailestauju, kad dėl
žmonos širdies operacijos negaliu
drauge su Jumis dalyvauti
reikšmingoje Premijų šventėje.
• Lietuvos valstybinis
Bet tikėkite man, kad savo min teatras atvyksta dalyvauti šios
timis ir širdimi esu su Jumis, vasaros New York’o tarptauti
visais šventės dalyviais ir tais, niame menų festivalyje su dviejų
kurie sielojasi gyvąja lietuvybe ir dramų pastatymais — „Dėdė
mūsų tautine kultūra, visu rim Vania” ir „Kvadratas”. Juos
tumu bei atsidėjimu rūpinasi jų rengia The Joyce Theater (175
išlaikymu ir ugdymu už Lietuvos Eighth Avenue at 19th Street) ir
ribų.
Lincoln Center Theater. Spektak
Ne mirti, bet pratęsti tautos liai prasidės birželio 13 dieną ir
gyvybę už Lietuvos ribų buvo vyks iki liepos 7 dienos. Dėl
tikslas tų, kurie 1944 metų va bilietų ir informacijos galima
sarą traukėsi iš Lietuvos, kai kreiptis: JoyceCharge (212)
antrą kartą į ją slinko raudonasis 242-0800.
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„Mes einam per gyvenimą basi ir
nuogi. Statykite namus, tvirto
ves, pirkit kailius sabalų ir
aūkitės .adidais’, ir slėpkitės
mašinoj nuo vėjo ir gimtų namų...
O mes — ir jūs visi — vis tiek basi
ir nuogi”.
Brolių Černiauskų parodoje
yra tik keli Lietuvos peizažai.

Viename matome lieknus berže
lius, stovinčius šalia upės ir ke
liančius savo jaunas šakeles į
viršų: „Dangau virš Nemuno,
krauju aplietas, ašarom nuplau
tas, tikėjimu gyvenęs, rankomis
prikeltas.. Žiūriu ir širdimi
meldžiu, kad vaikų vaikai, per
amžių amžius pavasariais sukilę

galėtų džiaugtis Tavimi, gimtine
Lietuva”.
Milda Šeškuvienė apie brolių
Černiauskų meną taip rašo: „Bro
liams Černiauskams menas —
gryna, nepridengta tiesa,
maksimali vaizdo tapatybė su
sava patirtimi. Jiems nereikia
slapstytis už pramanytų vaizdų,
jie yra aukščiausios vertybės —
žmogaus skausmo žinovai. Todėl
netiktųjų temoms rafinuoti stilis
tiniai ieškojimai, išradingi foto
grafių spausdinimo efektai. Pati
kukliausia forma, mažas forma
tas puikiai atskleidžia esmę, o
pridėti žodžiai, sakiniai iš foto
grafuojamų lūpų leidžia pa
tikrinti ir pagilinti savąjį
suvokimą” (Krantai, 1990 bir
želis).
Apie savo fotografijas patys
autoriai taria: „Apskritai jos nėra
linksmos. Sako, kad Amerikoje ir
aplamai Vakaruose vengiama
liūdnų emocįjų. Jūs, ten, Lietuvą
pažįstate iš spalvotų atvirukų ir
mūsų žymiųjų autorių nuotrau
kų. O pas mus, deja, deja, kaip
parašyta po viena iš mūsų su
broliu nuotraukų: Kai sniegas
dengia želmenį ir taką, prie savo
gryčios kampo aš sustojęs dažnai
žiūriu į buvusį kaimyno sodą —
ten keletas vyšnaičių, obelaitė,
pamatų nebėra ir pėdsakų
vaikystės nematyti — po sniegu”.

Vidas Petkevičius ir Dalia Storyk Lietuvos valstybinio teatro „Dėdės Vanios” pastatyme.

Remigijus Vilkaitis ir Kostas Smoriginas scenoje ii Lietuvos valstybinio teatro „Kvadrato” pastatymo.

Eimunto Nekrošiaus režisuojami šių dviejų dramų spektakliai prasidės birželio 13 dieną New York’e.
Stanislovo Kairio nuotraukos

