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Pagrindinės krikščionio pareigos šiandien 
V Y T A U T A S B A G D A N A V I Č I U S 

Poezijos dienos Chicagoje 
penkioliktąjį kartą 

Tai, galima sakyti, jubiliejus! Ir 
vargu ar tokio tęstinumo tikėtasi, 
organizuojant pirmąsias pava
sarines poezijos šventes Chi
cagoje. O štai jau penkioliktąjį 
kartą šios kasmetine tradicija vir
tusios Poezijos dienos ir šiemet 
vyks Jaunimo centre, Chicagoje, 
gegužės 27 d. (penktadienį) 7:30 
vai. vak. ir gegužės 28 d. (šešta
dienį) 8 vai. vak. Poezijai dėmesio 
netrūkstant, Poezijos dienos jau 
tapo išeivijos portreto gana ryš
kiu bruožu, jau nebeištrinamu 
čionykštės mūsų ku l tū r inės 
veiklos istorijoje. 

Ar aplamai poezija to dėmesio 
verta, ypač mūsiškoji? Vietoj at
sakymo tebūna irgi klausimas. O 
kas mes šiandien būtume, jei 
neturėtume nei Donelaičio, nei 
Baranausko ar Maironio, jei būtų 
tuštuma vietoj Putino, Aisčio, 
Brazdžionio, Miškinio, Radausko, 
žemininkų ir kitų dar jaunesnių? 
Ar būtume be jų tauta su būtina 
savo kalbos kultūra, verta atei
ties tarp kitų kultūringų ir lais
vų tautų? Atsakymai čia turbūt 
ir nereikalingi , nes visiems 
žinomi. Tai liudija ir Poezijos 
dienų lankytojai, tai liudija šios 
poezijos skaitytojai ir išeivijoje, ir 
Lietuvoje. 

Vieno t ik būtų pageidautina, 
kad Poezijos dienų idėja įsikū 
nytų ne vien tik Chicagoje, bet ir 
kitur, sakysim, Clevelande. New 
Yorke. Baltimorėje-Washingtone, 
Detroite. Bostone, Los Angeles, 
Philadelphijoje, Toronte, Mont-
realyje. Nebūtų tai masiniai ren
giniai, kaip operos, šokių ar 
dainų šven tės . Tai būtų 
kamerinio pobūdžio kultūros 
apraiška, bet, paplitusi visu 
išeivijos plotu, jau formuotų labai 
būtiną šios krypties kultūrinį 
nusiteikimą. Užtektų, kad bent 
kartą metuose minėtose kolo
nijose susieitų būrelis poezijos 
bičiulių ir vienokioje ar kitokioje 
poezijos vaka ro s t ruktūro je 
pakalbėtų ar paklausytų kitų 
kalbos apie poeziją, išgirstant gal 
net vieno kito poeto gyvąjį žodį. 
O tai jau ir būtų Poezijos diena ar 
dienos. 

Tikėkime, kad taip ir bus. O 
Chicagoje štai ir yra. Šiemetinės 
Poezijos dienos žada būti itin 
spalvingos, patrauklios išskir
tiniu dėmesiu satyrinei lietuvių 
poezijai ir poeto Henriko Nagio 
rečitaliniam vakarui. 

Gegužės 27 d. (penktadienį) 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
mažojoj salėje programą atliks 
Antras kaimas ir jo talkininkai. 
Viso vakaro vadovas ir vakaro 
struktūros kūrėjas yra Algirdas 
Titus Antanaitis. Puikiai įrė
mintos mūsų linksmosios poezijos 
išgirsime šių autorių: Kazio 
Binkio, Teofilio Tilvyčio, Prano 
Raščiaus. Leonardo Žitkevičiaus, 
Aloyzo Barono, Antano Gus
taičio, Rimanto Kluso, Algiman
to Pabijūno, Horacijaus Drapako, 
Juozo Erlicko, Vlado Šimkaus, 
Rimo Vėžio. 

Visus juos gražiu žodžiu per
teiks: t rys reguliarūs antra-

kaimiečiai — Vida Gilvydienė, 
Alida Vitaitė, Edvardas Tus-
kenis; t rys antrakaimiečiai ve
teranai — Marytė Utz. Juozas 
Kapačinskas, Rimas Vėžys ir du 
svečiai — Lilija Jasaitė ir Jul ius 
Lintakas. Tarp jų įsiterps ir pats 
viso ši< žmanymo rikiuotojas 
Algirdas Titus Antanaitis. 

Gegužės 28 d. (šeštadienį) 8 vai. 
\ ak. įvyks seniai Chicagoje 
laukiamo poeto Henriko Nagio 
rečitalis. Visam Poezijos dienų 
vakarui jį buvo mėginta pasi
kviesti iš Montrealio ir į praeities 
Poezijos dienas. Tačiau nelauktos 
kliūtys ir kiti reikalai taip susi
klostydavo, kad Henrikas Nagys 
vis negalėdavo atvykti. Todėl 
šiemet išgirsti jį su viso vakaro 
programa poezijos bičiuliams bus 
t ikra poezijos puota. 

Šiuo metu poetas žemininkas 
kaip tik rengia spaudai naują 
savo rinkinį ir savo visos poezijos 
rinktinę. Tuos leidinius skaityto
jams artimoje ateityje pateiks 
Ateities literatūros fondo lei
dykla. Iš jų pačius gražiausius 
eilėraščius jau girdėsime šį kartą 
skaitant ir komentuojant patį 
poetą. Girdėsime ir Lietuvos 
krikšto jubiliejui Henriko Nagio 
parašyto kantatos libreto iš
traukas. Žodžiu, tai bus vieno 
brandžiausio išeivijos poeto be
ta rp iškas ir nuoširdus susi
tikimas su poezijos bičiuliais, 
kūrybingo žodžio mylėtojais. 

Išeivijos lietuvių katalikų užda
viniai buvo svarstomi Amerikos 
lietuvių Romos katalikų federa
cijos kongreso metu, 1987 m. 
lapkričio mėn. 27 d., per Lietuvos 
krikščionybės 600 m. jubiliejaus 
Amerikos lietuvių šventę Chica
goje. Kadangi jie yra bendro 
krikščioniško pobūdžio, dėl to ver
ta juos pasiūlyti mąstymui 
Sekminių šventės — Šventosios 
Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios 
pašventimo jos misijai pasaulyje 
proga. — Red. 

Sva, stant klausimą, ką turi 
daryti Amerikos lietuvių Romos 
katal ikų federacija, reikia at
sižvelgti į tai , prieš kokius užda
vinius ji stovi. Senoji federacija 
s tatė bažnyčias, steigė parapi
jas ir kūrė apie jas uždaras 
visuomenes, kurios atliko tikė
jimo išlaikymo uždavinį. Naujoji 
federacija stovi prieš kitokį užda
vinį. Naujosios federacijos nariai 
universitetuose susitiko su plačia 
akademine visuomene ir krikš
čionybės i š la ikymo vaidmuo 
jiems atsistoja ne uždarose visuo
menėse, bet labai gyvame san
tykyje su vyraujančiomis pasau
lyje mokslo, meno ir religijos pa
žiūromis. Čia kaip tik yra naujo
sios federacijos reiškimosi lau
kas. Jis yra ne tik bažnyčių staty
me, bet aktyviame katalikiškų 

Šių metų Poezijos dienu pro
grama rūpinasi Lietuvių rašyto
jų draugijos centro valdyba. 
Poezijos dienas globoja ir visus 
kviečia abu vakaru atvykti Jau
nimo centro moterų klubas. 

k. b rd . 

religinių pažiūrų atstovavime 
akademinėje visuomenėje. 

Tą atstovavimą aš noriu su
glausti j t r is uždavinius. Tai yra: 
uždaviniai ryšium su tikėjimu į 
Dievą, uždaviniai, liečia orga
nišką tikėjimą Kristumi, ir užda
viniai, susiję su Bažnyčios vaid
meniu šiandieniniame pasaulyje. 

Pradėkime nuo Dievo sampra
tos problemų. Žinoma, moderni 
visuomenė neišeina formaliai 
prieš Dievą, tačiau akademiniuo
se sluoksniuose vyrauja moks
linės pažiūros, kurios neduoda 
pagrindo priežastiniam mąsty
mui. Kai atsisakoma priežastin
gumo dėsnio veikimo, tuo pačiu 
pakertama pagrindas protingai 
galvoti apie visagalį ir pasaulį 
kuriantį Dievą. Kosmogonija 
šiandien yra kildinama ne iš bu
vimo, bet iš skilimo. Kai kurie 
tikslieji mokslai net užsidraudžia 
šiandien mąstyti priežastiniu 
būdu. Bet kai nėra priežastinio 
galvojimo, nors žodis Dievas ir 
pasiliktų, jis pasidaro tik žodis be 
prasmės. 

Dėl to naujajai federacijai pa
grindinės reikšmės uždavinys yra 
atstovauti pilnaprasmiam Die
vui. Jį praradus ir protingo bei 
laisvo žmogaus samprata neten
ka savo atramos. 

Pereikime dabar į įsikūnijusio 
Dievo pilnaprasmj pasinaudoji
mą. Praradimas organiško sąry
šio su įsikūnijusiu Dievu yra di
delis ir esminis krikščioniškumo 
trūkumas. Kas iš krikščionybės 
pasidaro, praradus Dievą Kris
tuje, tragiškai parodo islamo 
pasaulis. Vakarų kultūra nėra 
visai be pavojaus prarasti Dievą 
Kristuje. J į praradus, yra praran
damas pagrindas kalbėti apie 
įvairiais atžvilgiais toli siekian
čią žmogaus asmens vertę. 

ANTRAS KAIMAS 

Aleksandras Marčiulionis 

Laimingiausiu atveju, praradus 
pi lnaprasmį Dievą-žmogų, 
krikščionija pasidaro tik lite
ratūrinė vertybė, neturinti tiesio
ginio veikimo gyvenime. Ir prie
šingai, giliau įsimąsčius į Die
vo, tapusio žmogum, realybę, vi
si humanistiniai pasireiškimai 
įgauna tiek daug jėgos ir šviesos, 
kad gali keisti gyvenimą. Visi 
žmogaus savęs sampratos sunku
mai per organišką ryšį su įsikū
nijusiu Dievu, įimant net kūno 
prisikėlimą iš mirties, pasidaro 
protingai svarstomi. 

..Sekminių rytą" 

Trečioji sritis, kuri prašosi 
naujosios federacijos veiklos, yra 
Bažnyčios samprata . J i yra 
nepaprastai apsunkinama tos 
aplinkybės, kad mes gyvename 
protestantizmo nuotaikų pasau
lyje, kuris yra kilęs iš protesto 
prieš pilną Bažnyčios sampratą. 
— Šiandien, žinoma, protestantai 
yra daugiau pusę kelio sugrįžę 
Bažnyčion, tačiau tai nereiškia, 
kad Bažnyčios samprata būtų be 
sunkenybių. Jos kyla ir iš to, kad 
modernus žmogus labai gyvai 
išgyvena savo individualią laisvę, 

nesvarstydamas jos ki lmės 
pagrindo. Dar kita sunkenybė pil
nai suprasti antgamtinį Bažny
čios pobūdį kyla iš to, kad pasau
lio problemos šiandien yra pasi
dariusios labai šakotos ir išsyk 
negali susilaukti pilnu spren
dimu jų visų patenkinimo. 

Bet čia kaip tik galbūt glūdi ir 
pagrindas pilnutiniam Bažnyčios 
supratimui. Antgamtinė Bažny
čios veikla neatstoja įvairių kraš
tų krikščionių iniciatyvos, spren
džiant savo problemas. Tačiau 
reikia sutikti pripažinti vyriau
siai Bažnyčios vadovybei paskuti
nį žodį iškilusiais klausimais ir 
jos siūlomiems sprendimams. 

Taip pat ne visus bažnytinių 
įstaigų pasireiškimus reikia lai
kyti absoliučiai galiojančiais. Jei
gu pasauliečiai yra nepatenkinti 
kurio nors klebono parapijos 
vadovavimu, iš to nereikia daryti 
išvadų, kad Bažnyčia yra prara
dusi savo neklaidingai vadovau
jantį vaidmenį. 

Žinoma, Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų federacija yra pa
sauliečių organizacija. Ir pasau
liečių vaidmuo Bažnyčioje yra 
lauktinas. Tačiau tai nereiškia, 
kad kunigiškas vaidmuo Bažny
čioje turėtų būti vienaip ar kitaip 
iškreiptas. Iš esamos situacijos 
reikia ieškoti geriausios išeities. 
Arba, tiksliau sakant, reikia 
vengti tokios išeities, kurios dėka 
Bažnyčia nukentėtų. Taip tikrai 
atsitiktų, jeigu antgamtinis vado
vavimo vaidmuo Bažnyčioje būtu 
prarastas, paneigiant jos forma
liems atstovams vadovavimo 
vaidmenį. 

Iš kitos tačiau pusės. Bažnyčios 
realybė pasaulyje nukentėtų, 
jeigu pasauliečiai paliktų Bažny
čią be dėmesio jai ir leistų jos 
organizacijai pasilikti gyvenime 
tik kaip nereikšmingai senienai. 
Tai kai kuriais šimtmečiais ir kai 
kuriuose kraštuose buvo atsitikę. 

Oi laukiau, laukiau šventos dienelės 
Ir ji suskambo iš Pakšto plokštelės 

HINRJKAS NAGYS 
Šiemetiniu Poezijos dienų Chicagoje plakatas - dail. Petro Alekso*. 

MYKOLAS DRUNGA 

Turbūt kiekvienam yra pasi
taikę gyvenime nustebti turtais, 
kurių nežinojai turėjęs. Neseniai 
vieną vienišą subatoe vakarą, kai 
prie savęs neturėjau jokio kito 
draugo ar draugės, kaip tik seną 
ir artimiausiąją — muziką, rau-
siausi po savo plokštelių rinkinį 
ir užtikau tokią su Balio Pakšto, 
pučiančio ilgą birbynę, atvaizdu. 
Impulsyviai užsidėjau tą plokš
telę, ir jos klausantis man pagailo 
širdį, kad taip ilgai buvau ją už-
mirtes. Buvau ją garęs prieš tre
jus metus dovanų iš paties Balio 
Pakšto, kai tik ji išėjo jo 80 metų 
sukakties proga. Tada neatkrei
piau į ją kaip reikiant dėmesio. 
Dabar supratau, kad šioje plokš
telėje įrašyti vieni iš spalvingiau
sių ir žaviausių mūsų liaudies 
muzikoa pavyzdžių. 

Niekad nemaniau, kad kada 
nors lietuvišką muziką teks 
pajusti ir pavadinti spalvinga. 
Liūdna, širdinga, ilgesinga — 
taip. bet spalvinga? Kokį spalvos 
efektą begali paprasta liaudies 
muzika sukelti mūsų amžiuje au
siai, išglamonėtai Puccinio, 
Debussy, Strausso, Mahlerio ir 
Bergo kolonstikos? O vis dėlto 
pasirodo, kad gali. Kuklioje Balio 
Pakšto plokštelėje atskambėjo 

garsai iš spalvinės gamos, kurios 
anieji meistrai nė iš tolo nepn-
silietė. 

Žinoma, paslapties čia jokios 
nėra. Paimk žvangias kankles, 
gūdžias birbynes ir du gražius, 
kontrastingus žmogiškus balsus, 
paleisk juos po lietuviškos melo
dikos lankas, — ir gausi vai
vorykštę stebuklingų garsų, din-
dančių, ūbaujančių, skardenan
čių toje erdvėje, kurią išjaučiame 
kaip nepakartojamai savo. Balio 
Pakšto plokštelė yra šios erdvės 
vaiskus gabalėlis. 

Kanklės, kurios joje skamba, 
priklauso Chicagos kanklių an
sambliui — septynių jaunų 
merginų ir moterų vienetui su 
Emilija Sakadolskiene prišakyje. 
Birbynės — Balio Pakšto birby

nių trio, kuriame be vadovo 
dalyvauja Liubomiras Bichne-
vičius ir Vincas Vaitkevičius. 
Žmogiškieji balsai — Rūtos Pakš-
taitės ir Algio Grigo. Šie artistai 
plokštelėje išnyra įvairiomis 
sudėtimis: tai birbynės atskirai, 
tai viena birbynė su vienomis 
kanklėmis, tai visos birbynės su 
visomis kanklėmis, tai solistai po 
vieną ar po du ir su vienų ar kitų 
ar visų instrumentų palyda. 
Aišku, kiekviena jų kombinacija 
teikia vis kitokį tembrinių spalvų 
derinį, sudaro vis skirtingą 
toninių žiedų puokštę. 

Plokštelės repertuare — trylika 
harmonizuotų bei instrumentuo-
tų kūrinėlių, paremtų muzikos 
medžiaga. Dauglis įų perėjo per 
kelių žmonių rankas, kol pasiekė 
š iame įraše užfiksuotus pa
vidalus . Tarp kompozitorių. 

harmonizatoriu. instrumentuo-
Toju pažymėta net penkiolika pa
vardžių, nuo vyriausių Teodoro 
Brazio (1870-1930' ir M K. 
Čiurlionio (1875-1911) iki jau
niausios Emilijos Sakadols-
kienės. įrašo koncertmeisteris — 
Balys Pakštai meno vadove — 
Emilija Sakadolskiene. Plokštele 
išleido lietuviu Vena Recordsfir
ma, ta pati. kuri mums davė ir 
Lietuvos kompozitoriaus Antano 
Rekašiaus rinktine. Leidimą 
įgalino Kaune gimusios vokietai
tės Kiaros Mrongovvius-Enbergai-
tės. tarnavusios Nepriklausomos 
Lietuvos Užsienio reikalų minis 
terijoje bei Lietuvos užsienio pa 
siuntinybese. parama, paskirta 
per Lietuvių Fondą, tarpinin 
kaujant Gražinai Krivickienei 

Ką reiškia būti lietuviu0 Pasi 
klausykime šiu posmu — ir 
suprasime: 
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Dailininko Viktoro Vizgirdos studiją aplankius 
JONAS RŪTENIS 

Dailininkai ir šeimininkės ne
mėgsta, kad jų „vi r tuvėse" 
maišytųsi pašalinis. I dailininko 
studiją gali patekti t ik pakvies
tas. Tokią progą teko išgyventi ir 
šio reportažo autoriui. Tai jau ne 
pirmas kartas, bet šis ypatingas 
tuo, kad lankytasi, galima sakyti, 
dailininko gimtadienio išva
karėse. Šiais metais j is at
šventė savo aštuoniasdešimt 
ketvirtąjį pavasarį. 

Tai vis dar tas pats, maža
kalbis, be jokių paaiškinimų ir be 
jokių emocinių apraiškų, kiek 
žemyn sėstelėjęs, bet tomis pačio
mis viltingomis didelėmis akimis 
į tave bedebčiojąs, maždaug prieš 
šešiasdešimt metų sutiktas ir 
pažintas Viktoras Vizgirda. 

Jį pažinau Lietuvoje, dar 
meno studijų studentu esant. 
Likimo buvo lemta, kad atsidū
rėm, kaip kad Antanas Gustaitis 
sako, Cape Cod krūmuose. Tiesą 
pasakius, apibrėžimas nėra vi
sai tikslus. Čia mažai krūmų, 
o daugiau savotišku, nuolatos 
spyglius metanč iu pušaičių 
karalystė. Jos iš visur nusitęsia 
į pajūrį ir vasarą šviežiai 
padaryto juozapinio alaus čeme-
ryčiom kvepia... 

Žengiam į studiją. J i čia ki
tokia, nei daugelio dailininkų. 
Čia ji, lyg geros ligoninės opera
cinė, tinkama nuo senatvės ligų 
gydytis. Šviesu, švaru — atidžiai 
išplauti teptukai dėbčioja, lyg 
chirurginiai scalpella... Jokio 
„ligoninės"' kvapo — priešingai, 
lyg būtų kokiais indų žolynais pa
kvėpinta, o gal klystu, gal tik 
amerikiniu „laisol" išpurkšta... 

Pakviestą svečią dailininkas so
dina į minkštasuoli su gera atra-

Daiiininkas Viktoras Vizgirda savo studijoje. 

ma girgždančiai nugarai atrem
ti, į rankas įduoda kaušą konjako 
ir nė žodžio netaręs, lengva ris
tele kinksnodamas. ant molberto 
deda vieną po kitos naujausias ir 
anksčiau sukurtas, bet jau pa
tobulintas vizgirdiškos vaiz
duotės ir stiliaus išmąstytas dro
bes. Savo formatu jos nemažos, 
kilnoti nelengva, bet kai šokteleji 
pagalbon — dailininkas į tave 
žvilgterėja ir be žodžio tobulai vėl 
kėdėn pasodina... 

Skaičiavau: mačiau daugiau 
negu dvidešimt darbų. Jie, jei 
taip sutiktumėt, į mane dėbčiojo 
tylūs, kaip ir pats dailininkas, 
nepasinešę išgirsti vienokio ar ki
tokio komentaro. Ilgokai mes čia 

visi trys tylėdami užtrukom: 
dailininkas, jo drobės ir aš... 

Teko atsisveikinti. Padėkojus už 
pakvietimą ir už žavią „puotą", 
dailininkas, ištiesdamas ranką, 
tarė: „Matai, dar vis tepu". 

Grįžęs namo ilgai galvojau apie 
matytus peizažus ir intensyviai 
pastaruoju laiku dailininko tapo
mus portretus. Jie nėra nei 
saldūs, nei saldiiarūgščiai — prie
šingai, dinamiški, su aiškia iš
raiška, kartais gruboki, spalviš-
kai patrauklūs, išmąstyti ir tikra 
to žodžio prasme tapybiniai. 
Dailininko kūryba iš esmes liko 
realistinė iki pat šių dienų. Ji 
niekad nėra praradusi vaizdinio 
— st i l is t inio charakter io ir 

Nuotrauka Komo Brickaus 

romantiškos nuotaikos. 
Motyvus dailininkas renkasi iš 

realios aplinkos, bet prieš perkel
damas juos į savo drobes, jiems 
numato kitus sugrupavimus, 
išskiria tik tai, kas yra esminio 
ir būdingo — detales atmeta. Čia 
viskas atsiremia i vedamą deko
ratyvinį didingumą ir spalvų 
rimtį. Jo medžiai teturi tik pa
grindinį charakterį. Teisus yra 
dailininkas Antanas Tamošaitis, 
andai sakęs: „Vizgirda, eidamas 
ieškoti peizažams medžiagos, 
nešasi kirvį. Jis iškapoja jam 
nereikalingus medžius ir nukir
tęs perkelia kiton vieton, o tuos, 
kurie auga ne taip. kaip jo 
drobėje užmanyta — išrauna". 

Žiūrint į ankstyvesnius darbus 
ir dabar, prieš mėnesį, prieš 
metus tapytus — pastarieji jau 
gerokai at i trūkę nuo realistinių 
užuominų ir daugiau ar mažiau 
pasinešę į abstraktinį gamtos 
vaizdavimą. Čia ir koloritas daug 
šviesesnis, bet vis dar vizgirdiš-
kas, o piešinys, kaskar t laisvė-
damas, sunyksta varsų plėmuose. 

Portretas tai tokia dailės šaka, 
kuri reikalauja būdingos discipli
nos. Dailininkai, imdamiesi šio 
žanro, manding, turi apsispręsti 
savo vidujine nuovoka, kokie 
tie jų tapomi por t re ta i bus. 
Nutapytas portretas, kurį tobulai 
pavaduoja gero foto menininko 
nuotrauka, nėra didelis meno 
darbas. Meniškumu pasižymįs 
portretas bus tas, kuris savo vidu
jiniu impulsu perduoda žmogaus 
ne tik gymį, bet ir jo charakterį. 
Tai lyg tas aprašytas romano 
herojus — gyvas ir sugebantis 
įtikinti skaitytoją. 

Drįstu teigti, kad dailininko 
studijoje matyti portretai art imi 
tiems principams. Sakau artimi, 
nes kiekvieno dailininko koncep
cija, taip kaip ir piršto nuo
spauda, skirtinga. Portretų daili
ninkas jau yra nutapęs nemažai. 
Vien tik atmintimi pasikliau
jant, matyti ir žinomi šie portre
tai: poetų — Leonardo Andrie-
kaus, O.F.M., Kazio Bradūno, 
Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio, Stasio Santvaro, Faus
to Ki ršos , a r c h i t e k t o J o n o 
Muloko. žmonos, savo marčios ir 
pastaruoju laiku užbaigtas dr. 
inž. Jurgio Gimbuto portretas. 
Visi jie savo prigimtimi panašūs 
tik iš pirmo žvilgsnio, bet iš 
esmės jie visi skirtingi savo įfor
minimu, tapybiniais aspektais ir 
būdingu kiekvienam pozuojan
čiam asmeniškumu. 

Portretai neabejotinai išbaigtai 
papildo visą dailininko kūrybą. 
Tai nėra. kaip dažnai daili-

Viktoras Vizgirda 

ninkuose būna. savarankiška a r 
net nuo dailininko kūrybos braižo 
atitrūkusi tapybos fazė. Viktoro 
Vizgirdos portretai yra toji pati 
vizgirdiška. suvoktoji tapybinė 
koncepcija. Tapybiniai portretai 
yra lygiai įrikiuoti į visą, daugelį 
metu puoselėtą ir tobulintą 
meniškojo prado sampratą. Jo 
portretai, kaip jau minėta, gru
boki. Jie primena mūsų liaudies 
drožinius. J ų braižo intensy
vėjimas ir tapybiniai potepiai iš
sprendžia ne tik fizinius portreto 

Dr. Jurgio Gimbuto portretas 
Akrilis, 48" x 36", 1&87 

duomenis, bet ir vidujinį vaiz
duojamojo asmens „aš" pradą ir 
dramatiškumą. 

Taigi. Ištikimybė menui ir 
savojo „aš" pasirinktam keliui — 
meną perkelti į drobes gimtadie-
nininką lydi visą gyvenimą. Bai
giant, viešėjusiam studijoje, pasi
kliaujant Aristoteliu, tenka tar
ti: „Menininkas turi tris gali
mybes: pavaizduoti da iktus , 
kokie jie yra. kaip apie juos galvo
jama ar kalbama ir kokie jie 
turėtu būti"'. 

Detektyvinių romanų 
lietuviškoji serija 

Nesistebėki, mielas skaity
tojau, kad šitokio pobūdžio Ka
zio Almeno romanų serija čia 
bus pristatyta kaip mūsų lite
ratūrinio gyvenimo naujiena. Iš 
tikrųjų truputį keista, kad net po 
ištisų lietuvių literatūros šimt
mečių dar vis atsiranda neiš
plėštų dirvonų. Galima sakyti, 
kad ligi šiol buvo dirvonuojantis 
ir detektyvinių romanų laukas. 

Galbūt kai kam gali atrodyti, 
kad detektyvinio romano žanras 
nėra „grynoji l i teratūra". Lite
ratūra ar ne literatūra pareina 
jau ne nuo žanro ir ne nuo temos, 
bet nuo rašytojo talento, nuo mo
kėjimo kūrybingai susitvarkyti 
su turima medžiaga ir jos vaiz
dine išraiška. Tokių gerųjų šios 
rūšies pavyzdžių pasaulinėje li
teratūroje apstu. Štai bent pora. 
kas šiandien nežino Sherlocko 
Holmes, anglų rašytojo Conan 
Doyle (1859-1930) gausių detek
tyvinių istorijų herojaus. Arba 
jau ir mūsų dienomis gyvenu
sios rašytojos Agatha Christie 
su šauniuoju jos detektyvinių 
romanų personažu Hercules 
Poirot. Abu autoriai yra klasi
kiniai anglų literatūros repre
zentantai pasaulinėse detekty
vinių romanų serijose. 

Aplamai detektyvinio braižo li
teratūra yra labiausiai skaitoma, 
todėl ir jos tiražai didžiausi. Šita 
aplinkybė yra neretai ir piktnau-
dojama, užverčiant knygų rinką 
menkaverčiais leidiniais. Kazio 
Almeno tokia situacija visai ne
liečia, nes mes čia neturime nei 
masės skaitytojų, nei honorarus ke
liančių tiražų. Jis norėjo ir turėjo 
parašyti tiktai gerų detektyvinių 
romanų seriją, užpildant spragą 
mūsų literatūrinės raidos eigoje. 
Ir atrodo, kad Kaziui Almenui 
pasisekė. Pirmieji du šios jo seri
jos dabar Ateities Literatūros 
Fondo išleistieji romanai nėra iš 
tų pigiųjų visokeriopa prasme. 
Tai rimta, intriga, nuotykiu ir 
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spalvingais personažais skaity
toją pririšanti literatūra. Kazio 
Almeno detektyviniuose roma
nuose nuotykis nėra tik dėl nuo
tykio ir herojus dėl herojaus. Tai 
labai gyvenimiški situacijų pai
niavos romanai, kurių veikėjų 
charakteriai labai literatūriškai 
išieškoti, daugeliui iš mūs aplin
kos ir iš dabarties kone pažįstami 
tiek čia Chicagoje. Baltimorėje, 
Pensilvanijoje, tiek Lietuvos Pa

langoje. Sakysim, kaip puikiai 
literatūriškai yra Almeno Saujoj 
skatikų nupiešta ta būdingoji 
čionykštė lietuvių išeivių buitis 
su bent kelių kartų ryškiais ir 
įsimenančiais charakteriais. O 
kai prie viso to prisideda dar 
nuotykis ir paslaptis, tai nuo 
puslapių sunku beatsiplėšti. 

Žinoma, detektyvinė tema 
lietuvių literatūroje vis dėlto 
užčiuopiama y ra ir prieš Kazį 
Almeną. Iš vyresniųjų turbūt ne 
vienas atsimena nepriklausomy
bės laikų Justino Piliponio ro
manus: Juodoji kaukė (1929), 
Kaukolė žalsvame čemodane 
(1934), Vampyras iš Brijači pilies 
(1939) ir kitus. Tačiau šio pobū
džio Piliponio raštams labai 
trūko tikro literatūrinio pamuša
lo, tai buvo tik pigoko, nors ir 
intriguojančio pasiskaitymo kny
gos. Todėl ir enciklopedijose rašo
ma, jog meninės vertės jo kūri
niai neturi. Visai kas kita jau kai 
kurios Jurgio Jankaus novelės. 
Labiausiai patraukli yra paslap
tį, nuotykį ir kampuotus cha
rakterius į tobula literatūrine 
visumą sulydinanti novelė „Vel
nio bala". 

Dabar štai visu savo pločiu 
mūsų literatūroje tokia pirma
pradė jau visa Kazio Almeno 
detektyvinių romanų serija. Pir
mieji jo du tik ką išleisti Ateities 
Literatūros Fondo: Sauja skatiku 
ir Lietingos dienos Palangoje. 
Sauja skatikų yra laimėjusi 1976 
metų Draugo romano konkursą. 
Dabar išleista nauja, pataisyta 
šio romano laida. Lietingos dienos 
Palangoje yra visai naujas da
lykas. Romane veikia tik tas pats 
pagrindinis Saujos skatikų perso
nažas Donatas Vėbra. Ir veiks
mas vyksta jau ne Amerikoje, bet 
šiandieninėje Palangoje. Auto
riaus yra rašomas ir trečiasis šios 
serijos romanas Naktis žibuoklių 
gatvėje. Čia romano veiksmas 
persikels į šiandienykštį Kauną 
Visa serija yra puiki, gero litera 
tūrinio lygio, ypač atostoginė, 
skaityba. 

Jau išėjusias knygas (Saują 
skatikų ir Lietingas dienas Pa 

Teatro festivalis 
per „Žemė L" 
radijo laidą 

Šiais metais Chicagoje kultū
rinių renginių viršūnėje viešpa
tauja Antrasis tarptautinis teatro 
festivalis. Festivalio tikslas — iš 
viso pasaulio surinkti ir parodyti 
visuomenei gabiausius teatro 
vienetus, režisierius, novatoriš
kus spektaklius. Pirmasis fes
tivalis, įvykęs Chicagoje 1986 
metais, buvo įrodymas, kad pa
stangos sėkmingos. Egzaminą 
gerai išlaikę, rengėjai rado noro 
ir reikalo tą tradiciją mūsų mies
te toliau tęsti. Nuo š.m. balandžio 
25 iki birželio 2 dienos net 
t ryl ikos pasaul in iu mastu 
pripažintų teatrų spektakliai ma
tomi įvairiose Chicagos estra
dose. Mums ypač malonu, kad 
festivalyje pasirodys pirmąsyk 
JAV-ėse gastroliuojantis Vii 
niaus valstybinis jaunimo te
atras. Ne paslaptis, jog šis teatras 
ne tik aukštai vertinamas, bet ir 
labai laukiamas Chicagos teat 
rinių spektaklių mėgėjų. Dar 
neprasidėjus pavienių bilietų pla
t in imui balandžio mėnesio 
viduryje, jau bilietai į šešis Vals
tybinio jaunimo teatro spek
taklius buvo totaliai išparduoti. 
(Du premjeriniai spektakliai 
uždari spaudos atstovams, tad iš 
tikrųjų buvo planuoti aštuoni 
spektakliai — po keturis Čechovo 
..Dėdės Vanios" ir V. Korostilio-
vo „Pirosmani, Pirosmani..."). 
Atsirado entuziastų, kurie sudarė 
grupes ir iškart blokais pirko — 
po 20,30,50 ar net daugiau bilie
tų. Teatro vadovybė tada nu
sprendė suruošti dar keturis 
papildomus spektaklius. 

langoje) galima įsigyti, rašant 
šiuo adresu: Ateities Literatūros 
Fondas, 7430 South Maplewood 
A ve . Chicago. IL 60629. Kiekvie 
nos knygos kaina 10 dol. Galima 
nusipirkti ir Drauge, čia užsisa
kant paštu, reikia už kiekvieną 
knygą pridėti 1 dol. 50 centų 
persiuntimo išlaidoms. 

(k.brd) 

Apie Antrąjį Chicagos tarptau
tinį teatro festivalį bei Vilniaus 
valstybinio jaunimo teatro spek
taklius Chicagoje bus galima pla
čiau išgirsti šiandien, gegužės 21 
dieną, 10 v.v. per „Žemė L" radi
jo laidą iš WPNA radiofono 1490 
AM radijo bangų skalėje. Aki
račių redaktorius Liūtas Moc-
kūnas praves pokalbį su Tarptau
tinio teatro festivalio vyriausia 
direktore J a n e Sah l ins . Vis 
didėjant dėmesiui festivalio spėk 
takliams, siūloma šio labai įdo
maus, spalvingo pokalbio pasi
klausyti. 

ž.l. 

• Lie tuvos Va l s tyb in io j au 
n imo t ea t ro „Dėdės Vanios" ir 
„Pirosmani, Pirosmani.. ." spek
takliai, šį mėnesį vykę Alley 
Theatre. Houston, Texas, susi
l aukė didžiul io Hous tono 
publikos įvertinimo. Ypač plačiai 
apie juos rašė Houston Chronicle 
dailiųjų menų redaktorė Ann 
Holmes, i škeldama Lietuvos 
Valstybinio jaunimo teatro ste
binančią, estetiškai radikalią ir 
idėjiškai putojančią tea t r ine pri
eigą. Apie „Dėdės Vanios" pasta
tymą ji sako, jog tai teat ras , kokį 
tik pora kartų gyvenime tenka 
laimė matyti. 

Ateinančią savaitę Lietuvos 
Valstybinis jaunimo teatras šiuos 
du veikalus vaidins Chicagos 
T a r p t a u t i n i a m e t e a t r o fes
tivalyje. Sekmadienį, gegužės 29 
d., 8 v.v. ir pirmadienį, gegužės 
30 d., 6 v.v. teatras pasirodys Jau
nimo centre. Programoje, tarp 
kitų dalykų, K. Kazlauskaitė 
deklamuos Vytautą Mačernį, 
Algirdas Latėnas Strazdo „Gies
mes". J. Jaruševičius ištraukas iš 
Donelaičio , ,Me tų" , V ladas 
Bagdonas ir S. Bareikis ištraukas 
iš J u s t i n o M a r c i n k e v i č i a u s 
„Simono Daukanto". Programos 
vedėjai bus Arūnas Storpirštis ir 
Remigijus Vilkaitis. Bilietai į 
šiuos vakarus gaunami Vaznelių 
prekyboje, 2501 West 71st Street, 
Chicago, 111. 60629, tel (312) 
471-1424. 

Vytautas Šliūpas (viduryje) su savo U?vu dr. Jonu Šliupu ir motina Grasilda 
1936 metais Kaune. 

Nuotrauka K. Baulo 

Paskaita ir asmeniški prisiminimai 
apie dr. Joną Šliūpą Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 

Gegužės 27 d., penktadienį. 
7:30 v.v. Balzeko Lietuvių kultū
ros mu/.iejuje. Chicagoje. inž. 
V y t a u t a s Šliūpas skaitys 
paskaitą ..Mano tėvas - aušri
ninkas ir tautinis kovotojas dr. 
Jonas Šliūpas*. 

Jono Šliūpo asmenybe yra tam
priai surišta su naujųjų laikų 
Lietuvos istorija. Jis buvo „Auš
ros" redaktorius, lietuvių tau
tinio judėjimo pradininkas ir 
vienas stambiausių jo veikėju. 
Šal ia tokių prieštaraujančių 
pažiūrų veikėjų, kaip Jonas Basa
navičius. Aleksandras Burba. 
Vincas Kudirka, Adomas Jakš 
tas-Dambrauskas, Juozas Tu
mas-Vaižgantas ir kiti. Jonas 
Šliūpas priklausė tai įžymiausių 
asmenų grupei, kuri stovėjo lie
tuvių išs ivadavimo sąjūdžio 
priekyje. Jonas Šliūpas taip pat 
pasižymėjo kaip autorius 
daugelio istorinių ir politinių 
veikalų, kurie suvaidino žymų 
vaidmenį lietuvių tautines min
ties vystymesi. 

Vytautas Šliūpas supažindins 
klausytojus su jo tėvo svar-
besniaisiais gyvenimo aspektais. 

jo nuopelnais lietuvių tautiniam 
judėjimui. Paskaitininkas taip 
pat pateiks įvairių mokslininkų 
ir politinių veikėjų pasisakymus 
ir nuomones apie dr. Joną Šliūpą. 
Svarbi paskaitos dalis susidės iš 
Vytauto Šliūpo asmeniškų 
prisiminimų apie tėvą. Jis pa
teiks daug nežinomu duomenų 
apie dr. Jono Šliūpo gyvenimą, 
kuriuos girdėjo iš s.svo motinos ir 
sesers lūpų. 

Paskaitos proga bus paru< ; t a 
paroda apie dr. Joną Šliūpą (jo 
raštai, laiškai, nuotraukos ir 1.1.). 

Inž. Vytautas Šliūpas veikia 
įvairiose išeivijos organizacijose, 
yra Aušrininko dr. Jono Šliūpo 
vardo archyvo steigėjas. Vytautas 
Šliūpas yra stambaus masto spe
cialistas technikos srityje, tarp
tautinių kongresų dalyvis, dirbęs 
įvairiose šalyse. 1982 metais jis 
buvo prezidento Reagano Libanui 
atstatyti misijos narys. 

Po paskaitos bus vaišės Visi, 
kurie domiai lietuvių tautinės 
minties istorija, kviečiami daly
vauti paskaitoje apie dr. Joną 
Šliūpą. 

' 
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Toronto „Aukštadvaris" Chicagos scenoje 
Atsivėrus uždangai berniukas 

ir senyvas vyriškis sėdi užmetę 
meškeres prie tvenkinio seno 
dvaro parke. 

— Ar meškeriojant galima kal
bėti? — klausia berniukas. 

— Patylomis galima. Jei rėksi, 
žuvį nubaidysi, - atsako vy
riškis. 

— Aš patylomis... — užtikrina 
berniukas, tačiau šioje vietoje jj 
nemandagiai pertraukia balsas iš 
publikos: 

— Garsiau!... Nieko negirdim!.. 

Iš tikrųjų Vincukas Žymantas 
(Arvydas Slabosevičius), o juo 
labiau daktaras Petras Jurkšys 
(Stepas Ramanauskas) kalba 
pakankamai garsiai (tik pirmasis 
gal k iek per t a n k i a i ber ia 
žodžius), taip kad net balkone 
juos gali be jokio vargo suprasti, 
ir žiūrovai, kurie jų negirdi, 
turėtų įsigyti (ar pasikeisti) klau
sos sustiprinimo aparatus, arba 
nesėdėti po balkonu, kur visada 
silpniau girdėti. Kiekvienu atve
ju, šaukti iš salės, aktoriams 
nespėjus i š ta r t i nė pirmųjų 
sakinių, yra neleistinai neman
dagu ir jeigu šitas grubus išsi
šokimas ne tik veterano ak
toriaus, bet ir jaunojo vaidin
tojo nė kiek nesutrikdė, jiems 
priklauso pelnytas pagyrimas. 

Vytauto Alanto trijų veiksmų 
d r a m a „Aukš tadv .ar i s" į 
Chicagos Jaunimo centro sceną 
atkeliavo iš Kanados, kur, dvie
jų labai ištvermingų, talentingų 
ir lietuviškam teatrui pasišventu
sių moterų dėka, dvyniuose pa
sienio didmiesčiuose vis dar tebe
silaiko du mėgėjų scenos viene
tai: Hamiltono Aukuras, nuo pat 
įsikūrimo (1951) vadovaujamas 
Elenos Dauguvietytės-Kuda-
bienės, ir Toronto Aitvaras, Aldo
nos Dargytės-Byszkiewicz įkur
tas prieš septyniolika metų 
(1971). Reikalui esant , bent 
pastaraisiais metais, t ie vienetai 
ne kartą pasikeitė vienu ar kitu 
vaidintoju, o šį sykį Toronto Ait
varas surežisuoti dramai, kurio
je jų režisierė pati pasiėmė 
nelengvą vaidmenį, pasikvietė 
kaimyninio Aukuro vadovę. 

Šios ankstyvaisiais išeivijos 
metais dar Vokietijoje išleistos 
(1947). o gal ir parašytos dramos 
veiksmas vyksta prieškarinėje 
Lietuvoje, sename Žemaitijos 
dvare . Jo valdytojas Vincas 
Žymantas (Algirdas Kynas», prieš 
penkerius metus vedęs nusigy
venusio prekybininko Izidoriaus 
Jackūno (Vytautas Teseckas) 
dukter į Ireną (Aldona Toto-
raitienė), vis dar neturi šeimos 
pr ieaugl io , kurio labiausiai 
laukia tikroji dvaro savininkė 
Morta Žymantienė, desperatiškai 
s iek ian t i už t ik r in imo, kad 
A u k š t a d v a r i s liks Žymantų 
rankose. Kaip tik dėl toji dvaro 
ūkvedžiu pakviečia giminaitį 
Mykolą Žymantą (Benius Tar
vydas) ir leidžia į mokslus jo sūnų 
Vincuką, planuodama blogiausiu 
atveju Aukštadvarį užrašyti jam. 
Per savo seserį Ireną rankas į 
Aukštadvarį tiesia ir Viktoras 
Jackūnas (Vytautas Stuikys), 
sukčius ir intrigantas, nesiskai
tant is su priemonėmis savajam 
tikslui pasiekti. Žinodamas, kad 
Vincas kiekvieną rytą lieptu per 
tvenkinį eina į bityną, Viktoras 
pris ikalba nugirdytą ūkvedi 
atitinkamoj vietoj pjūkleliu įpjau 
ti papuvusi balkį, kad, šiam 
lūžus, jo svainis įkristų į tvenkinį 
ir prigertų. Kaip skaitytojas ir 
žiūrovas gali iš anksto nesunkiai 
nujaus t i , į Viktoro spąstus 
pakliūva ir žūsta Irena, iš tikrųjų 
savo brolio sankalbį su ūkvedžiu 
slapčia nugirdusi. J i , atrodo, 
nusižudo, negalėdama pakelti 
išsiskyrimo, ką tik pažadėto 
sunkiai sergančiai savo vyro 
motinai. 

J au pradžioje minėtas daktaras 
Jurkšys yra Vinco draugas, į 
dvarą pasikviestas ištirti Irenos 
sveikatai (t.y. pat ikr int i jos 
vaisingumą), ko ji desperatiškai 
kratosi, galų gale prisipažindama 

Elena Dauguvietytė-Kudabienė 

vyrui, jog prieš vedybas turėjus 
meilės aferą su kitu, del kurios 
padarytas abortas jai užkirtęs 
kelią į motinystę.. Scenoje 
ka ska r t besimaišanti j auna 
Aukštadvaryje praktikuojanti 
agronome Julija Lapėnaitė (Lana 
Vytė-Vaidilienė), sakytum, tik ir 
laukia progos savo pranašumą 
šioje srityje pademonstruoti... 

„Aukštadvarį" skaitant, jo psi
chologiškas ar net ir logiškas 
pamušalas neatrodo toks skylė
tas, kaip jį matant scenoje, ypač 
mėgėjiškame pastatyme, režisie
rei ne tik nesiryžtant ką nors 
išlyginti ar „sulopyti", bet žiūro
vą (visai pagrįstai!) dar įspėjant; 
„įvairus veikėjių charakteriai 
gražiai supainioja dramą, bet, de-
je, nevisuomet pateisina veiksmą, 
kuris veda prie tikslo". (Pa
braukta cituojant „Režisorės 
žodį" klaidomis pertekusiame 
programos lankstinuke, kalbą 
palikus netaisytą). Anaiptol ne 
visi veikėjai, dramaturgo na
tūraliai išvesti ir su žiūrovu su
pažindinti veikalo ekspozicijoje, 
beatrodo tolygiai reikalingi ar pa
teisinami tolimesnėje veikalo ei
goje. Ne visai aišku, ką Aukšta
dvaryje veikia Irenos tėvas Izido
rius Jackūnas ir kodėl jo sūnus 
Viktoras ar tinginys ir girtuoklis 
ūkvedys yra Vinco ir jo motinos 
toleruojami s avuoso namuose, 
kada šie nuolat demonstruoja ne 
tik aiškų ir nedviprasmišką prie
šiškumą, bet ir piktybinius 

Nuotrauka M. J. Stungevičiaus 

tikslus... Kodėl tik ką skyrybų 
besikračiusi Irena, vyrui pakar
totinai išpažinus savo meilę ir jai 
atleidus, staiga pasikeičia ir 
sutinka skirtis, a r kodėl Vincas. 
tik ką besiryžęs savo priešiškumą 
skyryboms pakartoti motinai, 
beveik sekančiu atsikvėpimu jau 
gana ramiai su ja atsisveikina: 
„Sudie, Irena., mūsų... išgyven
tas laikas pasiliks man, kaip 
gražus, nebesugrąžinamas sap
nas."... 

Sunkiausiai suprantama lieka 
veikalo atomazga. 

— Viešpat ie , l ieptas lūžta! 
Gelbėkite! — šaukia, visiems jau 
išbėgus, scenoje vienas likę senis 
Jackūnas , in tensyviai žiūrė
damas tvenkinio pusėn, bet savo 
dukrai gelbėti pats nė piršto 
nepajudindamas. 

— Neišgelbėjote?... Žuvo varg
šelė... — priduria jis, nepraėjus nė 
minutei ir visiems sugrįžus į 
sceną, k o n k u r e n t e i Ju le i 
melodeklamuojant: — Ji virto 
legenda, kaip Sigizmundą. Abi 
jos ilsisi an t to paties tvenkinio 
dugno... 

Kažin a r beverta svarstyti , 
kodėl gi iš tikrųjų (bent toks įspū
dis susidaro) nė vienas nepuolė 
Irenos gelbėti, nešoko į tvenkinį, 
nemetė ja i v i rvės , neiš t iesė 
rankos ar kokio lentgalio, neiš
traukė į krantą, nedarė dirbtinio 
kvėpavimo...Nors ir gaila Irenos 
(ji taip gražiai atrodė per visą 
trečią veiksmą savo baltuose 

nuotakos rūbuose!*, bet iš tikrųjų 
gi reikėjo ją vienaip ar kitaip pa
šalinti: to troško senė Žyman
tienė, to (kad ir slaptai) tikriau
siai norėjo Julė, o gal ir pats Vin
cas, nors ir nedrįsdamas to sau 
prisipažinti... O autorius visa tai 
jau labai aiškiai planavo nuo pat 
pirmosios scenos, daktaro lūpo
mis atskleisdamas labai pana
šiomis aplinkybėmis prieš kelis 
šimtus metų Aukštadvaryje atsi
radusios ir čia tvenkinyje nusi
skandinusios Sigizmundos legen-
dą... 

„Aukštadvaris" torontiečių pa
statyme yra perdėm rimta, sunki 
ar net niūri drama, kurion švie
sesnių spalvų teįneša Aldonos 
Totoraitienės dekoracijos, papras
tai ir vienodai, bet gana tiksliai 
Kazimiero Juzumo apšviestos. 
Visos moterys gal geriausiai 
atitiko savuosius vaidmenis, iš 
kurių vaidybiškai (kaip ir buvo 
galima laukti) išsiskyrė Aldona 
Dargytė-Byszkievvicz. sukūrusi 
abejonių nekeliantį ir tvirtą seno
sios Žymantienės charakterį, ką 
padaryti Aldonai Totoraitienei 
kliudė ir gerokai gilesnės jos 
vaidmens teksto duobės... Iš vyrų 
žiūrovus geriausiai įtikino Stepas 
Ramanauskas ir Vytautas Tesec
kas. Paminėtinas ir Petras Im-
brasas, švystelėjęs trumpoje no
taro rolėje. Šį kartą kiek sunkiau 
sekėsi antagonistams, gal mažiau 
už kitus gavusiems ir tekstinės 
paspirties, kurios, atrodo, stoko
jo ir čikagiečiams pirmą sykį 
matomas Algirdas Kynas, turėjęs 
progos pademonstruoti gražų 
protagonistui t inkamą balsą ir 
povyzą, nors savo potencialo dar 
neišvystęs. 

Paminėjimo nusipelno estetiš
kai patraukli veikėjų apranga ir 
ilgamečio savo srities specialisto 
Stasio Ilgūno at l iktas jų nugri-
mavimas, Sceninė disciplina, 
geras žodžių tar imas (nežiūrint 
poros kirčio klaidų), logiškos 
intonacijos, pavyzdinga laikysena 
rodė kruopštų torontiečių pasi
ruošimą, o stiprūs plojimai — 
čikagiečių dėkingumą ir viltį šį 
talentingą ir patrauklų kolek
tyvą dar ne karta savo scenoje 
pamatyti. t a J g a 
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GEGUŽĖS MĖNESIO AKVARELĖS 

• Dai l ininkės Nijolės Banie
nės naujų darbų paroda buvo ati
daryta vakar, gegužės 20 dieną, 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje, 6500 South Pulaski Road, 
Chicagoje. Parodoje išstatyta apie 
50 paveikslų, kurių pagrindinę 
t emat iką sudaro augmenija, 
gėlės, lapai — dailininkės per
keisti, persodinti į jos kūry
binės vaizduote? pasaulį. Paroda 
vyks iki birželio 11 dienos. 
Balzeko Lietuviu kultūros muzie
jaus meno galerijos lankymo 
valandos: nuo 10 iki 4 vai. kas
dien, pirmadieniais — nuo 10 iki 
8 vai. vak. 

Magnolija 

Vakarykščio vėjo kraupaus 
nuplėšyti žiedlapiai 
belapės magnolijos 
guli po ja, 
kaip kreidinės kriauklės, 
kaip pusnis, 
kaip putojančio pieno 
klanas, kaip balto kraujo 
latakas žydrioje mėnesienoje. 
O pakylėjusioj 
rytmečio saulėje 
po magnolija dar tebemiega 
jos baltas baltas šešėlis. 

Jauna saulėgrąža 

Po puria žeme 
pabudo ir kalasi 
du mažyčiai lapeliai: 
saulėn kelia 
motinos sėklos kevalo 
miniatiūrine kepuraitę. 
Kai nukris 
pilka kepuraitė, 
lietūs palaistys 
ir saulė močiutė glostys 
ir kaitins 
nuolatai 
apvalėjantį ir geltoną 
saulėgrąžos veidą, 
kad visados jis 
sektų saulą motiną. 

1988.IV-V 

ANNO 1945 

Iš ciklo: „Karo dienoraštis" 

Geltonų pakaruoklių, 
baltų pakaruoklių. 
pilkų pakaruoklių 
minia. Miesto žibintai 
seniai nebespindi. 
Viesulas praūžė. Pralėkė 
apokaliptiniai raiteliai. Dabar 
mirtinoj tyloj linguoja tiktai, 
monotonišku ritmu, 
kaltai ir nekaltai 
pakartu 
žaliom uniformom, 
purvinom uniformom, 
pusnuogių ir nuogų 
minia. Giria. Po žibintais. 
•Jau seniai ir dar vaikai, 
sukrekėjusia praeitim 
ir be ateities, keistais 
vardais pavadinti, 
popieriais 
ir lentelėmis apkabinėti... 
Peleninėj popietėj 
pradeda pūsti rauplėti 
vėjai... 

Henrikas Nagys 

AV ANNO DOMINI marmuriniuose mauzoliejuose — 
Bevardžiam mieste, kažin kur. ANNO MORTIS. 
ANNO DAZUMAL letzte Worte, 
paskutiniai žodžiai, aidintys vėjuose, 
minios išduotos, paliktos: 
SIEG TOD, SIEG TOD! 

1985 

STIKLINIS MIESTAS 

Laukiame pavasario tarytumei išganymo, 
o iš lekiančių piktų švininių debesų 
vėtra teškia žemėn šuorais genamą 
skaudų, aštrų ir ledėjantį iš lėto 
tolimosios Arktikos ledynų lietų. 

Po audros lyg pasaka atrodo miestas: 
vėjuje lėtai linguoja sunkios 
medžių šakos, vielos, lyg aplietos 
daktaro Kripštuko magiškom kepėjo sunkom 
ir ištirpdytu cukrum... Ir vakarinėj 
saulėj žvilga visas miestas lyg stiklinis. 

1984.II 8 

GODA 

Nemirė motina, tėvas, senelė. 
Nenukapojo biržės Žemaičiuose. 
Neužako tėviškės upių akivaros. 

Dar šuliny atsispindi su debesim 
visos giminės permatomi veidai, 
visos Lietuvos žvaigždynai. 

Dar ant lūpų plevena 
žaltvykslėm ir peteliškėmis 
neapsakoma nepasakyta saka. 

Virpančiais pirštais ir drebančia širdimi 
ją sapnuoju, tariu ir rašau — 
ir vėl viskas gyva ir amžina. 

1987.VIII 29 

Naujas kultūros centras New Yorke 
veikia gyvai 

• 

Nijolė Banienė 
I* paro<iof«. iiuo metu vykstančias Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoje. 

Citrinų medi* 

New Yorke dabar veikia du lie
tuviškos kultūros centrai: Kul
tūros židinys Brooklyne ir Aušros 
Var tų parapijos sa lė Man 
hat tane, kurios duris klebonas 
k u n . Vytautas Pa lub in skas 
plačiai atvėrė įvairiems kultū
riniams renginiams. 

Cia pastaraisiais metais savo 
kūrybą skaitė rašytojai Algirdas 
Landsbergis . Jonas Mekas, 
Judita Vaičiūnaitė (poetė iš Lie
tuvos). Savo mintimis su klausy
tojais dalinosi Tomas Venclova. 
Vytautas Skuodis, muzikai Vy
tautas Strolia, Feliksas Bajoras, 
mokslo ir meno žmonės iš 
Lietuvos — l i te ra tūrologas 
Vytautas Kubilius, istorikė Ingė 
Lukšaitė, muzikologas Vytautas 
Landsbergis, Vilniaus Jaunimo 
t e a t r o režisierius E imuntas 
Nekrošius ir neseniai New Yorke 
į s ikūręs archi tektas Danius 

Glinskis bei kiti niujorkiečiai. 
Be to. čia nuolat vyksta teatro 

meno klubo spektakliai, vado 
vaujami jaunųjų teatralų Arūno 
Čiuberkio. estės Linda Pakri ir 
jos vyro P. T. Rnbertson. Neseniai 
sudėtinėmis jėgomis jie taip pat 
pravedė net k< turis pabaltiečiu 
moterų poezijos vakarus, su mo 
derniu šokiu ir muzika. Prie jų 
prisidėjo Au.^te Peėiūraite. Judi
ta Sedaityt*'. Aušrine Bylaitė ir 
kt. Čia taip pat vyko ir indi
vidualios dailės parodos bei 
koncertai 

Didžiąją daugumą kultūrinių 
renginių Aušros Vartų parapijos 
salėj suruošė ..Branduolys"', 
jaunesniųjų profesionalų sam
būris, kuriam vadovauja pianis 
tė Aldona Kepalaitė. Prie kai 
kurių renginių prisidėjo literatū
ros ratelis „Paskutinis sekma
dienis", vadovaujamas Juditos 

Sedaitytės. Balandžio 12 dieną. 
Dalios Bulgarytės padedama, ji 
suplanavo ir pravedė vakaronę su 
Albertu Zalatorium, žymiu litera
tūros tyrinėtoju ir kritiku iš 
Lietuvos. Su jo moksline veikla 
klausytojus supažindino Alina 
Staknienė. 

ln 

• Vienuoliktoji Baltų studijų 
konferencija vyks birželio 9-11 
dienomis University of Mary-
land. College Park. Maryland. Ją 
rengia Baltų studijoms puoselėti 
draugija ''A>s<>ciation for the Ad-
\ancement of Baltic Studies) ir 
University of Maryland Russian 
Area Studies Program. Konfe
rencijos tema: ,.War and Peace in 
the Baltic". Registruotis (kartu 
siunčiant mokestį: visoms sesi
joms — 45 dol., padieniui — 25 
dol.' šiuo adresu: Dr. Tonu Parm 
ing, Department of Sociology. 
University of Maryland. College 
Park MD 20742. 

» 
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Religinės tematikos meno paroda 
SAULE JAUTOKAITĖ 

Šių metų gegužės 6 dieną 
Čiurlioio galerijoje, Chicagos 
Jaunimo centre, buvo atidaryta 
Lietuvių dailės muziejaus su
ruoš t a meno darbų paroda, 
pavad in ta „Religija lietuvių 
m e n e " . Šiai parodai buvo 
parinkti mūsų vyresniosios kar
tos menininkų darbai, iš kurių 
jau penki dailininkai nebėra 
gyvųjų tarpe. 

Religija, būdama viena iš pačių 
ryškiausių žmogiškosios būties 
apraiškų, yra labai asmeniškai ir 
subjektyviai išgyvenama. Nega
lėtumėm pasakyti, kad šios pa
rodos eksponatai tai parodytų. 
Nors kiekvienas menininkas 
savitai kuria , naudojasi jam 
būdingu stiliumi ir technika, 
tačiau jie vizualiai pateikia bend
r u s re l ig inius simbolius, jų 
apraiškas, kurios yra taip tam
priai susiję su lietuvių tauta. 
Akivaizdūs pavyzdžiai čia yra 
daugumos parodos menininkų at
vaizduoti rūpintojėliai ir koply
tėlės. Šie religiniai objektai yra 
neatskiriami nuo lietuvio krikš
čionio. Šios parodos menininkai 
rėžia, tapo, skaptuoja lietuviškos 
religijos kūrinius. 

Menininkai, šioje parodoje re
prezentuojami su vienu kūriniu, 
yra šie: grafikas Paulius Augius 
savo spontaniškame medžio 
raižinyje atvaizduoja turtingas 
religines apeigas. Skulptorius 
Jokūbas Dagys medžio darbu 
„Atleisk jiems, Viešpatie" at
vaizduoja kenčiantį Kristų, labai 
primenantį Rūpintojėlį, tik nesė-
dintį ornamentuotame koplyt
stulpyje, bet stovintį vieną. 
Skulptorius Jurgis Daugvila yra 
koplytėlių meistras. Koplytėlėse 
sėdintys Marija ir Kristus yra 
lyg ir nustelbti juos supančių 
puošmenų. Skulptorius taip ap
dirba medį, kad išgauna koply
tėlių savotišką antikinę išvaizdą, 
rodos, kad jos jau ilgus metus 

Iš dail. Prano Domšaiėio tapybos darbu, kurie buvo išstatyti Lietuvių dailės 
muziejaus parodoje Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje. 

rymojo Lietuvos laukuose ir 
pakelėse Dail. Antano Rūkštelės 
yra nutapytas kenčiančio Kris
taus veidas. Grafikas Telesforas 
Valius šią asmenišką religinę te
mą išreiškia apibendrinta ir su-
abstraktinta forma. Jo „Golgota" 
yra juoda, paryškinta raudona 
skausmo spalva. Dail. Liudas 
Vilimas tapo grubių linijų figūrą 
— Rūpintojėlį. 

Įdomūs yra grafiko Viktoro Pet

ravičiaus vėlesnieji darbai. J i s 
savitu braižu sukomponuoja kūri
nius, primenančius viduramžių 
meną. Jo paveikslo viršutinė ir 
apat inė dal is y ra bažnyčios 
architektūriniai fragmentai, o 
vidurį d a i l i n i n k a s užpildo 
stovinčiomis figūromis, kryžiais, 
rūpintojėliais. Petravičius lyg ir 
pasinaudoja tautiniais religiniais 
simboliais vaizduoti savo gim
tajam kraštui. Savo kūrinius jis 

ir pavadina „Mano gimtoji šalis". 
Rodos, jis ne visai pasitenkina 
vien savo krašto atvaizdavimu, 
jis dar savo gimtąjį kraštą pa
tvirt ina žodžiu, tarp figūrų iš
rėžia LITHUANIA. 

Dail. Mstislavas Dobužinskis, 
lyg istorikas, užfiksavo Lietuvos, 
t iks l iau pasakius, Žemaitijos 
miestelių bažnytėles, kryžius, 
varpines, sinagogas. Jis savo šiais 
archi tektūr iniais paminklais, 
anot filosofo Antano Maceinos, 
parodo, „kas gi šventyklą pri
pažįsta, tas suvokia ją kaip Dievo 
regimybę istorijoje, kaip išraišką 
Viešpaties buvojimo tarp žmonių, 
kaip erdvę, kurion šie sueina 
Dievui nusilenktų ir jį pagar
bintų". Šia prasme Dobužinskio 
piešiniuose figūruojančios jaukios 
medinės bažnytėlės, nors ir nėra 
tokios rafinuotos ir didingos kaip 
viduramžių gotiškos, kurios savo 
šešėliu uždengė visą apylinkę, 
tačiau jos lygiai taip pat išreiškia 
organizuotos žmonių grupės ti
kėjimą. 

Iš visos parodos išsiskiria dail. 
Pranas Domšaitis. Jis kuria ne 
tautinę religiją, bet universalinę. 
Jo darbai gali būti tapyti bet ko
kios tautos menininko ir jie gali 
kaboti bet kokios tautos krikščio
niškoje šventovėje. Domšaitis 
tapo įvykius iš Kristaus gyve
nimo — bėgimas į Egiptą, ap
reiškimas, nukryžiavimas, — jų 
skirtingas variacijas. J is , kaip 
prancūzų dailininkas Rouault, 
nesigilina į veikėjų fizinę veido 
išvaizdą, bet susikoncentruoja 
ties jų dvasiniu aspektu. Jo 
savotiškai primityviuose, kiek 
grubiuose kūriniuose jaučiamas 
gilus, ramus dvasinis susikau
pimas. 

Pas visus parodos menininkus 
yra pastebimas nuoširdus ir pa
garbus temos atlikimas. Reli
ginių nuotaikų kūriniai, išreikšti 
skirtingomis technikomis ir skir
tingais stiliais, suteikia visai 
parodai kilnumą ir šaunumą. 
Kaip ir dr. Jonas Grinius pa
sakytų, „religija pakelia meną, 
suteikdama jam daugiau rimties 
ir prasmės". 

Oi laukiau, laukiau 
šventos dienelės 

(Atkelta iš 1 psl.) 
Ėsk, karvute, po pievą, 
Nešk pienelio po viedrą, 
Ralio, karvute, ralio! 

Ėsk, karvute, po dirvoną, 
Nešk pienelio po uzboną, 
Ralio, karvute, ralio! 

Ėsk, karvute, po eglyną, 
Nešk pienelio po puodynę, 
Ralio, karvute, ralio! 

Lietuvis yra tas, kuris moka iš 
tokių žodelių susikurti dainą, 
pasaulėjautą, gyvenimą... Ir kai , 
žvangant kanklių akordams, 
Rūta Pakštaitė šitą dainą dainuo
ja su tokiu rimtumu, lyg mels
tųsi, žinai, kas esi, ir kur t u r i 
būti — iš tiesų, kur esi, jei ne 
kūnu, tai tuo, kas nemiršta... 
Ėsk, karvute, ir po amžinųjų 
mūsų dausų l ankas , n e š k 
pienelio, lyg dievų nektarą. 

Reikia l ietuviškos mei lės? 
T a i -

Eikime mudu abudu 
Zaliojon girelėn abudu. 

Kirsime mudu abudu, 
Aukštąjį klevelį abudu. 

Dirbsime mudu abudu, 
Naująjį laivelį abudu. 

Plauksime mudu abudu, 
Nemuno upeliu abudu. 

Šioje dainoje, kurios vardas 
duotas ir visai p lokš te le i , 
atlikėjai pasiekia aukščiausio 
intensyvumo: prie lygaus, tyro 
Pakštaitės soprano šliejasi, nieko 
neperrėkdamas, Algio Grigo bari
tonas, čia gruoblėtas kaip medžio 
žievė, čia švelnus kaip šilkas, ir, 
burkuojant birbynėms, n e š a 
juodu abudu į laimę... 

Reikia raudos, lopšinės, žemai
tiško klumpakojo? Visko plokš
telėje rasime nepabostamai mar
goje lietuviškų intonacijų pynėje. 
Tačiau tam, kad jis jų grožį pilnai 
pagautų, ir klausytojas turi bū t i 
atitinkamai nusiteikęs, nes liau-

Naujos knygos 

• Zenonas Ivinskis. RINK
TINIAI RAŠTAI IV. Krikščio
n y b ė Lietuvoje. Redagavo Pau
lius Jatulis . Išleido Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademija 1987 
m e t a i s Romoje. Spaustuvės 
išlaidos apmokėtos iš Kazimiero 
Motušio (1902-1985) palikimo. , 
Kazimieras Motušis tad ir yra šio 
įspūdingo leidinio mecenatas. 
Tomas yra, kaip ir visi LKM Aka
demijos leidiniai, didelio formato 
ir net 750 puslapių. Knygos 
kaina 45 dol., o leidyklos adresas: 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija, Piazza della Pilotta 4, 
00187 Roma, Italia. Knygą 
galima pirkti ir „Drauge", su per
siuntimu ji čia kainuoja 50 dol. 

Lietuviškoje išeivijoje ligi šiol 
nė viena leidykla nėra išleidusi 
t iek ir tokios neįkainojamos 
re ik |mės mokslo veikalų, kiek 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija. O didžiausią ilgiausio jų 
sąrašo dalį sudaro kaip tik litua
nistinių mokslų veikalai. Ir tai 
atl iekama per daug nesigarsi-
nant ir garbės neieškant. Juk jau 
vien techniškasis tokio veikalo, 
kaip ir čia minimas, spaudai pa
ruošimas ir išspausdinimas yra 
daug aukos reikalaujantis dar
bas. O kur dar ir pinigo pa-
r ū p i n i m a s jam išleist i . Ir 
labai gerai, kad ne vienu to
kiu atveju galima remtis švie
siaisiais mecenatais. Bet me
cenatų dėmesį patraukti ir jų 
paramą laimėti reikia pačiai lei
dyklai įsigyti tokį vardą ir tokį 
mokslinį prestižą, kad nebūtų 
jokios abejonės jos atliekamu dar
bu. O tokį prestižą ir tokį vardą 
L ie tuv ių Kata l ikų Mokslo 
Akademija mūsų visuomenėje jau 
turi . Ir kaip neturės, kai vienas 
po kito leidžiami ir Zenono Ivins
kio, ir Antano Salio, ir Konstan-

:>Vv-:*^r;^:<''- *̂': 

Zenonas Ivinskis (1906-1971) 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

tino Avižonio, ir Stasio Šalkaus
kio raštų tomai, kai spausdinami 
Fontes Historiae Lituaniae lo
biai, kai skaitytoją pasiekia An
tano Maceinos, Juozo Ereto, Vla
do Kulboko, Juozo Vaišnoros, 
Pauliaus Rabikausko, Jono Gri
niaus, Igno Skrupskelio, Prano 
Gaidos, Antano Baltinio. Antano 
Kučo, A. Dambrausko-Jakšto ir 
kitų veikalai. O kur dar LKMA 
Suvažiavimo darbų jau 11 tomų 
ir Metraščio 6 stambūs tomai! 
Visa tai liudija, koks ne trumpa-
dienis , bet amžinas t u r t a s 
kaupiamas mūsų tautos moksli
niam gyvastingumui, kaupiamas 
tai sričiai, kuria mes ir galime 
grįsti sau teisę nepriklausomam 
gyvenimui pasaulio tautų bend
ruomenėje. 

Užmojis išleisti per anksti mi
rusio istoriko Zenono Ivinskio 
(1908-1971) plačiai išblaškytus ir 
dar niekur nepaskelbtus Rinkti
nius raštus yra vienas iš labiau
siai būtinų ir girtinų. Kaip ži

nome, pirmasis ir antrasis tomai 
jau buvo anksčiau išleisti. Šį 
kartą, peršokant trečiąjį tomą, 
išleistas ketvirtasis. Jame sutelk
t i visi Zenono Ivinskio raš
tai, liečia lietuvių tautos istori
nius saitus su krikščionybe. Pro
fesorius šia sritimi ypač domėjosi, 
rinkdamas ir nagrinėdamas šal
tinius ir atskirais straipsniais bei 
studijomis savo mokslines iš
vadas skelbdamas įvairioje spau
doje. Dabar visa tai yra parankiai 
sukaupta šiame jo Rinktinių 
raštų ketvirtam tome, kurio gerą 
dalį užima dar anksčiau niekur 
nespausdinti temos „Krikščio
nybė Lietuvoje" nagrinėjimai. 

Ir visa tai vienoje knygoje 
suklota čia neatsitiktinai, o mi
nint 600 metų Lietuvos krikšto 
sukaktį. Leidinyje sutelkta me
džiaga yra tokia įvairi, tokia pla
ti ir tokio mokslinio lygio, kad 
tomas yra tikrai nedingstantis 
paminklas ir prof. Zenonui Ivin
skiui, ir patiems krikšto sukaktu
viniams metams. 

Leidėjų bei redaktoriaus įžan
gos žodyje, be kita ko, prasmingai 
sakoma: ..Vargu ar ki ta kuri tau
ta, kaip lietuvių, yra tiek daug ir 
taip ilgai kentėjusi dėl savo 
tikėjimo: pirma pagonybės še
šėlyje, paskui katalikybės švie
soje. (...)... visus mūsų religinio 
gyvenimo tarpsnius rūpestingai 
ir su gilia įžvalga yra aprašęs 
prof. Zenonas Ivinskis. (...) Ypač 
šiais 1987 Lietuvos krikšto ju
biliejiniais metais tie straipsniai 
mums padės labiau pamilti ir 
branginti mūsų tautos nueitus 
žingsnius ir iš jų mokyt is 
ateičiai". 

Plačiau čia nesigilindami į prof. 
Zenono Ivinskio nagrinėjamas 
temas ir keliamas problemas, 
žvelkime bent į jų antraštes, kad 
pajustume, kokia yra viso tomo 
apimtis. Ir štai kas patraukia 
mūsų dėmesį: Trumpas žvilgsnis 
į Lietuvos istoriją nuo seniausių 
laikų; Krikščionybės kelias Lie-

BaJys Pakštas ir Emilija Pakštaite-Sakadolskiene groja per Lietuvių dailės 
muziejaus parodos atidarymą gegužės 6 dieną Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre, Chicagoje. 

dies muzika į mus atplūsta ir 
užvaldo mus ne iš šalies, o 
reikalauja bent mintimis daly
vaut i tuose kasdieninio darbo, 
džiaugsmo ir liūdesio įvykiuose, 
su kuriais jos at l ikimas buvo 
susijęs. 

Muzikavimo kokybės atžvilgiu 
plokštelės atl ikėjams priekaištų 
nedaug. Birbynininkai ir kankli
ninkės dirba gerai, dainininkai 
beveik taip pat . Je i kai kurios 
dainos būtų buvę paimtos žemė-
lesnėje tonacijoje, baritonui (iš 
t iesų gal basbaritonui) Grigui 
bū tų buvęs atpalaiduotas spau
dimas aukštajame registre. O 
Pakšta i tė , ka ip ir daugumas 
mūsų jaunesnės kar tos solistų, 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

nėra tobulai perėmusi lietu
višką ta rseną . Be t ši yda 
nenustelbia jos vokalo tvirtumo. 

Garso technikos atžvilgiu įra
šas skamba itin skaidriai. Matyt, 
solistai ir instrumentalistai bus 
buvę įregistruoti gana arti mikro
fonų. Plokštelės vertę padidina 
pilna jos repertuaro, atlikėjų bei 
dirbėjų metrikacija aplanke, o 
ta ip pat atliekamų dainų tekstai 
su paaiškinimais ir bendras įva
dinis straipsnis prie plokštelės 
įdėtoje brošiūroje. Visa informa
cija pateikiama net trimis kal
bomis (l ietuvių, anglų ir 
vokiečių). Vertimai puikūs. Susu
muojant, ši plokštelė tai gaminys, 
kuris mums gėdos nedaro. 

tuvon; Mindaugo krikštas ir Lie
tuvos Bažnytinės Provincijos 
įsteigimas; Žemaičių (Medininkų) 
vyskupijos įkūrimas (1417) ir jos 
r e i k š m ė lietuvių tautai 
(1417-1967); Lietuvos ir Apaštalų 
Sosto santykiai amžių bėgyje (iki 
XVIII amž. galo). 

Buvo žinių ir faktų, kad prof. 
Zenonas Ivinskis rašęs ar jau ir 
buvo parašęs stambų monogra
finio pobūdžio veikalą apie 
vyskupą Merkelį Giedraitį 
(1536-1609) ir jo laikus, bet 
beveik nieko iš to savo užmojo 
nebuvo kur nors spausdinęs. Da
bar čia tokios giedraitinės me
džiagos yra daugiau kaip 120 lei
dinio puslapių. Ir su to darbo 
visuma susipažįstam čia, galima 

sakyti, pirmą kartą. Tai vis to
kios temos: Lietuvių tautos san
tykiai su krikščionybe "iki XVI 
amžiaus pradžios; Silpno krikš-
čionėjimo šimtmetis — r e t a s 
bažnyčių tinklas; Vilniaus ir Me
dininkų vyskupai iki XVI amž., 
priedas: Lietuvos vyskupų sąra
šas iki XVIII amž.; Du pirmieji 
protestantizmo bangos dešimt
mečiai Lietuvoje; Protestantizmo 
plitimas Lietuvoje; Protestan
tizmo klestėjimo metai ir jo kri
timo ženklai; Žemaičių religinė 
padėtis vysk. Jurgio Petkūno-Pet-
kevičiaus laikais; Žemaičių religinė 
padėtis prieš vysk. Merkelį Gie
draitį; Protestantizmo krizė Lie
tuvoje; Merkelis Giedraitis lie
tuvių kultūros istorijoje; Gie

draičių giminė; Merkelis Giedrai
t is , Žemaičių vyskupas; Merkelis 
Giedraitis arba Lietuva dviejų 
amžių sąvartoje; Vyskupo Mer
kelio Giedraičio apaštalavimas; 
Merkelis Giedraitis, neužmirš
t a m a s Lietuvos praeities vyras; 
Kata l ikybės restauracija Lie
tuvoje; Jėzuitų nuopelnai katali
kybės restauracijoje; Jėzuitų įna
šas Lietuvos švietimui; Vilniaus 
Akademija ir jos reikšmė Lie
tuvai ; Pirmosios lietuviškos kny
gos Didž. Lietuvoje; Lietuviai 
Braunsbergo kunigų seminarijo
je XVI-XVm amž.; Misijų trūku
mas Žemaičiuose ir pranciškonų 
veikla; Liaudies ir liturginis gie
dojimas Lietuvoje XVI-XVII 
amž.; Lietuvos vaidmuo Bažny-

Mstislava* Dobužinskį* Cilindrinės formos Kalvių parapijos bažnyčia 

Čios susivienij ime; Parapija 
Didž. Lietuvos kunigaikštijoje; 
Klebonas Lietuvos istorijoje. 

Kitos daugiau bendrinės a r 
viena su kita mažiau susietos te
mos nuo senųjų laikų per tautinį 
atgimimą nusidriekia kone iki 
pačios dabarties. Tačiau jos visos 
išmąstytos ir parašytos su tikru 
moksliniu atidumu. Štai tokių 
temų antraštės: Kunigo vaidmuo 
lietuvių tautos atgimime; Didysis 
lietuvių tautos kovotojas prieš 
provoslavinimą ir rusinimą Mo
t ie jus Valančius ; Ka ta l ikų 
Bažnyčios vaidmuo lietuvių tau
tai; Katalikybės reikšmė lietuvių 
tautai; Europos kelias į dabartinę 
krizę; Ateitininkija keturių de
šimtmečiu perspektyvoje; Marijos 
g a r b i n i m a s Lietuvoje; Šv. 
Kazimieras ir jo garbinimas; Šv. 
Kazimiero žygis Vengrijon; Šv. 
Kazimiero kultas amžių bėyje; 
Žagarės Barbora; Dvi knygų re
cenzijos: Marijos Andziuly-
tės-Ruginienės Žemaičių chris
tianizacijos pradžia ir Antano 
Aleknos Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje. 

Kaip kruopščiai yra ketvirtasis 
Zenono Ivinskio Rinktinių raštų 
tomas parengtas, liudija visokios 
teksto nuorodos, asmenvardžių ir 
vietovardžių vardynai ir kai 
kurių temų santraukos anglų 
kalba. Visa ši priedinė tomo dalis 
užima net daugiau kaip šimtą 
puslapių. 

Žinoma, tobulumui galo nėra. 
Tad ir būtų buvę ne pro šalį paly
gint i kai kur ias kalbos bei 
rašybos duobeles, tur in t minty 
šiandieninę mūsų kalbos ir rašy
bos raidą bei kalbininkų sutartus 
atvejus. Tačiau tikrų korektūros 
klaidų per visus daugiau 700 
puslapių beveik nepalikta. Tai la
bai dideli leidėjų ir redaktoriaus 
nuopelnai, kai šiuo metu kone 
visi mūsų čionykščiai periodiniai 
kul tūros žurnalai korektūros 
klaidomis tiesiog dūsta. 

(k. brd.) 




