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LIETUVIAI,. RAŠYTOJAI .TREMTYJE

2®*?21£££tinio_p ąsaulio_raž^to2am

Pen Klubo posėdyje Bazelyje 1947. m.. birželio 5 d. Ingazio SILONE 
kalbėjo, kad rašytojai girdi i*ė Įvairiu pusiu reikalavimu kelti balsu 
prieš neteisybes. Mesf Lietuvos raėytojai tremtyje, kreipiamės taip pat 
i demokratinio pasaulio rašytojus. Tačiau neturime jokiu jiem reikala
vimui nei Įpareigojimu* Tik mes patys jaučiame gyvu pareigu pranešti 
laisvo pasaul'iq rašytojam paprastu konkrečiu žodžiu, kas darosi su ra - 
šytoju ir jo kūryba nelaisvoje musu tėvynėje ir kituose nelaisvuose Bal
tijos kraštuose; kas laukia ir kitu kraštu, rašytojus, jeigu jie atsi
durtu svetimo rėžimo prievartoje. ,

Kai 1940 m. birželio 15 d. Lietuvu jėga užėmė Sovietu S-gos kariuo
menė, ji nesitenkino-Lietuvos teritorijų prievarta Įjungdama 1 Sovietu 
S-gu- įTos norai buvo didesni ir vykdomi dviem kryptim: sunaikinti nacio
nalinę lietuviu kultūrų ir jos kūrėjus; jos vietoj organizuoti sovietinę 
rusišku kultūrai iš dalies senuosius -kūrėjus "perauklėjant", iš dalies 
jaunuosius nauja sovietine dvasia "išauklėjant", ar atgabenant iš Rusijos.* 

Nacionalinė lietuviu kultūra nepriklausomoje Lietuvoje pulsavo, 
per 7 dienraščius, 27 savaitinius, 15 dvisavaitiniu, 27 mėnesinius žur
nalus, tarp kuriu buvo aukšto europinio stiliaus žurnalai bendriesiem 
kultūros reikalam ir 4 specialiai literatūrai. Visos periodikos tiražas 
siekė 1 mil. egzempl. (5 mil.gyventoju). Atėję sovietai tę visą spaudą 
uždarė, daugumą jos redaktorių suėmė ir deportavo. Taip buvo deportuota 
2% visu Lietuvos žurnalistu Sąjungos nariu ir eilė rašytoju* Lietuviu 
Rašytoju Oraugija, lygiai kaip ir kitos irganizacijos, buvo uždaryta.

Taip Įvykdytas 1959 m. spaliu 10 d. Lietuvos-Sov.S-gos sutartyje 
fiksuotas nesikišimas į vidaus reikalus.

Jau pirmom sovietinės okupacijos dienom buvo pareikalauta iš kai 
kuriu rašytoju, kad per vieną naktį parašytu eilėraštį ar poemą Stalino 
ar apskritai sovietinio rėžimo garbei. Taip išprievartautą poeto K.Boru
tos eilėraštį kitę dieną svarstė komisaru taryba ir-pataisinėjo, iš 14 
eilučių vieną visai išbraukdama..,.
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Sovietiniam rašytojui išauklėti ar senajam perauklėti buvo Įkurta A 
nauja rašytoju organizacija, kurios pirmininkas paskirtas iš viršaus' 
(P.Cvirka), o lygiai ir jos reikalu vedėjas nelietuvis, kuris anksčiau 
buvo monarchistas ir nešvariu įrekybiniu operacijų mėgėjas (Kaplanas). 

J Rašytoju Sujungę buvo priimami tik patikimieji. Jiems ketvirta
dieniais buvo ^^va^jmos0 p^Si^Js^^rias skaitė atsiusti ’’profesoriai” 

iš Rusijos - Kirsanovas ir Koširinas i Regelis, Marksas, Engelsas jū pra- ■ 
nešimuose buvo nustumti i šalį. Buvo cituojami tik du autoritetai ir šal
tiniai - Leninas ir Stalinas.

‘Nykūs epizodai charakterizuoja anuos rašytoju ir prelegentu santy
kius... Syki dėstytojas pareiškė, kad karas esu blogis tada, kai,pav.į 
Japonija užpuola Kiniją arba jei kas užpultu Sov. S-gą. 0 jei Sov. S-ga 
ginsis, tai jos karas būsiąs gėris. Kai vienas rašytojas turėjo nelaimės 
viešai suabejoti, ar galima karu laikyti gėriu, i tu rašytoju buvo atkreip
tas ypatingas dėmesys, ir daugiau niekam nebuvo noro diskutuoti, o ir klau
simai dingo - viskas visiems buvo aišku. ' *

Ryšytojai buvo mokomi kūrybos taip, kaip kiti piliečiai bolševiku . 
partijos istorijos. Posėdžiuose buvo vertinami nauji rašytoju* daugiausia 
pradedančiu, kūriniai. Ko iš kūrinio buvo reikalaujama, rodo pasmerkimas 
vieno rašytojo (J.Grušo) novelės už tai, kad ūkininko ir samdinio konf
liktas joje buvo baigtas susitaikinimu, abipusišku interesu supratimu. 
Toks išsprendimas rastas; nepriimtinas dialektiniam materializmui, kuris 
reikalauja baigti ne susitaikinimu, bet vienos klasės pergale,.. Tiek buvo 
laisvės rašytojo ideologijai ir jo kūrybinėm intencijom.- . .

Praėjo pusė metu- Rašytojai negalėjo "persiauklėtiV Jie nutilo - 
kaip paukščiai, kai juos uždaro $ narveli ir reikalauja dainuoti arijas 
pagal dirigento batuta... ’ - . ’

Ir tyla pavojinga. 1941 m. pavasari komunistu Jartijo ir vyriau
sybės laikraštis (Tiesa) trenkė kaltinimą rašytojams - esą jie nepateisinu 

♦pasitikėjimo, kuri i juos sudėjusi partija ir vyriausybė. Pas sušauktus 
rašytojus tuojau atvyko pats aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas 
(J.Paleckis), partijos sekretorius ir kiti aukštieji pareigūnai. Veltui 
Sąjungos pirmininkas prisipažino kaltas ir padėjo pasitaisyti - žinojo, 
kad sovietinėj sistemoj geriausia priemonė rūstybei baigti yra prisipaži
nimas ir atgailojimas. Veltui ’’kaltieji” aiškinosi ypatingom rašytojo są- » 
lygom. Iš aukštėju žmonių žodžiu buvo viena išvada aiški: vyriausybė antrą 
katta neis su raginimu rašyti, o griebsis kitu priemonių- Kokiu - visiem 
pasidarė aišku’tik paskiau, kai 1.941 m. birželio 13-14 d.d» buvo depor
tuoti 40,000 lietuviu. Tarp ju ir* eilė rašytoju.

I . ’k •
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Kai 1941 m. atėjo naciu okupacija ji buvo taip pat sunki. Ji prie

varta nušalino nepriklausomos Lietums tautinę laikinąja vyriausybę; ji 
sustabdė kulturini gyvenimą, rašytojam veikalu beveik neleido spausdinti, 
Tik ji nereikalavo rašyti. Jie tokiu būdu bent nelindo į rašytojo sąžinę 
ir jo neprievartavo. , ,

Kai 1944 m.liepos mėn.sovietai antru kartu isiveržė i Lietuvę, 
60$ visu neprikl.Lietuvoj buvusios Rašytoju Draugijos nariu atsidūrė 
Vakaruose.Šiandien jie yra plačiai išblaškyti- - Anglijoj, Svedijoj,Francu- ' 
zijoj,Italijoj, JV,Pietų Amerikoj,© daugiausia betgi Vokietijoj DP lage
riuose. Jie-visi pasirinko skurdę. Daugumas neturi ne tik atskiro kamba- . 
rio,bet net, popierio. Jię yra priversti dirbti kokį kitę darbę, o rašymas 
tik nuliekamu laiku. Jie negali judėti be specialaus leidimo toliau kaip 
už gretimos apskrities ribų. Kokia begali būti-J^ryba--tokiose sąlygose i 
0 betgi jie kuria ir savo kūryba paskleidžia tarp savo tautiečiu; jie ir 
susiorganizavo tais pat pagrindais kaip tėvynėje ir palaiko^santykius su 
pasauliu. Taip, jie pasirinko didžiuli skurdę. Skurdę pasirinko tam, kad 
laimėtu laisvę - laisvę galvoti, laisvę kurti, laisvę prašnekti į savo tau
tiečius ir į pasauki,. Tik jie ir tegali pilnai suprasti, kodėl Viktoras 

. Kravčenko pasirinko laisvę ir tokiu vardu pavadino savo•populiarięję knygę, 
kodėl kiti panašiai yra pasielgę. . ' ,- , *

Šita laisvė rašytojus tremtinius igalino ir įpareigojo kalbėti ir 
už pasilikusius tėvynėje, bet neturinčius nei laisvės nei galimybės pra
šnekti apie save Vakaram. Prašnekti apie anę terarę,kuris sovietinėje si
stemoje užgniaužė visas demokratines trises,kuria p.Bevino žodžiu tariant, 
visas žmogaus teises sutrypė kojom,kuri, s paneigė ir bet kokię kūrybos lais
tę - juo labiau okupuotuose kraštuose.

Rašytojam Lietuvoje buvo pateikti pasirašyti pasižadėjimai,kad jie 
nęnukrypsię nuo partijos linijos.Mėginantieji rašyti negailestingai puolami, 
kad jie neatvaizduoję naujo sor lėtinio gyvenimo.Mėginantis ji ji vaizduoti 
dar labiau puolami,kad naujo sovietinio žmogaus nepažįsta ir nemokę j>o 
atvaizduoti. x ’ ......

Likusieji tėvynėje rašyto ja i,daugumas išaugę vakarietiškoje kūrybos 
koncepcijoje,vėl nutilo,užsidarė savyje.Kai kurie net atsisakė pasirašyti 
minėtus pasižadėjimus.Kai kurie išdriso ir atvirai pareikėti,kad dabarti
nėse sąlygose kūrybai ne vie ta.Ar ne baisi rašytojo darbo sęlygu iliustra
cija yra atvaizduota JV lietuviškame dienraštyje ("Naujienos^), kuriame 

. aprašyta,kaip 1946m.Vilniuje sovietinės Lietuves prezidentui (Paleckiui) 
pasmerkus rašytojus už neveikiumę,viera s rašytojas (K.Jakubėnas) išdrįso ' 
pasiaiškinti - jis pareiškė •

« Nenorėjau kalbėti, bet kadangi aukščiausios tarybos pirmininkas 
čia mus išbarė už neaktyvumę ir nenorę kurti,noriu tarti kelis žodžius 
apie šių dlenę kūrybinio darbo sęlygas... Tos sęlygcs. nėra jau tokios
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geros, kaip šia mums jas vaizdavo. Imkim kad ir mane patį.* visą dien® 
turiu dirbti įstaigoje, kad galėčiau užsidirbti maistą; ilgas valan
das privalau praleisti skirtam maistui įsigyti. Šiuo reikalu aš skustis 
negaliu, nes esu privilegijuotas, kitiem dar sunkiau, pareinu namo 
jau pusėtinai išvargęs. Kūrybiniam darbui lieka, tiktai vakaras. Vaka
rus ir bandau išnaudoti. Dar nespėjau tinkamai minėtu sutvarkyti, 
girdžiu kažkas duris laužia. Manau, kad jas vis vien išlauš, todėl 
ir atidarau. "NKVD atstovai - kratos daryti atėjom" - Gerai krėskit", <• 
sakau. Visą valandą jie verčia viską, krausto, mėto, bet nieko neranda. 
Jokiu įtariamu dalyku nerado, bet spintelėje rado vakarienės likučius, 
tai juos ir išsinešė... Aptvarkau kambarį ir dar kartą bandau plunksnos, 
bet už valandos jau antrą kartą kažkas duris laužia.- "Kas čia”? klausiu. 
"Milicija" - kratos daryti atėjom". Vėl'kambarin įsiveržia didokas 
ginkluotą vyru būrys, ir vėl viską aukštyn kojom verčia. Šitie taip * 
pat nieko neranda, nes pirmieji nieko nepaliko,., bet jie neradę mais
to paskutinius baltinius išsineša. Kada antra ginkluota grupė išeina 
iš namu, apie kvrybą jau ir galvoti ne gėlimą. Ar jūs norite j kad prie 
šitą sąlygų mes ką nors pi rašytume? Kol tokios sąlygos viešpataus Lie
tuvoje, kūrybos iš rašyto j u nereiksią ūkit e"►

J

Tas išdrįsęs rašytojas jau suimtas ir jo likimas nežinomas.. 
Suimtas ir anas 1 Borutd,'kuris buvoiper pirmųjų okupacija sovieti
nio režimo garbei eilėraštį išprie vaitai tas. Likviduoti ir rašytojai 
literatūros kritikai, J. Keliuotis ir kt»

Oficialioji statistika (’’Tiesa”, 194-7 m.balandžio 15 d.) rodo 
išleista gausiai leidiniu. Bet tarp ju didesnė pusė propagandinės 
politinės literatūros, daugiaud a verstos iš rusu kalbos - 120 lei
diniu, dailiosios literatūros žymiai mažiau - 8? leidiniai. Bet ir ji 
daugiausia vertimai iš rusu kalbos, šiek tiek senųjų lietuvišku veikalu 
nacijų leidimu, ir nė vienos naujos lietuviu’dailiosios knygos. Labiau
siai skatinami draminiai veikalai. Tačiau ir teatrai turi statyti tas 
pačias rusiškas pjeses, 
pagal soviet! nį pavyzdį 
Net lit eratūros mokslas 
kultūra ir jos įtaką, o
tas pasiskelbė (’’Tiesa”, 1947 m. balandžio 1 d.) išleistas 194-7 m. 
veikalU? apie"Rusu literatūros 
ir lietuviu literatūra”, bet nė 
grynai lietuviškom ar apskritai 

Režimas, kuris privertė 

kurios eina visos Rusijos teatruose. Tik dvi 
rašytos pjesės buvo rodomos Lietuvos teatruose 
kreipia dėmesį pirmiausia, i rusus, į rusu 
ne nacionaline lietuviu. Literatūros institu-

įtdc ą lie tuviu literatūrai” , '"Goikis 
vieno veikalo nepaskelbė šiem metam 
vala rieti škom temom.
pasttraikti i^ gyvųjų saviškius -

to režimo buvusį propagandistą Majakovskį, gseniną, kuris pašalino iš

/
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gyvųjų tarpo Gorki; kuris ekskomuiiikav.o Ąnną xfiiftia Achmatovą,
. goščenką, o taip pat žymiausius vakariečius rašytojus; - atėmė 
laisvę ir Baltijos tautu rašytojam; laisve? te kurios spindulio 
n.egali būti įžiebta kūryba-. '

Tačiau mes, kurie gyvenome sovietiniai® režime, nesistebime, 
kad Lietuvoje nėra laisvės rašytojui. Nes ten įlėra laisvės nė vie- 

. nąm .žmogui - laisvės net gyventi, net vegetuoti. Tos laisvės įkuria „ 
visi pasaulio galiūnai buvo deklaravę visokiais vardais pavadintose 
chartose. Gyventi savo žmėje laisve, ^urią turi net mažiausias žemės 
ir oro vabalėlis, yra atimta žm<g ui anajpus uždangos anose pavergtose
Baltijos šalyse. . r .

X X X - --— ■ •
Apie tokią rašytojo ir žmogaus ^dėtį aname Baltijos kampelyje, 

‘ kuriame pirmiausi a pavartota Rytą agresija prieš Vakarus, pranešame 
laisvu kraštu rašytęjam.

Žinome - ne vienas tylomis pakakys; visa tąi šiurpi teisybė, 
bet. realios sąlygos verčia mane tylėti.

Žinom, kad politinis oportunizmas yra nutildęs ir tauriu žmonių 
dvasią. - '

Tačiau tikime, kad dvasia sykį gaivališkai atsities. Ir iš jos
> prasiverš šauksmas: grąžinkit laisvę žmogui, nes be jos ne tik kultūra, 

bet ir visa žmonija dūsta/ ...
To žaibiško šauksmo pirmiausia galima Sukti iš rašyto ją, kurią 

dvasia greičiau nei kitą išsivaduos iš oportunizmo, taigi ir tylos, 
pančiu. Išsivaduos, nes kyla supratimas, kad šauksmas dėl artimo 
laisvės yra sykiu ^adčsmaš dėl. savo laisvės; kad atidėtas šauksmas 
dėl artimo laisvės reiškia sau nelaisvės priartėjimą.

Solidarumo reikalas niekados nebivo toks akivaizdus, kaip . * '
' jis darosi šiandien-;

Ta viltimi gyvena ne vienas rašytojas, bet visi lietuviai 
tremtiniai rašytojai, susiri-nkę tremtyje į savo antrą konferenciją 
ir siųsdami sveikinimus laisviesiem pasaulio rašytojam savo vardu 
ir vardu tą, kurie laisvės neturi.’ x '

■k Vi vi et morrituri vos seluttnt! ' ■ ’ ' f

- ■ • *j . . ■
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LIETUVIŲ RAŠYTOJAI VOKIETI  JOJE

Lietuviai rašytpjai prieš karą jau buvo bevelk prisivijo kitą 
tautą literatūrą. Ypačiai poezijoje, 1940 mėty, okupacija vienu rankos 
mostu rašytojus .nutildė. Ką jie buvo, dibę, ką buvo rašę, kol buvo laisvi 
ir gyveno nepriklausomoje valstybėje, - tai buvo niekinama.ir draudžia
ma. Buvo įsakyta rašyti p gal sovietini pavyzdį, ypačiai garbinti bol-; 
ševiką vadus. Lietuviu tautos garbei - lietuviu rašytoju šeima tokiu 
persimetėliy ir pataikūnu nedavė net pilnos dešimties savo nariu, su 
jais nuėjo tik L, Gira, P.Cvirka ir Salomėja Nėris - visi trys-šian
dien jau mirę e paskutinioji suspėjo ir savo atgailos ženklu palikti. ' - 
Beliko bolševikam pataikauti tik menkesnės eilės rašytojiai - Venclova, 
Marcinkevičius, Čiurlioniene.

Vokiečiam lietuviu literatūra taip pat nebuvo pageidaujama. Pir
maisiais vokiečiu okupacijos metais Lietuvoje buvo tikra lietuviško* 
Knygos draudimo gadynė. Daugumas prašymu knygom leisti buvo atmesti. Ne
leido net populiariausio lietuviu poeto Maironio. Rašytoju Draugijos 
veikla uždrausta ir sugrusta į pogrindį. Su kitais kultūros ir mokslo 
vyrais eilė ir lietuviu rašytoju atsidūrė kapetuosę(Sruoga, Stasys Yla, 
Balys Gaidžiunas, Henrikas Brazas). Ta nenormali padėtis truko visą 
vokiečiu okupacijos laiką. Kai lietuviu rašytoju didžiajai daliai teko 
pasitraukti nuo antres bolševiku invazijos ir atsidurti Vokietijoj, <laū- ■ 
geliui ju teko apkasus prievarta kasti, dirbti eiliniais darbininkais 
fabrikuose, geležinkelio stočių nešikais, prekių krovėjais būti. No tik 
nuotaikos, bet ir laiko nel^ivo kūrybai.

- ^ek_raėytoju_tre3fi £je
Atodūsį atnešė Vakaru demokratijų pergalė. 1946 m. pradžioje ra

šytojai gavo daugiau laisvėsv susisiekti vienas su kitu ir susirinkti . 
viename piety vakaru Vokietijos mieste. Net patys nustebo; paaiškėjo, 
kad lietuviu rašytoju tremtyje esamo per 69$ viaą buvusiu'rašytoju drau
gijos nariu. Dalis ju jau atsidūrę JV, dalis Brazilijoj, Italijoj,Prancū
zijoj , Švedijoj, Anglijoj, bet daugis usia Vokietijos lageriuose. Turimam 
žiniom jau yra lietuviu rašytoju ir Sibire.

Vokietijoje atsidūrė šalia senosios kartos rašytoju, beveik visi 
jaunieji, lietuviu literatures karo meto prieauglis. Tai daugiausia Lietu
vos universitetu (Kauno ir Vilniaus) auklėtiniai, Kai kurie ju reiškiasi 
savaimingai ir su pasisekimu ieško nauju formų ir naujos minties (Vla
da Proėčiūnaitė, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Nyka n 11liūnas, Paulius 
Jurkus). Rašytoju gretas jio ir ra gausino ir sustiprino., . . ~

Minėtas rašytoju pirmasis susitikimas sues?ganįzavo Lietuviu Ra
šytoju Tremtiniu Draugijąfišleido atsišaukimą į demokratinio pasaulio 
rašytojus, išsirinko savo vadoyybę. Pirmininkas - Stasys Santvaras, ra
šytojas kartos po pirmojo pasaulinio karoj daugiausia pasireiškęs poe- r 
zijoje^ bet parašęs ir kelias dranas, kuriu'dvi ilgą laiką ėjo Valstybės 
teatro Kaune, o taip pat estą teatre Taline, o dabar eina lietuviu trem
tiniu teatre: jis pats buvę ir teatro direktorius^ Kiti vadovybės nariai - 
Bernardas-Brazdžionis, truputį jaunsnis lyrikas ,už Santvarą. Lietuvos 
valstybinės premijos laureatas, vienas iš pečiu pajėgiausią lietuviu 
poezijos kūrėją ir tremtyje laimėjęs už poeziją pirmąją premiją; prof» 
Vaclovas Biržiška, žinomas lietuviškos knygos istorikas ir bibliografas, 
Stepas Zobarskas, tos pačios kartos kaip Brazdžionis, beletristas, lai
mėjęs premijas daugiausia už skaitymus jaunimui, dabar jau išsikėlęs į. 
Ameriką; Pulgis Andriušis, žinomiausias dabartiniu laiką lietuviu humo
ristas. Balys Gražulis, jaunas dar pasakotojas.
• Lietuviu Rašytoju Tremtiniu Draugija, turėdama savo nariu t-arpe 
daugumą lietuviu rašytoju ir net daugumą paskutiniosios rašytoju vado
vybės Lietuvoje narią, turi moralinį pagrindą atstovauti Lietuvos rašy- 

i
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tojam.ir lietuviu grožiniam žodžiui, pilnesnį r.m vaizdui suranėti nors 
keli> kurie yra už Lietuvos sienos Vakaruose. Vincas krovė Kiele vičlūs 
(dabar jau JV)/ Vydūnas (Vokietijoj), Vilkuta. tis, lietuviškos kome
dijos pradininkas, Mykolas Vaitkus, Faustas Kirša, J.Kuosa Aleksandriš-

kis (JV), J.Savickis (Prancūzijoj), Ignas Šeinius (Švedijoje) ' z 
Antanas Vaičiulaitis (IV), Jurgis Jankus, Vytautas Alantas.Literatūros 
kritikai ir istorikai prof. J.Grinius, prof .V.Maciūnas,prof.2J.Biržiška, 
prof. A.Maceina.

. k '

Vis tiek knygos badas
Lietuviškos knygos paklausa yra didelė. Jos patenkinti negali.

• Nors yra daug rašytoju, bet nei jiems rašyti nei ypač knygom leisti 
nėra būtiniausiu sąlygų- xra kelios knygų leidyklos. Veikliausi a ją.

-Patria, tačiau jos nepajėgia jai siūlomu veikalu išleisti. Trūksta po- 
pierio, trūksta leidimu spausdinti. G nuolat!ris tremtiniu kilnojimas 
suardo visus vargais negalais sumegztus ryšius.

Lietuviu dailiosios literatūros knygų iki 19^7 sausio 1 d. 
pasirodė J;?* Daugiausia tai poezijas’ rinkiniai ir tai jaunuju bandymai. 
Tačiau atkutimo' ženklu rodo ir proza, ira sjausdi narni koli novelių rin- , 

' kiniai ir pora romaną. Yra parašyta ir eilė dramų, tik sunkiau jas at- 
sjausdinti. Neatsilieka ir jaunimui skirta literatūra (Vytė Kelaunėlis, 
Dovydėnas, V. Simaitis). Tačiau jaunimas labiausiai stokoja knygos,

' Ką_rašo ir ką_daro ■ ■■_
Daugumas pasirodančiu lietuvišku knygų rašo apie tėvynę, išreikš- 

damos ilgėsi, skęsdami skurdžia tremtinio dalią. -Rašytojai čia yra trem
tiniu pagrindinio ir svarbiausio pergyvenimo reiškėjai. Dėl to tarp ra
šytojo ir visuomenės jokio skilimo nėra. Patriotinė lyrika primoje vie
toje atsistojo Brazdžionis, Santvaras ir Bradūnas. Kiti jaunesnieji ra- . 
šytojai nuėjo dar toliau. Šiose visuotinio sunaikinimo sąlygose jie pa
juto, kiek žmogus yra vienišas, visu apleistas, ii su niekinamas. Toks 
jis yra iš pačios prigimties ir aukštesniosibs t varkos leistas. Šitą 
žmogaus vienišumą ir jo didybę labiausiai reiškia savo poezijoj du 
.tremties premijas laimėjusieji Nyka Biliūnas ir Nagys. ...

Tremties rašytojuose susitelkė tiek stipriu pergyvenimu ir gyvo 
jausmo, kad jie pamiršo kai kada net reikalavimus meninio apdirbimo., 
gražios formos, prie Kurios jie buvo- pripratę Lietuvoje. Literatūros 
kritika betgi nesutiko daryti nuolaidu ir pripažinti literatūrai teisę 
bent žingsni nusileisti iš tu aukštumu, kurias buvo pasiekusi tėvynėje. 
Kilo aštraus dėl to susikirtimo, ar knygą įsileisti bent kiek ir silpnes
nę ar silpnesnės visai viešumai nerodyti.

Rašytojai tremtyje atliko ir pareigą senovės vaidilų, kurie ke
liaudavo iš pilies į pilį, kankliuodami, dainuodami, sekdami. Trūkstant 
tremtiniam knygų, rašytojai keliavo iš stovyklos i stovyklą ir skaitė 
savo poeziją, rengė tremtiniam dvasinę pramogą, atitraukdami nuo pigios 
kortą ar panašios pramogos. 0 tremtiniu ir lietuviu priešai būtu labai 

norėję, Ind tremtiniai pavirstu nenaudėliais, tuščiadarbiais. Tada juos 
lengviau sukompromituoti ir_parodyti, ted jie tikrai -nusikaltėliai, kri- 

- -minalistai. Rašytojai saugojo čia tremtiniu garbę.
Lietuviu Rašytoju Tremtiniu Draugijos rūpesčiu, buvo suorgani

zuotos keturios premijos už geriausius veikalus nuo tremties pradžios 
iki 1947 m.sausio 1 d. Tokiu būdu buvo vėl atgaivinta literatūrinė ne
priklausomos Lietuvos tradicija. Visas premijas laimėjo lyrika. Pirmąją 
švietimo valdybos premiją laimėjo Bernardas Brazdžionis už eilėraščiu 
rinkini "Svetimi kalnai”, kuriame autorius pilniau už kitus išreiškia 
tremtinio lietuvio pergyvenimus ir geriausiais savo eilėraščiais pakyla 
aukščiau už praeinamus rūpesčius į visuotirei žmogišką estetinio pasigė
rėjimo sritį. BALF’o (Bendrojo Amerikos Lietuviu Fondo) premiją laimėjo 
Alfonsas Nyka Niliūnas už eilėraščiu knygą "Praradimo simfonijos", kuria 
autorius, kaip-sakoma jury komisijos raporte, praturtino lietuviu lite-
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ratūrą filosofine mintimi, giliau pažvelgdamas į XX amžiaus -žmogaus siel
vartus. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premija gavo Kazys Bradūnas už eilė
raščiu rinkinį/'Svetima’duona” ; tame rinkinyje autorius daugiausia iš
reiškia poeto Ūkininko jausmuss atitrūkus nuo tėviškės ir atsidūrus tarp 
svetimųjų svetimoje gamtoje. Knygų leidyklos "Patria” premija teko Henri
kui Nagiui už ’’Eilėraščius". Jaunasis autorius savaimingu žodžiu ir ori
ginalais vaizdais išdainavo musu laiku žmogaus kančia ir vienišumą* 
Literatures premijos buvo įteiktos vasario 15 d.} Lietuves nepriklausomybės 
šventės išvakarėse. Ta diena lietuviai rašytojai premijom būdavo apdova
nojami ir nepriklausomoj Lietuvoj.

Literatūros premijų paskyrimas visuomenėje sukėlė nemaža atgarsiu* 
Tuoj po to rašytojai gavo susidomėti literatūros konkursu romanui ir apy
sakai ar novelių rinkiniui, kurį paskelbė su rašytoju draugijos pritarimu 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga Amerikoje. Konkursas paskelbtas veikalam, kurie 
atvaizduotu lietuviu kovas dėl laisvės ir kultūros*

Nemažesni© susidomėjimo kėlė lietuviškosios knygos 400 metu minė
jimas, rengtas tarp tremtiniu rašytoju draugijos iniciatyva. Lietuviškos 
knygos minėjimo ženkle praėjo ir antras prašytoją suvažiavimas, kuris var
gais negalais pasisekė sušaukti Augsburge birželio 11-12 d.

Rašyto ją_su važi avimas
Suvažiavimas ilgai buvo atidėliojamas, nes trukdė naujas tremtini^, 

taigi ir rašytoju, kilnojimas i kitas stovyklas (nepalyginti blogesnes). 
Pagaliau suradus vietą Augsburge, suvažiavimas praėjo įspūdingai* Susi
rinko rašytojai iš visu zoną, ir su leidimais , kurie reikalingi DP paju
dėti iš kitos zonos, ir per žalią sieną, kurie leidimu negavo. Tarp su
sirinkusiu buvo ir Mažosios Lietuvos rašytojas Vidūnas, ir aušrininku kar
tos senelis Vilkutaitis - Keturakis, ir Maironio artimiausias draugas 
Mykolas Vaitkus ir nepriklausomybės atstatymo darbe aktyviai dalyvavęs ir 
savo poeziją jau tada brandinęs Raustas Kirša ir nepriklausomoj Lietuvoj 
išaugę jaunesni rašytojai. Suvažiavimui iškilmingumo davė ir tai, kad ėia 
susitiko su rašytojais dar ir dramos aktoriai ir dainininkai, muzikai. 
Iš vakaro didžiausioj gražiausioj miesto salėj būro pianisto Kuprevičiaus 
koncertas. Prieš metus tarptautiniame pianistu konkurse iš 120 konkurentą 

-atrinktas taip vienas iš dešimties laimėjusią, Kuprevičius dabar stebino 
ne tik liffituvius, bet J.r vokiečius, kurie ir sudarė publikos daugumą. 
Penkis.kartus jis buvo aplodismentais priverstas skambinti vis naujus ir- 
naujus kūrinius.

Rytą kacetĮninkąs kun.prof.St.Yla laikė iškilmingas pamaldas, 
dalyvaujant Augsburgo lietuviu chorui, kuriam diriguoją buv.Vilniaus ra
diofono orkestro dirigentas ir kompozitorius J. Kačinskas, o taip pat 
Augsburgo lietuviu dainininkams solistams., Po pamaldų iškilmingas posėdis 
lietuviškos knygos 400 metą jubiliejui paminėti. Paskaitą laikė tos sri
ties specialistas prof, P. Skardžius.

Po pietą įvyk© organizacinis darbo posėdis tvarkant prezidiumui, 
kuri sudarė Kirėa, Jankus, Radaudcas. Iš vadovybės apyskaitos aiškėjo: 
nors ir labai sunkus tremtinio rašytojo kelias, nors jis neturi dažniau
siai nė atskiro kampo, kur jis g&ėtą rašyti kitą netrukdomas, nors jo 
organizmas senka dėl nuolatinio kaloriją trukumo, kaip ir'kitą DP, nors 
susisiekti su kitais rašytojais ir tremtiniu kolonijom vis sunkiau darosi, 
o knygą išleisti tai tikra kančia, tačiau rašytoją energijos dar nepalau- 
žė. Ja palaiko tremtiniu bendruomenės tintam s p?ipažinimas ir Amerikos 
lietuviu parama, o ypatingai viltis laimėti ateitį. Kad rašytojai galėtą 
pasireikšti kaip stipri organizuota jėga, priimti draugijos įstatai. 
Jais numatyta stipriau susiveržti, narius priimant, kad butą verčiau 
mažiau, bet p^ėgiau pasireiškiasčią.

Vakare vėl tęsiamas knygos sukaktie s minėjimas." Dabar dramos 
aktoriai (H.Kačinskas, J. Palubinskas, A.Brinką, Z. Kėvalaitytė ir B. 
Palukeviėiūtė) skaitydami ištraukas iš M^žv^do, Duonelaičio, Baranausko, 
Biliūno, Maironio, Krėvės, Binkio, par<dė,kokia jėga yra lietuviškame
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žodyje, tai jis pereina. per žodžio meisterio aktoriaus lupas. Ypatingai 
klausytojai buvo sužavėti Donelaičio ir Baranausko poezija, kurias 
sla itydanas žymiausias lietuviu aktorius Kačinskas buvo suspindęs visu 

' savo- akt orišku talentu . Minėjimas v< pikuotas filosofo ir rašytojo
Vydūno Kalba, Per 45 minutes salėje viešpatavo visiška tyla klausant jo 
datg kam svetimos terminijos į* ■-sąvoką, bet visiems brangiu šviesiu, 

■ idealistiniu minčių--
Liepos 12 L vėl darbo posėdžiai. Čia buvo išrinkti draugijos 

garbės nariais Vydūnas >: Vincas Krėvė, prof .V.Biržiška, prof .M.Biržiška 
ir Vilkutaitis-Keturakis ir Mykolas Vaitkus. Išrinkta nauja vadovybė 
(St.Sart varas, Pulgis Andriušisf H.Badautas, B.Brazdžionis ir Nyka 
Niliunas). Tačiau didžiausiu organizaciniu laimėjimu reikia laikyti ■ 
kultūros fondo įsteigimą, kuriam pasirodė čia ja t pirmosios aukos t- po 
IrOOO Rm paskyrė "Patrijos" leidyklą ir "Musą Kelio" redalc ija. Fondui 
vadovauti išrinkti.Dovydėnas, V. Žemkalnis, kun.prof-Yla, Alantas ir 
Lėlaitis. Pasveikinęs centrinius organus, .mari knę lietuviu organiz,a— 
ei jas, ypačiai karštai padėkojęs BALF’ui, suvažiavimas priėmė pranešimą, 
kuriame nušviečiama rašytojo padėtis okupuotoje Lietuvoje ir kuris 

skirtas išsiuntinėti demokratinio pasaulio rašytojam.
Suvažiavimo pabaigai dar buvo vakare Augsburgo vokaliniu jėgų 

koncertas (Krištolaitytė, Seštakauskiėnė, Baranauskas ir Paukštys ir 
choras), • • .

Išsiskirstydami po visą Vokietiją rašytojai paliko savo darbu 
ypatingai apčiuopiamą paminklą augsburgiškiam - tai "Tremties metus", 
didžiulį.metraštį, kurį įsigiję auįsburgiškiai gaudė rašytojus, kad 
gautu ju autografus (parašus), • '

. - Tremties Metai / .c--
Tai knyga 612 pusi. Joje rašo 70 autorių -poetą, rašytoju, 

mokslininku. Bent‘pavardės, pirmiausia poetą - Jurgis Baltrušaitis, 
y Mykolas Vaitkus, Faustas Kirša, Juozas Mikuckis, Stasys Santvaras, An

tanas Giedrius, Antanas Rimydis, Juzė Augustaitytė Vaičiūnienė, Alė 
Sidabrait,ė, Jones'Aistis , Bernardas Brazdžionis, Gražina Tulauškaitė, 
Benys Rutkūnas, Stasys Laucius, Antapas Rūkas, Henrikas Radauskas, Ko
tryna Grigaitytė, Juozas Kruminas, Venancijus Ališas, Juozas Kėkštas, 

'Petras Pilka, Leonardas Žitkevičius, Kazys Bradhas, Henrikas Nagyš, 
Alfonsas Nyka Niliunas, Vladą Proščiūnaitė, Vincas Kazokas, Alė Na- 
kaitė, Balys Auginąs, Ona B. Audronė; Rašytoja i-pasakotojai - Vincas 
Krėvė, Ignas Šeinius, Jurgis Savickis, Juozas Švafe tas, Vytautas Alan
tas,. Petras ^Babickas, Fabijonas Neverąvičius, Vincas Ramonas, Antanas 
Vaičiulaitis, Stepas Zobarskas, Jurgis Jankus, Stasius Būdavas, Liu
das Dovydėnas, Pulgis Andriušis, Antanas Gustaitis, Nelė Nazalaitė, 
Petronėlė Orintaitė, Kardė Pažėraitė, Stasys Tamulaitis , Jonas Kuzmickis, 
Vytautas Tamulaitis, Paulius'Jurkus, Juozas Žukauskas, Albinas Marius 
Katiliškis, Balys Gražulis, Antanas Škėma, bitinas Valentinas, Stasys 
Yla, Kritika ir mokslas - Vydūnas, Vadovas.Biržiška, Praias Skardžius, 
Vincas Maciūnas, Juozas Girnius, Antanas Maceina, Jonas Grinius, Zeno
nas Ivinskis,. Alseikaitė-Gimbutienė, Mykolas Biržiška, Stasys Linius, 

‘Jeronimas Cicėnas. Leidinys iliustruotas mūsą dailininką reprodukcijom - 
Adomo Varno-, Adomo Galdiko, Viktoro Petravičiaus, V.K.Jonyno, Povilo 
Puzino, Petro kiaulėno, Pauliaus Augiaus', Vaclovo Rato Rataiskio, 
Juozo Bagdono, Liudo Vilimo, Telesforo Valiavę , Vytauto Košubos, Adolfo 
Vaičaičio, Vytauto Kasiulio. wfei vis rašytojai ir dailininkai, atsidūrę 
tremtyje. Yra stipresniu, yra ir silpnesniu tarp tokio daugumo. Tačiau 
visi jie rodo aišką tremties rašytojo veidą. Kas nori su jais dar ar
čiau susipažinti, yra pabaigoje labai vertingos anie kieivieną ^utorią 
biogrfifinės žinios'su paveikslu fotografiniu, ar pieštu, ypačiai pieštu 
žinomo karikatūristo Penčylos. Knygą kruopščia i suredagavo B.Brazdžionis, 
išleido dconingai "Patria" leidykla. 

■
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Lietuva „ir^iietuvįąjliteratūraK.aau jojoje šveicarą 
enciklopedijoje .

Naujojoj, dar tebespausdinamoj šveicaru enciklopedijoj Lie
tuvai paskirtos 3 skiltys (4 psl»); $dėž6s~6~iil&šfracijos. Tekstą 
parengė prof,. J5 Eretas® Trumpa istorinė "apžvalga atvesta ligi nau
jausiąją laiką - paminėtas pogrindinis veikimas prieš abi okupacijas 
ir masinis lietuviu pa s Įtrauki me 3 ± užsienius* Išduodamas gausus sąra
šas literatūros ii' pišlsa nąulauoįoa> daugiausia vakaru kilbslAt? - 
lietuviškaisiais klausimais.

Daugiau kaip trys skiltys paskirtos lietuviu kalbai, litera
tūrai ir menui., - Dįetuvią_literatūros_istorija pradedama nuo tur
tingos dainų, pasaką“ir’’£t. “tautos a£os 7 siekiančios pagonybės laikus. 
Kaip pirmieji rašytinės kūrybos (religinės literatūros) pionieriai 
suminimi Rapagilionis, Kulvietis, Mažvydas, Bretkūnas, Daukša ir 
Sirvydas, Pažymimas Donelaitis, savo "Metu" epu davęs pradžią liet, 
dailiajai literatūrai, kurią ugdė Vilniaus universiteto romantikai, 
D.Poška, Daukantas, Rėza® Nurodoma, kad^i^ tu. pačią šaknų išaugęs 
ir A. Mickevičius. "Kyles tautinis entuziazmas Įkvėpė vyskupu Valan- 
čiaus ir Baxianausko, poetu Strazdelio, Vienažindžio ir kt.’ veikalus". 
Po to trumpai nupasako^iama spaudos draudimo gadynė. "Aušros" užgimi
mas; "iė romantikos išaugusi patriotinė religinė linkmė Maironio 
asmeny davė didžiausią laisvės dainių, lyrika M. Gustaiti ir roman
tikę, rašytoją K. Pečkauskaitę. Realistinė srovė su V. Kudirka ir , . 
moterimis Žemaite,G.Petkevičiūte, Sofija ir Marija Ivanauskaitėmis 
neliko nepaliesta natūralizmo ir.pozityvizmo, •

Apie naujausiąjį metą šveicaru enciklopedija rašo;-
Nepriklausomoj valstybėj (1913-1940) pasiektą išorini 

palengvėjimą jaunesnioji kart a _ pilis i išnaudojo. Reikšmingi 
yra impresionistas J. Tumas-Vaižgantas, liaudinis ,V» Krėvė* 
Mickevičius, dailiaiorinis J/ Baltrušaitis, prūsu lietuvis, 
mastinis drafoaturgas Vidūnas, realistas A. Vienuolis, meniš
kasis V. Mykolaitis - Putinas, dramaturgas P. Vaičiūnas ir 
ypačiai prancūziškai rašęs Milašius. Antrasis pasaulinis ka- 1 
ras ir nuo 1940 m.-, okupacijos (nuo 1944 m. rusą) lietuviu 
rašytojus išblaškė po visą pasauli. Skandinavijoj kuria Ig5 
Šeinius ir JkSaviokis, JaV-A. Aleksandravičius ir A-Vaiėiu- 
laitis,, Vidurio Europoj be V. Krėvės lyrikai JkKirša ir B. 
Brazdžionis". - - .

Lietuviu meno ir muzikos apžvalgos pradedamas nue liaudies 
dirbiniu ir liaudies melodiją ir privedamo? ligi naujausiąją laiką. 
Suminimi svarbiausieji tos kūrybos sriėią atstovai-. .t
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