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JERONIMAS K A ČINSKAS'ŽMOGUS IR KOMPOZITORIUS 
ST. SANTVARAS 

Literatūrinis tcagoje 
Praėjusį mėnesį Kertinėje pa

raštėje džiaugėmės mūsų leidyk
lų vasarine veikla, dideliu šių me
tų įvairių literatūrinių sričių der
liumi. Šiandien, jau rudeniui įsi
bėgėjus, verta pabrėžti šio sezono 
literatūrinės veiklos kryptį ir pa
stangas. Tai metas, kada iš lei
dyklų knyga ateina į skaitytojo 
rankas, kada rengiamos knygų 
sutiktuvės, literatūros vakarai, 
organizuojamos literatūrinės pa
skaitos, net ištisos jų serijos, su
daromos sąlygos rašytojams nu
vykti iš kolonijos į koloniją išėju
sios knygos ar kokia kitokia pro
ga ir pan. Visa tai reiškia mūsų 
literatūrinio sektoriaus gyvybę ir 
bendrąjį leidyklų, rašytojų ir vi
suomenės susipratimą. 

Pavyzdžiu šiemet čia galėtu bū
ti lietuviškoji Chicaga. Rugsėjo ir 
spalio mėnesiai čia tiesiog kupi
ni dėmesio mūsų literatūrai, iš
ėjusiai knygai, rašytojui. Supran
tama, mažesnėse kolonijose gal 
ir negalima išvystyti tokio šios sri
ties intensyvumo, bet bent dali
nai Chicaga pasekti vis dėlto, ne
trūkstam geru noru, įmanoma. 
Antra vertus, pati Chicaga ne 
vienu atveju gali kai ko pasimo
kyti ir iš" „provincijos". 

Pačiai Chicagai šiemet litera
tūrinio rudenio naujiena yra 
kiekvieną trečiadienį, ištisus rugsė
jo ir spalio mėn., besitęsianti pa
skaitų serija apie lietuvių grožinę 
literatūrą šio miesto bibliotekoje, 
6120 S. Kedzie. Ir visa tai vyksta 
miesto bibliotekos projekto rė
muose, paskaitos skaitomos ir po 
to diskusijos vedamos angly kal
ba. Auditorija mišri: amerikiečiai 
ir lietuviai. Suprantama visa tai 
padaryta ne be mūsų pačių rū
pesčio. Ir vargu ar be Illinojaus 
universitete (Chicago Circle) li
tuanistiką dėstančios Marijos 
Stankuvienės - Saulaitės tos pa
skaitos būtu įvykę. Ji bibliotekos 
buvo šiam projektui angažuota, ji 
suorganizavo visą šių paskaitų se
riją ir Joms dabar vadovauja bei 
jas moderuoja. Šiose trečiadieniu 
paskaitose (jos prasideda 7 vai. 
vak) ligi šiol jau buvo pažvelg
ta į lietuvių liaudies dainas išei
viu gyvenime (Elena Bradūnai-

te), į Amerikos įvaizdžius lietu
vių išeivių prozoje (Rimvydas Šil
bajoris), į lietuviu literatūros ver
timus (Nijolė Gražulienė), į vai
kų literatūrą Amerikoje ir Lietu
voje (Daiva Markelytė ir M. 
Stankuvienė-Saulaitė), į literatū
rą lietuviu periodikoje (Antanas 
Saulaitis, S.J.). O tolimesnė šių 
paskaitų serija yra tokia: spalio 
15 d. bus svarstoma, ar lietuvių 
išeivių literatūra yra akligatvis? 
(Marija Stankuvienė - Saulaitė), 
spalio 22 d. tema „Ginant egzi-
lę (Kostas Ostrauskas), o spalio 
29 d. bus vertinama visa ši pa
skaitų serija. Beje, dr. Rimvydo 
Šilbajorio ir dr. Kosto Ostrausko 
paskaitos "ketvirtadieniais 12 vai. 
15 min. popiet dar yra pakarto
jamos ir miesto centre, senuo
siuos bibliotekos rūmuos, dabar 
vadinamam Kultūros centre. Vi
sa ši lietuvių literatūros paskai
tų serija yra bene pirmas toks 
bandymas su lietuvių literatūra 
išeiti iŠ savuotės auditorijų į ap
lamai šio krašto kultūrinį klodą. 
Ir bandymas, atrodo, gana sėk
mingas. 

Šiaip jau Chicagoje yra paste
bimas turbūt kiekvienos vertin
gesnės grožinės literatūros ar 
*iarp lituanistinės knygos išėji
mas ir jis čia atitinkamai akcen
tuojamas. Jaukiose Jaunimo cent
ro kavinės kultūrinėse vakaronė
se po vasaros karščių jau suskub
ta surengti itin reikšmingos Bro
niaus Kviklio knygos „Lietuvos 
bažnyčios" I tomo (Telšių vys
kupija) sutiktuves. O toliau buvo 
ar bus dar šių knygų prista
tymai: J. Brazaičio „Raštų" I t.; 
kolektyvinio veikalo „Rytų Lietu
va" spalio 11 d., 7 vai. 30 min. 
vak, Jaunimo centro kavinėje 
(šios knygos sutiktuvėse rengėjų 
yra pakviestas skaityti savo Vil
niaus temos eilėraščių poetas Ka
zys Bradūnas). spalio 17 d., 7 
vai. 30 min. vak, (penktadienį), 
premijuotosios Algirdo Landsber
gio knygos "Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus" Jaunimo centro 
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Reikia nors valandėlę atsigrįž
ti į praeitį, tą nesugrąžinamą ir 
nepagaunamą paukštę, kai nors 
vieną kitą akimirką nori pakal
bėti apie Jeronimą Kačinską, 
kaip atskirą asmenį, muzikos kū
rėją ir mokytoją. Praeities sute
mose žmogus dar vis pamatai šir
dį šildantį žiburėlį, sugrįžti į mie
lų susitikimų valandas, vėl išgy
veni bendrų siekimų rūpestį, ap
sivylimų kartėlį ir tikro ar įsi
vaizduoto laimėjimo džiaugsmą. 
Taip jau seniai atsitiko, taip ir 
dabar yra, kad mudu su komp. 
Jer. Kačinsku vienas kitam nu
garų neatsukom, žmogiškoj kelio
nėj dar vis susitinkam ir pasikal-
bam. 

Klaipėdos Muzikos mokykloj, 
kurią visi vadinom konservatori
ja (savo mokslų programa bei ei-
namom muzikos disciplinom ji 
ir buvo konservatorija), Jer. Ka
činskas skyrėsi iš kitų studentų 
tarpo ne tik įgimtu talentu, bet 
ir kolegas pralenkiančiu muziki
niu išsilavinimu. Mat, jo tėvas 
buvo muzikas, tai du savo sū
nus — Henriką ir Jeronimą — 
iš mažens pradėjo mokyti skam
bint fortepijonu, vargonuoti, ap
lamai —mokė savo vaikus mu
zikuoti. Kai mūsų dauguma vos 
pajėgdavom pianino klaviatūra 
pažerti vieną ar kitą garsų gamą, 
šiaip ar taip surankioti kokį nors 
akordą, Jer. Kačinskas jau tada 
mūsų akyse vaidenosi kaip for
tepijono virtuozas (kitas toks 
„maestro" tada buvo ir Vyt. Ma-
rijošius, kurio tėvas taip pat bu
vo muzikas). Toki Jer. Kačinską, 
tada jauną ir žvalų vaikiną, lem
tis man leido pažinti, su tokiu su 
simezgė šilti bičiuliški ryšiai, ku
rių šilima ir nūdien dar nešblė-
so. 

Klaipėdoj, po pamokų konser
vatorijoj, dažniausiai jau pava
kare mudu su Jer. Kačinsku mėg
davom užeiti į kurią nors gerė
lesnę miesto smuklę (beveik visa
da eidavom į Šaulių namus) iš
gerti alaus bokalą. Jeronimas 
niekad nebuvo stiprių gėrimų 
mėgėjas, toks ir iki šiol jis išliko, 

bet po įtempto ir tikrai neleng
vo darbo mokykloj (konservato
rijos direktorius komp. St. Šim
kus ne juokais savo studentus kin
kydavo į darbą) neatsisakydavo 
alum atsigaivinti. Žinoma, ne 
kasdien mudu tuos „pobūvius" 
rengdavom, bet per mėnesį du; 
tris kartus prie didelio alaus bo
kalo tikrai pasėdėdavom. Ir pa-
sikalbėdavom. Tada gi buvo sva
jonių ir iliuzijų laikai, siekimai ir 
tikslai švytėjo ne ant ledo kalno, 
kartais rodėsi, kad kalnus per-
kopsim ir marias perbrisim, va
dinasi, būdavo apie ką pafanta
zuoti, dėl ko svajonių smilkalais 
pasisvaiginti. Deja, daugelis tų 
Jeronimo ir mano svajonių bei 
sapnų dabar jau tik pelenai!.. 

Neįtikėtini ir perdaug dailūs 
būtų mudviejų santykiai, jeigu 
nebūtų buvę ir susikirtimų. Klai
pėdos konservatorijoj, berods, 
I°°,6 m., buvo suorganizuota stu
dentų „revoliucija", nes St. Šim
kaus disciplina ir mokymosi pa
žangos reikalavimai kai kam pa
sidarė nebepakeliami. Tame su
kilime aš su negausiu studentų 
būreliu, žinoma, rodydami nepa
prastą narsumą, stojom direkto
riaus St. Šimkaus ginti, o Jer. Ka
činskas su dauguma atsidūrė ki
toj barikadų pusėj. Grumtynių 
įtampos nestigo, nestigo ir asme
ninių pasibarimų bei grasinimų, 
bet kovą, kaip dažniausiai tokių 
mūšių metu atsitinka, laimėjo 
dauguma. Tik to sukilimo pabai
ga buvo beveik tragikomiška: kai 
po metų iš Amerikos į Klaipėdą 
atplaukė komp. St. Šimkus, ab
soliuti dauguma jo „priešų" ir 
draugų nuėjom į uostą grįžtan
čio direktoriaus pasitikti... Atseit, 
ir šie susikirtimai su Jeronimu 
asmeninių mudviejų santykių ne
sugriovė. 

Laikui bėgant ir ardant mūsų 
gyvenimo krantus, komp. Jer. 
Kačinskas su žmona Elena ap
sigyveno Vilniuje. Ten jis buvo 
ne žemų krūmų paukštis, o Fil
harmonijos ir Vilniaus operos te
atro vyr. dirigentas. Deja, tada 
išgyveiKMn nelemto ir baisaus 

certų kaip solistų akompaniato-
rius, lietuvių jaunimą mokė mu
zikos ir, savaime suprantama, 
kūrė savo originaliąsias kompo-

i zicijas. 
Prieš keliolika metų Bostono 

Berklee muzikos kolegija komp. 
Jeronimą pakvietė į savo dėsty
tojų eiles. Toj aukštojoj muzikos 

I mokykloj komp. Jer. Kačinskas 
' iki šiol tebedirba ir, kaip Ameri-
| koj sakoma, yra „pilnas fakulte
to narys" (mūsiškai —profeso
rius). Cia jis dėsto paskutiniųjų 

: kursų kompoziciją, sonatos ir 
j veikalų orkestrui rašymo technir 
| ką, orkestrinių kūrinių dirigavi-
į mą. Kaip regim, visa tai yra su

dėtingi ir aukšti muzikos moks-
[ lai. Ne pagyrimas ir ne reklama, 
į o tikra tiesa, kad Berklee muzi

kos kolegijoj ir profesūros, ir stu-
; dentų tarpe komp. Jer. Kačins-
j kas yra gerbiamas ir mylimas 
; mokytojas, jau galįs eiti poilsim 
Į bet vis dar kviečiamas pasilikti 
Į ir kolegijoj dirbti. 

Taigi, tie įpročiai ir papročiai! 
Nors ir ne dažnai, bet ir Bos-

S tone mudu su komp. Jeronimu 
i susitinkam tik dviese. Neinam 

dabar į alines ir j karčemas, bet 
> tfurim tokią gan švarią kavinę So. 
; Bostone, kur vienas pusryčius 
| kerta, o kitas — kavą girkšnoja. 

Na, ir kalbamės, kalbamės!.. 
Komp. Jeronimas nemėgsta hu-

I moro ir tuščių slidinėjimų, jam, 
' daug artimesni rimtieji žmogaus 
j reikalai. Tad ir su juo praleista 
į valanda niekad nebūna tik apie 
j šį bei tą pasigraibymai. Be abe-

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas, kurio kūrybos grandiozinis koncertas, 
rengiamas Lietuvių fondo, dalyvaujant pačiam kompozitoriui, įvyksta Marijos 
aukštesniosios mokyklos auditorijoje, Chicagoje, spalio 25 d., 7 vai. vak. 

Nuotr. V. Maželio 

karo metus, slegiančią ir veid-n'r tą nejaukų lėktuvų hu-hu-hu... 
mainingą Hitlerio patikėtinių į Pats negalėdamas to drąsumo ir 
okupaciją. Jeronimas su žmona į sau išaiškinti, bombardavimų 
retkarčiais atvykdavo į Kauną 
mus aplankyti, pas mus ir nak
vodavo. Vilniuje jie jau buvo iš
gyvenę ne vieną sovietinių lėk
tuvų antskrydį ir bombų mėty
mą į miestą, tad į kiekvieną nak
tinių paukščių subirzgimą reaga
vo su rūpesčiu ir nerimu. Vieną 
kartą, kai Kačinskai viešėjo pas 
mus, apie vidurnaktį pradėjo 
kaukti sirenos, netrukus išgirdom 

jo, tai jau žmogaus būdas. Ir toks 
būdas, kad Jer. Kačinsko niekuo-' 
met negalėsim rasti tų gaivalų 
tarpe, kurie pro savo snapą ne
mato kito žmogaus ir jo darbų. 
Jis ir mūsų visuomenės, ir ypa
čiai kultūros gyvenime be at-1 

vangos ieško tik pragiedrulių. 
Džiaugiasi savo kolegų darbais, 
pokalby juos analizuoja, bando 
ginti bei teisinti net ir aiškiai ne
vykusį eksperimentą. Ta gilaus 
humanisto ir tauraus menininko 
siela ne šiandien gimė — komp. 
Jer. Kačinskas toks pat buvo ir 
savo jaunystėje. 

1930 - 1940 m. laikotarpy su
brendo ir pradėjo viešumon išei-

rią lengvai galėjo nugrimzti tri-Įti lietuvių muzikos novatoriai, 
jų ar keturių aukštų mūro na- J Grupė nebuvo didelė, ją sudarė 
mai. Kai kitą rytą pamačiau j jauni kompozitoriai Jer. Kačins-
sproginio galybės padarinius, ne- > kas, Vyt. Bacevičius, J. Nabažas, 
sunkiai supratau dėl ko bičiulis 

anuomet aš beveik tobulai ne
bijojau. Kai išgirdom lėktuvus, 
tuoj išbėgau į kiemą pažiūrėti, 
kur bombos kris, o Jeronimas pro 
langą man šaukė, kad aš elgiuo
si beprotiškai... Ir tada į Kauno 
ąžuolyną, visai netoli nuo Sporto 
rūmų, rusai numetė bombą, ku
ri į orą išmetė milžiniškus molio 
blokus, išrausė tokią duobę, į ku-
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i; kftryH.* • ikarp ChicagojeJHa-
Nuctr. L. Tamošaičio 

Jeronimas tą naktį nelaikė ma
nęs perdaug protingu... 

Senų įpročių bei papročių šili
mą iš tikro nelengva užgesinti. 
Klaipėdoj su Jeronimu Kačinsku 
eidavom į alinę alaus išgerti ir 
bendrom jėgom į ateitį žvilg
terti, Kaune kurį laiką abu dir
bom Valst. operos teatre, čia jis 
man padėjo į galvą įkalti net ke
letą operinių vaidmenų (pvz., 
Demono Kniazių ir Radvilo Per
kūno vyskupą Merkelį Giedrai- j 
tį), susitikdavom Vilniuje, o pas
kui, bjaurių viesulų iš tėvų žemės 
išblokšti, ir švabų Augsburge... 

Taip gražiai atsitiko, kad ir 
Amerikoj, iš anksto nesitarę ir 
nesusitarę, abu apsigyvenom šio 

i krašto Atėnuose - Bostone, čia 
Į komp. Jer. Kačinskas netrukus 
įsijungė į lietuvių šv. Petro para
pijos veiklą, ilgus metus buvo tos 
parapijos vargonininkas, buvo 
suorganizavęs šiunų mišrių bal
sų chorą, dalyvavo daugelv kon-

prie jos glaudėsi VI. Jakubėnas 
ir Jul. Gaidelis. Veikliausi ir 
drąsiausi buvo du — Kačinskas 
ir Bacevičius. Tačiau kiekviena 
menų naujovė (jeigu iš viso to
kių yra), kaip žinom, beveik nie
kuomet nėra sutinkama su prie
lankumo ir draugiškumo šypse
nom. Juk net ir genialusis M. K. 
Čiurlionis savo tautos šviesuome
nėje to dvasinio šilumos dvelki
mo nepajuto, tik paprastas kai
mo žmogus, jo darbų parodą 
kartą apžvelgęs, ištarė: „Tai pa
saka, nuostabiai graži pasaka"... 

Nelengva anuomet buvo ir 
mūsų muzikos novatoriam. Gy
vai prisimenu tokį nejaukų įvy
kį: Vyt. Bacevičius parašė Elektri
nę poemą simfoniniam orkestrui, 
poema buvo įtraukta į koncerto 
programą, pats autorius turėjo 
tą veikalą diriguoti. Turbūt taip 
yra visame pacauly: kai naujas 
dirigentas atsistoja prie pulto, or
kestrantai jam surengia egzami-
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Jeronimas Kačinskas • žmogus 
ir kompozitorius 
lAtkelta iš 1 psl.) 
nus — kuris, nors muzikas, toj 
ar kitoj vietoj groja ne tas na
tas, kurios yra kūrinio partitū
roj. Jei dirigentas melą išgirsta, 
tai visiem būna smagu, o jeigu 
neišgirsta, tai jau vargas tau, 
žmogau!.. 

Tokį nesėkmingą egzaminą 
laikė ir Vyt. Bacevičius, pirmą 
kartą diriguodamas savo Elekt
rinę poemą, kuri yra itin tirštai 
orkestruota. Pradžioj tik vienas 
'kitas instrumentas grojo „pro 
šąli", paskui daugiau tokiu „tal
kininku" atsirado, o galy gale 
trombonai, kurie išpučia tokį 
garsą, kuris gali ir mirusį iš 
kapu prikelti, ėmė pūsti Rusijos 
caru himną „Bože, caria chrani". 
Ir tik tada Vyt. Bacevičius išgir
do, čia pat padėjo dirigento laz
delę ir ... pravirko. Neapsakomai 
nesmagu buvo į vargšą autorių 
žiūrėti. Bet po to „egzamino"or-
kestrantai surimtėjo, stengėsi mo
dernią Vyt. Bacevičiaus muziką 
įveikti, koncerto metu dar labiau 
pasitempė — ir ta Elektrinė po
ema susilaukė pripažinimo, po 
to dar ne vieną kartą simfoni
niuose koncertuose buvo karto
jama. 

Komp. Jer. Kačinskui tokiu 
akibrokštu neteko išgyventi. Kaip 
man rodosi (aišku, tai labai as
meniška nuomonė), ji nuo bace-
vičėmy nesmagumų visų pirma 

išgelbėjo Čekai. Ne vienas gal pri
simenam, kad anuo metu Euro
poj garsėjo Čeku Nonetas (devy
ni muzikantai). Studijuodamas 
Prahoj, tam muziku sambūriui 
Jer. Kačinskas parašė nonetą, ku
ris buvo pagrotas ne tik čekų 
auksinėj Prahoj, bet dar Londo
ne ir kituose Europos muzikos 
centruose, buvo įtrauktas į tarp
tautinės muzikos festivalį, daug 
kur sulaukė palankiu vertinimu-
O kai žmogus įsigyja pripažini
mą svetur, tai kaip su juo gali 
nežmoniškai elgtis savoj pasto
gėj? Kita vertus, komp. Jer. Ka
činskas yra dirigentas su didžiai 
jautria klausa, tad jeigu lietu
viški orkestrai ir mėgino jam 
„egzaminus" suruošti, didelio 
malonumo tikrai nepatyrė. 

Komp. Jer. Kačinskas savo kū
ryboj reiškėsi ne viena forma ir 
ne viena kompozicine technika. 
Prahoj klausydamas prof. Habos 
(Haba) paskaity, jis buvo susi
žavėjęs ketvirtatonių muzikine 
sistema, tuo stilium sukūrė ne 
vieną veikalą. Tačiau komp. Ka
činsko idealas — atonalinė mu
zika, nuo tos mokyklos ir dabar 
jisai nebėga, darbuojasi savai
mingai ir meistriškai. Kai pasi
dairai, kas dabar muzikos pasau
ly dedasi, gali tarti, kad komp. 
Jer Kačinsko kūriniai jau yra 
klasika — taip jau šiandien mu
zikos menu žmonės eksperimen
tuoja, ne vienu atveju ir visai 

Kertine paraitė *J 
i 

Berkiee Muzikos kolegijos koncertinis choras atlieka programą \ e w Yorke. Cikagiečiai jį girdės kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko kūrybos kūrinių koncerte, Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje, spalio mėn. 25 d , 7 vai. 
vakaro. Nuotr. L. Tamošaičio 

nuo muzikos grožio nutoldami. 
Kai neseniai vėl mudu „savo" 

kavinėj susitikom, vargais nega
lais priprašiau, kad komp. Jero
nimas išvardintų man savo nau
juosius kūrinius. Ju jau sukurtas 
nemenkas pluoštas, jų nerasit 
Liet. Enciklopedijoj, tai šia pro
ga juos ir paminėsiu: E>u saksa-
fony kvartetai, Kvintetas stygi
niam kvartetui ir fortepijonui, 
Trys liet. liaudies dainos sopra
nui ir mišriam instrumentų an
sambliui, „Lietuvoje" — fleitai 
ir styginiu instrumentų trijulei, 

Lietuviškas trio trims instrumen
tams, „Te Lucis Ante" —cho
rui ir mažam orkestrui, Koncer
tas fleitai ir stygų, orkestrui, So
nata smuikui ir fortepijonui, vie
naveiksmė opera „Juodas laivas" 
(libretas Alg. Landsbergio), Sv. 
Stepono mišios solistams ir miš
riam chorui, ciklas originaliu 
dainų mišriam chorui. 

Bostone komp. Jer. Kačinsko 
kūrinius groja ir dainuoja ne tik 
Berkiee muzikos kolegijos moky
tojai ir studentai, ne tik jie su
skamba ir mūšy koncertuose, bet 

šį sezoną keli jo kameriniai vei
kalai bus grojami ir Bostono 
konservatorijoj. Mum buvo tik
rai maloni naujiena, kai išgir
dom, kad Lietuvių Fondas pa
kvietė komp. Kačinską ir Berkiee 
kolegijos ansamblį savo iškilmių 
muzikinei programai atlikti. Be 
abejonės, tai bus nedažna proga, 
kai su komp. Jer. Kačinsko kū
ryba galės susipažinti ir platesnė 
Chicagos lietuviy visuomenė. S. 
m. spalio 25 d. (šeštadienį) 7 
vai. vak. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoj. 

Futurizmas šio šimtmečio pradžioj ir pabaigoj 
PRANAS GAJUUS 

Italy futuristy darbų parodą, 
atvežtą iš New Yorko Modernio
jo meno muziejaus (Museum of 
Modern Art), galima buvo lanky-
tįrfParyžiaus Centre Georgės Pom-
pldou - Beaubourg iki š. m. rug-
sljo 15 d. Nors ji nebuvo skelbia
ma sukaktuvinės parodos vardu, 
atskaičiavus metus nuo futuris
tinės tapybos manifesto 1910 
metais, ši paroda atšventė futu
rizmo septyniasdešimtmetį. 

Mene ir literatūroje futuristinė 
banga Paryžiuje tapo oficiali 
1909 m. vasario 20 d., kai italy 
rašytojo, poeto bei meno kritiko 
Filippo Marinetti futurizmo ma
nifestas pasirodė 'Le Figaro' laik
raštyje. Sekančiais metais penki 
italai dailininkai (Boccioni, Bal- i 
la, Carra, Severini ir Russolo): 

pritaikė futurizmo mintis tapybai 
ir pasirašė tokį futuristini tapy
bos manifestą: 

MANIFESTAS 

PAREIŠKIMAI: 
1. Mes pareiškiame, kad reikia 

visiškai nužeminti imitacines for
mas ir garbinti originalumą. 

2. Mes pareiškiame, kad reikia 
sukilti prieš 'harmoniją' ir 'bon 
gout' tironiją — ekspresijos, su 
kurių neribotu elastiškumu gali
ma lengvai nugriauti Rem-
brandt'o Goya'os, Rodin'o ir 
kity darbus. 

3. Mes pareiškiame, kad me
no kritikai nenaudingi, o pražū
tingi. 

4. Mes pareiškiame, kad, no
rint rasti išraišką mūsų nerimo 
pilnam, plieno, arogancijos, į-
karšČio ir greičio gyvenimui, yra 
būtina išluoti seniai nudėvėtas 
temas. 

5. Mes pareiškiame, kad, vadi
nami 'pasiutėliais', esame tuo pa
gerbti — nes su tuo vardu yra 
siejami visi novatoriai. 

6. Mes pareiškiame, kad įgim-
JaS pasipildymas yra tapybai vi
siškai būtinas, kaip baltosios eilės 
poezijai ir polifonija muzikai 

•7. Mes pareiškiame, kad uni
versalinis dinamizmas turi būti 

išgautas tapyboje kaip dinamiška 
sensacija. 

8. Mes pareiškiame, kad, no
rint išreikšti gamtą, pirma 
viso kito reikia nuoširdumo ir 
skaistybės. 

9. Mes pareiškiame, kad judė
jimas ir šviesa ardo kūnų mate
rializmą. 

PASIPRIEŠINIMAI: 
1. Mes pasipriešinam bitumi-

nėm spalvom, kuriomis mėgina
ma išgauti laiko 'patina' moder
niuosiuose paveiksluose. 

2. Mes pasipriešinam superak-
cijai ir elementariam archaiz
mui, stovinčiam ant plokščių 
spalvų, kuris imituodamas egip-
tietišką linijų faktūrą, sutraukia 
tapybą į trupančią groteskišką 
sintezę. 

3. Mes esam prieš pseudo ateitį 
'sesionistų' ir 'independantes' — 
kurie įsteigė naujas akademijas, 
tiek pat šabloniškas ir nusistovė
jusias kaip anksčiau buvusias. 

4. Mes pasipriešinam nuogy
bėm tapyboje, perduodančiom 
tokį pat šlykštumą kaip svetima
vimas literatūroje 

Aiškinant paskutinį punktą, sa
kome, jog čia nėra moralinio 
klausimo —priešinamės nuogy
bių monotoniškumui. Mums tvir-

Zytmeji futuristai 1912 m. Paryžiuje. Iš kaires į dešinę: Russolo, Carra, Ma
rinetti, Boccioni ir Severini. 

tina, kad pats siužetas yra ne»-, 
reikšmingas ir vertė yra tik jo 
traktavimo būde sutinkame iri 
tuo pačiu priimam. Bet šita ne
ginčijama ir absoliutinė teisybė 
esanti jau 50 metų amžiaus, nė
ra tokia šiandiena, kas liečia nuo
gybes — žiūrint, jog dailininkai, 
apsėsti noru viešai rodyti savo 
meilužių kūnus? pavertė salonus 
supuvusių kumpių turgaisl Mes 
reikalaujame dešimčiai mėty vi
siškai ištrinti nuogybes tapyboje! 

Umberto Boccioni, dailininkas 
(Milanas) 

Carlo D. Carra, dailininkas 
(Milanas) 

Luigt Russolo, dailininkas 
(Milanas) 

Boccioni EtaU (Tame: Ceuz qui s en vont, 1*11 

Giacomo Balla, dailininkas 
(Roma) 

Gino Severini, dailininkas (Pa
ryžius). 

Milanas, 
1910 m. balandžio 11 d., 

Bičiuli skaitytojau, įsivaizduo
kite Paryžių šio šimtmečio pra
džioje: impresionizmas gauna pir
mas vietas vitrinose. Kubizmas 
dailininkų dirbtuvėse jau išsi
vystęs ir diskutuojamas; Les Bal-
lets Russes netrukus bus Paryžiu
je... ir lyg to neužtekty tam die
vų tikrai mylimam miestui. Ta
čiau italas Marinetti skelbia pas
kutinę naujieną, kuri vadinasi 
futurizmu — 'aš esu ateitis, aš 
esu modernizmas, semiuos jėgy 
iš aplinkos'. Panagrinėkim šį 
įvykį kartu, kadangi jis savo trum
pam gyvenime keliavo per dau
gelį krašty iki šios pastarosios 
parodos. 

Marinetti tvirtai, kaip operos 
solistas, paskelbė futurizmo gi
mimo dieną, ir po kelių dieny 
šis naujagimis jau turėjo penkias 
kūmas: penkis italus dailininkus, 
kurie priėmė futurizmo tematiką 
ir suruošė pirmą futuristinių 
darbų parodą Paryžiuje ir tuoj 
pat pasirašė futuristinį tapybos 
manifestą, kurį skaitėte anksčiau. 
O kas buvo Marinetti? Jis pate ne
buvo dailininkas, bet buvo keliy 
dailininky apsuptas, kelių daili
ninkų, kurių kiekvieno likimas 
buvo skirtingas, ir galy gale sa

vo skirtumais iliustravo futu
rizmą. Jis buvo poetas, ne bet 
koks poetas, bet toks, kuris pasiti
kėjo šiuo šimtmečiu ir jo atei
tim — ir su tuo pasitikėjimu, 
kaip gaidys, palipęs ant šio šimt
mečio tvoros, užgiedojo futuriz
mą. Ir kas yra poetas? Tai liau
dies balsas, ir tuo pačiu gali būti 
šimtmečio vėliava — galim sa
kyti, kad ji ir yra futurizmas. 

Dabar, žiūrint į šio šimtme
čio pradžią, galime pavydėti 
tiem žmonėm, kurie buvo pilni 
pasitikėjimo, pilni ateities. Jie 
tuoj braidė aktuališkumo pelkė
se, braidė iki kaklo, braidė besi-
grumdami. Tai suformavo jų 
nusistatymą prieš buvusį akade
mizmą, jų norą gyventi kasdie
nybės industrialiniame momen
te ir iš jo traukti scientifinę in
spiraciją. Tas nusistatymas pa
gimdė tokius kaip Balla 'Lampa-
daire', darbus su industriniu as
pektu. Antroj šio šimtmečio pu-

šito išradingumo nostalgija 

(Atkelta iš 1 paL) 
kavinėje (šios knygos sutiktuvė
se dalyvauja pats autorius, atskri
dęs iš New Yorko); spalio 19 d. 
(sekmadienį) Lietuviy tautiniuos 
namuos Br. Railos knygos „Vai
vos rykštė" popietė, dalyvaujant 
taipgi pačiam autoriui. 

Illinojaus universiteto lituanis
tikos kurse neaplenkiama ir lite
ratūra šių metų rudens semestre, 
dėmesį skiriant įvairiems prozos 
nagrinėjimo metodams, žvelgia
ma į Valančiaus, Biliūno, Že
maitės, Vaižganto, Savickio, Vai
čiulaičio, Alb. Baranausko ir k t 
raštus. 

Apie rašytojus ir jy knygas 
Chicaga ir jos plačios apylinkės 
turi progų išgirsti ir radijo ban
gomis. Algirdas Titus Antanaitis 
neseniai jau kalbėjo apie Šlaitą, 
Kralikauską. Tolimesnėse šio ru
denio programose dar išgirsime 
jį šnekant apie Alės Rūtos, Hen
riko Nagio, Vytautės Žilinskaitės 
kūrybą. 

Aplamai Chicagoje būna tokių 
savaitgalių, kada literatūriniai 
renginiai net nustelbia visų kitų 
gausybę. Toks artimiausioje atei
tyje bus spalio 17 ir 18 d. sa
vaitgalis, kada ateitininky rūpes
čiu bus premijuotosios knygos 
sutiktuvės, bus atkreiptas dėme
sys į rašantį jaunimą ir Chica
goje viešnagės pakviesti rašytojai 
Algirdas Landsbergis ir Tomas 
Venclova. Penktadienį, spalio 17 
d. 7 vai. 30 min., Jaunimo cent
ro kavinėje bus minėtasis rašy
tojo Algirdo Landsbergio vaka-

ras. „Ateities" leidyklos iŠle&tą^ | 
Lietuvių rašytojų draugijos P*4t?* 
mijuotąją jo knygą „Muzika 
įžengiant į neregėtus miestus*" 
pristatys leidyklos vadovas Kęs-r 
tutis Keblys, atvykęs iš DetroitOrji 
Pats laureatas paskaitys savo ku* . , 
rybos, kartu dalindamasis pati** •, 
tais savo literatūrinio gyveninio 
įspūdžiais bei aplamai litera
tūrinio pasaulio vingiais, šešta
dienį 10 vai. ryte Ateitininky na
muose, 127 S t ir Archer Ave,.. 
Lemonte, rašytojas Algirdas 
Landsbergis kalbės apie litera
tūrinį ir aplamai apie kultūrinį 
gyvenimą šių dieny Lietuvoje. 
Ten pat 3 vai. popiet poetas To*- y 
mas Venclova kalbės apie šių die
ny lietuvį valdininką tarp Mask- , 
vos ior Vilniaus, šeštadienio va-w: 
kare Jaunimo centro didžiojoje 
salėje „Ateities" žurnalo vakaras. 

v 
Trą 

n?eq 

Jau geri septyni dešimtmečiai,,^: 
kai „Ateitis" vis puoselėdavo ir 
puoselėja jaunųjų rašto pastangas. 
Ir šiame „Ateities" vakare bus 
premijomis išskiriami tie, kurie 
buvo verti dėmesio kasmetinia
me žurnalo konkurse. 

Taigi Chicagos šių mėty ruduo 
yra pilnas literatūrinio pobūdžio 
renginių. Gražu, kai visokiuose 
visuomeninio ir socialinio p a 
bendravimo susibūrimuose pūfc. 
likos Chicagoje anaiptol netrūks
ta. Tačiau reikia pasistengti, kad 
jos netrūktų ir kultūriniuos reri->* 
giniuos, ypač ten, kur dėmesys 
skiriamas mūsų literatūrai h;Jcur 
asmeniškai dalyvauja pats gyva
sis rašytojas, juo labiau svečiai iš 
toliau. L brd. 

— i — 
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pasiliko giliai intelektualų ir 
kritiky sluoksniuose. Jie norėjo, 
kad dailininkas vis jiems duotų 

naujumo virpuKo, kurio iš tikrų
jų nereikėjo, kadangi naujumas 
irgi turi savo laiką ir nekrinta į 
mus bet kada. 

Norint skaitytoją supažindin
ti su ta futurizmo srove, reikia 
turėti omenyje, kad ji nėra tik 
meninė manifestacija. Galima 
sakyt, kad futurizmas irgi yra 
DADA ir SIURREALIZMO pra
našas. Tuo pačiu prieš ir po Pir
mojo pasaulinio karo futurizmas 
buvo vienas iš pirmųjų įkvėpi
mo Šaltinių ir carinėj Rusijoj — 
jis yra vienas iš gyviausių šaky 
Rusijos revoliuciniam periode. 
Reikia atsimint, kad Rusijoj tuo 
laiku taipgi gyveno ir dirbo mū
sų Čiurlionis. Futurizme yra vis
kas, kas tuo laiku buvo nauja ir 
labiausiai modemu, jo įtakas ga
lima atsekti net iki pat Majakovs-
kio poezijos. Ir be jo negalima 
būtų suprasti visu, šio šimtme
čio pradžioj išsivysčiusių 'siur-
izmy\ Per Pirmąjį pasaulinį ka
rą futurizmas buvo pasidaręs 
stipriai kareiviškas, iliustruoda-

Train biind£ 
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mas 'karingą norą ir jėgą, tai 
ypač matyti Severini darbuose. 

Atsisukim vėl į šio Šimtmečio 
pradžią. Pamatysim, kaip" futu
rizmas kankinasi savos teorijos 
glėbyje. Šio šimtmečio dinami
kos sūkury galim sakyt daili
ninkų pačių individualus liki
mas yra neperkeptas ir uždusęs 
futurizmo kailiniuose. Tapvbie^, 
nėj dirvoj jo sėklos neišaugino 
nė vieno ąžuolo, kadangi tapyki i 
boj šio šimtmečio ąžuolai yrteo! 
Kandinsky, Klee, Matisse, Leger 
— pirmasis su visa abstrakto sro
ve, o kiti su savo plastiniu, poeti
niu turtingumu. Yra labai svar
bu pabrėžti, kad futurizmo įta
kos tapyboje vienu momentu vfc ->* 
siskai nebuvo. Negalima supras-^ 
ti, negalima priimti bei pasitiks*;*' 
ti moderniuoju menu ir jo a te is
tini, jeigu jo išraiška nėra grįsta w 
dvasingumu. Tačiau spmtuali~;i,T 
nio reikalingumo plastika neturi 
nieko bendro su psichoanaliziniu • 
siurrealizmu. Tarp šitų dviejy "~> 
srovių galim pastatyti Berlyno- -
sieną — nes spirituališkumas yra- ' 
sielos išreiškimas, o siurrealizmas * 
-fantazmos. 

Aš kadaise esu sakęs (besikal
bėdamas su Algimantu Mae*-• 
kum), kad spalvos nemėgsta 
kombinacijų, ir visas futuristų 
dailininkų spalvy traktavimas 
yra kaip tik kombinacinio tipą 
Tiek to, spalva galės pilnai žyde>V 
ti šio Šimtmečio ąžuoluose. 

Tęskim ir toliau futurizmo na-* 
grinėjimą. Jo toks kraštutiniškas 
triukšmingumas Italijos pro-na* 
cionalistinėj aplinkoj pastūmė jį 
į nacionaliniai socialinę politikai 
—Marinetti įsirašo į partiją, pri* ' 

ima fašizmą. Boccioni miršta, 
Severini h* Balla gilina asmeniš
kus nagrinėjimus, Carra ir ShO4" • 
ni nueina daugiau į realistinės 
išraiškos pusę ir Russolo užsiima 
muzikiniais tyrinėjimais. To ftfi~ 
dėjimo charakteristika glūdi ne 
jo rezultate* bet jo prasmingu
me. Reikia turėt omenyje, kad to-
Irioj prieškarinėj nuotaikoj Žmo
gus-poetą s galvoja, fog pasaulis 
bus geresnis — yra pasitikėjimas 
ateitim. Noras naujumo, nors ir 
ekstravagantiško, gali mus pa
mokyti, jog, girdint pasaulio krū
tinėj ateities ritmą, viskas visuo- • 
met yra galima jaad 
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Kalbamės su rašytoju Algirdu Landsbergiu, 
laukdami jo Chicagoje 

Lietuviu rašytojų draugijos 
1979 metų literatūros premija iš
eivijoje, kaip žinome, buvo pa
skiria rašytojui Algirdui Lands
bergiui už „Ateities" leidyklos 
išleistą jo novelių irnkinį „Mu
zika įžengiant j neregėtus mies
tus": Leidyklos rūpesčiu kitą sa
vaitgalį, spalio mėn. 17 d. (penk-
tadtenO 7 vai. 30 min. vak. Jau-
nimo centro kavinėje, Chicago
je, rengiamos premijuotosios kny-
gos*sutiktuvės. Į jas atvyksta iš 
New Yorko pats laureatas, kuris 
minėtą vakarą kavinėje skaitys 
savb kūrybą, liesdamas ir šiaip 
literatūrines problemas. Chica-
goj "lankymosi proga kitą dieną, 
spalio 18, 10 vai. ryto jisai kal
bės* ir Ateitininkų namuose apie 
Lietuvos kultūrinio bei literatū
rinio gyvenimo šiandieninius 
varaus ir varžtus. O įvadu į al-
gir3o Landsbergio viešnagę Chi
cagoje šiandien čia spausdiname 
pašnekesį su pačiu rašytoju. 

<ei Ar premijuotoji burga 
„Muzika įžengiant į neregėtus 
miestus" vienu laiku buvo inten
syviau rašoma, visus kitus užmo
jus nustumiant į salį, ar ji pasi
rašė- ilgesniu laikotarpiu — no
velė-po novelės? 

—^•Novelių knygos neplana-
vaUj bet prieš kelerius metus vie-
naĮpo kitos pradėjo siūlytis tipiš
kai novelinės — ne romaninės, 
apysakinės, ar draminės — te
mos. Kai novelė ėmė šlietis prie 
novelės, pastebėjau, kad jos sa
vaip? siejasi, viena kitą papildo. 
Ir taip susidarė knyga. 

^ffiks ]ums būna pirminis 
impulsas' novelės užuomazgai: 
minties blykstelėjimas ar regėta 
gyvwuįn6t akimirka? Ir kaip to
liau tą siūlą vyniojate? 

muzikiniai ir režisūriniai impul
sai, persirengę, infiltruoja mano 
prozą ir dramą. Kaip muzikos 
vaidmuo ne tik rinkinio pava
dinime, bet ir pačioje novelių 
struktūroje. 

— Ar dideliu procentu galima 
tikėti nugirstais gandais, kad ra
šote, ar jau net esat parašęs, nau
ją romaną? Jei taip, tai gal bent 
kiek galėtumėt atskleisti jo po
būdį? 

— Taip, pamažu — labai pa-
mažul — audžiasi vienas, du, 
trys romanai. Apie jų pobūdį dar 
nedrįstu kalbėti: viskas dar at
vira, nebaigta, sujaukta. Negi 
įleisi svečius į tokius kambarius. 
Be to, romano mūzos gali nu
bausti už per ankstyvą puikavi
mąsi. Tegaliu prisipažint, kad 
šiuo metu esu susitelkęs prie vie
no su ypatingai sunkia tema. 

— Ko, ]ūsų manymu, trūks
ta teatriniam mūsų čionykščiam 
gyvenimui: veikalų, aktorių, reži
sierių ar publikos? jei visko to 
dar turime, kodėl kaip ir nėra 
teatro? 

— Mūsų organizacinis geni
jus, sukūręs enciklopedijas, ope
ras, masinius kongresus, suklu
po prie teatro durų. Kodėl? Ar 
todėl, kad mumyse teatras, deja, 
dar nebuvo giliai įaugęs? Juk lat
viai sugebėjo įsteigti ir išlaikyti 
keliaujantį profesionalinio lygio 
scenos kolektyvą. Talento to
kiam ansambliui sukurti išeivijo
je buvo ir tebėra. Kartais parūs-
taujam, kodėlgi J. Jurašas nesi
ima kurti tokio teatro? Gal jis, 
paradoksiškai, daugiau pasitar
naus lietuvių teatrui, išnaudoda
mas amerikiečių scenos galimy
bes, o ne mėgindamas 8 esamų 
duomenų kurti profesionalinį lie
tuvišką teatrą, kurio sukūrimas 
buvo mūsų uždavinys, kuriam 
reikėjo mūsų „MarshaH'o pla-

č^milu oDich v in5on 
•• 

Rašytojas Algirdas Landsbergis, koris po šio mūsų pokalbio pats atvyksta Iš 
New Yorko Cbicagon ir čia spalio 17 d. (penktadienį) 7 vaL 30 min. vak. Jau
nimo centro kavinėje dalyvaus "Ateities" leidyklos rengiamose jo premijuo
tosios knygos "Muzika įžengiant į neregėtus miestus" sutiktuvėse, kur skaitys 
savo kūrybą ir pasidalins su vakarones dalyviais savo gyvais įspūdžiais iš 
literatūrinio pasaulio, o spalio 18 d. (šeštadienį) 10 vai. ryte Ateitininku 
namuose kalbės apie literatūrinį ir aplamai apie kultūrinį gyvenimą Lie
tuvoje. 

• 

Dangus toks žemas, šiandien — 
ir debesys nejaukūs. 

Pro klojimą, pro vėžes kelyje 
Snieguolė keliauja; 
kur kristi ji svarsto. 

Siauras vėjas skundžiasi visą dieną, 
kad negerai, negerai 
kas nors su juo pasielgė. 
Gamta, kaip ir mes kartais — 

be karūnos! 

Ramesni rytai dabar, negu kad būdavo. 
Riešutai — radėja. 
Pilnėja uogos skruostas. 
Rožė išvykusi iš miesto... 

Klevas pasirišęs spalvingesni kaklraištį. 
Laukas dėvi raudoną apdarą. , 
Ir aš pasipuoštu. 
Nenoriu budi senamadiška. 

Širdie, mes jį pamirškime! 
Tu ir aš šią naktį. 
Jeigu nori, pamiršk jo šilumą. 
G aš pamiršiu šviesą. 

Prašau, pranešk man, kai užbaigsi, 
kad ir aš savo mintis prigesinčiau; 
greitai! nes tau bedelsiant, 
ko gero jį vėl prisiminsiu! 

• 

i 

# 

• 

- ' 

Ar Slavočinskio giesmynas nėra Kojelavičiaus r 

-*• Rašymo nuotykis tuomi 
įdomus, kad niekad nežinai, iš 
kur ateis pirminis impulsas. Daž
nai, tai detalė, vaizdas, kuris pra-
šosh istorijos. Pavyzdžiui, novelė 
„Dangūs tuštėja, dangūs pildosi" 
prasidėjo su pačiu baigminiu 
vaizdu, televizijos herojais besi
grūdančiais į ištuštėjusį dangų. Iš 
to baigminio vaizdo išsivystė no
vele. Yra ypatingu akimirkų, ka
da pastebi susikristalizuojant li
kimą, kai pasirodo ypatinga švie
sa,- pasigirsta muzikos frazė, su
sumuojanti gyvenimą. Tokia aki
mirka tampa novelės siela. To
liau „siūlas vyniojasi" , ieškant 
sąrangos — tai, ką linkstame 
griežtai skirti, kaip "formą" ir "tu
rinį", tikrovėje yra neatjungia
mai susiję: iš „turinio" kerojasi 
„forma", o „forma" gimdo savo 
„turinį". Įdomiausia novelės teri
torija ten, kur tradicinis pasako
jimas priartėja prie prozinės po
emos. 

"— Rašote ne vien noveles. Kas 
jums yra labiausiai prie širdies, 
kurį žanrą aplamai labiausiai 
vertinate ir kuris jus labiausiai 
traukia: novelė, romanas, dra
mai komedija, poezija? 

it* 

-ww Artimiausi žanrai — dra
mą, įskaitant komediją, ir roma
nas^ Novelės atrodo kaip pasi
ruošimas tam būsimam roma
nui? Poezijai jaučiu tokią pagar
bą, kad net nebedrįstu jos rašyti. 
Labai traukia klausime nepami
nėti- menai, muzika ir režisūra. 
Tačiau atrodo, kad svajonę kom
ponuoti muziką ir režisuoti teks 
įgyvendinti tik sekančioje inkar
nacijoje. Bebūdamas dabartinia
me ̂ kūne, kartais nepataikau į 
gaidą (iš mano smuiko studijų 
Kaune, kaip gali paliudyti mano 
kantrusis mokytojas Izidorius 
Vosyliūnas, beliko sugebėjimas 
žiribviškai paimti instrumentą ir 
pafflėgdžioti sireną*). Režisūros 
irgT niekad rimtai nestudijavau 
ir Bepraktikavau, išskyrus porą 
bandymų universitete. Gal tie J tą knygą Vilniaus universitetui, 1 LHMUM Katiną* 

no", ir kurio mes nesugebėjome 
sudaryti per trisdešimt metų... 

— Kas Jus džiugina ir kas at
stumia, žvelgiant į poeziją, belet
ristiką ir dramą okupuotoje Lie
tuvoje? 

— Džiugina lietuvių, ypač 
jaunimo, kūrybinis polėkis, tikė
jimas literatūros bei teatro svar

ba, pagarba taškentinių rezoliu
cijų supamam lietuviškam žo
džiui. Atstumia visa tai, ką rusu 
rašytojas Zinovjevas ("Ziojėjan-
čių aukštumų" autorius) pava
dintų „Jebanskijada": cenzūra, 
kultūrinių aparačikų primityvu
mas, oficialioji bombastika ir 
lietuvių kultūros brukimas į so
vietinės provincijos gardą. 

Iš troškulio, daug ką išmokstame 
apie vandenį; 

ir apie žemę, bekeliaudami jūra. ... 
Skausmas išmokina mus daug ką apie 

džiaugsmą. 
Kova pasako mums, kas yra taika. 
Iš neseniai supilto kapo, sužinome apie meilę. 
Apie paukščius — iš sniego. 

Eleonora Marčiulionienė. Vaza m pmrikšti** 
B dailininkių darbų parodos, atidaromos M. K. Čiurlionio 
galerijoje, jaunimo centre, Chicagoje spalio meru 17 d. 
(penktadienį) 7 vai. vak. Nuotr. Lino Meilaus' 

Mes niekada nežinome, jog iškeliausime, 
bekeliaudami. 

Lyg šiaip sau juokais, išeidami, duris 
uždarome. 

• 

Ir ar jūreivis besupras, 
(kad mums, tarp kalnų užaugusiems) — 
pati pirmoji mylia jūron — 
tai dieviškasis apsvaigimas! 

Iš anglų kalbos vertė DS. 

E m i I y D i c k i n s o n , mirus 1886. Ameri
kiečių poetė, gimusi ir gyvenusi Amherste, Mass. Jai 

. gyvai esant, spaudoje pasirodė vos keli jos eilėraščiai 
Likimas sekdamas mus, užšauna jas iš vidaus - T i k ^ m i r t i e 9 j o s ^ ^ b u v o s u r i n k t a i r i š l e i 9 t a ir daugiau nebesisveikinam. 

Sielos kelionė jūron, 
kas tai per džiūgavimas! 
Kai pro namus, pro iškyšulius 

Tai yra vienas klausimų, ku
rie kyla, Vilniaus universiteto pra
eitin žvelgiant. Slavočinskio gies
mynas yra liudininkas lituanisti
nio sąjūdžio Vilniaus universite
to veikimo pradžioje. J, Lebedys, 
jaunas miręs lituanistinių šalti
nių tyrinėtojas Vilniuje, žinojo, 
kad šiame universitete lituanis
tikos katedra įsteigta apie 1620 
metus. Taip jis rašė Slavočinskio 
giesmyno įvade, kurio fotografinį 
leidinį jis parūpino. Vėliau, Lebe
džiui mirus, jo išleistuose raštuo
se patikslinama, kad tai nebuvo 
lituanistikos fakultetas ar kated
ra, bet seminaras mokytis lietu
vių kalbos busimiems kunigams. 
Tokie seminarai Vilniaus univer
sitete veikė dar latvių ir estų 
kalboms. 

Slovačinskio giesmynas buvo 
išleistas 1646 metais. Tačiau iki 
paskutinių laikų Lietuvoje nie
kas tos knygos nebuvo mates. 
Vienintelio pasaulyje šio giesmy
no egzemplioriaus atsiradimas 
yra mums viena iš praėjusio ka
ro sukrėtimų dovanų. Lietuvo
je buvo žinoma, kad toks giesmy
nas buvo, tačiau Lietuvoje jo ne
buvo išlikę. Buvo žinoma, kad jo 
egzempliorius yra išlaikytas gra
fų Tarnovskių bibliotekoje, ne
toli Sandomiro, Lenkijoje. J. Ma 
tusevičiūtė prieš karą buvo ten 
nuvykusi to giesmyno ieškoti ir 
savo kelionės įspūdžius buvo ap
rašiusi "Naujojoje Vaidilutėje" 
straipsnyje "Kelionė po Lenkiją, 
beieškant Slavočinskio giesmy
no" (1939 11 ir 12 m ) . 

Lenkijos Nacionalinės biblio
tekos vadovybė paskolino šią re-

ir čia 1958 metais buvo išleistas 
fotografinis jos leidinys. Tačiau 
atrasto giesmyno egzemplioriaus 
yra tas trūkumas, kad jam trūks
ta titulinio puslapio. Atrastame 
egzemplioriuje tik ranka yra įra
šytas knygos pavadinimas ir au
toriaus pavardė. Tuo autoriumi 
yra įrašytas S. M. Slavočinskis. 
Apskritai bibliografams šis gies
mynas yra žinomas Slavočinskio 
vardu. Šalia to, yra išlikęs vienas 
sveikinimas vyskupui J. Tiškevi
čiui, kuriame kartu su kitais yra 
pasirašęs Slavočinskis, kaip auto

rius. Tačiau tame pačiame svei
kinime yra iškelta abejonė, ar 
Slavočinskis yra giesmyno auto
rius. Ten būtent yra iš to paties 
laiko įrašyta pastaba, sakanti, 
kad tai yra Kazimiero Kojalavi-
čiaus darbas. 

Iš tikrųjų, Kojelavičių šeima 
yra viena iš pranašiausių kau
niečių lietuvių šeimų tame lai
kotarpy. Visi trys broliai įstojo į 
Jėzuitų ordiną ir visi daug reiš
kėsi įvairiose kultūros srityse. Sa 

į gilią amžinybę. 

Domėjosi, gyvenimo ir mirties, gėrio ir blogio prob
lemomis. Gamta jai viena iš gražiausių dieviškos valio* 
apraiškų. Betgi Dickinson kūrybos esmė glūdi jos meta
fizinėje poezijoje, kur autorė atsiskleidžia visu save 
minties ir išgyvenimo gaivumu, netikėtumu ir galybe. 
Ji individualaus, kiek šiurkštoko ir stipraus grožio 
autorė; viena iš pačių geriausių poečių anglų kalba. J^ 

ji keliauja — (A. Vč. apibūdinimas; „Lietuvių Enciklopedija", ketvir
tas tomas.) i3 

,' 

teigė jėzuitų namus. Vijūkas A. 
Kojelavičius yra plačių istorinių 
studijų autorius apie lietuvių 
tautos praeitį. Vijūkas Kazimie
ras Kojelavičius buvo poetikos 
mokytojas Pinsko ir Nesvyžiaus 
kolegijose. Jo poezijos lotynų kal
ba yra nemažai išlikusios. Taip 

vo nuosavybę Kaune jie pavedė I pat įvairiose kitose srityse jo raš-
jėzuitams, ir vienas iš jų ten įs-|tai yra gausūs, pradedant baž-

GinUlilkėae (alieji 

nytine iškalba ir baigiant įvai
riomis biografijomis. 

S. M. Slovačinskio biografiją 
yra kruopščiai ištyręs istorikas K. 
Jablonskis, kuri yra įdėta kartu 
su Lebedžio įvadu į naujai išleis
tą giesmyną. Iš jo gyvenimo ei
gos neatrodo, kad jisai būtų bu
vęs literatas. Jis yra kilęs nuo Ne
makščių. Pasinaudodamas kuni
gaikštijos rekomendacija Šiaulė
nų ir Kražių klebono vietoms, 
jis, negaudamas vyskupo paskyri
mo, sauvaliSkai buvo užėmęs 
šias klebonijas. 1655 metais jis dėl 
to buvo suspenduotas. Taip pat 
jis buvo išsirūpinęs Piltinės ka
nauninko titulą Latvijoje. Turint 
tuos duomenis prieš akis, grei
čiau jis galėjo būti apsukrus šio 
giesmyno leidėjas, negu jo auto
rius — vertėjas. 

Kas bebūtų vad Slavočinskio 
giesmyno autorius, pats giesmy
nas šiandien yra įvairiais atžvil
giais labai vertinamas. Jo gies
mės ir psalmės yra išverstos nr 
vergiškai, bet kūrybiškai. Jo iš
raiškos laisvė šį giesmių verti
mą daro pranašesniu už anks
čiau buvusius protestantų verti
mus, kurie buvo labiau žodiški ir 
dažnai stigo poetinio polėkio. 
Taip šį giesmyną vertina J. Le
bedys. Dar vieną bruožą jis pa
stebi Šiame giesmyne, kuris yra 
ypač vertas mūsų dėmesio. Tai 
būtent yra jo visuomeninė lais
vė. Siame giesmyne "nėra atvirai interpretacija dar svarstytina.-
palaikoma feodalinė santvarka, Sunku patikėti, kad Marse galė-

•) I nėra skelbiama* paklusnumas' tų būti ežerai 

viešpataujančioms klasėms, kaip • 
daugely kitų ankstesnių ir ypač -
vėlesnių religinių knygų". 

Šia proga tenka atkreipti dė» -. 
mesį į tai, kad pirmiesiems jė
zuitams Vilniuje nedera priekaiš- , 
tas, jog jie varė lenkinimo dar- . 
bą. J. Lebedys turi įdomių pavyz- j 
džių apie pirmųjų jėzuitų lie
tuvišką veiklą Vilniuje Pavyz
džiui lenkas jėzuitas Jokūbas La
vinsiąs, ilgą laiką sakęs Vilniuje \ 
lietuviškus pamokslus, 1583 me
tais nuvykęs su misijomis į Že
maitkiemį, mokęs kaimiečius gie
doti . r 

Vilniaus universiteto 400 metų— 
gera proga pasigilinti į kai ku
riuos mažiau ligi šiol dėmesio su
silaukusius mūsų tautos praei
ties faktus. Istorinė praeitis pap
rastai yra daug komplikuotesnė, 
negu vėlesni laikai ją sugeba at- •* 
pažinti. V. Bgd. 

EŽERAS MARSE? 
Stanley Zisk, Massachusetts 

Technologijos instituto radaro 
specialistas, ir Peter Monginis— 
Mark, Brown universiteto geolo
gas, išanalizavę radaro informa
cijas, gautas Goldstone radijo te
leskopu, rado, kad Marso sritis, 
vadinama Lacus Solis (Saulės ' 
ežeras) beturinti labai lygų ir 
spindintį paviršių. Nejaugi Mar
se esama didelio kiekio vandens? 
Bet, anot Zisk, radaro atspindžių 
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Kiniečių dailės turtai Chicagoje 
Šiuo metu Chicagos Field 

Museum of Natūrai History 
vyksta paroda, atvežta iš Kinijos. 
Paskutiniuoju laiku Kinija vis 
daugiau ir daugiau savo meno 
turtų parodo Vakarų pasauliui. 
Ši paskutinioji paroda yra išskir
tinė ir įdomi tuo, kad joje yra 
išstatyti patys vėliausi archeolo
ginių kasinėjimų rezultatai. 

Paroda pavadinta ,,The Great 
Bronze Age of China" susideda 
iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje 
yra išstatyti bronzos radiniai, su
sidedantys iš vazų, indų, papuo
šalų. Čia matome pačius primy-
tiviškiausius indus, naudojamus 
gėrimui. Įdomu, kad šių indų raš
tai ir formos kartais vakariečių 
akims atrodo savotiškai primity
vios, bet kartu savotiškai kompli
kuotos, suraizgytos. Tik ilgiau 
įsižiūrėjus, pradedame pamatyti 
jų organines formas, pradedame 
atpažinti gyvulių, paukščių, au
galų figūras. Da r ilgiau pastudi
javus, pastebime, kad tų gyvu
lių figūros yra stilizuotos, suabst-
raktintos, atvaizduotos dalimis. 
Slibinas yra pagrindinis gyvulys, 
panaudotas vazų ir indų papuo
šimams. Jis čia visur lipa, rėp-
lioja, kabinasi. Net ir kiti gyvū
nai yra juo išpuošti. Dramblio 

SAULĖ JAUTOKALTĖ 

pavidalo indas yra išpuoštas 
įvairiomis suabstraktinto slibino 
formomis. Kita dominuojanti 
organinė forma, panaudota in
dų puošimui yra akis. Beveik 
kiekvienas indas ar vaza yra nu
sagstyti savotiškomis akimis — 
iškilusiu dideliu apvalumu. Šios 
parodos bronzos dirbinių puoš
menų motyvai, tiek suabstrak-
tintos organinės formos, tiek de
koratyvinės linijos, yra riestos, 
laisvos, judančios, vibruojančios 
savo gyvumu. Stebinantis yra šių 
bronzos darbų toks geras išsilai
kymas. Ypač gražiai atrodo tie 
bronzos darbai, kurių paviršius 
yra inkrustuotas variu, auksu ar
ba sidabru. Šios inkrustacijos su
teikia ne tik spalvingumą puoš
menoms, bet taip pat pademonst
ruoja ir anų laikų menininkų 
technikinius sugebėjimus. 

Antroji parodos dalis susideda 
iš paties vėliausio, 1974 m. at
kasto radinio. Šis turtingas ra
dinys apima 7000 tūkstančius de
ginto molio (terra cotta) karių 
su žirgais skulptūras, kurios bu
vo rastos prie Kinijos imperato

riaus kapo. Manoma, kad ši ka
rių armija buvo jo kapo garbės 
sargyba. Į šią parodą atvežta tik
tai maža dalelytė, aštuonios 
skulptūros, šeši kariai ir du žir-
kai. Šios skulptūros siekia laikus 
210 m. prieš Kristų, kada tais 
metais mirė imperatorius, ir jo 
kapui buvo padaryta ši karių sar
gyba. Norint išgauti tų skulptū
rų didesnį skaičių, parodos orga
nizatoriai panaudojo veidrodžių 
sienas, kurių atsispindėjime žiū
rovas mato iliuzinį didelį ekspo
natų skaičių. Tas pats natūra
laus dydžio karys matyti iš visų 
pusių, priekio, šono, nugaros. 
Šioms skulptūroms charakterin
giausia yra tai, kad kiekvienas 
karys yra apsirengęs skirtingais 
rūbais, kiekvienas turi skirtingą 
plaukų šukuoseną, kiekvienas 
yra individas, skirtingais veido 
bruožais. Net ir veido išraiška, 
rankų laikymas, kūno pozicija 
skiriasi viena nuo kitos. Vieną 
karį matome, atrodo, pasiruošu
sį sumušti bet kokį įsibrovėlį, ki
tas priklaupęs ant vieno kelio, 
lyg pasiruošęs paleisti strėlę į 
priešą. Kitas, autoretetingai susi
ėmęs rankas, ramiai stebi aplin
ką, o kitas ramioje pozoje laiko 
už pavadžių savo žirgą, o dar ki
tas, lyg pasiruošęs tuoj pat va
žiuoti kovos vežimu. Paskutinis 
karys, puošnus savo apranga, sto
vi, lyg būtų ietininkas. Net ir du 
parodos žirgai skiriasi vienas nuo 
kito savo išvaizda ir uodegų pa
puošimais. 

Šios parodos skulptūros stebi
na žiūrovą savo skirtingais, 
komplikuotais rūbais, šukuoseno
mis, veido išraiškomis. Kiek daug 
darbo, laiko ir vaizduotės turėjo 
panaudoti jų skulptoriai. Ir ap
lamai, tiek Šias Kinijos ar Korė
jos meno turtų parodas aplan
kius, tiek Europos meno kūrinių 
parodos, palieka įspūdį daug pa- j 
sakantį apie žmogų. Žmogus, ne
svarbu kokiame žemyne be
gyventų, kokius metų skaičius be
rašytų, jis vis nori savo gyveni
mo aplinką pagražinti, papuošti 
savo paties proto ir rankų sukur
tais daiktais, kurie po daugelio 
metų kalba sekančioms kartoms, 
kad jis taipgi nesiskiria nuo jų, 
bet jungia vieną generaciją su ki
ta abiems pažįstamais ir supran
tamais meno kūriniais. 

Daugiau 2000 metų senumo natūralaus didumo kinų ka
rio terakotini skulptūra iš senosios Kinijos bronzos am
žiaus dailės parodos Chicagos Field Museum of Natū
rai History patalpose. 

Kiniečių stačiakampio bronzos katilo 
tale trijų tūkstančių metų senumo. 

ornamentų de-

Nuomones ir pastabos 

Atsakymas Dariui Lapinskui 

Eleonora Marčiulioniene Taikos Madona Nuotr. Lino Meilaus 
Iš dailininkes darbų parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 

Chicagoje. Paroda atidaroma spalio 17 d. 

Nauji leidiniai 
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Premija už religini veikalą paskirta 
kinu prof. Antanui Rubšiui 

Amerikos Liet Katalikų Fede
racijos kongrese Detroite spalio 
19 d. bus įteikta Ateitininkų Fe
deracijos premija 1000 dol. uŽ ge
riausią 1978 - 1979 m . religini 
veikalą. Premiją jury komisija, 
susidedanti iŠ kun. V. Cukuro, 
N. Gafliūnienės, ses. Aug. Serei-
kytės, S. Rudžio ir dr. J. Kriau
čiūno, paskyrė kun. prof. Anta
nui Rubšiui už jo veikalų „Rak
tas į Naująjį Testamentą". Pre
mija 1000 doL Mecenatas kun. 
J. Prunskis. 

Šv. Rašto įvairioms studijoms 
atsidavusių mokslininkų mums 
visada labai trūko. I r šiandien 
daug jų neturime. Kan. prof. A 
Rubšio pasišventimas šiai sričiai 
yra ypač reikšmingas. Ir labai 
gerai, kad pastangos įvertintos 
premija. Kun. prof. Antanas 

Dirvos noveles konkursą laimėjo 
Vytautas Alantas 

Išeivijos kultūriniame gyveni
me du literatūros konkursai jau 
yra tapę kone kasmetine būti
nybe. Tai "Draugo" romano kon
kursas ir "Dirvos" novelės kon
kursas. Visuomenėje vis atsiranda 
šiems konkursams mecenatų, 
o rašytojuose pakankamo dėme-
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l Lapinsko nuomonės pareiškimą 
rugsėjo 27 d. „Drauge" tiek teat
sakau: 

1. Esu daug kartų pagyręs Lai
mos Lapinskienės interpretacinius 
gabumus, bet niekada nesu kalbė
jęs ar rašęs, juoba susižavėjęs jos 
balso duomenimis. 

2. Mačiau Lapinskienę vaidinant 
A. Landsbergio pjesėje Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje, Chi-
cagoj, kur jos talentas tada buvo 
vienintelis ano pastatymo žiburėlis. 

3. Tiesa, „Maro" nesu matęs, bet 
tai savo recenzijoje ir netvirtinau. 
Faktas yra toks: koncertui pasibai
gus. Tabor Farm vestibiulyje manęs 
vienas pilietis pašnibždomis paklau
sė, kur, girdi, pražuvo „Lokio" ir 
„Maro" autorius? 

4. Lietuvių Fondui Lapinsko 
operos „Amadar" nesu rekomenda
vęs. Dr. J. Ambrozaitis manęs pa
prašė tik prižiūrėti, kad, prieš su
mokant trijų tūkstančių dolerių 
premiją, opera būtų tikrai „išbaig
ta ir užbaigta". 

5. Savo nuomonę apie B. Kuta
vičiaus kūrybą susidariau ne iš New 
York Times aprašymo, bet iš gai
dų, kurias man paskolino Juozas 
Kreivėnas. Skaičiusieji mano rašinį 
apie Lietuvos kompozitorius žino, 
kad toli gražu nesu jų „su žeme 
sumaišęs". 

6. Rašydamas apie lietuviškąjį 
operos „Carmtna Buraną" vertimą, 
tarp kitko apgailestavau, kad, įdė
dami tiek pastangų svetimų ope
rų pastatymams, užmirštame sa

vuosius talentus, o juk galėtume tu
rėti „panašią vaizdų panoramą iš 
savosios literatūros, iš nuostabios 
mūsų mitologijos ar istorinių pra
eities dienų". Kurgi čia tas Kučiū-
no raginimas, anot Lapinsko, „vi
sus lietuvius kompozitorius nustoti 
klaidžiojus kažkokiais šunkeliais ir 
pradėti rašyti muziką, panašią j 
Orffo"? 

7. Pasibaigus „Romeo ir Julijos" 
pastatymams, Lietuvių operos su
ruoštoje vakarienėje viešai pareiš
kiau, kad esu nejaunas ir jaučiuos 
pavargęs ir kad daugiau nebediri-
guosiu. Padaręs tokį sprendimą, 
nei operų, nei jokio orkestro nepasi
gedai!, nepasigendu ir, gerai žinau, 
nepasigesiu. 

Turbūt tuščios mano pastangos 
įtikinti Lapinską, jog savo įspūdžių 
aprašymą sugalvojau, begrįždamas 
namo iš Tabor Farmos, ir kad tik
rai nepavydžiu jam gražios šeimos 
bei namų laimės, tuo labiau, kad 
manoji šeima jokių vokalinių am
bicijų neturi. A Ku&ūnas 

• Willtam Lawrence Wolko-
wich - Valkaviaus, U T H U A N I -
AN PIONEER PRIEST OF 
NEW E N G L A N D . The Life, 
Struggles and Tragic Dea th of Re-
verend Joseph Žebris, 1869-
1915M. Tiražas 2000 egz. Išleido 
Lietuviai pranciškonai (341 
Highland Blvd, Brooklyn, N.Y. 
11207) 1980 m . Viršelį priešė 
Julianna M. Alexander. Kongre-
so bibliotekos katalogo numeris: 
80-51268. Leidinys 214 psl., iliu
struotas keliomis retomis nuo
traukomis, kaina — 6 dol., su 
persiuntimu — 7 dol., gaunamas 
ir "Drauge". 

Kai šiandien kiekvienas ameri
kietis ir kiekviena etninė Ameri
kos grupė labai uoliai ieškosi sa
vo kilmės šaknų, tai ir etninės 
praeities studijų rašymas bei jų 
leidimas šiame krašte yra labai 
pagausėjęs. Neatsilieka šioje sro
vėje ir lietuviai. Jau nemažai šio 
pobūdžio raštų yra parašyta ir 
išleista lietuvių kalba. Bet neuž
tenka patiems save ir tik sau ap
sirašyti. Reikia, kad lietuviai, jų 
istorija šiame krašte ir jų indėlis 

'šiam kraštui būtų Žinomi ir ki
tiems, kid ir kitus patrauktų visa 
tai neužmesti, bet rimtai tyrinėti 

! mokslinėse studijose, nes kiekvie
nos etninės grupės praeities de
talė yra ir šio krašto istorinės 
raklos dalis. Ta prasme labai pa
sitarnauja ši kruopščiai kun. 
Valkavičiaus paruošta, anglų 
kalba parašyta ir išleista studi
ja apie išskirtinio dėmesio vertą 
kun. Juozo 2ebrio veiklą. Juo la
biau, kad šalia jo neaplenkia
mas ir visas kitas būdingas ano 
meto etninės Amerikos gyveni
mas. 

• Patty C . Rice, P h . D., AM-
BER. The Golden Gem of The 
Ages. Van Nostrand Reinhold 
Company, New York, 1980. Li-
brary of Congress Catalog Card 
Nurober: 79-22189. ISBN: 0-442-
26138-1. Leidinys didelio liuksu
sinio formato, gausybė spalvotų 
ir nespalvotų iliustracijų, knyga 
kietais viršeliais ir spalvotu ap
lanku, 290 psl., kaina — 27 do l , 
gaunama ir „Drauge". 

Įvairiuos leidiniuos ir jvaHo-
rais kalbomis apie gintarą jau 
yra nemažai prirašyta. Vienur į 
jį žvelgiama labiau gamtine pras
me, kitur grynai istorine — se
nųjų amžių prekybos prasme, tre
čiur — šių dienų puošybos pras
me. Kiekvienu atveju vis tiek bū
na užsimintas Lietuvos ir Prūsi
jos Baltijos jūros pakraštys, kur 
gintaras randamas turbūt gau
siausiai ir kur jis yra bene pats 
geriausias. 

Čia minimas pastarasis anglų 
kalba leidinys skaitytojui pasitar
nauja kone visais tais trim mi
nėtais atžvilgiais. Tai drauge ir 
mokslinė knyga apie gintarą, bet 
taipgi kartu ir vaizdžiai para
šyta šiandieninio gintaro popu-
liarizacrjos knyga. Daug vietų jos 
puslapiuose skirta Lietuvai ir nuo
traukų ir aprašų prasme. Kaip 
kruopščiai iš visur autorė rinko 
medžiagą, rodo jau tai, kad spal
votų gintaro dirbinių rodoma ir 
iš Vaznelių prekybos ir iš čio
nykščių asmenų privačių kolekci
jų-

Ta i bene pati gražiausia kny
ga apie gintarą ir moksline ir jo 
populrarizacijos prasme. 

"Dirvos" noveles konkurso laureatas 
rašytojas Vytautas Alantas. 

sio šiai literatūrinei pastangai. 
"Draugo" romano konkursas šie
met net šoktelėjo nuo 1000 iki 
2000 dolerių. "Dirvos" novelės 
konkursas dar yra ypatingas tuo, 
kad jau daugelį metų jo mece
natas yra čikagietis Simas Kcše-
lionis. IT šiemet, kaip ir visada, 
konkurso labui jis paklojo vėl 
600 dol. 

šiemetinį "Dirvos" noveles 
konkursą laimėjo rašytojas Vy
tautas Alantas, gyvenantis Det
roite Konkursui buvo prisiųsta 
10 rankraščių. Konkursą laimė
jusi novelė yra pavadinta "Mė
nesienos siuita Baublio paunks-
mėje". Anot "Dirvos": "Novelė 
parašyta gražia sklandžia kalba. 
Tema aktuali — iš dabartinės 
emigracinės lietuviškos buities. 
Fabula vystoma nuosekliai ra
miu pasakojimu, ir įvykiai plau
kia natūraliai ir įtikinančiai... Ji 
sumaniai pinama su lietuviškąja 
D. Poškos Baublio legenda ir ly
giagrečiai einančiu meilės mo
tyvu". 

Premija laureatui bus įteikta š. 
m. lapkričio 2 d. Detroite, ten 
rengiamam "Dirvos" 65 metų 
sukakties minėjime. 

Parodos, parodos! 
Įvairių dailės ir meninės nuo

traukos parodų šiame rudens 
sezone ypač yra užderėję. Štai spa 
lio 17 d. M. K. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, Chicagoje 
atidaroma Eleonoros Marčiu
lionienės keramikos ir skulptūros 
paroda. 

Rytiniame Amerikos pakraš
tyje gyvenančio dailininko Pra
no Lapės tapybos darbų paroda 
nuo lapkričio 22 d. iki 30 d. vyks 
New Canaan, Connecticut. Paro
dą globoja "New Canaan Socie-
ty for the Arts". 

Jau nemažai parodų amerikie
čių galerijose yra surengusi New 
Yorke gyvenanti dailininkė Ele
na Urbaitytė. Šiemet ir vėl jos 
darbų paroda nuo rugsėjo 9 d. 
iki 27 d. buvo Phoenbc galerijo
je New Yorke. 

Minnesotoje tebegyvenančio 
dr. Audriaus Plioplio dailės dar
bų paroda Galerijoje, 744 N. 
Wells St., Chicagoje vyks nuo 
spalio 24 d. iki lapkričio 15 d. 
Pastaruoju metu Audrius Pliop-
lys patraukė amerikiečių dailės 
kritikų dėmesį, ir jo parodos vy
ko įvairiose šio krašto galerijose. 
Liuksusinio žurnalo "The Mayo 
Alumnus", leidžiamo "Mayo 
Foundation" Minnesotoje, š. m. 

spalio mėn. numeris skiria net 8 
puslapius jo dailės darbų apra
šui ir iliustracijoms. * 

Šį savaitgalį M. K. Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre, Chi
cagoje, dar tebevyksta Antano 
Petrikonio tapybos ir dr. Jono 
Šalnos šaknų skulptūrų paroda. 

Meniškų nuotraukų paro
dos taipgi džiugina akį. Mūsiš
kiai šioje srityje yra pasiekę jau 
tokį statusą, jog jų vardai ir jų 
darbai tampa viso krašto kultūri
nio derliaus dalimi. 

]ono Dovydėno etninės Chi
cagos nuotraukų kolekcija ne 
tik buvo pernai eksponuota Chi
cagos Moderniojo meno muzie
juje, bet ir š. m. rugpjūčio mėn, 
buvo išstatyta Kongreso biblio
tekoje, Washingtone. Ta pati 
118 nuotraukų kolekcija nuo 
rugsėjo 7 d. iki spalio 19 d. rodo
ma Illinojaus valstijos muziejuje, 
Springfielde. 

Uosio Juodvalkio nuotraukų 
paroda nuo rugsėjo 29 d. iki spa
lio 18 d. vyksta Chicagos miesto 
centre, Galerija, 744 N. "VVells S L 

Šiuo metu nemažai mūsų fo-
to profesionalų ir mėgėjų jau 
ruošasi kasmetinei kolektyvinei 
parodai Jaunimo centre, Chica
goje. Ji bus čia atidaryta lapkri
čio 7 d. 


