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Londonas, 19 o m. vasario 11 d.
VOKIEČIAI GERIA

Vasario 16-oji

V. Vokietijos sveikatos ministeris pra
nešė. kad Vokietijoje labai plinta girtuok
liavimas. Pvz. Hamburge kas trečias mo
kyklinio amžiaus berniukas (iki 14 m.)
jau yra pastovus girtuoklis. Bavarijoje
8'1 vaikų 12-14 metų amžiaus reguliariai
geria kasdien.
Iš tikrųjų vaikai tik seką suaugusiųjų
pėdomis. Praėjusiais metais Vokietijoje
pragerta 5.535 mil. svarų. Tai yra žymiai
daugiau, negu išleista krašto gynybai ir
beveik tiek pat, kiek sveikatos ir sociali
KOVA SU KRIZE AMERIKOJE
nio aprūpinimo reikalams. Penki procen
JAV prezidentas Ford paskelbė nautai visų krašto pajamų išleidžiama alko- jas priemones kovai su ekonomine krize
holiniaams gėrimams.
ir infliacija. Pirmiausia jis nutarė suma
Krašte skaitoma 900.000 nepagydomų žinti asmeniškus ir biznio organizacijų
alkoholikų. 750.000 chroniškų girtuoklių mokesčius apie 12%. Mokesčių mokėtojai
gaus permokėtuts pinigus atgal. Antroji
ir apie 3 milijonai stovinčių ant ribos...
Vokietijos medicinos ir socialinės ap priemenė — sumažinti mokesčius už įve
saugos specialistai nepajėgia surasti prie žamą naftą nuo 1 iki 3 dolerių už statinę.
žasties. kodėl jauni žmonės taip staiga Pagaliau prezidentas paskelbė, kad krizės
metu nebus atsižvelgiama į valstybės biumetėsi girtuokliauti.
džeto nuostolius, kurie šiais metais gali
siekti 5(1 bilijonų dolerių.

ŠVĘSKIME LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ
Kaip kasmet, ir šiemet Vasario 16-oji
visiems lietuviams — tiek sovietų vergi
joje, tiek laisvajame pasaulyje — prime
na didįjį mūsų tautos laimėjimą — Lietu
vos valstybinės nepriklausomybės atstaty
mą.
Kai pavergtoje Lietuvoje okupantas Va
sario 16-sios šventę yra uždraudęs, lais
vieji lietuviai turi juo labiau jos istorinį
vaidmenį Lietuvos valstybingumui iškelti
ir pagerbti. Tegu nelieka nė vienos lietu
vių kolonijos laisvajame pasaulyje, kur
nebūtų pasirūpinta Vasario 16-sios šventę
kuo iškilmingiau ir kuo prasmingiau paminėti.
Nors Lietuvos Valstybės nepriklausomybės atstatymo 57-sias metines švenčiame Lietuvai nepalankiomis tarptautinės
raidos sąlygomis, nors mūsų tauta kenčia
sovietinio okupanto rusinimo prievartą,
religinį persekiojimą, asmens laisvių pa
tyčias. būtų klaidinga iš besikeliančių ir
praeinančių aplinkybių daryti galutines
išvadas. Lietuvos reikalų padėtis nėra be
viltiška.
Vasario 16-oji pavergtai tautai yra ne
tik tautinio ryšio bei ištvermės liudiji
mas, bet ir laisvės bei nepriklausomybės
laimėjimo laidas. Tautos kūrybinis geni
jus, nepaisant okupanto žlugdančių varž
tų, tebėra gyvas, stiprus ir vaisingas. Tau
tos laisvės troškimas yra nenumaldomas
ir neįveikiamas, o rezistencija okupanto
kėslams — nuostabiai išradinga ir stangri
kaip plienas.
Mūsų išeivijai Vasario 16-oji yra ne tik
lietuvių tarpusavio tautinio solidarumo
liudijimas, bet sykiu ir kilnus tautinis įsi
pareigojimas, kad savo darbais, savo fi
nansine parama, savo moksliniais ir pro
fesiniais sugebėjimais bei laimėjimais at
eitume į talką pavergtosios tautos laisvės
siekimams. Nors okupanto visaip trukdo
ma bendrauti su savo tautiniu kamienu,
mūsų išeivija gyvai jaučia tautos nuotai
kas. kančias, lūkesčius bei viltis.

Vasario 16-sios šventės proga sveikina
me visus lietuvius, anapus ir šiapus gele
žinės uždangos, ir nuoširdžiai linkime, kad
visų mūsų bendromis pastangomis būtų
priartintas Tėvynei Lietuvai valstybinės
nepriklausomybės ir laisvės sugrįžimas.

Mūsų širdys, mūsų mintys ir darbai —
Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

Kremliaus taktika
D. Britanijoje pradėjus kalbėti apie re
ferendumą dėl išstojimo iš Europos Ben
druomenės, iš visų kraštų labiausia suju
do Sov. Sąjunga. Maskvos radijas savo
angliškose programose visą laiką ragina
ne tik britus, bet ir airius palikti Europos
Ekonom. Bendruomenę. Ta pačia proga
siūlomos palankiausios prekybos sąlygos
su Sovietų Sąjunga. Tikslas labai papras
tas — pirma išskirti avį iš bandos, o pas
kui ją pasigauti.

Ta proga žinomas britų generolas sir
Walter Walker „The Daily Telegraph"
dienraštyje (30. I. 75) išspausdino įdomius
politinius komentarus, kur, be kita ko, sa
koma:
„Gal mūsų kraštas praregės, pamatęs,
Lietuva — mano šiaurės pašvaistė
kas atsitiko Portugalijoje. Rusija net ne
Ir gėlė sidabrinių rytų,
sitikėjo, kad jų planas taip greitai pasi
Kas krauju tavo veidų nulaistė
seks. Naivus Spinola atėjo jai į pagalbą.
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?
Lygiai tą patį Maskva planuoja pada
ryti Ispanijoje po Franco mirties ir Jugo
Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
slavijoje — po Tito mirties. Tuo tarpu Ita
Tavo kojas gimtoj pakelėj,
lija gali būti perimta bet kuriuo metu.
Kad iš tavo padangės lininės
Maskvos sąrašuose taip pat yra Pran
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai,
cūzija, Graikija, Persija ir Turkija. Kiek
Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto
viename iš tų kraštų Kremlius vykdo sa
Iš tremtinio kelionės liūdnos
vo strategiją. Etiopija jau yra laimėta.
Glausčiau, tartum relikviją šventų,
Praėjusių metų gruodžio 3 d. buvau pa
Radęs slenkstį ramų pelenuos.
skelbęs laišką, kuriame nurodžiau Krem
liaus taktiką šitame krašte — paraližuoti
Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo
pasipriešinimo norą. O netekus vilties, bus
Ir pajust, kad po kojom esi,
pamažu, tyliai sunaikintos ir pasipriešini
Lietuva, žemės žodi švenčiausias,
mo galimybės. Tatai rodo numatytos su
Lietuva, žemės laime šviesi!
mažinti krašto gynybos išlaidos.
Šitoji strategija yra ne meškos, o gyvatės strategija: paraližuoti auką ir kąsnis
po kąsnio ją praryti. Rusijos tikslas yra
suardyti Nato organizaciją, o Vidur. Rytų
padėtį taip sutvarkyti, kad ji pasmaugtų
laiku mano žmonai grasino tardytojas Sis- Vakarus ekonomiškai.“
čikovas, vilkėdamas jūsų skyriaus unifor
mą.
Palestinos arabai, KGB tardytojas, su
fabrikuota Krikščionių Partija, gatvės
1974 m. rugsėjo 9 d. „Komsomolskaja
chuliganai — viskas jau išbandyta. Aš rei
Pravda" paskelbė dėmesio vertą praneši
kalauju liautis mane persekioti; reikalau
mą iš Donetsk, aprašantį, kaip vietinė mi
ju baigti akiplėšiškumą ir užtikrinti sau
licija stengiasi pagauti „radijo chuliga
gumą mano šeimynai. Nebežeminkite dau
nus". (Taip sovietai oficialiai vadina ne
giau savo įstaigos vardo, grasydami vai
užsiregistravusius radijo mėgėjus). Laik
kams, kaip buvo daroma Stalino laikais.
raščio specialus korespondentas dalyvavo
Dabartinėse aplinkybėse, už kurias jūs suėmime kelių tokių radijo mėgėjų, ku
esate atsakingi, aš reikalauju tuojau pat riuos milicija vadina „šarmanščikais“
leisti E. Jankelavičių, jo žmoną Tanią Se- Pirmoji susekta neužregistruota radijo
mionovą ir jų sūnų neribotam laikui ke siuntimo stotis vartojo signalą „Piloraliauti į JAV, išduodant jiems Sovietų pa ma" ir transliavo muziką iš filmo „Les
sus, kad. saugumui pagerėjus, jie turėtų Parapluies de Cherbourg". Kita stotis var
teisę grįžti atgal. Visiems yra aišku, kad tojo signalą „Dunojus", trečioji — „Va
jie laikomi įkaitais. Todėl vienintelis bū lecką". Visi trys suimtieji radijo mėgėjai
das spaudimui panaikinti yra tuojau pat jauni. Du studijavo technikos mokykloje,
išduoti jiems vizas.
trečiasis — darbininkas. Jie visi buvo pri
Aš taip pat reikalauju leidimo mano versti „išpažinti“ savo nusikaltimą ir bu
žmonai tuojau pat vykti į Italiją (gydytis vo įspėti, kad bus pašaukti teisman.
nuo apakimo). Reikalauju daugiau neišPagal 1960 metais išleistą įstatymą „ne
junginėti mano telefono, kalbant su už legalus gaminimas ir vartojimas radijo
sieniais. Aš reikalauju baigti teisminį per transliuojamų aparatų yra laikomas nusi
sekiojimą mano draugų, įskaitant S. Ko- kaltimu ir „piktu chuliganizmu", už kurį
valov, kuris buvo areštuotas gruodžio 27 RSFSR Baudžiamojo Kodekso par. 206 nu
d.
mato bausmę nuo vienerių iki penkerių
Siųsdamas jums šį laišką, aš kartu skel metų. 1966 metais SSSR Aukščiausias
biu jį viešai pasauliui, prašydamas jo pa Teismas nustatė, kad „radijo chuliganiz
ramos ir pagalbos.“
mas" gali taip pat būti klasifikuotas kaip
„anti-sovietinė agitacija ir propaganda“
(RSFSR Baudž. Kodekso par. 70). Tačiau,
DAR NE VARGDIENIAI
atrodo, pirmą kartą nusikaltę dažniausiai
Prieš H. Wilsono ir Callaghano kelionę baudžiami pinigine bauda ir konfiskuoja
į Wašingtoną, spaudoje buvo skelbiama, mi aparatai. Kampanija prieš .(radijo
kad D. Britanija esanti taip ekonominės chuliganus" tęsiasi jau ilgesnį laiką. Ta
krizės prispausta, jog nebeverta gaišti lai čiau, pagal „Komsomolskaja Pravda“ ko
ko pasitarimams apie pasaulinę ekonomi respondento pranešimą, neužregistruotų
nę padėtį. Abu britų ministerial betgi įro siųstuvų skaičius tebėra labai didelis: per
dė prezidentui Fordui ir dr. Kissingeriui, tūkstantį „šarmanščikų“ buvo pagauta
kad velnias ne toks baisus, kaip „pamalia- vien tik Donetske per pirmuosius 1974 m.
aštuonis mėnesius. Priežastys yra įvairios:
votas“.
H. Wilsonas buvo gana šiltai sutiktas. visų pirma tokie radijo siuntėjai turi di
Prezidentas Fordas pavadino Angliją .ge delį prestižą tarp savo draugų, ypač mer
niausiu ir patikimiausiu“ partneriu, o H. gaičių. nes jie parodo drąsą ir nesibijo ri
Wilsonas viešai užgyrė JAV užsienio poli zikos. Be to, nėra vilties, kad oficialios ra
dijo stotys duotų, sakysim, muziką, kuri
tiką.
šis susitikimas skaitomas labai reikš jaunimui patinka.

Bernardas Brazdžionis

Siaurės pašvaistė

Sacharovo skundas
Pasaulinio garso atominės energijos
mokslininkas ir kovotojas už žmogaus tei
ses Sovietų Sąjungoje, dr. A. Sacharovas
sausio 6 d. pasiuntė KGB viršininkui
Andropovui atvirą laišką, kurio turinys
jau pasiekė Vakarus. „Observer“ (vasa
rio 2 d.) pirmame puslapyje įsidėjo laišką
ištisai. Jame rašoma:
„Gruodžio 20 d. gavau laišką iš kažko
kios paslaptingos Rusų Krikščionių Parti
jos, kuriame grasinama mano žentui Efremui Jankelevičiui ir mano vienų metų
vaikaičiui. Laiško autoriai grasina juos
sunaikinti, jei aš nesustabdysiu savo veik
los. Jo turinys ir tonas aiškiai išduoda,
kad laiškas rašytas jūsų valdininkų, norint mane įbauginti ir per prievartą nu
tildyti.
Dieną prieš tai gavau pranešimą iš vizų
įstaigos, kad Jankelevičiui ir jo žmonai
neduodamas leidimas vykti į JAV. kur
juos buvo pakvietęs Massachusetts Tech
nologijos Instituto prezidentas.
Jų pareiškimas išvykti buvo įteiktas
prieš metus ir 8 mėnesius. Šitie įvykiai
negali būti tik supuolimas ir todėl aš pa
reiškiu, kad mano šeimos nariai yra lai
komi įkaitais man nutildyti.
Tatai buvo vėl patvirtinta šiandien. Du
jūsų tarnautojai, sekdami mano žentą gat
vėje, pakartojo žodis į žodį ankstybesnius
grasinimus (dar pridėdami keiksmažo
džius) ir reikalavo, kad aš nustočiau vei
kęs. Jie tiesiog paklausė: „Kiek kartų dar
mes turėsime įspėti?“ Po to jie dar aiš
kiau pridėjo: „Mes, niekše, sutvarkysime
tave ir tavo sūnų. Tu gulėsi negyvas ant
šiukšlių krūvos.“
Prieš metus aš girdėjau tokius pat gra
sinimus mano šeimai iš jūsų tarnautojų,
prisimetusių palestiniečiais. Tuo pačiu

Mūsų mielam bičiuliui
J. KAZLAUSKUI
mirus, jo žmonai ir giminėms
giliausią užuojautą reiškiame

Draugai

XXIX metai

„Radijo chuliganai“

ARABAI PERKA
Ambasadorius Mohamed Mahdi Al Tajir, kuris turi gražius namus Kensingtone
ir ūkį prie Eagshot. neseniai nusipirko už
pusę milijono svarų Mereworth pilį prie
Tonbridge. Pilis yra prabangiai įrengta,
turi 330 akrų žemės, paukštyną, 14 ežerų,
dirbtinus krioklius, maudymosi baseiną ir
kt. Paklaustas, kodėl jis pilį nusipirko,
ambasadorius atsakė: „Aš mėgstu gražius
dalykus ir noriu padėti išlaikyti šio kraš
to grožį". Naujųjų savininkų norai gana
kuklūs...

UŽKEIKTAS TUNELIS
Jau 172 metai praėjo, kai buvo paruoš
tas pirmasis planas iškasti tunelį, jun
giantį Angliją su žemynu (Prancūzijoje).
Paskutinysis projektas, kurio darbai iš
abiejų galų jau gerokai pastūmėti į prie
kį, atrodė, nebebus sutrukdytas. Deja...
Britų vyriausybė paskelbė, kad nuo tune
lio kasimo atsisako. Visi darbai sustabdo
mi. Tunelį apsiėmusi kasti bendrovė jau
išleido 20 mil. svarų. Tiek pat išleido
prancūzų bendrovė. Reikės išsiaiškinti
kas atlygins nuostolius. Tunelio planas
atrodo užkeiktas. Daugelis spėlioja, kad
šis buvo paskutinis bandymas jį įvykdyti.

PORTUGALIJOJE GRĮŽTA DIKTATŪRA

BLOGI LĖKTUVAI
Egiptas buvo užpirkęs iš Sov. Sąjungos
20 keleivinių lėktuvų TU-154. Aštuoni lėk
tuvai jau atgabenti. Pasirodo, kad lėktu
vai yra blogos konstrukcijos. Pirmasis su
dužo bandymo metu. Egipto lakūnai nuro
dė lėktuvų trūkumus ir atsisakė skristi.
Vyriausybė nori lėkttuvus grąžinti atgal,
bet sovietai nebepriima.

KINAMS PATINKA VOKIEČIAI
Kinijoje viešai skelbiama nuomonė, kad
pati tvirčiausia ir pastoviausia valstybė
Europoje yra Vakarų Vokietija. Jos eko
nominė padėtis esanti pati saugiausia. Vo
kietiją esanti labiausiai apvalyta nuo
įvairių marksistinių grupių. Jos kariuo
menė. esanti geriausiai paruošta Europo
je, todėl nenuostabu, kad ir Sovietų Są
jungą savo geriausias karines pajėgas tel
kianti Rytų Vokietijoje. Pagaliau Vokieti
ja esanti patikimiausias sąjungininkas
prieš • Sovietų Sąjungą, nes ji vis dar gal
vojanti apie visos Vokietijos apsijungimą.

JAUTIENA SOVIETAMS
Po sviesto, kviečių ir cukraus atėjo jau
tienos eilė. Praėjusiais metais Sov. Sąjun
ga nupirko iš E. Bendruomenės kraštų
85.000 tonų jautienos, už kurią tų kraštų
vyriausybės turėjo išmokėti 25 milijonus
eksporto pašalpos, šiais, metais Pavietai
taip pat perka iš E. Bendruomenės kraštų
45.000 tonų jautienos, prie kurios reikės
primoėkti 17 mil. svarų pašalpos. Tie primokėjimai yra reikalingi, kad Europos
Bendruomenės kraštų gamintojai galėtų
konkuruoti su pasaulinėmis rinkomis. O
primokėjimų rezultatais pasinaudoja Sov.
Sąjunga, nes geriau likviduoti „mėsos
kalnus" su pr(mokėjimais, negu juos laikyti. Tuo tarpu parduodant mėsą krautu
vėse mažesnėmis kainomis negu už ją mo
kėta gamintojams, nuostoliai būtų dar di
desni. Tokiu būdu gaunasi paradoksas:
svetimieji perka pigiau, negu saviškiai.

Oporto mieiste, Portugalijoje, buvo iš
blaškyta vienintelės Centro Demokratinės
partijos konferencija, kurioje dalyvavo ir
MAŽIAU EMIGRUOJA
anglų konservatorių atstovai. Minia, ap
Maskvoje leidžiamas „New Times“ pa
supusi konferencijos patalpas, šaukė:
„Mirtis fašistams“. Turėjo būti iškviesti skelbė, kad 98,5% žydų, pareiškusių norą
o_____ emigruoti, gavę vizas. Tačiau emigruojan__ ._
specialūs kariuomenės daliniai
legaliam
demonstransusirinkimui apsaugoti ir g
_________ ' čių skaičius nuolat mažėjąs. 1974 m. emitams išvaikyti. Komunistų sukurstyta mi gravę tik 16.000 žydi) (per pusę mažiau,
nia, pavartojo tuos pačius metodus, kurių negu 1973 m.), šiuo metu esą tik 1.420
pagalba ji nuvertė dr. Caetano, o vėliau emigracijos pareiškimų. Apie 1.500 žydų
ir gen. Spinolos vyriausybes. Nors tiktai pakeitę savo nuomones ir atsisakę pasiū
apie 10% gyventojų remia komunistus, lytų vizų, o apie 4.000, pasiekę Vieną, nu
bet jie yra gerai organizuoti ir pasiryžę tarę keliauti ne į Izraelį, bet į kitus kraš
Caetano diktatūrą pakeisti nauja, komu tus. Net iš tų, kurie atvyko į Izraelį, apie
nistine diktatūra. Tuo tarpu maža vilties, 10% jau esą emigravę kitur. Apie būsikad demokratinė santvarka Portugalijoje 1 mųjų emigrantų persekiojimą nieko nemi
nima.
galėtų būti įgyvendinta.

SeįitifnioS

— Duesseldorfe lankėsi Sov. Sąjungos
profes. sąjungų vadas, buvęs KGB virši
ninkas. o dabar Politbiuro narys A. Šelepinas. Jis buvo vokiečių prof, sąjungų
(DGB) svečias. Vokiečių parlamente at
stovas Jaeger pareiškė dėl to protestą.
— 25.000 britų 1973-1974 metais išvyko
dirbti į E. Bendruomenės kraštus.
— Pusė milijono žmonių dalyvavo gar
siosios arabų dainininkės Um Kalthoum
(76 m.) laidotuvėse Kaire.
— Gyventojų prieauglis Anglijoje ir Valijoje per praėjusius metus buvo tiktai
20,000. Tai mažiausias prieauglis nuo 1920
m., kai pradėta skelbti statistika.
— JAV 24 atominės energijos stotys už
darytos patikrinti, nes vienoje iš jų ras
tas [trūkęs plieninis vamzdis.
— Kanados olimpinių žaidimų komite
tas reikalauja 30 mil. dolerių už teisę per
duoti per TV 1976 m. olimpinius žaidimus.
— Kanadietis Geldašvili, kuris karo me
tu buvo Sov. Sąjungos pilietis, nuvykęs į
Maskvą buvo suimtas ir nuteistas sušau
dyti už karo metu padarytus nusikalti
mus. Dabar jo bausmė pakeista kalėjimu
iki gyvos galvos.
—- Apie 30 ICI firmos akcininkų atsiun
tė protesto laiškus dėl „šunų rūkymo“.
Norėdami patirti rūkymo žalą plaučiams,
mokslininkai specialiais aparatais priver
čia šunes „surūkyti" po 30 cigarečių per
dieną.
— „Literaturnaja Gazeta“ rašo, kad Ja
mes Bond užbaigė „šaltąjį karą“ ir nebekovoja su KGB'.
Gauti leidimą radijo siųstuvui, reikia
— Specialistai skaičiuoja, kad norint
mingu, nes H. Wilsonas vasario viduryje
vyksta panašiems pasitarimams į Maskvą. išlaikyti griežtą ideologinį egzaminą, (E) Sueso kanalu tinkamai naudotis,, jis turi

DIENOS
būti pagilintas ir paplatintas. Dabartinis
jo gylis — 37 pėdos.
— Londono komunistų partijos būstinė
je rastas paslėptas senoviško tipo, bet dar
veikiąntis mikrofonas.
— Sovietų Sąjunga padvigubino naftos
kainą satelitinėms valstybėms. Lenkija
užpyko ir padidino akmens anglies kainą
Sov. Sąjungai.
— Kinijoje įvyko didelis žemės drebėji
mas. kuris buvo jaučiamas ir Sov. Sąjun
goje.
— Dr. Sacharovas kreipėsi j H. Wilsoną,
kad. lankydamasis Sov. Sąjungoje, pri
mintų L. Brežnevui politinius kalinius.
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Antrasis ^Kontinentas^

Erelis su parištais sparnais

Jau išėjo iš spaudos A. Solženicyno ir jo skandinta kraujuje".
ANTANO MIŠKINIO 70 M. SUKAKTIES Sruogos. Jo poezijos motyvai yra bendri,
bet
jos
formos
yra
savitos,
individualios,
bendraminčių
žurnalo „Kontinento" Nr. 2.
Pagaliau Solženicynas
PROGA

savitu jausmu ir intelektualumu nudažy
Mūsų senajai kartai Antano Miškinio tos. Apie nepriklausomą Lietuvą šit kaip
vardas, be abejonės, yra žinomas. Jis Ne būdingai jis dainuoja:
priklausomybės metais buvo pakilęs j Par
Apie Tave dūmodams,
naso viršūnę. Jei Parnaso viršūnėje rei
Šiandien dainuot panūdau,
kėtų A. Miškinį (rikiuota i poetų eiles, tai
Skaičiau iš drobių rašto,
jis būtų po trijų didžiųjų pirmoje eilėje:
Kad esi lėto būdo.
V. Putino, B. Sruogos ir K. Binkio, antroje
Kur mes tave nuvesim,
trijų didžiųjų eilėje šalia Jono Aisčio ir
Ir dovanų ką duosim?
B. Brazdžionio. Taigi, sukaktuvininkas
Šiandieną gilios mintys
buvo vienas iš žymiausių poetų nepriklauĮsimetė veiduosin.
somybininkų. Dėl jo poetinės stiprybės net
bolševikai jo nepajėgė sužlugdyti, nors jį
Kuriais žiedais papuošim
persekiojo, prievartavo ir lenkė savo va
Tave, kaip tikrą seserį,
gom
Esi pačioj jaunystėj
Antanas Miškinis yra aukštaičių žemės
Ir pačiame pavasary. („Lietuva“)
glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

O šit socialinio motyvo nuotrupa:
Mes išeisim į darbą didį.

Stepas Vykintas

kad gyventi visiems būt geriau...
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sūnus, gimęs 1905 m. sausio 29 d. Juknėnų
km., Daugailių vis., Utenos aps. Graži
Aukštaitijos gamta, dainingi žmonės įkvė
pė ir Antanui poetinės kūrybos poveržius.
Atsimenu, dar „Aušros" gimnazijoje jis
man prie Nemuno pakrantės deklamavo ir
skaitė savo eilėraščius ir gal būt nebe pir
muosius. Mokėsi jis privačiai. Zarasų ir
Kauno „Aušros“ gimnazijose. „Aušros“
gimnazija buvo mums plačios durys, pro
kurias mes varždavomės į uostą, į meno
parodas, į teatrą, į knygynus. Antanas bi
čiuliavo ir su žinomais poetais, ypač K.
Binkių. Jis veikė ir gimnazijos meno kuo
poje, kur K. Binkis laikė paskaitas. 1926
m. baigęs gimnaziją, jis Kauno u-te stu
dijavo lietuvių kalbą, literatūrą ir pedago
giką. 1931 m. įsigijęs u-to diplomą, dėstė
lietuvių kalbą ir literatūrą Kauno gimna
zijose. Be to, Valstybės radiofone jis ėjo
redaktoriaus pareigas net iki antrosios
bolševikų okupacijos. Atsimenu, kaip na
cių laikais jis grąžino mano paskaitą, ku
rios nacių cenzūra nepraleido. 1945 m. bol
ševikų buvo iš radiofono pašalintas ir per
keltas į bolševikinę grožinės literatūros
leidyklą. Tačiau 1948 m. buvo suimtas,
nuteistas ir išvežtas į Sibirą, kur Tantalo
kančias iškentėjo iki 1956 m. Atlikęs prie
vartinę atgailą, grįžo į Lietuvą ir dabar
gyvena, rodos, Vilniuje.

Pirmąjį A. Miškinio eilėraštį išspausdi
no 1925 m. „Lietuvis". Taigi, šiemet A.
Miškinis švenčia ir 50 m. nuo savo poeti
nės kūrybos pradžios. Vėliau, 1929 m., bu
vo „Piūvio" leidinio vienas iš redaktorių,
bendradarbių ir krypties brėžikų. Nepri
klausomybės laikotarpyje jis sukūrė ne
maža eilėraščių, kuriuos paskelbė „Bal
tos paukštės“ ir „Varnų prie plento“ rin
kiniuose. 1928-29 m. pasirodė jo poema
„Keturi miestai“.
A. Miškinio poezijoje vyrauja patrioti
niai, socialiniai ir filosofiniai motyvai. Jo
patriotizmas nėra primityvus ir banalus,
bet modernus ir gilus. Nors jis, anot J.
Aisčio, tęsia Baranausko ir Maironio tra
dicijas, tačiau, mano nuomone, jis toli
pralenkia šiuos pirmatakus ir atsiduria
šalia poetų akademikų: V. Putino ir B.

Pačioje jaunystėje visi mes veržėmės į
didį darbą, kad Lietuvoje visiems gyventi
būtų geriau. Deja, šią „jaunystę" ir šį
„pavasarį" nutraukė svetimoji armija, ku
ri ir poetams primetė rudens ir ilgos žie
mos slėgią nuotaiką.
Bolševikinėje priespaudoje A. Miškinis
parašė du poezijos rinkinius: „Eilėraščiai“
1960 m. ir „Arti žemės“ 1965 m. Be to,
poemą apie Janonį. Čia jis prievartinėje
išpažintyje prisipažįsta:
Tiesos ieškojau atkakliai
Ir laimės, jos sesers, ieškojau...
Ir mes prasilenkėm arti,
Ir nebebuvo kas daryti.

Ir teko ašara karti —
Ir teko ją karčiai praryti...
Šie posmai mums išsako ne tik A. Miš
kinio. bet ir visos mūsų tautos tragediją.
Dabar tik Sukaktuvininko žodžiais ga
lėtume jam linkėti: nepailsti ir didinti

greitį, ir svajot, ir nelūžti varge...

PAMINKLAS PROF. Z. IVINSKIUI
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos
valdyba, vadovaujama pirm. kun. prof. dr.
A. Liuimos, SJ, yra gavusi aukų a. a. prof,
dr. Z. Ivinskio antkapiniam paminklui. Jo
projektą paruošė torontietis architektas
dr. A. Kulpa-Kulpavičius. Paminklo pro
jektą parinko antkapiui statyti komisija,
pasitarusi su P. Ivinskiene. Ji pasirūpins
ir jo pastatymu. Antkapį numatoma pa
statyti ir pašventinti gruodžio 24 d., velionies mirties metinių dieną.

„VAIKUČIO DŽIAUGSMAI“
Tokiu vardu Grasė Petrėnienė parašė, o
Petras Petrėnas išleiglo spalvotais pieši
niais iliustuotą knygelę vaikams. Joje yra
daugiau kaip 40 paskirų, daugiausia di
daktinių, apsakymėlių ar eilėraščių. Pas
kutinieji daugumoje dirbtinai sulipdyti ir
sunkiai pasiliks vaikų atmintyje. Knygos
kalba nėra labai pavyzdinga, bet pačios
autorės pieštos iliustracijos gana patrauk
lios. Kaina — 5 dol.

Teatras Lietuvoje
POKALBIS SU IŠPILIETINTU JONU
JURAŠU, BUV. KAUNO DRAMOS
TEATRO REŽISIERIUM

dintų tautos dvasią, aktualiom problemom
paliestų žmonių širdis ir protus. 1967-1972
metais, tuo mūsuose vadinamu politinio
atoslūgio laikotarpiu, man pačiam iš da

Režisierius Jonas Jurašas jau ir anks
čiau išeivijos lietuviams buvo žinomas
kaip vienas ryškiausių okupuotos Lietu
vos dramos režisierių. Eet ypač pastarai
siais metais jis tapo dažna čionykščių po
kalbių tema, kai Jurašas Lietuvoje ir už
sienyje ėmė atvirai protestuoti prieš jo
statomų veikalų cenzūravimą ir jo spek
taklių žalojimą. Dėl šios kultūrinės rezistenijcos Jonas Jurašas buvo iš visur at
leistas. atimtas jam duonos kąsnis. Tačiau
režisierius nepalūžo ir šiuo metu jau yra
atsidūręs šiapus geležinės uždangos. Vie
noje, Austrijoje.
Muenchene, Vokietijoje, gyvenančio dr.
Jono Griniaus dėka vos prieš kelias die
nas mums pavyko su režisierium Jonu Ju
rašu užmegzti kontaktą ir pasikalbėti. Po
kalbio klausimais ir atsakymais dalina
mės taipgi su „Draugo“ kultūrinio priedo
skaitytojais.
— Pone Jurašai, nuo to laiko, kai lietu
vių laikraščiuose Vakarų pasaulyje buvo
išspausdintas Jūsų laiškas, kuriame pro
testavote prieš sovietinę meninės kūrybos
cenzūrą Lietuvoje, mes nenustojome Ju
mis domėtis. Todėl prašome atleisti, kad
vos tik atvykusį į Vakarus ir dar nesura
dusi doros pastogės, kur prisiglausti. Jus
norime sutrukdyti savo klausimais. Pir lies pavyko „restauruoti" sustabarėjusį
miausia, kokia Jūsų pažiūra į šiandieninio tarybiniuose kanonuose Kauno teatrą ir
teatro padėtį Lietuvoje?
didelėm pastangom sukurti nemaža spek
— Lietuvos teatras, mano manymu, yra taklių. kurie sukėlė entuziastingą visuo
sunkioje būklėje. Jis ne tik — kaip ir vi menės susidomėjimą ir tuo pačiu oficiozo
sas kultūrinis gyvenimas — yra izoliuotas priešiškumą. Skatinamas B. Sruogos teigi
nuo pasaulinės kultūros proceso, bet atsi nio ugdyti teatrą nacionalinės dramatur
dūręs dar labiau susiaurintuose soc. rea gijos pamatu ir atriboti jį nuo utilitarinės
lizmo rėmuose.
paskirties, aš stengiausi orientuotis į tuos
Per neilgą savo istoriją (54 m.) Lietu šiuolaikinės lietuvių dramos veikalus, ku
vos profesinis teatras pergyveno tam tik rie davė daugiausia galimybių išreikšti
rus pakilimo ir atoslūgio laikotarpius. Net tragišką mūsų dienų žmogaus sutuaciją.
ir tarybiniais metais lietuvių teatralai Tačiau nacionalinė dramaturgijos pasta
puoselėjo viltį kurti teatrą, kuris pratęstų tymai buvo ypatingai kontroliuojami.
Nepirklausomos Lietuvos tradicijas, ža
— Kokius veikalus režisuodamas, Jūs

atkerta tiems,
PASAULYJE VIENA PROBLEMA
kurie bando jį priskirti prie didžiarusiškų
nacionalistų. Tiesa, jis buvo pasakęs savo
Kiekvienas šimtmetis turėjo ir turi sa
paskaitoje Sttockholme, kad tautos — tai vo politinių ir moralinių problemų. Kas
žmonijos brangenybės, ir kad rusi) tauta šimtmetis įsisteigia naujos tarptautinės
taip pat turi teisę į tautini atgimimą. Bet organizacijos toms problemoms spręsti ir
tuo pat laiku jis nuolat pasisakąs prieš bet jų blogiems padariniams pašalinti. Jei
kurios tautos priespaudą ir už visų tautų imti tik šį pokarinį laikotarpį, tai tų orga
laisvę. Tad kur čia esąs naciohalizmas?
nizacijų pridygo daugiau, negu iškilo pa
Kitame straipsnyje A. Solženicynas su čių problemų. Jungtinės Tautos su dešim
pažindina skaitytojus su retu dokumentu, timis padalinių, Nato, Bendroji Europos
kuris rodo, jog Petrogrado darbininkai Rinka, Trečiasis Pasaulis. Atsirado orga
1918 metais buvo pasisakę prieš bolševikų nizacijos žmogaus civilinėms teisėms gin
partiją ir už demokratinę santvarką Ru ti taikiu ir teroro keliu. Ir ką tos visos or
sijoje. Tas faktas yra visiškai nutylimas ganizacijos pasiekė? Ar jos sustabdė ka
sovietų istorijoje.
rus. grąžino pasaulin teisingumą, pagelbė
Žurnalas „Kontinent“ išeina penkiomis jo kenčiantiems, panaikino nekaltų žmo
kalbomis: rusų, vokiečių, prancūzų, italų nių vergų stovyklas? Nieko! Prikalbėta
ir anglų. Antrasis numeris turi 480 pusi., kalnai, nepasėta nė garstyčios didumo
kaina 10 DM.
sėklos, iš kurios būtų išdygęs medis ir ant
Antrojo „Kontinento“ numerio leidėjais jo šakų radę prieglaudą nelaimingieji ir
R. Conqucstas rašo apie šio žurnalo
reikšmę Vakarų pasauliui. Šis rašytojas pasirašo nebe Springcrio leidykla, o kenčiantieji. Juo daugiau tarptautinių or
ganizacijų, juo labiau plečiasi anarchija
j_ y.
jau yra parašęs nemažai apie Sovietų Są „Kontinento“ bendrovė.
ir
neteisingumas.
jungą. Čia paminėtinas pirmoje eilėje jo
stambus veikalas „Didysis teitoras“, ku
Pasaulyje tėra vienų viena problema:
riame jis smulkiai aprašė taip pat ir bol
stoka žmonių susitaikymo su Dievu. Visi
ševikų „darbelius“ Lietuvoje. Tokios rū
šies informacija, autoriaus nuomone, la RAŠYTOJU LAIŠKAS SOLŽENICYNUI kelia! į Dievą užblokuoti komplikuota
nuodėme, kuri yra mišinys savimeilės,
bai reikalinga Vakarų pasauliui. Jo „Di
išdidumo, socialinio neteisingumo ir pa,Lietuvių
Rašytojų
Draugija
N.
Metų
dysis teroras“ esąs išverstas į rusų kalbą
ir cirkuliuoja Rusijoje kaip ,,samizdat“. proga pasiuntė rusų kalba parašytą svei ties žmogaus pavertimo šiukšle.
Šv. Jonas. įvesdamas Kristų į pasaulį,
Bet rusų ir Rytų europiečių žurnalas Va kinimo laišką Aleksandrui Solženicynui,
karuose, jo nuomone, atidengiąs naują dėkojant! už jo pabrėžiamą laisvą apsi Kristų skelbėją tikrosios teisybės ir arti
sprendimą nerusų tautoms, kuris lietu mo meilės, Kristų žmonijos atpirkėją iš
epochą.
Tačiau bene įdomiausias šiame nume viams teikia moralinę paramą jų nelygio visi) nelaimių šaltinio — nuodėmės, šau
ryje. yra A. Solženicyno straipsnis, kuria je kovoje už savo teises. Lietuviai taipgi kė: „Darykite atgailą, nes dangaus kara
me Nobelio premijos laureatas rašo apie yra dėkingi A. Solženicynui už jo raštuose lystė arti" (Mt 3, 2). Atgaila yra pradžia
jo paties dialogą su prof. A. D. Sacharo išreikštus šilumos ir pagarbos jausmus susitaikymo su Dievu. Tai yra priemonė
Lietuvai, jos kančių atjautimą, siekių su pašalinti kelio užblokavimus, kliudančius
vu. vis dar tebegyvenančiu Maskvoje.
pratimą. už jo pareiškimą „Kontinente", pasiekti tiesos ir meilės greitkelį, kurio
Su Sacharovu jis susipažino prieš 6 me kad be lietuvių dalyvavimo šis leidinys gale mus laukia Dievas.
tus, ir nuo to laiko jam teko nemaža dis negalės būti pilnavarčiu Rytų Europos
Ir šių Jubiliejinių Metų proga, atėjus
kutuoti su juo dėl rusų disidentų progra žurnalu. Toliau primenama, jog Lietuvių gavėnios laikui, šv. Jono šauksmą prie at
mos. Solženicynas sutinka su Sacharovu Rašytojų Draugija įsikūrė užsienyje, kai gailos turi išgirsti dabartiniai pasaulio
dėl daugelio siekimų. įskaitant tokius rei Lietuva buvo įjungta į „Gulago salyną“ vadai ir visi žmonės. Nei mokslas, nei
kalavimus Sovietų valdžiai, kaip „nustoti ir kai iš jos turėjo pasitraukti apie 80% techninė pažanga, nei žmonių turtėjimas
globoti Rytų Europą“, atsisakyti nuo prie rašytojų. Dabar draugija turinti 95 na ir patogesnis gyvenimas nepajėgia sugrą
vartos, įjungiant j Sov. Sąjungos sudėti rius. puoselėjančius laisvą grožinę raštiją, žinti džiaugsmo ir laimės į žmonių širdis,
tautines respublikas, paleisti politinius ka atliekančius svarbų kultūrinį darbą, jau nes visa atitrūkę nuo Dievo.
linius ir t. t. Tačiau esama svarbių klau čiančius glaudžius saitus su savo tėvynės
Mums katalikams prie Dievo grįžimo
simų, kuriais abiejų disidentų nuomonės kultūra, jos tikrųjų vertybių kūrėjais Lie kelias yra žinomas. Būdas, kaip pašalinti
skiriasi. Pirmoje eilėje tarp šių klausimų tuvoje. Laiške pabrėžiama A. Solženicyno nuodėmę iš savo širdies, aiškus. Atgaila
yra — ideologijos vaidmuo Sovietų Są įtaka okupuotai Lietuvai, kur net keli ra prieinama ir nesunki. Tik to viso atidėlio
jungoje. Sacharovas galvoja, kad mark šytojai atsisakė pasirašyti jį smerkiančius jimas ir mus ir visą pasaulį veda prie di
sistinė ideologija beveik neturi reikšmės oficialius raštus ir jį nurodė pavyzdžių, desnių nelaimių ir vargų, šv. Paulius
Sov. Sąjungai. Esą valdžiai ji esanti tik protestuodami prieš cenzūros varžtus. apaštalas mus prašyte prašo: „Mes mal
„patogus fasadas", o visuomenei — veid Draugijos pirm. Leonardo Andriekaus pa daujame Kristaus vardu: susitaikykite su
mainiškas plepalas. Solženicynas yra ki sirašytas laiškas užbaigiamas „Lietuvos Dievu" (2 Kor. 5, 29).
tos nuomonės. Jis galvoja, kad marksisti Katalikų Bažnyčios Kronikos“ A. Solženi
nė ideologija yra visų blogybių šaltinis, cynui skirta ištrauka: „Lietuvos katalikai
Viešpatie, parodyk man savo kelius, sa
nes jąja pasiremdama. Sovietų valdžia da sveikina šį puikų rašytoją ir meldžiasi už vo takais vaikščioti išmokyk mane. Savo
ro visus nusikaltimus.
A. J. S.
jį. A. Solženicyno veikalas „Gulago saly tiesa tu man vadovauk!
Antras klausimas, kuriuo Solženicynas nas" daugeliui lietuvių katalikų priminė
nesutaria su Sacharovu, tai laikas, kada jų pačių ar jų tėvų iškentėtas kančias la
KARI). MINDSZENTY ATSIMINIMAI
Sov. Sąjungoje galima būtų įvesti demo geriuose. kalėjimuose, tremtyje. A. Solže
Jau pasirodė kard. J. Mindszenty atsi
kratinę santvarką. Čia autorius nurodo, nicynas lieka lietuviams katalikams pa
minimų knyga „Memoirs“ anglų kalba.
kad šiuo metu santykiai tarp Sov. Sąjun
vyzdžiu, kaip reikia mylėti savo tėvynę,
Pasirodo, kardinolas buvo davęs juos pa
gos tautų yra dešimteriopai aštresni, negu tiesą ir nenusilenkti smurtui."
skaityti popiežiui Pauliui VI. šis knygą iš
jie buvo caro laikais. Tad, jo nuomone,
gyręs, bet pataręs dar palaukti — ne
staiga įvedus demokratainę santvarką. So
Čikagoje prieš Kalėdas mirė žinoma vi spausdinti. Tačiau kard. Mindszenty atsi
vietų Sąjungoje kiltų tokios kovos tarp
paskirų tautų (mes sakytume, tarp pa suomenės veikėja ir skaučių vadovė Gra minimus paskelbė, motyvuodamas, kad ty
vergtųjų tautų ir rusų), kad Rusijoj gims žina Musteikytė — gen. Kazio ir Gražinos lėjimu neįmanoma apsaugoti katalikų nuo
komunistų persekiojimo.
tančioj! demokratinė santvarka būtų pa Musteikių duktė.
Šiame numeryje rašo bene aštuoni rusų
disidentai rašytojai, įskaitant ir patį A.
Solženicyną. Ee to, rašo Lešek Kolakovskis, lenkų filosofas, buvęs Varšuvos uni
versiteto profesorius, bet 1968 metais at
leistas iš darbo. Nuo to laiko jis profeso
riauja Vakaruose: Kanadoje. Kalifornijo
je, o dabar — Oxforde. Tarp kitų bendra
darbių čia randame Goiko Borič, jugosla
vų rašytoją, dabar gyvenantį Vokietijoje;
Robert Conquest, žinomą anglų rašytoją
ir publicistą, Graham Green, antrą anglų
rašytoją, ir Ignazio Siione, žymiausi šių
dieniĮ italų rašytoją. Pastarasis rašo apie
bolševikų falsifikuojamą Rusijos istoriją,
ir kiek darbo būsią rusų busimųjų kartų
istorikams, kuriems teks išvalyti iš „rusų
gyvenimo paveikslo nesąžiningą propa
gandinį melą".

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

labiausiai pajutote cenzūros varžtus?
— Beveik visi mano statyti veikalai yra
perėję cenzūros filtrus. Po ilgų aptarinėjimų, derybų ir taisymų net apkarpytu
pavadalu išvydę rampos šviesą, mano
spektakliai sukeldavo tokią karštligę, kad
po kurio laiko oficialios instancijos juos
vienu ar kitu pretekstu „numarindavo".
Kartais cenzūra darydavo nuolaidas nau
jos sceninės formos pasireiškimams ar
eksperimentams, bet negailestingai darky
davo pačią spektaklio prasmę. Štai keletas
pavyzdžių iš cenzūros pasiektų rezultatų.
S. Mrožeko „Tango" (vienintelis šio auto
riaus pastatymas visoje Tarybų Sąjungo
je) išėjo be finalo, kuris turėjo išreikšti
mano užmanymo esmę. Po 1967 m. įvykių
Lenkijoje. S. Mrožekui pareiškus protestą
ir emigravus į užsienį. Maskvos nurody
mu mano spektaklis buvo uždarytas. K.
Sajos „Mamutų medžioklė" buvo uždraus
ta, tik pradėjus repetuoti veikalą. Tada
parašiau pirmą protesto laišką Kultūros
ministerijai, kurio neišsiunčiau teatro tru
pės prašomas. Spektaklį buvo leista už
baigti, matyt, dėl tos priežasties, kad tuo
metu buvo ruošiama pirmoji kultūros dar
buotojų išvyka į Ameriką, kur šitas vei
kalas buvo žinomas išeivių tarpe. (Beje,
šis spektaklis Tar. Sąjungoje buvo trak
tuojamas, kaip naujos teatrinės formos
pasireiškimas), Jau premjeros metu sau
gumo darbuotojai (KGB) bandė išprovo
kuoti publikoje skandalą, kad būtų pre
tekstas uždaryti spektaklį. Publika plūdo
pasižiūrėti „Mamutų medžioklės" iš įvai
rių Lietuvos vietų, kadangi jos nebuvo
leista parodyti Vilniuje. Po metų ir šis
spektaklis slaptu Maskvos įsakymu buvo
išimtas iš afišos, nors dauguma teatrinės
visuomenės ir šiandien prisimena jį. kaip
reikšmingą, aštrų ir aktuali] kultūrinį įvy
kį.
Statant K. Sajos „Šventežerį", iš esmės
teko pakeisti jau sukurtą spektaklio sce
novaizdį, nes buvo paskleistas gandas, kad
scenoje, esą, vaizduojamas Lietuvos žemė
lapis. pamintas rusiško kareivio batu, iš
kurio pasirodo pjesės personažai, naiki
nantys Lietuvos gamtą.
Ypatingai smarkiai buvo žalojamas J.
Glinskio „Grasos namų“ pastatymas, šią

dramą laikau vienu reikšmingiausių vei
kalų. sukurtų pastaraisiais metais Lietu
voje. Nors savo objektu autorius pasirin
ko XIX a. liaudies poeto — giesmininko
A. Strazdo asmenybės konfliktą su galin
gaisiais. drama išaugo į universalų kūrė
jo kančios modelį, keliantį tirštas ir gi
lias šiuolaikines asociacijas. „Grasos na
mai" tapo metafora, kuri įgijo skaudaus ir
gyvo konkretumo. Cenzūra daugelį scenų
iššifarvo tiesiogiai ir priėmė kaip politiš
kai pavojingas. Ypač griežtai buvo išku
piūruotos scenos su kazokais, kurios, ma
tyt. priminė Kražių skerdynes, dialogai su
generalgubernatorium, nagaika valdančiu
gyvą žodį, su psichiatru, tramdančiu me
nininką, ir cenzorium, gundančiu poetą
giedoti himnus pavergėjams. Buvo pakeis
ta pjesės kompozicija ir finalas. Eet, ne
paisant visų iškarpymų. „Grasos namai“
buvo didelis įvykis teajro gyvenime. Ir
svarbu yra pabrėžti tai. kad toks veikalas
šiandien, pasikeitus politinei konjunktū-,
rai, neturėtų jokių galimybių būti pasta
tytas ar išspausdintas.
Čia suminėjau keletą pavyzdžių, lie
čiančių daugiau lietuviškų veikalų pasta
tymus. Kiekvienas mano spektaklis turi
savo skaudžią istoriją. Taip pat ir čia mi
nėta cenzūros sąvoka apima ne tik Kultū
ros minin'.eriją, kuriai tiesiogiai teatifas
yra pavaldus, bet ir daugelį kitų valdan
čių partijų institucijų.
— Koks buvo paskutinis lašas, perpil
dęs šitą kartybių taurę? Kas galutinai Jus
paskatino parašyti atvirą protesto laišką?
— 1971 m. buvau pakviestas statyti V.
Šekspyro „Makbetą" Maskvoje. „Sovremenniko" scenoje, teatre, kuris buvo lai
komas vienu iš pažangesnių Tarybų Są
jungoje. Šis teatras pageidavo iš manęs
aktualios šiuolaikinės Šekspyro interpre
tacijos. Tačiau, kai po kankinančiai ilgų
repeticijų periodo man pavyko pasiekti
norimą rezultatą, per paskutinę kontroli
nę repeticiją kilo skandalas. Inspiruoja
mas reakcingos Maskvos teatrinės visuo
menės, pats teatras išsigandęs pasmaugė
spektaklį ir atsisakė išleisti premjerą.
Nors žymūs šekspyrologai įvertino šį
spektaklį, kaip naują žodį, interpretuojant
Šekspyrą.

Šis faktas sugriovė iliuzijas, kad ne tik
Lietuvoje, kuri yra baukščiai priklausoma
nuo Maskvos, bet ir pačioj „didžiojoj sos
tinėj“. Maskvoj, vienam iš modernesnių
teatrų, nėra galimybės laisvesniam kūry
biniam pasireiškimui, net jeigu yra stato
mas keturis šimtmečius nuo pasaulio sce
nos nenueinantis klasikas.
Paskutinysis mano pastatymas buvo J.
Grušo „Barbora Radvilaitė“. Ši istorinė
drama apie romantinę meilę turėjo būti
man atkvepiu po visų konfliktų ir patir
tų nuoskaudų. Kultūros ministerija, už
draudusi man statyti daugelį vakarietiš
kų, klasika tapusių veikalų, maloniai lei
do imtis man šios „nepavojingos“ dramos.
Bet spontaniškame kūrybiniame procese
meilės tema išaugo į apibendrintą asme
nybės laisvės, tėvynės meilės ir konflikto
su visuomene simbolį. Vienintelį tikrą šios
dramas spektaklį per generalinę repetici
ją pamatė tik siauras ratas teatralų. (Tik
dabar suvokiau, kad tikruosius mano
spektaklių pavidalus matė tik tie uolūs
teatralai, kurie sugebėdavo prasmukti į
generalines repeticijas...)
..Barboros Radvilaitės" teismas įvyko
uždarame posėdyje, kur oficialių asmenų
buvau apkaltintas nacionalizmu, religiniu
misticizmu ir perdėtu dvasingumu. Ypa
tingą įtūžį sukėlė spektaklio finalas, kur
po Barboros Radvilaitės mirties nusileido
Aušros Vartų Marijos paveikslas, kuris
pagal istorikų hipotezę, esąs nutapytas,
remiantis Barboros Radvilaitės portretu.
Šio spektaklio premjera buvo atidėta
neribotam laikui. Po mėnesio sekė 1972
m. kruvini Kauno įvykiai, ir neoficialiai
man buvo duota suprasti, kad toliau man
nebus leista vadovauti Kauno dramos te
atrui. kol aš nepakeisiu savo estetinių įsi
tikinimų.
Visų šių įvykių fone, nematydamas tolimesnės galimybės pagal savo sąžinę ir įsi
tikinimus dirbti tarybiniame teatre, 1972
m. rugpjūčio 18 d. parašiau atvirą protesto laišką, ir po to Kultūros ministerio įsakymu buvau skubiai atleistas iš pareigų,
be teisės dirbti tarybiniame teatre.
Tų pačių metų rudenį buvo išleista
„Barboros Radvilaitės“ premjera, be mano pavardės afišoje. Spektaklis buvo ko-
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Prievarta ir laisve
Jonas Gailius

S

Kiti rrašo;

„Antikomunistiniams tikslams vis la
biau tarnauja 1968 m. įsteigta „Asociacija
baltų tyrimams plėtoti“ (AAES — „Asso
ciation for the Advancement of Baltic Stu
dies"), kurios veikloje, greta JAV, VFR
„sovetologų", aktyviai reiškiasi ir lietuvių,
latvių ir estų kilmės antitarybininkai. Šios
„Asociacijos“ leidiniuose paskelbti straips
niai apie „mini nacijas", tarybinių res
publikų politinę santvarką, nacionalinius
santykius, religijos padėtį Tarybų Sąjun
goje ir pan. yra pagrįsti falsifikuotais fak
tais ir sklidini antitarybiškumo. Prie anti
tarybinių organizacijų 1970 m. prisidėjo
dar vienos „studijos“ iškaba — Baltistikos
institutas („Baltiška Institutet“) Stok
holme, aplink kurį telkiasi Baltijos jūros
baseino socialistinių kraštų emigrantai,
taip pat VFR, Švedijos, Anglijos, JAV
antikomunistiniai ideologai.
Panašaus tipo antitarybinės organizaci
jos į savo veiklą stengiasi įtraukti ir tuos
iš Pabaltijo tarybinių respublikų kilusius
mokslininkus, kurių tyrimai baltistikos
srityje nesusiję su politika. Tokių moksli
ninkų darbai, paskelbti „Asociacijos“ lei
diniuose, gali kartais sudaryti įspūdį apie
šių leidinių „objektyvumą“, „mokslišku
mą", ko labiausiai ir siekia antikomunistai.“
Kaip priešingybę šių mokslininkų min
tims atsverti, A. Balsys nurodo R. Mizaros
literatūrinius kūrinius, A. Bimbos darbo
klasės istorijos tyrimus ir F. Bonoskio
angliškai parašytas knygas.

Norėčiau išdrožti iš džekščiančių kaulų
kankles, ištempti ant jų burgiančius krau
jo indus, iškeltus ant tebetvinksinčios šir
dies, kad jos niekad nepavargtų, skambė
damos kaip mano nenustygstanti dvasia.
Nelyliuotų jos migdančių lopšinių, ne
skaičiuotų išlapojusių vargelių, — jos dai
nuotų, kankliuotų trisdešimt psalmių,
skambančių Baltijos jūros šniokštimu,
Nemuno sruvenimu. Žemaitijos miškų oši
mu, Punios piliakalnio niršiu alsavimu...
1 -------Prie nusibaigiančios voros namų name
lių užšautų durt) nuolat stoviniuoja nepa
sotinami dievaičiai, lūkuriuodami, kada
jos prasivers, kad galėtų įsnykinti į vidų.
Nesusigėsta tų dievaičių akys ir nenuikaista veidai, nors pro atsargiai praver
tus langus prašoma ramybėje palikti ir
sugrįžti į pelėsiais pašvinkusius sutrūni
jusius karstus.
Ką gero gali suteikti apskurę dievaičiai,
kai jie patys elgetauja, stoviniuodami prie
namų ir aikščių?
Kaip galima nusilenkti dievaičiui, jei
jis, paragavęs palaimintos duonos, su
tirpsta kaip ledo luitas, gi, siurbtelėjęs
gaivinančio vandens, nuleipsta tartum šal
nos pakąstas klevo lapas?
Kaip galima patikėti dievaičiu, jei jis
peršamas už išdavimo variokus, o įsigy
tas — sudrumsčia sąžinę, tempdamas prie
suraizgytos kilpos, karančios ant galulaukio sudžiūvusio medžio?
Kaip įmanu įsileisti į iššluotą būstą, jei
jis nuplėšia nuo sienų tėvų paliktus pa
veikslus, supjudo vaikus prieš tėvus, jei
verčia grobstyti kitų gėrį, iš pasalų sekti
kaimynų kalbas, pasiklausant net jų
skausmingų atodūsių, ir iš žvilgančio auk
so išlydo rūstaus gymio stabą, kad jam
smilkytų pataikavimo, veidmainystės ir
melo smilkalus?
Kaip drįstama piršti (dievaičius, kurie
laisvės vardu šaukia vergiją, ištikimybę
— išdavystę, laiminančiu dievaičiu — gra
sinantį stabą?
Išniekintoje maldykloje pastatę altorių
ugnimi spiaudančiam stabui, jie uždega
namus, sudegina juos iki pamatų ir įnikę
rėkia:
— Neapsimoka atstatyti pasenusių lūš
nų! Kas gyvas, šokite į miškus, guldy
kite ištekines pušis; bėkite į plynus lau
kus, surinkite visus akmenius ir pastaty
kite aukštus rūmus, kuriuose visi sutilp
site! Nesvarbu, kad neturėsite erdvės pra
bangos, — rinksitės apšviestose salėse,
dainuosite ir šoksite, valgysite ir gersite
ir nusiimsite nuo veidų neperžvelgiamas
kaukes, susilygindami vieni su kitais! Ant
pelenais apklotų praeities griuvėsių išmū
rysite naujus pamatus, o jie iškels spin
dinčius rūmus, kurie bus jūsų šviesaus ir
laimingo gyvenimo šventove.
— Mes savo būties gabijoje nestatysime
svetimiems dievaičiams šventovių! — su
šunka žilagalvis senelis, — ir nuščiūva
įniršę žmonės, pagerbdami jo išmintį ir
pasipriešinimą. — Jūs sunaikinote mūsų
namus, versdami statyti šventoves jūsų
nukaltiems stabams. Ką gi mes darysime,

apiplėšti ir išvietinti? Mūsų kojos bus ne
sugriaunamais pilioriais, mūsų kūnai —
gyvomis šventovėmis, o galvos — dangopi
„Dirva“ (Nr. 90, 1974m.) įsidėjo Rimo I toautoriaus kamera įamžina istorijai nau
besistiebiančiais bokštais! Jūsų pastatyti
Daigūno rašinį apie neseniai JAV pasiro jos klasinės sovietinės visuomenės užgi
pastatai sugrius ir subyrės, bet mūsų gy džiusį antrąjį Cartier — Bressono foto al
vos šventovės stovės ir skleis tiesos ir lais bumą, pavadintą „About Russia“. Iš tik mimo valandas. Tai sovietinės ponios, įsi
supusios į brangius kailius, tai puikiai ap
vės šviesą.
rųjų jis perteikia knygos apie Rusiją auto sirengę biurokratai, mąslūs ir majestotiš
riaus H. E. Salisbury nuomonę. Štai viena ki akademikai, palinkę (kaip caro Rusijo
Kaip plakami, išnaudojami ir išniekina kita ištrauka:
je) po savo medalių ir ordini) svoriu ka
mi vergai, įvilioti į svetimų stabų švento
„Jis vertina šį fotografijų albumą kaip riškiai. puošniai, bet neskoningai apstaty
ves, nedrąsiai apsižvalgote ir, pamatę iš milžinišką pažintinę medžiagą apie... ide- ti aukštųjų pareigūnų kabinetai, ii- grožio
keltus prievartos kumščius, nusilenkiate loginius poslinkius sovietinėje visuome priežiūros salonai, ir veržimasis į savo
laisvės dievaičiui.
nėje. Fotografija pateikia ne vien tiktai automobilį, ir pastanga turėti savo ‘dačą‘.
Smulkiaburžuazinės visuomenės atribu
Išėję, dūrinate nuleidę sunkias galvas, o vaizdą. Iš nuotraukų matome žmonių ma
jūsų susirūpinusius veidus raižo baimės nieras, aprangą, nuotaikas. 1953 metų al tai padėti kaip ant delno, šitokia visuome
bumo palyginimas su 1974 metų atvaiz nė gali būti patenkinta savimi ir aplinka.
ir prievartos kryžminės.
Skausmu pasrūva mano širdis, kai jūsų dais ryškiai įrodo, kad Sovietų Rusijos vi Šitokia visuomenė visada išduos ir atmes
šlovinama laisvė sunkiais retežiais sura suomenė skuba buržuazėti. Sovietinė vi efemeriškas svajones apie asmens teises,
kina pūslėtas rankas ir į burnas įsprau suomenė stengiasi tapti kadais revoliuci apie idealus. Ir nuostabu galvoti, kad sujos naikinama visuomene. Eina klasių kai buržuazinta sovietinė visuomenė nejučio
džia prievartos brizgilus.
Ak. jūs gerai žinote, nors jau nebegalite ta, kas „beklasėje“ visuomenėje tapo na mis tampa santvarkos ramsčiu."
pasakyti, jog laisvės troškimas gniuždo tūraliu reiškiniu. Valstiečiai tampa di
„Tiesa“ (1974 m. gruodžio 18 d.) įsidėjo
sulinkusius pečius ir į suaižytus delnus džiulių įmonių darbininkais. Darbininkai
įbruka žvilgančius kūjus, kad patys kal veržiasi į smulkiaburžuazinės visuomenės istorijos mokslų kandidato Antano Balsio
rėmus. Susidaro naujoji kasta: biurokra straipsnį „Svetimoje dirvoje medžiai nyks
tumėte vergijos grandines.
Tačiau, kai pažeminimo dienas graužia tinė aristokratija. Kažin kur fone, šone, ta“. Jo tikslas — įrodyti, kad patys emi
sūrus nuovargio prakaitas, o naktis dangs šešėlyje stovi pagrindinės revoliucinės te grantai pripažįsta lietuvybės nykimą, ir
to nuovargio ir kančios paklodės, — jūsų zės. Žmonės kuria savo visuomenės for pasmerkti tuos asmenis ir organizacijas,
dvasios prasiveržia pro smurto užtvaras mas. Tai klasinė visuomenė, kuri dabar kurių „antitarybinė veikla pasidarė jų pa
žengia pirmus ir nedrąsius savo formavi grindiniu verslu“. Jis ypačiai griežtai pa
nepalaužtos ir nesupurvintos.
sisako prieš tarptautinio pobūdžio organi
I jūsų sielas įsiveržia šviesus, jokių še mosi žingsnius.“
„...H. E. Salisbury žinovo akimis veria zacijas, kurios savo tautinėms idėjoms
šėlių neaptemdytas stiprybės ir ryžto
spindulys, užspaudęs ant susirūpinusių „About Russia“ albumą ir nustato, kad fo- skleisti pasinaudoja svetima kalba.
Baime tebeviešpatauja
galvų švytinčią laisvės aureolę.
3 -------Paskutiniame reportaže iš Baltijos vals
Laisvė yra tarytum žėrinti saulė---------tybių („Glasgow Herald“, sausio 23 d.)
gražiausios gėlės ir žolynai tarpsta jos
Henri de Mari išspausdino trijų labai su
atokaitoje ir skleidžiasi kvepiančių žiedų
vargusių rožančiaus pardavėjų nuotrauką
puokštėmis, tačiau dilgėlės, varnalėšos,
1918 m. vasario 16 d. „Išeivių Draugas" mis? Ką mano vokiečiai? Nuo to mums prie vienos katalikų bažnyčios. Fotografui
įvairios piktžolės slapstosi medžių šešė rašė: „Lietuva paskelbta neprigulminga. labai daug kas prigulės.
išsiėmus aparatą, senutės rožančius pa
liuose ir keroja, kniūti tvaikiame užgožy- Bet paklausykim, kas bus toliau? Berods
slėpė...
Todėl
neapsidžiaukime
peranksti,
bet
je.
vieno dalyko tam trūksta: spėkos privers
Ilgame aprašyme daug vietos skiriama
Vieni trauko surūdijusias grandines, ti kitus pripažinti Lietuvos reikalavimus. palaukim, kol viskas galutinai paaiškės.
tiesdami sužalotas rankas į švytinčią lais O tas dabar visgi svarbiausias argumen Tuo tarpu pasitikėkim, kad vokiečiai per religijos reikalams. Autorius sako, kad iš
sitikrins, jog praryjant Lietuvą, reiks pa 44 bažnyčių Vilniuje likę tiktai 11. Jame
vės saulę, kiti kala dar tvirtesnius rete
tas...
springti. Tada, tik tada, jie neprigulmy- buvę įdomu stebėti smilkalais kvepiančio
žius, nudažę juos viliojančių spalvų vai
bei
mūsų pritars.“
je bažnyčioje moterų procesiją su žvakė
vorykštėmis ir surakina jais rankas, no
Pasitikėti, kad vokiečiai niekieno neve
Rugsėjo 18 d. tas pats Anglijos lietuvių mis.
rėjusias paliesti žvilgančius blizgučius.
jami, iš gerumo savo širdies Lietuvą ap
Deja, deja---------Apie tikinčiųjų kovą už savo teises
leistų ir nepamėgintų praryti, na, ar ne laikraštis jau taip rašė: „Vyriausioje vo
pirma, nei ryžtamasi sunaikinti netei būtų mums tai save apgaudinėti svajonė- kiečių Reichstago komisijoje vicekancle straipsnio autorius rašo: „Vienas kunigas
ris von Payer, kalbėdamas apie vokiečių man taip pasakė: „Maskva žaidžia pavo
singų potvarkių grandis, reikia giliai su
politiką Rytuose, pasakė: „Lietuvoj lietu jingą žaidimą. Mūsų tikintieji yra pasiry
simąstyti ir atsiminti kerinčią baimę, ku
viai turi patys sudaryti savo vyriausybę žę pralieti kraują, kaip praliejo partiza
ri gundo ploti delnais, kai reikia iškelti
ir savo valdžią“.
sugniaužtus kumščius: sunku sulaikyti tų būgaujančios valios.
nai.“ Nors partizanų jau nebėra, bet ka
maurojantį upės potvynį, kai laiku nero
Tad lietuvių Taryba, pasinaudodama ta talikų buvimas aiškiai jaučiamas.“
Negali valdyti tų, kurie išdidžiai neša
ta sutvirtinti piktų bangų pagraužtų kran laisvės vėliavą, nes jų aukurų ugnį kursto metais, tai, anot spaudos, per keletą dienų
Toliau, atpasakojęs Kalantos susidegi
tų, — staiga užviręs įniršis neištrina įsi tie stabai, kurie laisvę paverčia prievartos kratyti nuo peršamų į lietuvių karalius nimo įvykius, jis rašo: „Vilniuje vienas
gėrusių prievartos žodžių, o saulės švie botagu, o savigarbą — gėdingu pataikavi kaizerio sūnaus Oskaro ir Saksonijos ka studentas man taip kalbėjo: „Mano brolis
sos nemačiusios sargybinių akys atidžiai mu ir klasta.
ralaičio (Jurgio), ir todėl ne be susižino buvo areštuotas Kaune per riaušes, kurios
saugo, kad nebūtų pasikėsinta prieš šak
Spinduliuojančios laisvės labiausiai ne jimo paaukojo Mindaugo vainiką Viliui vyko po susideginimo. Jis viešai reikalavo
nis įleidusius sustyrusius medžius, svai kenčia baimės šešėliai. Jų apgaubti, nesu- Urach'ui, Wirtenbergo kunigaikščiui.
laisvės demonstracijose prie komunistų
dančius tamsius šešėlius į pabjurusią že dygsta drąsos ir ryžto grūdai, o prasikalę
Išgirdęs apie tai kaizeris pakvietė Vilių būstinės. Buvo nubaustas 3 mėn. kalėti.
mę.
aukštų minčių trapūs daigai sukapojami Urachą ir davė jam persergėjimą, kad jis Po to jis buvo išmestas iš universiteto. Tė
Laisvė nepažįsta baimės, prievartos ir panikos tarsi staiga atšniokščiančios li nesipainiotų pangermanistams po kojų.
vai taip pat buvo atleisti iš darbo, nors
vergijos----------Iš to galima spėti, kad kaizerio vardu nieko bendra neturėjo su riaušėmis. Jie
jundros.
Vokietijos paskelbta neprigulmybė graži, buvo nubausti už netinkamą sūnaus iš
ji nesilenkia žemės stabams ir išdidžiai
bet panaši į muilo burbulą: tik pasilytėk auklėjimą.“
praeina pro aukurus, ant kurių įbaugin
tieji degina apgaulingas pažeminimo au
Kaip žemė, nusiaubta audrų, sukniubu — ir išnyksta.“
Straipsnį baigdamas, Henri de Mari da
O vis dėlto tas gražus laisvės burbulas ro tokią išvadą: „Praėjus 57 metams nuo
kas.
si rauda išguldytų želmenų, taip įkalintos
neišnyko
ir
išsilaikė
daugiau
kaip
20
me

Pirmiausia reikia sunaikinti viduje sty tautos aprauda prievarta sumurdytas tik
didžiosios revoliucijos ir 21 m. nuo Stali
tų, kol svetimos jėgos buvo sunaikintas,
rintį padūmavusį aukurą ir sudaužyti pa rosios laisvės vertybes ir-------—no mirties, baimė tebeviešpatauja Balti
auksuotą vergijos stabą, kad jis neapkerėrengiasi pergalei.
T. V. jos valstybėse“.

lektyviai koreguotas svetimomis ranko
mis. kadangi aš atsisakiau griauti esminę
spektaklio koncepciją. Spektaklio premje
ros nemačiau ir nenorėjau matyti jos iš
kreipto veido. Juo labiau, kad tuo metu
jau buvau pašalintas iš teatro ir ieškojau
bet kokio darbo pragyvenimui. Aš lyg iš
lipau į krantą iš tos bendros upės, nešan
čios visus pasroviui. Pirmą kartą taip ryš
kiai galėjau pažvelgti iš šalies į save ir į
aplinką ir permąstyti savo gyvenimą. Vis
ką pasverti iš naujo.
— Ar ir Jūsų žmona Aušra Marija Sluckaitė susidūrė su panašaus pobūdžio pro
blemomis?
— Mano žmona Aušra Sluckaitė dvylika
metų redagavo lietuvių poezijos ir prozos
veikalus „Vagos“ leidykloje. Tur būt, Va
karų pasaulyje mažai yra suprantamos ne
laikraščio, bet knygos redaktoriaus funk
cijos. Bet dėka šių specifinių tarybinio re
daktoriaus pareigų, per jos rankas perėjo
daugybė šiuolaikinių rašytojų rankraščių,
išleista ir sudaryta nemaža leidinių, sure
daguota daugiau kaip 100 knygų. Tiek
metų dirbdama su įvairių kartų rašyto
jais, ji geriau, negu daugelis dirbančių
spaudoje, turėjo galimybės iš vidaus pa
žinti visą literatūrinę „virtuvę“, patirti
rašytojo ir cenzūros santykių problemą,
sąžinės ir realizacijos nuolatinę dilemą.
Daugelį metų ji dirbo šį iš pažiūros sizifišką redaktoriaus darbą, laikydama ne
rašyta savo misija puoselėti tikrosios lite
ratūros želmenis, padėti jiems prasimušti
pro įteisintos grafomanijos kerojimą. Ne
vienas rašytojas yra laikęs ją meninės są
žinės kriterijum ir estetiniu kamertonu.
Bet į tarybinio redaktoriaus pareigas fak
tiškai tokia misija neįeina. Toks darbas
pašalinei akiai nėra matomas ir turi dau
giau misionierišką prasmę. Keičiantis po
litinei situacijai, literatūrinės prošvaistės
darėsi vis retesnės estetinės misijos pras
me, vis labiau blėso. Todėl 1971 m. A.
Sluckaitė išėjo iš „Vagos“ leidyklos.
Per visus (uos metus, atliekamu nuo
įtempto knygų leidimo darbo metu. A.
Sluckaitė yra parašiusi daugelį straipsnių
ir essay literatūros ir dailės klausimais.
Yra išvertusi į lietuvių kalbą nemaža kny
gų ir pjesių. 1965 m. išleido knygą „Kriti-,

kos šriftai“. 1969 m. apysakų knyga „Mies
to madrigalai“ buvo leidyklos atmesta,
neatsižvelgiant į gerą recenziją. 1972 m. iš
leidyklos planų buvo išbraukta jau pa
ruošta spaudai antra kritikos knyga
„Kasdieniniai Kolumbai“.
Nuo 1971 m. mano žmona pradėjo dirbti
teatre literatūrine režisieriaus padėjėja.
Po skandalingo mano atleidimo iš teatro
1972 m. Kult, ministerio nurodymu ji bu
vo pašalinta iš teatro meno tarybos sudė
ties, ir jai buvo pasiūlyta dirbti už pusę
atlyginimo arba išeiti iš teatro. 55 rb. ku
rį laiką buvo vienintelis mūsų šeimos pra
gyvenimo šaltinis, kadangi Kultūros mi
nisterija buvo suspendavusi bet kokią ga
limybę jai ką nors spausdinti, versti, re
daguoti. Tokia ekonomine blokada buvo
bandoma palaužti mūsų dvasią. Ir kartu
viešai buvo skleidžiami gandai, esą, mus
išlaiko bažnyčia ir emigracija.
— Kuo Jūs pats vertelės tuos dvejus
metus, netekęs galimybės dirbti teatre?
— Verčiausi atsitiktiniais uždarbiais ir
buvau viešai apskelbtas „vidiniu emigran
tu". Daugelis bijojo mane priimti net į pa
prasčiausią darbą. Pirmasis išdrįso paim
ti savo padėjėju skulptorius Teodoras —
Kazimieras Valaitis, vienas talentingiau
sių lietuvių menininkų, 1974 metais tra
giškai žuvęs. Po to dirbau pas žymų skulp
torių Vladą Vildžiūną, jam kuriant „Lie
tuvišką baladę“. Kurį laiką buvau visai
be darbo. Pastaruoju metu buvau laiki
nam darbui priimtas į Teatro ir muzikos
muziejų.
— Kiek galite, papasakokite, kokia bu
vo Jūsų šeimos išvykimo procedūra iš
okupuotos Lietuvos: kaip ilgai ji truko;
kiek reikėjo mokėti už leidimą išvažiuoti
ir atsisakymą sovietinės pilietybės; kiek
kainavo vizos; kokia buvo sovietinės mui
tinės kontrolė?
— Netekęs darbo teatre, vėl kreipiausi
į CK. Kadangi mano estetinės pažiūros ne
priimtinos tarybiniam teatrui, paprašiau
leisti man išvykti kūrybiniam darbui sve
tur — su teise grįžti į tėvynę. Man buvo
formaliai atsakyta, kad piliečių išvykimo
į užsienį klausimus sprendžia ne CK (?!),
o Vizų registracijos skyrius. Po pusantrų
metų svarstymų ir abejonių 1974 m. gegu

Anglijos lietuviai netikėjo

žės 6 d. mes su šeima įteikėme dokumen
tus Vilniaus Vizų registracijos skyriui,
prašydami leisti išvykti nuolatiniam gy
venimui į užsienį, pas gimines. Atsakymo
teko laukti ilgai, viltys palaipsniui blėso,
palaikomos tik paskutiniųjų mėnesių
tarptautinių įvykių, kurie užaštrino emi
gracijoj klausimą vriaų tautybių piliečių
atžvilgiu, ir Simo Kudirkos išvykimo.
Po šešių su puse mėnesių 1974. XI. 18
mes pagaliau gavome neigiamą atsakymą,
mįslingai motyvuojamą tuo, kad mūsų iš
vykimas laikomas „netikslingu“. Po 8 die
nų (XI. 25) mane dar kartą išsikivetė
Kultūros ministras iii) pasiūlė pergalvoti
savo pažiūras ir galimybes dirbti teatre.
O dar po trijų dienų (1974. XI. 29) Vizų
registr. skyriaus ' viršininkas pranešė
mums telefonu, kad mūsų klausimo spren
dimas staiga pakeistas ir mums leidžiama
išvykti. Toliau įvykiai vystėsi karštligiš
kai. Skubotai teko sutvarkyti visus forma
lumus, užmokėti 500 rb. už pilietybės atsi
sakymą (kurio mes neprašėme) ir dar po
400 rb. už vizas. Ir po to 1974. XII. 11
mums buvo įteiktos vizos, kur buvo nuro
dyta, kad T. Sąjungą turime palikti ne vė
liau. kaip 1974 m. gruodžio 30 d. Atsisvei
kinimui su Tėvyne ir artimiausiais mums
liko pora savaičių.
— Ar plačiai buvo žinomas Jūsų noras
išvykti iš okupuotos Lietuvos? Kaip lai
kėsi Jūsų ir Jūsų šeimos atžvilgiu tie, ku
rie šį ketinimą žinojo?
— Labai plačiai. Kiekvienas mūsų
žingsnis visuomenėje buvo svarstomas ir
komentuojamas iš anksto, dar nespėjus
mums to žingsnio žengti. I mūsų pasiryži
mą išvykti buvo žiūrima įvairiai: vieni lai
kė rizikingu eksperimentu, kiti beprotišku
savižudybės aktu. Vieni nusigręžė nuo mū
sų. kaip nuo raupsuotųjų, pavojingų savo
karjerai, kiti — parėmė mus, kaip broliai.
Prieš mūsų valią susidarė tokia sudėtin
ga psichologinė atmosfera, kad ją būtų
įdomu išanalizuoti atskirai, ne paskubo
mis. Tada, kai atslūgs pirmas skausmas
ir kartėlis.
— Kokie momentai buvo sunkiausi, ruo
šiantis palikti tėvynę Liettuvą, kuriai bu
vot pasiruošęs tarnauti dramos metu?
— Mano likimas tapo skaudžiu paradok

su. žmegus labiausiai yra reikalingas sa
vo Tėvynėje, ten, kur jis gimė, kalbos iš
moko, ir kur jėgų ir stiprybės sėmėsi. Juo
labiau menininkas, išmaitintas savo tau
tos krauju ir tradicijomis. Ir tą vienintelę
Dievo jam skirtą vietą pasaulyje jis yra
priverstas palikti, kad galėtų kurti pagal
savo sąžinę ir pašaukimą — gal ir mažai
reikalingą šiam margam, plačiam ir visko
mačiusiame sviete. Ir tas atniskyi-imo
skausmas yra dvigubai didesnis, kai palie
ki savo gimttuosius namus nežinios, ne
gandų ir baimės prislėgtas. Tampi piligri
mu, kuris visur nešasi Tėvynės žemę ant
nuogų savo pėdų.
— Su kokiomis viltimis Jūs vykote į Va
karų pasaulį?
— Man buvo svetimos iliuzijos nuste
binti savo originalumu Vakarų pasaulį,
bet mane palaikė viltis pratęsti savo kū
rybos kelią ir įkūnyti tuos nerealizuotus
sumanymus, kurie metai iš metų kaupėsi
manyje.
Manau, kad galėdamas prabilti meno
kalba, išreikščiau lūkesčius ir patirtį tų,
kurie liko Tėvynėje. Mūsų, lietuvių, sa
vaip unikalinė istorinė patirtis ir situaci
ja, man atrodo, turėtų sudominti pasaulį.
Idealus būdas įkūnyti mano teatrines idė
jas būtų pastanga prisidėti prie sukūrimo
tokio lietuviško teatro, kuris liudytų tau
tinį sąmoningumą ir kartu įeitų į pasau
linės kultūros kontekstą.
— Gyvendami Lietuvoje, ką Jūs žino
jote apie lietuvius Vakarų pasaulyje? Ko
dabar pirmiausia pageidautumėte sau iš
lietuvių, gyvenančių Vakaruose?
— Mus sunkiai pasiekdavo tikslesnės ži
nios apie lietuvius Vakarų pasaulyje. Bet
tos atskiros knygos ir žurnalai, perėję per
rankas, pasiekdavo mus, radijo laidos kė
lė didžiulį susidomėjimą ir dvasiškai pa
laikė mus. Ypač išeivijos literatūra ir kul
tūriniu gyvenimu domėjosi mano žmona
Aušra-Marija, kuriai pavyko perskaityti
daugumą rašytojų ir poetų knygų, antolo
gijų ir žurnalų.
Kartais susilaukdavome vieno kito laiš
ko iš giminių ir draugų. Jų dėka jautėme
Vakarų PASAULĮ esantį arčiau, šiltai
mums nusiteikusį. Ypač dėkingas esu ma
no tetos Jadvygos Tomasevičienės šeimai,

gyvenančiai Kalifornijoje, kuri man vai
kystėje atstojo prarastus namus, ir švie
siai londoniškio Rostislavo Baublio asme
nybei.
šiandien mes visų pirma pageidautume
pajusti lietuvių tarpe tą solidarumą, ku
rio taip stokojame pastaraisiais metais
Lietuvoje, suskaldytoje primestos ideolo
gijos, totalitarinio režimo ir baimės.
Jeigu lietuviai galėtų ištiesti mums pa
galbos ranką kūrybinio kelio pradžioje ir
mums pavyktų realizuoti nors dalį savo
kūrybinių pajėgų, tai būtų akivaizdus įro
dymas. kad žmogus turi pasirinkimo gali
mybę ir kad vergiškas paklusnumas ir
prisitaikymas nėra šiandien vienintelis
kelias Lietuvoje gyvenantiems mūsų bro
liams.
Šį skubotą interview rašau iš Vienos ga
na keistom aplinkybėm, jausdamasis sa
votiškoj nesvarumo būklėje. Lyg būčiau
per stebuklą atsiplėšęs nuo grandinių, ku
rios mus tramdė ir kartu rišo prie gimto
sios žemės, ir dar pilnai neįkvėpę to ilgai
laukto laisvės gurkšnio. Protas ir širdis
dar atsisako suvokti realumą tos padėties,
Dievo dovanotos mums išimties — pereiti
per aklinai uždarytą sieną.
Mes nežinome, kieno likiminės rankos
padėjo įvykdyti šią Aukščiausiojo Valią.
Bet, tardami pirmuosius žodžius mums
naujame pasaulyje, mes norime padėkoti
visiems, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai pa
dėjo mums išsigelbėti. Tam nematomam
frontui, kuris kovoja už pavergtųjų žmo
nių teises visame pasaulyje, tame tarpe ir
už mus.
Mes norėtume pasakyti, kad jeigu šian
dien pasaulis yra suskaldytas tautybių,
rasių, ideologijų, tai jame auga ir tvirtėja
visas skirtybes naikinantis, vienijantis
žmogiškumo jausmas — padėti žmogui ap
ginti jo teises ir laisves. Jautrumas
skriaudai tampa nauju humanizmo bruo
žu.

Viena, 1975 m. sausio 19 d.

Jonas Jurašas
(„Draugas“, Nr. 21 (4), 75. I. 25
Kultūrinis priedas.)
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Lietuvių Kronika
GAUNA „E. LIETUVI"

Patirta, kad į buv. Vokietijos dabar len
kų valdomas sritis (pvz. Sietinas) galima
pasiųsti laikraštį ir ten gyveną lietuviai
jį gauna. Kas turi tose srityse giminių ar
draugų, būtų verta jiems užsakyti „E. Lie
tuvį“, nes lietuviškos spaudos jie negauna
ir yra labai pasiilgę. Tuo tarpu neturima
žinių, ar lietuviškieji laikraščiai pasiekia
skaitytojus kitose Lenkijos srityse.
AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
X — 7.15 sv., B. Simukonis — 3.06 sv., J.
Bielskis — 2.00 sv., J. Micuta, V. Jukne
lis — po 1.00 sv., B. Kmieliauskas — 0.55
sv.. P. Pajaujis, B. Narbutis, P. Pupalaitis, K. Vaitiekaitienė, V. Gurevičius — po
0.50 sv.
Tautos Fondui aukojo:

J. Bielskis — 3.00 sv., E. Kmieliauskas
— 5.00 sv., R. Giedraitis — 5.00 sv.
SUVAŽIAVIMAI

Pakartotinai skelbiama, kad DBLS
XXVII metinis atstovų suvažiavimas bus
Lietuvių Namuose, Londone kovo 15 d.
Pradžia 13.00 vai.
Tą pačią dieną 17.00 vai. įvyks ir L. Na
mų Bendrovės akcininkų metinis susirin
kimas. Akcininkai kviečiami susirinkime
gausiai dalyvauti.
„ANGLIKONO“ ŽINIOS

BIRMINQHAMAS
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, atvyku
sioms į mano mylinio vyro laidotuves Birminghame, bei vienokiu ar kitokiu būdu
padėjusioms man liūdesio valandoje. Ypa
tingai dėkoju kun. S. Matuliui, atvyku
siam iš Nottinghamo. ir B. Valterienei iš
Herefordo.
Vanda Poldmienė

EKSKURSIJA Į COVENTRY
Birminghamo skyrius rengia ekskursiją
į Vasario 16 d. minėjimą, įvykstanti Co
ventry vasario mėn. 15 d. Norintieji vyk
ti, prašomi neatidėliojant registruotis pas
skyriaus pirmininką. Kaina 50 p.

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į COVENTRY
Vasario 15 d., šeštadienį, Gloucesterio
ir Stroudo skyrius rengia ekskursiją j Co
ventry Vasario 16 minėjimą.
Iš Gloucesterio išvažiuojame 2 vai. nuo
ukrainiečių klubo. Iš Stroudo 2.30 vai. iš
miesto centro.
Prašome visus dalyvauti ekskursijoje ir
punktualiai susirinkti.
Skyriaus Valdyba

DERBY

šiais metais mus jau pasiekė du ChicaVASARIO 16 MINĖJIMAS
gos Anglijos Lietuvių Klubo biuleteniai,
redaguojami naujo redakttoriaus V. PaluPranešame visoms lietuviškoms koloni
becko. Juose rašoma:
joms, kad DELS Derby skyrius š. m. va
— Gruodžio 8 d. susirinkime išrinkta sario mėn. 22 d. rengia didelio masto Lie
nauja klubo valdyba, kurios pirmininku tuvos Nepriklausomybės Paskelbimo su
kakties
yra J. Šidlauskas.
iškilmingą minėjimą.
— Sergantiems klubo nariams numaty
ta išmokėti simbolinė 10.00 dol. pašalpa.
Minėjimas įvyks didžiojoje „Grand
— Bražinskams sušelpti paskirta 50.00 stand“ viešbučio salėje, Nottingham Rd..
dol.
Derby, 6 vai. vakaro ir tęsis iki vidurnak
— Siūloma papiginta kaina įsigyti iš čio. Pažymėtina, kad salė šiuo metu yra
parodos atlikusius dail. P. Bugailiškio pa padidinta ir pagerinta, kas sudarys pato
veikslus.
gesnes sąlygas suvažiavusiems svečiams.
— Sveikina DBLS busimojo atstovų su
Programos oficialioje dalyje bus DBLSvažiavimo proga ir mini iš Centro valdy
gos Centro V-bos pirm. J. Alkio kalba,
bos pirm. J. Alkio gautą padėką už 1.000
sveikinimai ir kt.
dol. pašalpą knygai apie Anglijos lietu
Meninę dalį atliks mūsų gerai žinoma
vius išleisti.
— Tradicinis Užgavėnių balius buvęs solistė B. Valterienė. Be to, dalyvaus vie
sėkmingas ir gauta daugiau kaip 700 dol. tinės meninės pajėgos su dainomis, muzi
ka ir kt., kas sudarys tikrai įdomią pro
pelno.
gramą.
Šokiams gros viena iš geriausių, tarp
tautinėje plotmėje pasižymėjusi, ukrainie
čių kapela.
METINIS BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS
Visus tautiečius bei svečius, iš arti ir
toli, nuo pietinės Anglijos iki šiaurinės
Lietuvių bažnyčios metinis parapijinis
Škotijos, jaunus ir senus, maloniai kvie
susirinkimas įvyks vasario 23 d. 4 vai.
čiame atsilankyti ir pasigrožėti lietuvišku
Spqfto ir Soc. klubo salėje (345A Victoria
menu, bei sueiti retai matytus draugus ir
Park Rd., E9). Bus duodamos metinės apy
pažįstamus, kuriuos1 tikriausiai čia rasi
skaitos ir renkama parapijinė taryba.
te. Mes, kaip ir visuomet, pasistengsime
visus maloniai priimti ir užtikriname, kad
MIKĖ STASYS VALYS
apsilankę nesigailėsite, nes praeitis pa
Vasario 2 d. Bethnal ligoninėje Londone rodė, jog derbiškiai moka savo svečius
mirė Stasys Valys, 68 metų. Velionis ki priimti.
lęs iš Šeduvos. Lietuvoje likusi jo šeima.
Tad vasario 22 d. visi pas mus, visi i
Derby, į Didįjį Minėjimą.
ĮSIKŪRĖ N. ZELANDIJOJE
Skyriaus Valdyba

LONDONAS

Neseniai į N. Zelandiją išemigravęs buv.
L. Namų spaustuvės tarnautojas Rimas
Namajuška jau įsikūrė Aucklande ir pra
dėjo dirbti savo specialybės darbą.
ATIDARYTAS NAUJAS KLUBAS

Prie lietuvių bažnyčios Londone atida
rytas naujas šv. Kazimiero klubas.
J atidarymo iškilmes buvo susirinkę ga
na daug žmonių. Pirmuoju stikliuku ir su
muštiniais visi buvo pavaišinti nemoka
mai.
Plačiau apie klubą kitą savaitę.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO — VASARIO 16-TOSIOS
ŠVENTĖ
D. B. Lietuvių Bendruomenės Krašto
Valdyba rengia Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo 57 metų sukaktuvių minė
jimą.
Minėjimas įvyks vasario mėn. 15 d.
(šeštadienį), 7.30 vai., Sporto ir Socialinio
klubo salėje 345A. Victoria Park Road,
London, E9.
Minėjimo programa bus tokia:
Invokacija — kun. dr. J. Sakevičius,
MIC. Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žo
dis. M. Bajorino paskaita.
Lietuvių poeziją skaitys N. Žygienė ir
VI. Šlaitas.
Muzikinę minėjimo dalį atliks J. Paru
lis ir P. Parulis jr. Dainuos Londono lie
tuvių choras, vedamas Justo Cernio.
Sekmadienį, vasario 16 d. 11.00 vai. Lie
tuvių Bažnyčioje laikomos pamaldos už
Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos Atstovas
Londone, Vincas Balickas.
Londoniečiai kviečiami dalyvauti minė
jime ir pamaldose.
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Barzda ir skustuvas
Kai dabar matosi tiek daug barzdotų
žmonių, nejučiomis ateina į galvą klausi
mas, kada žmonės pradėjo barzdas skusti?
Pasirodo, kad mūsų protėviai ne visi buvo
barzdoti, barzdos skutamos beveik nuo ne
atmenamų laikų. O palinkimas skustis
barzdas, anot išmintingų pokštininkų, yra
galutinis įrodymas, kad žmogus nėra kilęs
iš beždžionės (beždžionėms barzdos neau
ga), liet jis yra linkęs pasiversti į beždžio
nę...
Iškasenos Egipte rodo, kad kartu su ka
raliais ir didikais buvo laidojami ir jų
skustuvai. Senajame Testamente yra įro
dymų, kad žmonės skutosi barzdas. Pvz.,
broli į parduotas Juozapas prisistatė fa
raonui Patiforui švariai nusiskutęs ir vė
liau pasidarė jo finansų ministeriu.
Romėnai skutimosi įprotį paveldėjo iš
Sicilijos. Barzdos skutimas buvo giminės
kilmingumo ženklas. Tačiau iš kitos pusės,
barzdaskučiai ir jų skustuvai pasidarė ge
riausia priemonė nepageidaujamais asme
nimis nusikratyti... Nenuostabu, kad gar
susis imperatorius Neronas neleisdavo sa
vo barzdos skusti skustuvu, bet liepdavo
ją išdeginti įkaitintomis austrių g'eldeiėmis.
įkaitintos austrių geldelės (Shells), tur
būt, ir buvo pirmieji barzdos skutimo „mo
derniški“ įrankiai. Kai kada dar buvę var
tojami įkaitinti akmenys. Tačiau papras
čiausia ir pigiausia priemonė buvo barz
das nurauti. Kinijoje tam reikalui varto
davo du apskritus akmenukus, kokie da
bar vartojami žiebtuvėliuose kibirkščiai
išgauti. O Amerikos indėnai pasidarydavo
įrankį, panašų į kamščiatraukį, ir su juo
raudavo barzdas ištisais kuokštais.
Atsiradus peiliams, jie pradėti vartoti ir

LEIQH
SUSIRINKIMAS

DI LS Leigh skyrius šaukia metinį na
rių susirinkimą, kuris įvyks 1975 m. vasa
rio 22 d. Railway Hotel, East Bond Str,,
Leigh, 6.30 vai. p. p. Narius ir visus priI jaučiančius prašom gausiai dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

ŠKOTIJA
DĖKOJAME UŽ AUKĄ

Lietuvių Institutas Mossende, Škotijoje
Vasario 16-tosios proga per K. Savon j at
siuntė „E. Lietuviui" £10.00 auką.
Ta pačia proga K. Savonis paaukojo
Tautos Fondui £5.00.
Aukotojams reiškiama nuoširdi padėka.

ŠVEICARIJA

oarzdai skusti. Tikrus skustuvus pradėta
vartok palyginti neseniai (18 a.). Jie buvo
orangus ir tiktai turtingieji galėjo juos
Įsigyti. Tik 19 a. pabaigoje skustuvai ga
lutinai ištobulinti, nors jų forma išliko be
veik nepasikeitusi iki šių dienų. Mūsų L.
Enciklopedija visai nemini skustuvų isto
rijos, nors barzdų auginimas ten gana pla
čiai aprašytas.
Pirmieji skutimosi peiliukai' (safe ra
zors) pradžioje buvo daromi iš tokio pat
plieno, kaip ir skustuvai. Tik jų trumpa
skutimosi dalis buvo taip įtaisyta, kad ir
norint, nebūtų galima giliai įsipiauti. Kaip
žinoma, tie peiliukai buvo nuolat tobulina
mi ir keičiami. Pagaliau juos pradėta ga
minti iš nerūdijančio plieno, padengto pla
tina.
Vadinamasis sausas barzdos skutimas
atsirado, pradėjus vartoti elektrinius skus
tuvus arba mašinėles. Šiuo metu rinkoje
yra visokiausių rūšių, nors nei viena iš jų
iki šiol nenuskuta taip trumpai barzdos,
kaip skutimosi peiliukai. Didžiausias pato
gumas yra tik tas, kad nereikia barzdos
muiluoti, trinti iš kiaulės šerių padarytu
šepečiu ir prieš tai gerai išplauti.
Barzdų auginimas ir skutimas istorijoje
ėjo gana banguotu keliu: kartais jos buvo
auginamos, gerbiamos ir prižiūrimos, kar
tais vėl visokiausiais įrankiais grandomos.
Vieni karaliai barzdas augino ir vertė ki
tus auginti, kiti prievarta rovė savo paval
dinių barzdas. Kartais barzdas buvo lei
džiama auginti tik kilmingiesiems, o kar
tais tik vergai ir belaisvia buvo barzdoti.
Senojo Testamento izraelitams barzda
buvo didžiausia vyro puošmena. Jas želdi
no pranašai ir kunigai. Viduriniais amžiais
buvo praktikuojama priesaika savo barz
da. o Islamo išpažinėjai, berods, ir dabar
dar priesiekia pranašo Mahometo barzda.
Kai kurie krikščionių dvasininkai taip pat
nešiojo ir tebenešioja barzdas, pvz., pravo
slavų kunigai, kapucinų ordino vienuoliai
ir kt.
Lietuviai žiloje senovėje taip pat nešio
jo barzdas. Tačiau Vytauto ir Jogailos lai
kais jos jau buvo skutamos. Vytautas ne
tik nesiželdino barzdos, bet ir apšepusių
barzduočių nemėgęs. Vėliau. 19 a. barzdų
auginimas vėl pasidarė labai madingas.
Romantinio laikotarpio veikėjai —■ Basa
navičius, Kudirka, Šliūpas, Jablonskis ir
net Smetona dėvėjo barzdas. Tačiau po
pirmojo pasaulinio karo skustuvai vėl at
sirado reikalingi.
Šiuo metu vėl daugelis auginasi ne tik
barzdas, bet ir ilgus plaukus. Barzdų gar
bintojai sako, kad tai esąs šuolis į natūra
liąją prigimtį, kurios žmogus neprivaląs
dirbtinėmis priemonėmis gadinti.
N. B.

Pabiros

Agirdas Gustaitis

Nauji filmai
THE CHALLENGE

Tuo vardu apie dvi valandas rodomas
filmas apie skirtingų pakopų, priemoniųginklų menininkus, daugiausiai Europos.
Lietuviškai galėtume pavadinti Meno
šauksmas, Pašaukimas. Iššaukimas, Pakvietimas, ar pan.
Meno šauksmas matomas, girdimas bal
sais ir vardais, turinčiais nemažo nuskardenimo gijų, ir plonesnėmis ir visai ilgo
mis, bet stambiai tvirtomis.
Aiškiai spalvoto filmo juostomis mato
me nemaža gyvų dailininkų, jų tikrų po
kalbių kūrybos metu. Filmuota Prancūzi
joje, Anglijoje, Italijoje. Vokietijoje, Is
panijoje. JAV. Pavardės: Chagall, Moore,
Lipchitz, De Chirico, Miro. Calder, Ems.
Mas: on. Dali, Eacon. Caro Manzu De Koo
ning, Soulages. Dasilva. Zao Wou-ki,Mo
therwell. Nevelson. Lichtenstein, Olden
burg. Segal. Riley. Noguchi. Bearden.
Trip pat Matisse, Picaso, Braque, Leger. Giacometti. Kandinsky. Duchamp ir
kt.
Naudotasi muziejais: Louvre, Guggen
heim. Los Angeles ir kitais.
Filme matyti nemaža garsių asmenybių
politine, valstybine prasme. įvairūs meno
kriti tai aptaria, nusako paskirus daili
ninkus, kūrinius. Pakenčiamam filmo su
pratimui reikia pamatyti patį filmą. Raš
tais kūrinių, tegul ir filme, pilnai aptarti
neįmanoma.
„The Challenge" filme vienas pagrindi
nių kūrinių aptarėjų yra žinomas filmų
asmuo Orson Welles. Malonu stebėti pa
sigėrėtino galvos, veido, balso, išraiškos
apvf ldymo. Jo nuomonė, pasisakymai me
no klausimais yra atmintini, savaip interp etuojamk. Aukštos erudicijos inteli
gentas yra plačiaskalis.
Be to. filme matomi dailininkai ar jų
kūriniai jų namuose, galerijose: Mond
rian. Klee. Arp. Brancusi, Boccioni, Mag
ritte Kirchen. Dubuffet, Rothko, Gottlieb,
Gorky, Kline. Smith. Warhol Johns Rausche iberg. Hayward. Jungtinių Tautų,
Vatikano meno rinkinių dalelytė. Pary
žiau: , Izraelio ir iš kitur.
Fi'muota dalykiškai, realiai, natūraliai,
nesiblaškant į slidžius bandymus. Filmo
autorius Herbert Kline pradėjo filmuoti
1971 m. balandžio 2 d. Los Angeles ir, tam
filmui medžiagos rinkęs įvairiose valsty
bėse. viską užbaigė Los Angeles 1974 m.
licpcs 10 d.
F: m as „The Challenge" yra neabejoti
nas įnašas į meno pasaulį stebuklingojo
celelano judomomis, matomomis ir girdi
momis priemonėmis. Neatlaidžiai patarti
nas pamatyti visiems meno mėgėjams, juo
labiau meno kūrėjams. Jo vertė kils metai
iš metų.
Anksčiau Herbert Kline yra pagaminęs
filmą apie meksikiečių meną, vardu
„Wa Is of Fire", kuris laimėjo Hollywood
Foreign Press Association garsųjį Golden
Globe ir kt. Dabar „The Challenge" net
tris kart rodė užsienio spaudai (tegalėjau
pamatyti tik trečią rodymą). Kalbėdamas
visai kino teatro auditorijai ypatingai iš
kėlė HFPA jam už aną filmą suteiktą gar
bę — Golden Globe, kas jam nepaprastai
palengvino gauti leidimus filmuoti žymiuesius muziejus, uždarus dailininkus,
prie kurių buvę sunkiausia prieiti per jų
žmonas.
„The Challenge", be rodymo užsienio
spaudai siekiant gauti Golden Globe, dar
bus rodomas bandant gauti kitokius pri
pažinimus: Cannes. Berlin, Edinburgh, Ve
nice. San Francisco. New York, Moscow
ir kt.

BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS
LEIDĖJO KERŠTAS
Sausio 26 d. Berno geležinkelių stoties
Mažame JAV Magnolia miestelyje anti
restorano salėje įvyko metinis Šveicarijos kinių knygų leidėjas Peter Smith labai
Lietuvių Eendruomenės susirinkimas. Pa užpyko, kad arabai keturis kartus padidi
gal tradiciją suvažiavimas pradėtas pa no naftos kainą. Siųsdamas savo katalogą
maldomis, kurias atlaikė svečias iš Brazi I Pei sijos Pahlayi universitetui, jis parašė:
lijos kun. Šulcas, pavadavęs susirgusį kle | ..Atsižvelgiant į tai. kad arabai paketurbeną dr. Juraitį. Susirinkimas, pirminin , gubino naftos kainas, aš esu priverstas tą
kaujant dr. Augevičiui, praėjo gana sklan I patį padaryti su jums siunčiamomis kny
džiai. Sueigoje nutarta raginti Pasaulio gomis. Jei knygos kaina kataloge yra 5
Lietuvių Bendruomenės centrinę valdybą doleiiai, tai jums bus 20 dol. Kainos skir
imtis žygių įtaigoti popiežių, jog šis, kreip tumą skirsiu labdarybei. Tačiau nesitikiu,
damasis į pasaulį Kalėdų ir Velykų šven kad jūs mano knygas užsisakysite.“
čių progomis, pasveikintų lietuvius gim
tąja kalba, kaip tai savo metu darė popie
KAM MOKYTIS?
žius Pijus XII.
Sovietų
„Literaturnaja
Gazeta“ buvo iš
Dr. Gerutis padarė retrospektyvinę pra
ėjusiųjų metų lietuvių studijų savaitės spausdinusi straipsnį, kritikuojantį stu
apžvalgų. Jis gėrėjosi studijų savaitės tu dentus. kurie po penkis metus studijavę
Kodėl nėra lietuvių dailininkų?
riningumu ir džiaugėsi, kad pavyko į ją svetimas kalbas, visiškai negali susikal
bėti.
atkreipti Šveicarijos spaudos, radijo bei
Pertraukos metu priėjęs prie Herbert
Kalbininkas prof. A. Pumpianskis tame
televizijos dėmesį. Dr. Gerutis taip pat dė
Kline pasisakiau, kas esu ir paklausiau,
pačiame
žurnale
paaiškino,
kad
sovietų
kojo Vokietijos Liet. Bendruomenei už fi
kodėl nėra nei vieno lietuvio dailininko?
SKELBIMAS
nansinę paramą, organizuojant šią studi studentams nėra jokios prasmės gaišti lai
— Niekas nebuvo pasiūlęs, — atsakė.
ką svetimoms kalboms, jeigu jie iš anksto
DBLS-gcs Manchesterio skyriaus valdy jų savaitę Šveicarijoje.
— Eet filmą gaminote jūs, ne tie kiti.
žino,
jeg
negalės
išvykti
į
užsienį
arba
su

ba šių metų vasario 15 dieną, šeštadienį,
Buvo perrinkta ta pati Bendruomenės
Argi negirdėjote apie žymiuosius lietuvių
Manchesterio lietuvių klubo patalpose valdyba: pirmininkas dr. P. Radvila, sek sitikti užsieniečius Sov. Sąjungoje.
dailininkus Amerikoje ir kitur?
rengia
retorė p. Linderienė. Pietį) metu p. J. Sta— Visko neįmanoma sutalpinti viename
IŠAUGO
SVOGŪNAS
Vasario 16 minėjimą.
siulicnei buvo įteiktas garbės diplomas už
filme.
Paskaitą skaitys DBLS-gos Tarybos iš šveicarų susidedančios tautinių šokių
Vietos teismas Guildforde nubaudė vie
Jaučiu, pradeda nuslysti nuo temos ir
sekretorius Vladas Dargis; programėlę at grupės suorganizavimą. Gi visiems šokė ną baro (King's Arms )savininką 370 sva padaryto nepataisysiu.
liks skautai-skautės.
jams buvo suteikti Eendruomenės garbės rų už švaros nesilaikymą. Tikrinant įo
— Ar girdėjote apie lietuvių meno ge
Manchesterio ir apylinkės lietuvius nuo nario titulai. Garbės diplomą meniškai virtuvę, buvo rastas pro stalo, ant kurio nijų Čiurlionį?
širdžiai prašome ir kviečiame kuo gausiau apipavidalino dailininkė J. Katiliūtė.
ruošiamas maistas, plyšius išdygęs ir gra
— Aišku. Ne tik girdėjau apie Čiurlio
minėjime dalyvauti ir keletą valandų kar
nį. bet nemažą Lietuvos esu perėjęs pės
Meninę dalį atliko J. Stasiulienės tauti žiai sulapojęs svogūnas.
tu praleisti klube.
čias II Pasaulinio karo metu, buvau jūsų
nių šokių grupė, pašokdama eilę tautinių
Skyriaus Valdyba
šokių. Thomas Jakaitis koncertine fleita
„Apart jaunų mergaičių suvedžiojimo, puikiame Vilniaus mieste.
— Kodėl nepasistengėte įjungti Čiurlio
pagrojo du klasiškus kūrinius. Kun. Šul kitokių laimėjimų jis neturi".
nio?
Ar prašėte rusų leidimo aplankyti jo
cas parodė skaidrių iš Brazilijos lietuvių
(Iš susirinkimų protokolo)
meno galeriją Kaune. Lietuvoje?
gyvenimo. Pravedus rinkliavą, buvo su
— Neprašiau. Pažįstu rusų dabartinį
rinkta virš 1.000 frankų lietuvių studentų
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
režimą. Jie tokio leidimo nebūtų davę.
Brazilijoje paramos reikalui. Dr. DarguMINĖJIMAS
— Tada galėtumėte paminėti ir naudo
žui pasiūlius ir toliau remti Brazilijos lie
DBLS Coventrio skyriaus valdyba, susi tuvius. susirinkimas tam pritarė plojimu.
tis užsienyje esančiomis jo kūrinių repro
tarusi su Birminghamo, Wolverhamptono Suvažiavime taip pat dalyvavo mūsų ko
dukcijomis.
ir Gloucesterio skyrių valdybomis, rengia vų veteranas prof. J. Eretas.
— Sttengėmės daryti iš originalų, ne iš
bendrą minėtųjų skyrių Lietuvos Nepri
reprodukcijų.
J. J.
Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
klausomybės Paskelbimo sukakties minė
— Tada įtraukite lietuvius į sekantį
bire reikalingi paramos ir siuntinius
jimą, kuris įvyks vasario 15 d. 6 vai. vak.
filmą apie dailininkus.
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:
Lenkų atsargos karių klubo salėje. White
— Daugiau filmų apie dailininkus nega
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
friars Lane, Coventry.
minsiu. Užtenka. Jie atima labai daug lai
Lithuanian House Ltd.
Programoje: paskaita ir meninė dalis. BRADFORDE — vasario 16 d., 12.30 v.
ko. neįsivaizduotinai daug pastangų. Per
Po programos šokiams gros E. Dragūno HUDDERSFIELDE — vasario 23 d., 1 v.
tą laiką galėjau paleisti keletą kitokių fil
Siuntinių Skyrius
vadovaujamas orkestras iki 1 vai. ryto. NOTTINGHAME — Vasario 16 d.. 11.15
mų. daug mažiau vargdamas.
1 LADBROKE GARDENS,
Baras su įvairiais gėrimais veiks iki 12
vai., Lietuvių Židinyje.
vai. nakties.
LONDON. Wil 2PU
KETTERINGE — vasario 23 d., 14 vai.,
Visus vietos ir apylinkių tautiečius su
St. Edward's.
LIETUVIO NAMAS BE SAVOS SPAUDOS
draugais ir pažįstamais maloniai kviečia NOTTINGHAME — vasario 23 d., 11.15
Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta
ATRODO NEJAUKUS IR SALTAS.
me atsilankyti ir praleisti linksmai laiką
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vai., Liet. Židinyje.
AR SKAITOTE „E. LIETUVĮ“ IR NIDOS
pažįstamųjų tarpe.
vimus.
MANCHESTER — vasario 23 d., 11 vai.
KLUBO KNYGAS?
Coventry Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS

COVENTRY

KAI REIKIA
SIUNTINIO

