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Knygą „Partizanų kovos Lietuvoje" sutinkant
šeštas ir septintas. Kęstutis Gir
nius partizanų kovų raidą su
skirsto į t r i s l a i k o t a r p i u s .
Kęstučio K. Girniaus knyga „Parti yra pripažinę, kad pokario Lie
1944-1946 metų kovų etapui bū
zanų kovos Lietuvoje" (Chicaga: Į lais tuvos dainuojamoji tautosaka,
ve fondas lietuviškai kultūrai
ugdyti. kuomet d a i n a apie žuvusį
dingas jėgų telkimas bei pirmųjų
1987; antroji laida. 1988) yra iki šiol draugą, mylimąjį arba artimąjį
žygių ir puolimų vykdymas.
pirmas veikalas mūsų
istoriografijo
Šiame skyriuje autorius kiek
gimdavo kartu su jo apraudojimu,
je, sukaupęs tuo tarpu
prieinamus
plačiau apsistoja prie Lietuvos
yra neįkainojamas mūsų tau
1
duomenis apie p<>kano partizanų
ko
laisvės armijos (LLA) aiškinimo
tosakos lobynas. Ne vienas
vų laikotarpį
ir vykdąs jo
istorine
bei desantininkų vaidmens.
mokslininkas
būgštauja,
kad
kar
analize. Tai laikotarpis, kurio reikš
Vieni reikšmingiausių parti
mė yra tiek pat gyva mūsų
tautinėje ta, užaugusi su šiomis dainomis,
zanų
sąjūdžio istorijoje yra
sąmonėje, kiek jo priežastingumas
ir nesugrąžinamai į kapus nusineš
19461948-ieji metai arba antra
dėsningumas
tebėra neišsemti
istori ir dalį mūsų istorijos. Taigi,
sis šios kovos laikotarpis. Au
niai klausimai.
Veikalas buvo ilgai šiandien, kalbant apie šviesė
lauktas ir jo pasirodymas
— svarbus jančius horizontus veik visose
torius nuosekliai aptaria, kaip
išeivijos įnašas lietuviškajam
rūpes visuomeninės, kultūrinės bei
pasikeitė valdžios taktika, kokias
čiui. Daugiau kaip prieš dešimt metų mokslinės veiklos sferose, gal
gaires savo veiklai nusistatė
kai kurie vadovaujantys
Lietuvos in kartais bus sudarytos sąlygos
partizanai. Kaip pažymima kny
telektualai, tada dar slapčia,
įtaiga tautosakininkams užfiksuoti ir šį
goje, „partizanu vadovybė turėjo
vo lietuvius iš užsienio, kad vienas iš
skaitytis su nauja komunistų
Lietuvos istorijos puslapį.
reikšmingiausių
darbų, kuriuos išei
taktika ir kiek galima daugiau
Lyg atsaku į visų būgštavimus
vija „ inti atlikti, būtų
partizanų
prisitaikyti
prie k i n t a n č i ų
kovų laikotarpio istorinė studija — to apie per didelį nutylėjimą beveik
sąlygų".
Ypatingą
dėmesį Kęs
dėl, kad partizanų kovos, jų
akimis, dešimtmetį trukusių pokario
tutis Girnius skiria partizanų pa
sudaro akivaizdu liudijimą, jog kraš kovų Lietuvoje būtų galima
stangoms sutrukdyti rinkimus,
tas ir tauta ne savo noru įstojo į So- laikyti pernai išėjusią Kęstučio
kurie nuo 1946 iki 1951 metų
viftų Sąjunga. O šiuo metu kaip tik Girniaus knygą Partizanų kovos
ši tema ir Lietuvoje įgyja viešesnę iš Lietuvoje (Chicaga: I Laisvę fon
Lietuvoje vyko beveik kasmet ir
raišką.
dažniausiai vasario mėnesį.
das lietuviškai kultūrai ugdyti,
Cia spausdiname jaunos autorės ap 1987). Knygos autorius pasirinko
Reikia pažymėti, kad šis darbo
žvalgą ir įspūdžius bei
komentarus
Vaclav Havel
baras buvo atliekamas tikrai
sau nelengvą uždavinį: gyvenant
apie Kęstučio K. Girniaus
knygą.
gerai, nes, Juozo Lukšos tvirti
už Lietuvos ribų, turint tiktai
S'etrukus
pateiksime
studijinę
šio
nimu, visoje Lietuvoje balsavo ne
Viena
iš
nuotraukų
Kęstučio
K.
Girniaus
k
n
y
g
o
s
„Parizanų
kovos
Lietuvoje"
pažintų, kad jos galybė yra ribo
oficialiai prieinamą sovietinę
veikalo recenziją, ruošiamą prof. dr.
iliustraciniame
priede:
„Vaizdai
iš
Lietuvos
partizanų
gyvenimo.
1946-1949".
daugiau
kaip 40 procentų prita. Tuomi ji paneigtų savo totali
rašytinę bei išeivijoje sukauptą
Vvtauto Vardžio. - R e d .
'
valančių
balsuoti
piliečių, pačių
tarinę prigimtį ir nustotų buvusi
medžiagą, filosofiniu-istoriniu
pati savimi.
požiūriu įvertinti politinius, apibrėžimo, klasių „kova yra kiek, pavyzdžiui, iš varguomenės lietuvių balsavo tiktai 27-28
socialinius bei ekonominius ir vienas p a g r i n d i n i ų istorijos kilusiųjų stojo į stribus arba procentai.
Kur nėra ūkinės iniciatyvos ir
ideologinius poslinkius Lietuvoje variklių. Klasių kova, atvira ar kokia buvusi partizanų socialinė
pliuralizmo, rašo Havel'is, žmo Tvliajam vakare žydėjo dobilai.
Pirmą kartą pateikiamas ir
per pirmąjį pokario dešimtmetį. pridengta, yra nuolatinis visų sudėtis, na, ir galiausiai, kas p a r t i z a n ų spaudos leidinių
gus gamintojas nebėra aktyvus Tada tu išėjai ir mane palikai.
Tai gana drąsu ir pagirtina.
ūkinės veiklos dalyvis bei kūrė
klasinių visuomenių elemen buvo tie žmonės, kurie maistu ir sąrašas, kurių pavadinimai su
Stovėjau
ant
ežios,
nubarstytos
rasos.
jas ir tampa tiktai įrankiu. Pra
Knygoje Partizanų kovos Lie tas". Tačiau, kaip pažymi knygos apranga rėmė partizanus. Kaip skirstyti pagal Lietuvos sritis.
radęs savo unikalumą, kaip re Lydėjau akimis nutolstantį dar vis. tuvoje laikomasi griežtos loginės autorius, nuosaikesnieji marksis toliau pažymi savo knygoje Kęs Aštuonerius metus trukusios
liatyviai savarankiškas ūkinio
tai dažnai visų konfliktų nesu t u t i s Girnius, pagal turimą sta partizaninės kovos paliko savo
ir laikinės t v a r k o s . Antai
gyvenimo dalyvis, žmogus pra Sugrisiu gal kada, tu lauk prie
pirmiausia Kęstutis Girnius veda į klasių kovą, teigdami, kad tistiką aišku, kad „klasinė dife pėdsaką ir partizanų kasdie
dobilų.
randa ir dalį savo visuomeninio
renciacija Lietuvoje nebuvo toli niniame gyvenime: reikėjo prisi
Jei tik neužniūniuos mirtis saldžių sprendžia teorinius klausimus: „ekonominiai i n t e r e s a i t u r i
bei žmogiškojo unikalumo, iš
p a ž e n g u s i " , o p r o l e t a r i a t a s taikyti prie neįprastu gyvenimo
sapnų. kokio pobūdžio buvusi partizanų lemiamą vaidmenį visuomeni
sąlygų — visą laiką gyventi
dalies netenka vilties kurti savo
Partizanų daina kova. kas stojo į partizanus, ko niame gyvenime". Todėl komu sudarė k u r kas mažesnį procentą
y p a t i n g ą gyvenimą. Totali
kių motyvų vedini žmonės masiš nistai, užėmę kurį nors kraštą, negu kitose išsivysčiusiose šaly baimėje, o vėliau kuo daugiau
laiko pratūnoti bunkeryje, nes
tarinėje ūkinėje santvarkoje
Žmonija per savo gyvavimo kai aštuonerius metus papildė skiria „ypatingą dėmesį ūkio se.
viskas supanašėja: pastatai, dra istoriją žymesniuosius įvykius partizanų gretas. Kalbėdamas pertvarkymui ir buvusio elito
A n t r a vertus, motyvus išeiti dieną pasidarė pavojinga vaikš
bužiai, darbovietės, transportas, yra įamžinusi vienokiu arba apie partizanų kovų pobūdį, kny sunaikinimui arba bent pašali partizanauti nesunku rasti: tai ir čioti net ir kaimuose. Partizano
pramogos, žmonių elgesys ir kitokiu paminklu, architektū gos autorius pokarinės Lietuvos nimui iš viešojo gyvenimo, mė sovietinis teroras, k u r i s ypač pa- kasdienybei aprašyti Kęstutis
viešumoje, ir namuose.
riniu statiniu arba rašytiniu laikotarpį palygina su kai kuriais gina sukurstyti klasinę nesan aštrėdavo per masinius vežimus Girnius skiria taip pat visą
Pasak čekų autoriaus, da palikimu. Taip ir lietuvių tauta, kitais pasaulio įvykiais, tuo aiš taiką, įvairiais geresnio gyve į Sibirą, ir niekaip negęstanti skyrių, kuriame jis šaltu ir
bartinė totalitarinė sistema pa atgavusi Nepriklausomybę, mies kiai paremdamas savo motyvus, nimo pažadais ir ūkinėmis leng viltis, kad dar neprarasta Nepri objektyviu istoriko žodžiu pasako
verčia mažą grupelę visos tiesos telių skveruose, pakelėse ir svar kad Lietuvoje vyko rezistencinio vatomis siekia apie save sutelkti klausomybė, kurios vedini lie gerus dalykus, tačiau nenutyli ir
šaltiniu ir sutelkia visą galybę i besnių Nepriklausomybės kovų pobūdžio kova. Kęstutis Girnius vargingesnius šalies piliečius". tuviai masiškai ėjo į partizanus. neigiamų p a r t i z a n ų elgesio
jos rankas. Ši grupelė diktuoja vietose statė paminklus žuvusių pažymi, kad Lietuvoje tikrai Kaip toliau pažymi autorius, Be to, ilgai buvo karštai tikima, aspektų, kurie net ir šiandie
visą visuomeninę veiklą. Šiuo jų už laisvę atminimui pagerbti. nebuvo išsivystęs teroristinis tuometinėje Lietuvoje klasių ko kad Lietuvos rezistencijos sąjūdį ninėje Lietuvoje kelia kontro
versines diskusijas. Iš jų
principu paremtame pasaulyje Važinėjant po Lietuvą, užeisi ne sąjūdis, nežiūrint to, kad pasaulio vai sąlygos buvusios tikrai palan parems Vakarai.
paminėtinas girtuokliavimas,
nebėra vietos paslaptingumui; vieną vietą, kurioje visiems lai istorijoje gana gausu panašių pa kios, tačiau, trūkstant duomenų,
Detaliam partizaninio gyve
visiškos tiesos nuosavybė reiškia, kams lieka įamžintas sukilėlių vyzdžių: ,,XIX-ojo šimtmečio rusų negalint pasinaudoti saugumo nimo ir kovų aprašymui skirti kuriuo ne vienas partizanas
(Nukelta j 3 psl.)
kad viskas jau žinoma iš anksto. a t m i n i m a s , įžymiųjų t a u t o s narodninkai. Baader-Meinhofo archyvine medžiaga, nežinoma, net trys knygos skyriai: penktas,
grupė
Vakaru
Vokietijoje,
Rau
Totalitarinės visuomenės na veikėjų vardai. S. o narsių sūnų
rius, rašo Havel'is, pančioja — Lietuvos p a r t i z a n ų — donoji brigada šiuolaikinėje Itali
ypatinga įtampa — „stresas". atminimą lietuviai gi nešioja joje, baskų teroristų organizacija
Žmonės nervingi, irzlūs, pasken lūpose ir atminty. Tie du žodžiai ETA ir t.t." (p. 47). Šiuos savo mo audgirio partizanai. Kelmės rajone
dę rūpesčiuose arba — abejingi. pu paskutiniojo Merkinės parti tyvus autorius grindžia tokiais
Tai žmonės, kuriuos supa nuo zanų būrio sunaikinimo tapo lyg argumentais: partizanų skaičius
latinė grėsmė. Tai nelaisvų ir savotišku tabu. Tiktai dainos, nėra buvęs toks didelis, kad
pažemintų, viltį praradusių ir kurios buvo sukurtos bene kiek galėtu prilygti teroristiniam sąjū
niekuo nebetikinčių žmonių vienam partizanui, stojusiam džiui, antra, „partizanai turėjo
įtampa. Įtampa tų, kurie privers akistaton su nenugalimu raudo savo teritoriją, kur jų įsakymai
buvo vykdomi, maistas jiems
ti kiekvieną dieną galynėtis su nuoju slibinu, tebeskamba kai
tiekiamas, kur sovietų organų
absurdu ir tuštuma. ...kurie muose ir miestuose, o vyresnieji
įtaka ir galia buvo labai ribota".
gyvena a p g u l t a m e mieste, savo vaikams arba vaikaičiams
Be to, „partizanai nesistengė pra
įtampa visuomenės, kuriai nelei tiktai į ausį pašnibždėti gali, ku
plėsti savo veiklos miestuose, ne
džiama gyventi istorijoje. įtampa riam iš partizanų buvo sukurta ši
vykdė atentatu prieš atsakin
žmonių, kuriuos siaubia gyve daina ir kokiomis aplinkybėmis.
giausius partijos ir sovietinius
nimą neigianti totalitarinė radia
Nenuostabu, kad ir Lietuvos
darbuotojus arba kultūros
cija — tvirtina čekų dramaturgas. etnografai bei tautosakininkai ne
veikėjus. Žinomi tik keli atvejai,
k.ž. kartą, žinoma, tiktai ne viešai. kai partizanai įvykdė platesnės
UGNĖ JOTVINGYTĖ

Apie „totalitarinę radiaciją'
Lietuvoje ramu — oficialiosios
spaudos puslapiuose aiškina san
tvarkos apologetai. Lietuviai ne
k a r i a u j a , nesižudo, nedaužo
langų, nestreikuoja. Lietuvoje
klesti socializmas, kuriam ^pri
taria" visa lietuvių tauta, išsky
rus pora tuzinų „suklaidintų"
gaivalu.
„Čekoslovakijoje ramu", Lon
done leidžiamo žurnalo Cenzūros
indeksas kovo numeryje išspaus
dintame straipsnyje rašo čekų
dramaturgas Vaclav Havel. „Pas
mus nėra karingų demonstracijų,
(išorinio) smurto, karo ar žmogžudysčių. Tačiau ta ramybe ap
gaulinga. Tai tiktai paviršius, po
kuriuo vyksta kova tarp totali
tarinės santvarkos ir paties
gyvenimo".
Tai. ką Gimtasis kraštas ar
Tiesa v a d i n a ..socializmu",
Havel'is pakrikštija totalitariz
mu. Kuris terminas tiksliau apta
ria padėtį Lietuvoje ir Čeko
slovakijoje?
Neteisybė, kad mūsų šalyje
nekariaujama ir nežudoma —
tvirtina Havel'is. Karas, žudynės
čia pasireiškia kitu pavidalu: iš
visuomeninių įvykių sferos, kur
juos galima lengviau stebėti,
karas ir žudynės tapo nustumti į
žmogaus vidinio naikinimo zoną,
kurią sunkiau pastebėti. Ir čia
siaučia mirtis — lėta. slapukiška,
bekraujė, ne visai absoliuti, bet
pasibaisėtina, niekad nepranykstanti mirtis, kuri naikina viską:
veiklą, laiką, gyvenimą. Toji mir
tis, tai keistas kolektyvinis mari
nimas, masinė anestezija, visuo
menės ir istorijos pavertimas į
nieką. Asmens gyvenimas tampa
nuobodžiu ir vienodu dalelytės
funkcionavimu didžiulėje ma
šinoje, iš kurios jį išjungia mirtis.
Tokią padėtį Havel'is vadina
organiška toliau pažengusio ir
stabilizuoto totalitarizmo iš
raiška, besikerojančia iš pačios
totalitarizmo esmės. Totalitarinis
naikinimas yra sunkiau įžiū
rimas, labiau išplitęs ir pavo
jingesnis už ,,Aids" epidemijos
bakterijas ar už branduolinę
radiaciją.
Anot čekų dramaturgo, totalita
rinei santvarkai būdinga stulbi
nanti inercija. Valdžia turi viską
kontroliuoti, nes kitaip ji nebūtų
totalinė. Ji negali išleisti iš savo
rankų tokios didžiulės ir gyvybiš
kai svarbios gyvenimo dalies,
kaip ekonomija, nes nustojusi
kontroliuoti ūkį, ji prarastų savo
tapatybę. Jei santvarka garan
tuotų ekonominį pliuralizmą ir
jam netrukdytų, ji tuomi prisi-

apimties teroristinį veiksmą,
kuriuo buvo mėginama žudyti
žmones be atrankos".

Siame numeryje:
Čekų dramaturgas apie „totalitarinę radiaciją" • Kęstučio K. Gir
niaus „Partizanų kovos Lietuvoje" • Pasaulio lietuvių IV kultūros
kongreso koncertas ir paroda • Alejandro Carrion eilėraštis • Stratfbrdo festivaly • Luebecko Lietuvių gimnazijos 40-mečio suvažia
vimas • Chicagos teatruose

Sustojant prie klausimo, ar
Lietuvoje vyko klasių kova, Kęs
tutis Girnius pirmiausia pateikia
marksistinį šios sąvokos api
brėžimą, tuo parodydamas, kaip
marksistinė lenininė ideologija
aiškina vadinamąją klasių kovą
bei kaip per visus keturis poka
rio dešimtmečius buvo gražiai
nutylimos partizaninės kovos
Lietuvoje. Pasak marksistinio

Raadgirio partizanai KHmes rajone - i* Kęstučio K. Girniaus k n y g o s ..Partizanų kovos Lietuvoje"
iliustracinio priedo: ..Vaizdai is Lietuvos partizanų gyvenimo, 1946-1949".

DRAUGAS-MOKSLAS,

Nr. 143(29) - psl. 2

MENAS,

Šeštadienis, 1988 m. liepos mėn. 23 d.

LITERATŪRA

Ne stovėti, o kilti: mintys po neeilinio koncerto Toronte
MYKOLAS DRUNGA
Pasaulio lietuvių IV kultūros kong
reso koncertas 1988 m. birželio 26 d.
MacMillan teatre, Toronte. Atliko
Clevelando Dievo Motinos parapijos
choras, Toronto lietuvių dainos an
samblis „Volungė", pianistai Vytas
Bakšys ir Leokadija PaulauskaitėKanovičienė, bosas Jonas Vaškevi
čius ir sopranas Danutė Kušlikytė.
Dirigentės — Rita Čyvaitė-Kliorienė
ir Dalia Skrinskaitė-Viskontienė. Su
rengė PLB Kultūros komisija.
Neseniai praūžusio Kultūros
kongreso išvakarėse kai kas bai
minosi, kad kongresas paliks be
ryškesnio muzikinio įvykio. Nuo
gąstavimui nebuvo pagrindo. Šia
proga surengtas koncertas ne tik
patenkino reiklesnes ausis, bet,
galima sakyti, sugestijavo naujus
standartus visai mūsų išeivijos
muzikinei veiklai. Ta prasme
kongresas atliko savo paskirtį —
išvedė ir parodė tai, ką turime ge
riausio (šalia kai ko ir ne visai
tokio).
Nyksta mūsų chorinis gyveni
mas? Neabejotinai. Mažėja akty
vių chorų skaičius, sensta juose
dainuojančiųjų balsai, smunka
repertuaro lygis. Masinės dainų
šventės liko praeities prisimini
mu. Net ir išdidusis Chicagos Lie
tuvių operos choras savo pajė
goms sustiprinti priverstas sam
dytis amerikiečius choristus. Ta
čiau lygia greta su šiuo menkė
jimo procesu iškyla pavieniai
nauji švyturiai, tokie kaip Cleve
lando Dievo Motinos parapijos
choras ir ypač torontiškė „Volun
gė'". Koncerto dienos popietėje
įvykusiame muzikos simpoziume
Emilija Pakštaitė-Sakadolskienė
konstatavo, kad „šiandien retas
išeivijos choras sugebėtų išmokti
1956 metų Dainų šventės reper
tuarą". Minėti du chorai — vieni
iš tų išimčių. Jie ne tik sugebėtų
tokį repertuarą išmokti, bet, ma
nyčiau, ir atliktų jį su meistriš
kumu, kokį vargiai bepasiektų
kuris nors kitas dar egzistuo
jantis mūsų chorinis kolektyvas.
įrodymui pakanka šio koncerto.
Jame klivlandiškiai ir torontiš
kiai pasirodė ne atskirai, o susi
lydė į darnų vienetą taip. kad jo
klausydamasis nežinojai, jog jie
turėjo tik vieną bendrą repeticiją.
Jei tiedu chorai taip gerai skam
bėjo drauge, manytina, kad ne
blogiau jie dainuoja ir skyrium.
Beje, šio koncerto jungtiniam cho
rui Clevelandas pristatė apie
trečdalį dainininkų, o Torontas
visus kitus. Chorui pakaitomis
dirigavo abiejų kolektyvų vado
vės — torontiškių Dalia Viskontienė ir klivlandiškių Rita Kliorienė.
Rezultatai — žavūs. Seniai ne
teko girdėti lietuvių choro,
dainuojančio su tokiu intonacijos
švarumu, ritmo tikslumu, są
skambio apvalumu. Bendras
skambesys — minkštas, nes chore
dominavo moterys, tačiau sekcinis balansas vis dėlto išlaikytas:
prie moterų puikiai derinosi ly
gaus, tamsaus aksomo bosai ir

Clevelando Dievo Motinos parapijos choras, diriguojamas choro vadovės Ritos Čyvaitės-Kliorienes.
Nuotrauka Vlado Bacevičiaus

nemažiau lygi, nors gal ir laiboka
tenorų grupė (Algirdo Bielskaus
žodžiu, jei iš Clevelando būtų at
vykę kiek daugiau vyrukų, tai ir
tenorai b ū t ų skambėję stipriau).
Bet vėl pabrėžkime tą chorinio
garso tolydumą: tai jau ženklas,
kad kopiama iš mėgėjų į profesio
nalų lygą.

certe atliko ir solinių, ir duetinių
kūrinių.
Iš lietuvių kompozitorių reper
tuaro Bakšys paskambino Gied
ros Gudauskienės Sonatą fortepi
jonui, išgaudamas iš šios konven
cionaliai žaismingos muzikos
viską, kas joje slypi, o po pertrau
kos k a r t u su Kanovičienė atliko
Vytauto Klovos Fantaziją ir fugą
Koncerto vokalinės dalies prog
dviem fortepijonams bei Valen
rama susidėjo iš gerai parinktų
tino Bagdono Dvi akvareles. Ir
kūrinių. Čia girdėjome juzeliūniščia galima pareikšti vienintelį
kąją Naujalio-Maironio dainos
stambesnį šio koncerto atžvilgiu
„Lietuva b r a n g i " versiją, sudai
rezervą. Nors technine prasme žinuotą ne tiek su romantiniu pat
noviškai sukomponuotas ir Bak
riotiniu patosu, kiek su ramia,
šio tobulai perduotas, Gudauskie
pamaldžia kontempliacija. Sekė
nės kūrinys būtų skambėjęs švie
originali, įdomi Jono Govedo dai
žiai tik prieš 80 metų, kada jame
na „ K u r šiandieną jinai" (žodžiai
vartojamos formulės dar nebuvo
Maironio), kurią pats kompozito
virtusios klišėmis. Šiandien tokia
rius virtuoziškai palydėjo, pasi
muzika tiktų nebent pedagogi
rašęs sau itin dėkingą pianistinį
niam tikslui, pažengusių moki
akompanimentą. Paskui — mar
nių pasirodymams, bet ne profe
ga pynė paprastų bei išplėstinių
liaudies dainų, harmonizuotų a r
aranžuotų Felikso Bajoro, M. K.
Čiurlionio, Juozo Žilevičiaus,
Alfonso Mikulskio, J e r o n i m o
Kačinsko, Balio Dvariono. Dvie
jose iš jų pasireiškė švelnaus
tembro solistai Jonas Vaškevi
EDITA NAZARAITĖ
čius ir Danutė Kušlikytė. Tai vis
Šių metų birželio 24 dieną, Pa
mūsų folkloristinę kūrybą dorai
reprezentuojantys gabalai, už saulio lietuvių rV-ojo kultūros
kurių įtraukimą programon cho kongreso metu, buvo atidaryta
rų vadoves reikia tik pagirti. išeivijos dailės darbų paroda To
Koncertas užsibaigė didingu pa ronto Northern District bibliote
saulinės k l a s i k o s k ū r i n i u — kos galerijoje. Eksponuota apie
Beethoveno „Chorine fantazija", 70 dailės kūrinių, kuriuos pa
bet čia daugiau darbo buvo ne rodai pristatė 54 dailininkai,
kuriantys JAV, Kanadoje, Euro
chorui, o pianistams.
poje, Pietų Amerikoje, Australi
Tie pianistai — Vytas Bakšys ir joje.
Erdvioje ir šviesioje bibliotekos
Leokadija Paulauskaitė-Kanovigalerijoje
vyravo tapybos darbai,
čienė — sudarė antrąją koncerto
ašį. Bakšys, 1959 metais gimęs nemažai grafikos. Skulptūros,
pianistas, kompozitorius bei mu keramikos bei stiklo dirbinių, ku
zikos dėstytojas, šiuo m e t u gyve riuos eksponavo Ieva Pocienė,
nąs Stony Brook, New Yorke, ir Marytė Gaižutienė, Eleonora
ten siekiąs daktarato laipsnio, Marčiulionienė, Ramojus Mozomums j a u neblogai pažįstamas. O liauskas (nuotraukoje), buvo ne
Kanovičienė, baigusi Vilniaus bei daug.
Dailininkų amžius įvairavo nuo
Maskvos konservatorijas, septy
nerius metus Vilniaus konserva jau žinomų meno veteranų Vikto
torijoje dėsčiusi fortepijoną, prieš ro Petravičiaus, Antano ir Anas
ketverius metus atvykusi Kana- tazijos Tamošaičių, V i k t o r o
don ir dabar ten dėstanti fortepi Vizgirdos, Žibunto Mikšio iki jau
joną Karališkojoje muzikos kon niausių parodos dalyvių, kaip
servatorijoje, JAV-ėse dar negir Rasa Sutkutė, Snaigė Šileikienė,
dėta. Šiedu muzikai pilna to žo Edita Nazaraitė, David Luksha.
džio prasme profesionalai, kon
Savitai atrodė grupinė lietuvių

Vaizdą* ii „Daile*" '88" parodos Lietuvos kankinių šven
tovės - Anapilio Kalorijoje. Mississnu ga. Ontario, siu metų

sionalaus pianisto reprezentaci
niam koncertui. (Šiomis pastabo
mis neliečiu Gudauskienės puotinės vokalinės kūrybos, kuri, nors
taip pat konvencionali ir be ryš
kesnio lietuviško Kolorito, savo
svajinga melodika bei efektinga
ritmika visuomet pakelia širdies
plakimą.) O koncerte pagroti Klo
vos ir Bagdono gabalai — tik
malonus „nei šis, nei tas". Kodėl
tokie stiprūs pianistai nepasirin
ko veikalų, būdingesnių šiuolai
kinei lietuvių kūrybai, jau pasie
kusiai pasaulinį lygį? Ar jie prie
jų nepriėjo, ar gal pabijojo eilinių
klausytojų reakcijos? Bet kai mo
derni muzika (o net ir Čiurlionis)
atliekama specialistų taip, kaip
reikia (ir Bakšys su Kanovičienė
būtų tam pajėgūs) — net ir publi
kos priešiškumą naujai estetikai
galima nugalėti. T i k prisiminki
me prieš keletą metų Jaunimo

Torontu ..Volunges" choras su vadove Daliu Skrinskaite-Viskontiene (antroje eilėje, viduryje).

atestacija. Bakšys šį kūrinį, para
šytą fortepijonui ir orkestrui (su
choru), pritaikė dviems fortepijo
nams, beveik visą orkestro parti
ją atiduodamas Kanovičienei, o
sau pasilikdamas fortepijono par
tiją (ir dalį orkestrinės). Išdava —
mažų mažiausiai patenkinanti,
nors, žinoma, fortepijonas prie
geriausių norų negalėjo atstoti ^
viso o r k e s t r i n i o (styginių,
pučiamųjų bei mušamųjų) kolo
rito. Tad k a i kur trup .«tį nubluko
spalvinis kontrastas — ypač tose
vietose, k u r turėjo koncertantiškai sąveikauti fortepijonas
su orkestru. Dinamikos bei nuo
taikos (lyrizmas-dramatizmas)
kontrastai taipogi buvo veikiau
prislopinti nei išryškinti. Gal
viena kita pridėtinė repeticija
būtų leidusi šiaip jau girtinam
pianistų atsargumui pavirsti dar
didesniu jautrumu, subtilumu,

užsitikrinimu. Bet tada jų koncertavimas būtų buvęs tobulas, o
ne tik toks, koks jis buvo — labai
geras. Kiekvienu atveju, muzi
kantai sugavo Beethoveno dva
sios esmę. O kai antrojoje veikalo
dalyje prisijungė ir choras,
atlikėjai su ta dvasia kilo į dan
giškas aukštumas — iki kol pačioj
pabaigoj visą ansamblį užliejo
mistiškas rūkas, o gal kovos
gaisro dūmai, atklydę tartum iš
Maironio dainos ,,Kur lygūs
laukai" (nors lietuviški žodžiai
šiam kūriniui paimti iš Brazdžio
nio). Beethoveno veikalui, kaip ir
visam koncertui, įspūdingą foną
suteikė Vyto Čuplinsko sukurta,
raudonai-oranžine šviesa nu
plieksta dekoracija su Lietuvos
trispalve ir apskritu Vyčio skydu.
Gražu!
Galop, dar porą žodžių apie Cle(Nukelta į 3 psl.)

Nijolės Banienės, Marijos Strasevičiūtės piešiniai, atlikti spalvo
t a i s pieštukais, tušu. Marija
Ambrozaitienė parodė įdomų
alsavimo Viktoro Petravičiaus
fotokolažą, Otis Tamašauskas —
aliejinė grafika, su būdingu jam
spalvotą abstrakto litografiją, Al
dvasingumu, virpančia, šokinė
fredo Stanevičius — išraiškingų
jančia linija, su beribe fantazija,
formų šilkografijos lakštus. Tarp
puikiai išbalansuota pusiausvy
grafikos darbų dėmesį itin pa
ra, spalvine klausa.
t r a u k ė dideli Prano Gailiaus es
Gausi buvo ir grafikų plejada, tampai, sukurti poeto Kazio Braparodžiusi a u k š t ą t e c h n i n ę dūno eilėraščių motyvais, nau
grafikos kultūrą ir jos sunkiai dojant sudėtingą spausdinimo
aprėpiamą įvairovę. Nuo savo for techniką. Šiuose lakštuose daili
ma tradicinių, šiltų lino raižinių, ninkas taikliai dėlioja figūras ir
kuriuos rodė Magdalena Birutė šriftą bei atviras spalvas didelėje
Stankūnienė, Veronika Švabie- balto lapo erdvėje, išgaudamas
nė, Vytautas Ignas, iki preciziš- poetinės šviesos iliuziją, sudva
kiausių, švariai ir skoningai sintą nuotaiką.
išieškotų Giedrės Zumbakienės,
Parodoje dalyvavo taip pat keli
Rolando Poškos, Snaigės Šileikie menininkai, kurių kūrybą būtų
nės, Nijolės Palubinskienės, Jū sunku priskirti kuriai nors gru
ratės Bigelytės-Silverman. Žibun pei. Tai Donna Rhae Marder po
to Mikšio, Danguolės Stončiūtės- pierinių pirštinių kompozicijos —
Kuolienės raižinių metalo plokš originali meninė replika, su
tėse, neretai panaudojant taiklius švelnia humoro gaidele. Daili
spalvinius akcentus. Be estampų, ninkės Elenos Gaputytės insta
parodoje buvo rodomi piešiniai: liacija „Tylus liudytojas" — atvi
juodai balti, pilni įtampos, neri rame ore, a n t žemės ratu sudėlio
mo — Aleksandros Vilijos Eivai- tos degančios žvakelės. Insta
tės, Jurgio Janavičiaus darbai. liacija įamžinta į spalvotą nuo
Nuotaikingi, linksmi, koketuo trauką, kuri ir buvo rodoma žiū
jančių spalvų — Edmundo Arbo, rovams.

Bendras parodos vaizdas bylo
ja apie meninės minties gyvybin
gumą lietuvių išeivijos dailinin
kų kūryboje. Vargiai jų darbuose
atsektume tiesioginę lietuviškos
mokyklos įtaką, jeigu tokia lietu
viško meno mokykla iš viso šiuo
metu egzistuoja. Šių lietuvių dai
lininkų kūrybą jungia gal tik tos
pačios šaknys, suleistos tačiau į
skirtingas dirvas, kurios išaugino
tokius nepanašius savo forma ir
idėjomis žiedus. Nereikėtų už
miršti, jog dailės kalba yra be
galo universali, todėl tiesmukiško lietuviškumo apraiškų ieškoti
joje būtų netikslinga.
Šios įdomios parodos kuratorius
— čikagiškis fotomenininkas Al
gimantas Kezys, kuris savo nere
gėtu entuziazmu ir pasišventimu
menui paaukojo daug darbo, su
manumo ir energijos, ruošiant
lietuvių išeivių parodą Toronte,
kuri, beje, žada tapti tradicine,
rengiama kasmet. Parodai atmin
ti išleistas aukštos kokybės dai
lės kūrinių katalogas, su spalvo
tom ir juodai baltom reprodukci
jom bei dailininkų pasisakymais.
Ši paroda ir jos katalogas — gra
žus indėlis į lietuvių išeivijos kul
tūrinį gyvenimą.

centre įvykusį amerikiečių ,.Loop
Group" koncertą, klausytojus
traukte pritraukusį prie, berods.
Bajoro, Rekašiaus ir Aglinsko
avangardinių gabalų.) Jei rusų
„čaikovskininkų" paglemžtoje
Lietuvoje jau spėjo sunkiomis są
lygomis ir beveik partizaniškai
ne tik užsimegzti, bet ir pražysti
originalus, ryškių bruožų avan
gardas ir jam pritarianti publika,
tai ko mums, dvidešimtojo am
žiaus Vakarų laisvėje g> venantiems, pasilikti užsikonservavu
siems brežnevinio skonio stagna
cijoj? Tai kieti žodžiai, bet Bakšys
ir Kanovičienė. iš kurių reikia
laukti gero pavyzdžio, vien dėl
pademonstruotos „repertuarinės
politikos" jų pilnai nusipelnė.
Ar galima iš jų laukti gero pa
vyzdžio? O, taip. Tai. ką jiedu pa
rodė su Beethoveno „Chorine fan
tazija", buvo aiški jų potencialo

Išeivijos lietuvių „Dailė '88"

birželio 26 diena, Pasaulio lietuvių IV kultūros kongreso
metu.

išeivijos dailininkų paroda vieno
je salėje. Dailininkai, išblaškyti
po visą pasaulį, patyrę skirtin
giausių įtakų, dažnai baigę įvai
rias mokyklas užsieniuose, tačiau
visi — lietuviai. Dar įdomiau, kad
visas formų ir koncepcijų margu
mynas visgi nepaliko klegančio
paukščių turgaus įspūdžio. Dailės
kūrinių įvairovė su savo skirtin
gumais susiliejo į vieną meninę
šeimą, nė vienas eksponatas neiš
krito iš bendro konteksto.
Raiškiausias parodos akcentas
ir didžiausias savo apimtimi —
Ados Sutkuvienės tekstilės kū
rinys „SOS", pasižymintis at
virom dramatiškom spalvom, si
metriška kompozicija, humaniš
ka potekste. įdomiai atrodė dai
lininkės Daphne Fourier-Ruelle
Klimas tapyba aliejumi ant neiš
temptos drobės, dideliam formate
šaltu koloritu vaizduojanti
žmonių figūras. Akį patraukė mo
numentali Alfonso Dargio tapy
ba, išsiskirianti sodria spalvininkyste, formų nūdieniškumu.
Ekspresyvių formų ir atvires
nių spalvų kūrėjų grupei tiktų
Vidos Krištolaitytės, Jadvygos
Paukštienės, Prano Lapės. Anas
tazijos Tamošaitienės, Laimos Si
manavičiūtės, Eugenijaus Budrio,
Rasos Sutkutės darbai, skirtingi
savo vidiniu charakteriu, bet vie
ningi išraiškos stiprumu.
Prie ramesnio kolorito, nuosai
kesnių, išlaikytų tapybos formų
galima priskirti Vandos Balukienės, Antano Tamošaičio, Livijos
Lipaitės, Elenos Urbaitytės, Edi
tos Nazaraitės, Arvydo Algmino,
Albino Elskaus, George Račkaus,
Elenos Kepalaitės, Ilonos Peterienės ir Zitos Sodeikienės kūrinius,
kurių formos amplitudė svyruoja
nuo tradicinių, realistinių kompo
zicijų iki gryniausio abstrakto.
Gana originaliai atrodė Eu
genijaus Budrio tapybos darbas
„Crucifixion", atliktas sudėtinga
emalės technika, palyginus,
didelio formato, kuriame domi
nuoja vertikali, išraiškinga kom
pozicija, gražiai žaidžia šiltos ir
šaltos spalvos. Kupina gyvybingo

..Daile '88" — lietuviu dailininkų naujausiu kūrinių paroda,
išstatyta Skylight Gallery. Northern District Library,

Toronte, i.m. birželio 24-25 d. Pasaulio lietuvių IV kultūros
kongreso proga.

Šeštadienis, 1988 m. liepos men. 23 d.
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Knygą „Partizanų kovos Lietuvoje" sutinkant
(Atkelta iš 1 psl.)
suteršė tikrąjį laisvės kovotojo
vardą. Knygoje Partizanų kovos
Lietuvoje kaip tik ir stengiamasi
pateikti šio reiškinio priežastis
bei nušviesti, kaip buvo su juo
kovojama.
Paskutinis partizaninių kovų
laikotarpis tęsėsi nuo 1949 iki
1952 metų, kurį knygos autorius
pavadina „Jėgų išsekimu": „1949
m. pavasarį vėl pasikeitė parti
zanų taktika. Ne tik laisvės kovo
tojai, bet ir visos tautos jėgos pra
dėjo išsekti. Jei partizanų kovos
vyko penkerius metus, tai kraš
t a s gyveno nenormaliomis sąly
gomis beveik dešimtmetį. Daug
žmonių dar laukė pagalbos iš
Vakarų, bet ši viltis buvo labiau
s a n t ū r i negu anksčiau, mažiau
k a s tikėjo, kad išsivadavimo
valanda greit išmuš. Komunistų
valdžia vis labiau įsitvirtino. Pra
dėjo augti partijos ir komjaunimo
narių skaičius, o pirmoje 1949 m.
pusėje valdžia drakoniškomis
priemonėmis privertė ūkininkus
stoti į kolūkius ir dviejomis ma
sinių trėmimų bangomis parodė,
kad ji neketina atsisakyti smur
to ir teroro. (...) Tauta suprato, jog
prieš galingą vėją kartais reikia
pasilenkti, kad būtų išvengta
galutinio palaužimo" (p. 238).
Plačiai ir smulkiai išdėstomos
partizanų pastangos susivienyti,
nenuslepiant ir pagrindinių prie
žasčių, kodėl taip sunku buvo
„miško broliams" veikti ranka
rankon.
Daugiausia pesimizmo ir daug

Stratfordo

Dr. Kęstutis K. Girnius, knygos „Partizanų kovos Lietuvoje" autorius.

niūrių bei kraupių m i r t i e s
minučių perteikia dešimtasis
skyrius „Žudymai". Čia reiktų
pažymėti, jog statistinius duome
nis Kęstutis Girnius pateikia
labai atsargiai, nurodydamas,
kad sunku tiksliai apskaičiuoti,
kiek žmonių buvo partizanų
nužudyta. Per visą knygą eina
p a s t a b a , kad autoriui n ė r a
prieinami archyvai, kurie tebėra
saugumo ir KGB žinioje. Taip
pat nebuvo sudaromi sąrašai tiek
stojusiųjų į partizanus asmenų,
tiek nuo jų rankos žuvusiųjų,
lygiai kaip nežinoma, koks tiks
lus skaičius yra išvežtųjų į Sibirą.
Vis dėlto, pagal Dainavos parti
zanų pranešimą, komunistai iš

festivaly

Staigmenomis pertekęs
,Shrew" pastatymas
>v
ALFONSAS NAKAS
Man pirmasis šios vasaros
spektaklis Stratforde — William
Shakespeare'o „The Taming of
the Shrew". Lietuviškai jį pava
dinčiau „Pikčiurnos jaukinimu",
ne „tramdymu", kaip Lietuvoj
teatralai išsivertę. Pastatytą di
džiajame Festivalio teatre ma
čiau liepos 5 d. vakarą. Nepai
sant to, kad po Liepos ketvirtosios
dauguma amerikiečių išvažinėjo,
2260 vietų teatras buvo apypil
nis.
Mūsų spauda dar mirga Vil
n i a u s Jaunimo teatro gastrolių
Amerikoje įspūdžiais. Sensaciją
sukėlė tas patrakęs režisierius, iš
Čechovo „Dėdės Vanios" padaręs
„savo" veikalą. Stratforde pana
šūs dalykai vyksta jau gal tuziną
metų. Nuo tada, kai iš Anglijos
atsikraustė Robin Phillips. Bet

grįžkime prie „Shrew".
Sio pastatymo režisierius —
Richard Monette. Iki šiol jį paži
nojau kaip pagrindinių rolių
aktorių. Jis čia labai gerai vai
dino viską, įskaitant ir Romeo
„Romeo and Juliet" tragedijoj.
Tai ką gi jis — režisierius — iš
„Shrew" padarė?
„Shrew" yra vaidinimas vaidi
nime. Prologe užmigęs girtas
dažytojas Christopher Sly me
džiojančių didikų aprengiamas
turtuolio rūbais, pakirdęs įtiki
namas, jog turtuoliu jis visą
gyvenimą buvęs, ir jau kartu su
juo pasineriam į „Pikčiurnos jau
kinimo" spektaklį. Ilgoką prolo
gą režisierius labai sutrumpino,
bet tuoj sceną pripildė būriu sta
tistų: klounu, spalvingais rūbais
jaunuolių, kurie, neono lempoms
blykčiojant, r a k e t o m s spro
ginėjant, kėlė didžiausią triukš

Scena iŠ Šekspyro „The Taming oftbe Shrew" Sio* vsaaro*
pastatymo Stratford. Ontario, Kanadoje. Iš kairės: Keith
Oinicol (Grumio). Colm Feore (Petruchio), David Llovd-

vežė 100 tūkstančių žmonių.
Pasak Kęstučio
Girniaus,
skaičius gal šiek tiek perdėtas.
Jis mano, kad galėjo būti išvežta
apie 80 tūkstančių žmonių. Taip
pat manoma, kad nuo 1944 iki
1952 metų buvo suimta apie 20
tūkstančių žmonių, nepamirštant
ir t a i , k a d d a u g Lietuvos
gyventojų nuo enkavedisto
rankos žuvo vietoje.
Sunku įsivaizduoti, kiek laiko
autorius praleido prie diagramų
ir statistinių lentelių, kurios la
bai gražiai papildo knygos skyrių
apie to meto Lietuvos ekonominį
išsivystymą, o diagramos apie
partizanų apygardas ir rinktines
padeda s u s i d a r y t i tikslesnį

mą. Po jų kelių minučių siautė
jimo prasidėjo j a u šekspyriškas
veiksmas.
Sakau šekspyriškas. Bet veikė
jų apranga šiuolaikinė, prade
dant gal trečiuoju šio amžiaus de
šimtmečiu, baigiant šiandieni
niais „džinsais". Veikėjai ruko ci
garetes, kalbasi telefonais, foto
grafuoja. Lucentio su savo tarnu
Tranio scenon įvažiuoja raudonu
automobiliu (bene Fiat), tarnui,
žinoma, uniformuotam, šoferiaujant. Petruchio pirmą kartą pri
sistato ant motociklo, o jo tarnas
Biondello — ant dviračio (dargi
kažkodėl moteriško...). Kadangi
dramaturgas mini arklius, pirštis
Katherinai Petruchio su tarnu
scenon įjoja ant arklių (moto
ciklas ir dviratis apkrauti plasti
kinėm išpūstom arklių figūrom).
Petruchio uniforma — šiuolai
kinių motociklistų juodi rūbai.
Vienas batas juodas, su auliuku,
kitas, pusbatis, baltas. Dramatur
gas Katherinai leidžia sesutę
Biancą apkulti, bet režisieriaus
Katherina gerai apkulia (minkš
ta pagalve) ir tėvą Baptistą, o
Biancą dar gerokai pakankina.
Kaip? Pririša ją prie kėdės ir ima
maitoti jos mylimą pliušinį

vaizdą apie partizaninio judėjimo
mastą. Faktiškai pirmą kartą
matome bandymą objektyviai
skaičiais ir procentais apskaičiuo
ti šio laikotarpio aukų skaičių.
I š s k i r t i n ę vietą
knygoje
Partizanų kovos Lietuvoje užima
nuotraukos. Graudulį kelia min
tis, kad beveik visi tie vyrai,
kurie su tokiu dideliu ryžtu ir
drąsa žvelgia į mus, žuvo, tikė
damiesi savo mirtimi sugrąžinti
Tėvynei prarastąją laisvę. Dau
gelio iš jųjų net ir kapo vieta yra
nežinoma. Iš nuotraukų žvelgia
į m u s susikaupę paskutinio
Lietuvos partizanų sąskrydžio,
įvykusio 1949 metų žiemą Žemai
tijoje, dalyviai. Knygoje gana
daug rinktinių ir apygardų gru
pinių nuotraukų. Mums, jauni
mui, kuris tiktai iš pasakojimų
yra susipažinęs su partizanais,
yra jaudinančios minutės pama
tyti tuos žmones nors nuotrau
kose. Šia proga norėtųsi padėkoti
Kęstučiui Girniui už šią nuosta
bią mintį sudėti ir t u r i m a s
partizanų nuotraukas — juk ne
vienas Lietuvoje, paėmęs į ran
kas šią knygą, sugrįš vėl į tuos
laikus, kuomet negrįžtamai iš
namų išėjo tėvas, brolis, myli
masis... Taip pat noriu padrąsinti
v i s u s vykstančius į Lietuvą
nepabijoti vežti knygų, o ypač
tokių kaip Partizanų kovos Lie
tuvoje, Vandos DaugirdaitėsSruogienės Lietuvos istorija ir
kitų, ir ypač šiuo metu, kai tenai
reikia mūsų paramos — dvasinės
ir moralinės.

Vasara Amerikos Vidurio vakaruose.
Nuotrauka Stasio Žilevičiaus.
Iš Lietuvių fotografų išeivijoje 1987 m. parodos Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje.

Alejandro

Carrion

SA USRA
Staiga nuo laukų lūpų dingo šypsena.
Upės su kiekviena diena atplaukdavo vis
liesesnės
ir, nors ne pjūties metas, visi javai pagelto.
Atrodė, netolima diena, kai iš troškulio mirs
versmės.

meškutį. Išlupa vieną (meškučio)
rankytę ir meta po klykiančios
seselės kėde. Išlupa antrą ir teš
kia spiegiančiai po kojų. Tik
scenon atėjęs tėvas išgelbsti
draskomą žaislo kūnelį ir išva
duoja pririštąją Biancą. Su žibu
riu nerasi Šekspyro tekste Pet
ruchio ilgos maldos prieš valgį,
badaujančiai Katherinai priešais
kepsnį beveik alpstant, o ta
„malda", į kurią įsijungia ir visi
tarnai, publiką juokina iki ašarų.
Muzikos ištisa šiuolaikine miš
rainė, vis kaip nors pritaikant
prie veiksmo. įsidėmėjau momen
tą: vienam iš trijų Biancos gar
bintojų ją balkone aistringai bu
čiuojant, užgrojo ir uždainavo
„Chances are..." Tai tik dalis
režisieriaus išmonių. Užteks. Be
je, dramaturgas nedavė epilogo.
Kituose „Shrew" pastatymuose jo
pasigesdavom. Čia režisierius
sukūrė trumpą, begarsį, bet labai
gerą epilogą. Po p a s k u t i n i o
užtemdymo scenai n u š v i t u s ,
Christopher Sly atsikėlė, pasi
rąžė, pratrynė akis ir dairy
damasis lėtai sceną apleido.

Paukščiai liovėsi čiulbėti,
būriavosi į beviltiškąją
emigraciją
į šalis, kur žydės gėlės ir vandens bus apsčiai.
Visų akyse degė šiltinės karštis.
Niekas nebeprisiminė, kaip atrodė lietus,
ir rodėsi, kad visos širdys buvo
apdulkėjusios.
Vyrų rankos kraujavo
žaizdomis,
bekasant žemą.
Nuovargis aptemdė jų akis.
Vandens jau nebebuvo galima niekur rasti.
Ir perdžiūvusi žemė suskeldėjo.
Atėjo sausra!
Pirmiausia numirs
augmenija,
kurioje gėlėms nebebuvo vietos.
Vėliau atėjo eilė gyvuliams.
Po to žmonėm, suskilusiom
lūpom
ir žvilgsnyje išplitusiu
skausmu.
Jų lūpose paliks užgniaužtas
riksmas,
kuris buvo gyvybė:
Norime vandens!
Vandens!
Vandens!

Kalbant apie aktorius, tai Pet
ruchio vaidinęs Colm Feore ne
buvo tuo didžiuoju. J a m trūko
valingumo balse bei judesiuose.
S u n k u tikėti, kad jis Kathe
r i n a sutramdo ir prisijaukina.
Vaidyba jį toli pralenkė labai
natūralus ir kartu nepaprastai
juokingas Keith Dinicol, atlikęs
jo tarno Grumio vaidmenį. Bet
buvo pora vyrų ir už šį geresnių.
Tai Henry Czerny. kuris vaidino
Lucentio, ir Geraint Wyn Davies — Hortensio. Šiedu univer
salus aktoriai — tikras žiūrovų
džiaugsmas. Nepaprastai puikiai
vaidmenis atliko abi pagrindinės
moterys: Katherina vaidinusi
Goldie Semple ir Biancą — Kim
Horsman. Pirmosios vaidmuo
ypač sunkus, iš užsispyrėlės pik
čiurnos per pora valandų trans
formuotis į meilią vyro patele. Ji
savo persikeitimu (perestroika,
ha!) mus visiškai patenkino.
Biancą, tėvo lepūnėlė, su vyrais
koketė, liko vienoda iki galo, bet
tikrai smagu buvo Kim Horsman
vaidybą sekti ir kartu su jos gar
bintojais ją pamilti.
Pagyrimo verti visi didieji reži
sieriaus talkininkai: dailininkė
Debra Hanson, muzikas Louis
Kvans (tarnas). Juan Chioran (tarnas), Goldie Semple
Applebaum,
šviesų projektuotoja
(Katherina).
Nuotrauka Michael Cooper Loulse Guinard ir ypač choreo*

Tuo gi tarpu visa sudžiūvo:
netgi ir širdys.
Moterys
veltui ieškojo meilės

Ne stovėti,
o kilti
(Atkelta iš 2 psl t
velando ir Toronto chorus. Tai
visiškai jaunutėliai ansambliai.
Dievo Motinos parapijos choras
įsisteigė tik 1982 metais, o „Vo
lungė" tapo mišriu choru 1980
metais, kai prie 1975 metais įsi
kūrusio merginų okteto prisidėjo
devyni vyrai. Šiuo metu Clevelando choras turi 28 narius, o
Toronto — 40 su viršum. Kad jie
grafas John Broome. veiksmus
perpynęs įdomiais pokyliniais bei
kitokiais šokiais.
Mano bičiuliai teatro mėgėjai
pasakojo, kad šis pastatymas
laikomas vienu iš sezono ge
riausių, išgirtas kanadietiškos
spaudos dramos kritikų. Patiko
jis ir man, nors. kitu nematęs, dar
nežinau, į kurią vietą jį sau pa
statysiu. Šiaip ar taip, Stratfordo
festivalio lankytojams siūlau jo
nepraleisti. Repertuare ..The
Taming of the Shrew" liks iki
sezono galo. iki spalio 29 dienos

kieno nors
žvilgsnyje.
Vaikai
veltui ieškojo trupučio
vandens,
kad pasidarytų
balelę, kurioje galėtu žaisti.
Pirmutinis
iš troškulio mirė
džiaugsmas.
.
Tokia turėjo būti žemė
tuo baisiu metu, prieš gimstant
meilei.
Visos būtybės ilgėjosi tuščio ąsočio,
ir nieko nebuvo malonesnio, kaip galvoti
apie keletą vandens lašų pavilgyti
lūpom.
Perdėm visur
gulėjo milijonai mirusių
peteliškių.
Skaudėjo
akis
nuo tokio padangės
mėlio.
nuo tokios saulės aukso,
nuo tokio akmenų
žėrėjimo.
Paskutinieji paukščiai jau buvo išskride.
ir niekas nebemokėjo
dainuoti.
Kiekvieną

rytą gimdavo

viltis

pamatyti
debesį,
ir už stiklą vandens buvo siūloma gyvybė.
Išdegusiom akim mirė žmonės
su lūpose užčiauptu
riksmu:
Norime
vandens!
Vandens!
Vandens!
Tai buvo sausra!
Vertė P O V I L A S GAUČYS.

A l e j a n d r o C a r r i o n (g. 1915) — Ekvadoro poetas,
rašytojas ir kritikas. J o poezija gilinasi i meile? ir mir
t i e s t e m a s ir joje vyrauja nusivylimas.
P. G.

per tokį trumpą laiką išaugo tiek
skaičiumi, tiek kokybe, turbūt
didžia dalimi paaiškintina jų
vadovių sugebėjimu b u r t i ir
mužikiškai auklėti žmones. Todėl
prieš Ritą Kliorienę ir Dalią
Viskontienę lenkiame galvas.
„Volungė", beje, j a u spėjo išleisti
dvi plokšteles ir 1986 metais lai
mėjo Kanados radijo (Canadian
Broadcasting Corporation) kon
kursą etninių chorų šakoje. O pa
lyginus pirmąją, 1985 metais pa
sirodžiusią plokštelę su čia aptar
tu šios vasaros koncertu, nega
lima n e p a s t e b ė t i p a d a r y t o s
didelės pažangos. Jei „Volungė",
o taip pat ir Dievo Motinos
parapijos choras, ta pačia kreive
vystysis ir toliau, tai galima tikė
t i s juos p a s i d a r y s i a n t pilno
profesinio lygio k o l e k t y v a i s ,
vertais atstovauti
lietuvių
kultūrai kad ir reikliausiomis
aplinkybėmis. K a d tas tikslas
būtų pasiektas — t.y.. kad šiedu
chorai iš mėgėjų klasės, kurioje
jie jau dabar užima pirmaujančią
vietą, tikrai išeitų į pasaulinę
profesinę klasę — reikia toliau
neatlaidžiai ugdyti choristų ir
vokalinį, ir ypač interpretacinį
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pajėgumą, jį k r e i p i a n t vis
didesnio lankstumo ir laisvumo
linkme. O tam pasiekti savo
ruožtu viena sąlyga yra ta. kad
kuo daugiau choristu, šalia tiesio
ginio darbo chore, priedo ryžtųsi
imti privačias balso lavinimo
pamokas.
Šiedu chorai yra jauni dar ir ki
ta prasme, būtent savo individua
lių narių amžiumi. Kai Toronto
koncerte jungtinis choras įžengė
scenon, per publiką persirito
džiaugsmingo nusistebėjimo ban
ga, neišvydus beveik nė vieno
senesnio veido! Koks kontrastas
kitiems mūsų kolektyvams... Ne
bijokime pasakyti: senatvė verta
pagarbos, tačiau jaunatve —
teikia vilties! O Clevelando
parapiečiai ir Toronto volungiečiai kupini tos jaunatves...
Dabar laukiame ir vienu, ir ki
tų Chicagoje. Ir laukiame dar
kartą pasirodant Vyto Bakšio bei
pirmąsyk Leokadijos Kanovičienės — su, pavyzdžiui. Jakubeno,
Bacevičiaus. Kačinsko. Gaidelio.
Švedo, Lapinsko. Bajoro, Kutavi
čiaus. Balakausko. Barkausko ar
Martinaičio kūriniais. J a u tam
seniai pribrendo laikas.

(
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Ar atsimeni?
Luebecko Lietuvių gimnazijos mokiniai ir mokytojai
susitinka po keturiasdešimt metų
NIJOLĖ JANKUTĖ
Veidai, veidai, veidai. Ir šyp
sančios akys, ir klausiančios
lūpos: ar atsimeni? Ar pažįsti
mane? Spėk, kas aš?
Sunku pasakyt mokslo drau
gui, kad nebeprisimeni jo vardo, ir
mokslo draugei, kad jos iš viso
neprisimeni... Štai, ką padarė 40
metų! Stovime vieni prieš kitus,
stengdamiesi kuo greičiausiai
įmint veidų ir vardų mįslę.
Tu — Vytas? Ne — Antanas. Tu
— Romas? O tu — Nijolė? Tu lan
kei penktąją klasę? Ne —
septintąją. Vaje, tai būsi Ieva! O
ten P r a n a s ir Stela, Vanda ir
Gražina... O tu Algis, pažinau iš
karto! Ar atsimeni, ar atsimeni?
Ir pradedam atsiminti. Sklai
dosi 40 metų migla. Pražilę ir
praretę plaukai vėl ima garbiniuotis, raukšlelės paakiuose
dingsta, figūros plonėja ir grakštėja. veidai šviesėja... Išglaistyti
kostiumai ir vakarinės suknios
pavirsta į UNRRos švarkelius ir
BALFo sijonus... Sugrįžtame visi
į karo audros apgriautą Luebec
ko miestą, ilgus šimtmečius
vadintą Baltijos karaliene. Čia
lenkti tiltai, žali kanalai ir XV a.
Holsteino vartai. Čia prasidėjo
Hanzos miestų istorija ir sužydėjo
nuostabioji šiaurės gotika: čia
įspūdingoje XIII a. rotušėje sau
gomi DLK Gedimino laiškai
pirkliams ir amatininkams. Čia
po Antrojo pasaulinio karo, vos
keli kilometrai už miesto, tvylojo
orveliškasis sutemų pasaulis —
rusų zona... Ir čia 1945 metais
Meesen kareivinėse, pirmojo
direktoriaus, Martyno Gelžinio
iniciatyva įsteigtoj gimnazijoj,
mes buvome jauni...
Nieko nėra lengviau, kaip prisi
mint jaunystę. O mūsų jaunystė
buvo ypatinga, todėl verta prisi
minimo. Antrasis karas m u s
paženklino ne tik praradimo, bet
ir išlikimo-išsilaikymo ženklu.
Buvome tada, kaip žolės šali
gatvio plyšiuose, kaip pienės
želiančios griuvėsiuose, žydinčios
ir kvepiančios, skubančios gyven
ti! Prie to gyvenimo priklausė
mokslas. Vienintelė būtina
realybo, padėjusi išlaikyt pu
siausvyrą ir viltį tose sujauktose
pokario dienose. Mokytojai mus
mokė, jdėdami daug širdies ir en
tuziazmo, o mes mokėmės tai su
didesniu , tai su mažesniu noru.

Po 40 metų! Buvęs Luebecko Lietuvių gimnazijos direktorius Martynas Gelžinis
(kairėje) ir jo mokinys Alg. Žemaitaitis liepos 2 dieną Hamiltone.

Tačiau niūrios kareivinės greit sesė Veteikienė. Kaip gaila, nėra
įgavo tikros gimnazijos aurą: su jų šįvakar su mumis. Vienus
visomis jaunystės pokštų, flirto, pririšo prie namų senatvė ar
širdies skausmų, juokų ir rūpes dideli atstumai. K i t u s — jau
čių spalvomis.
išsivedė mirtis.
Plačiai atsiveria prisiminimų
Luebecko gimnazijos mokytojus
durys. Pro jas įžengia ir tie, kurie šįvakar atstovauja direktorius
šį susitikimo vakarą čia negalėjo Martynas Gelžinis, nežiūrint
būti, ir tie, kuriuos besusitiksim aštuntos dešimties, dar vis eiklus,
tik Anapus. Su atminimais grįžta guvus, geros atminties ir tvirto
mokytojai:
balso, ir mokytoja Šeštokienė,
Štai lotynistas dr. Sakalauskas, nei veidu, nei linksma šypsena
gimnazijos ..arbiter elegantia- nesiskirianti nuo mūsų — jos
rum", visad su „varliuke" pa mokinių. „Pradėjau mokytojaut
kaklėj ir nuostabiais pasako labai jauna", aiškina ji, kai pasi
jimais lūpose apie savo konsula- džiaugiam jos gražia išvaizda,
rinę tarnybą Maskvoje Lietuvos „kai kurie m a n o mokiniai tada
nepriklausomybės metais.
buvo už mane vyresni..."
Štai žilutėlė mokytoja BistraNors Meesen kareivinėse gyve
mienė. Tik per ją išemigravom. nant daug ko trūko, bet tai, ką
angliškai p a s k a i t y d a m i , pa mes turėjom, buvo geriausia: jau
rašydami ir net šiek tiek „speak- nystė, draugystė, mokslas, geri
ing English", o kita baltaplaukė
ir labai griežta mokytoja Krygerienė suvedė mus ilgalaikėn
pažintin su vokiečių literatūra.
Š t a i ir g e r a š i r d i s ž e m a i t i s ,
kapelionas Domininkas Kenstavičius. antrasis direktorius P.
Gaurys. mokytojai Ancevičius,
Septynioliktoji Lietuvių foto
Lymantas. Valakas... O kur dar
grafų
išeivijoje paroda ir konkur
mieli prisiminti skautininkai
Venclauskas ir Pauža, skautiška sas vyks šių metų spalio 21-30 d.
idėja ne vieną mūsų sužavėjusi Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, Chicagoje. Šių metų pa
rodoje, kaip ir pernykštėje, bus
dvi temos: viena laisva — gam
tos, kelionių, žmonių, architektū
ros ir panašių objektų vaizdai, o
kita — rengėjų parinkta. Ši antro
ji tema yra „Miestas". Norintys
dalyvauti parodos konkurse yra
kviečiami šią temą pagvildenti
savo darbuose. Tik „Miesto" nuo
traukos dalyvauja konkurse ir
bus premijuojamos. Laisva tema
atsiųstos nuotraukos dalyvauja
parodoje, bet ne konkurse. Profe
sionalai ir mėgėjai fotografai
dalyvauja konkurse lygiomis tei
sėmis. Šioje parodoje abi foto
grafijų r ū š y s (spalvotos ir
nespalvotos) bus traktuojamos
vienodai.

mokytojai ir net du leidinėliai,
kurių puslapiuose ne vienas
mūsų išbandėm savo „kūrybi
nes" jėgas. Tai buvo Akiračiai
(Neperiodinis meno ir literatūros
leidinys. Leidžia ir redaguoja
L u e b e c k ' o gimnazijos m e n o
mėgėjų ratelis) ir Yla (Leidžia
Luebeck'o Lietuvių gimnazijos
mokiniai. Redaguoja „Trylik
tieji").
V e l t u i girtųsi č i k a g i š k i s
mėnraštis savo įmantriu vardu —
mūsų Akiračiai buvo pirmieji! Ir
štai, kaip skambėjo jų pirmas ve
damasis: „... mes kuklūs ir be
didelių pretenzijų, nes mes dar
jauni... mes nepretenduojame į
Parnaso viršūnes, nekylame į
visuomenės mokytojų eiles ar
daug žadančius kūrėjus..."
Reikia džiaugtis, kad ši jau
n a t v i š k a i kukli p r a n a š y s t ė
neišsipildė. Iš tų, kurie prirašė
tuos pilkus puslapius prieš 40
metų, ne vienas kaip tik tapo
kūrėju ar visuomenės mokytoju.
Šiandien mes, liubekiškiai, di
džiuojamės dramaturgu Kostu
Ostrausku, prof. dr. Bronium
Vaškeliu ir kompozitorium Jonu
Švedu, deja, jau išėjusiu, bet daug
gražios muzikos mums palikusiu.
Ar atsimeni? Ar atsimeni?
Skamba klausimai kartu su
mūsų jaunystės valsais ir tango,,
o mažytės, pageltusios tų laikų
nuotraukėlės eina iš rankų į
r a n k a s . Mes šypsomės savo
vaikiškiems veidams, savo jau
niems mokytojams (kurie tada
atrodė tokie seni!) ir atsimenam
tik gražiausias dienas ir valan
das.
Skurdžiais ir chaotiškais poka
rio metais turėjome tokių dienų
dėka ir tų, į begalinius tolius
n u t o l u s i ų Akiračių,
ir j a u 
natviškais pokštais duriančios
Ylos ir dėka Baltijos miglose,
Luebecko kanaluose nuskendu
sios mūsų gimnazijos. Ten visi
mes buvome jauni ir gražūs, pilni
entuziazmo. O dabar, po 40 metų,
mūsų gretos jau praretę, kaip
sako poetas Aistis, ir pasikeitę
mūsų veidai, tik širdis viena...
pasiliko jauna. Ar ne ji, ilgesio
pilna, suvedė mus į Kanados Ha
miltoną, šių metų liepos 2 dieną
atnaujint pažintis, draugystes ir
atsiminti?

Šiemetinė Lietuvių fotografų
paroda ir konkursas

Parodos taisyklės

Hanzos miestas Luebeckas Vakarų Vokietijoje. Centre rratomą viena is mies
to siaurės gotikos stiliaus bažnyčių — Marienkirohe.

MENAS,

1. Kiekvienas dalyvis gali
pateikti ne daugiau kaip šešias
nuotraukas.
2. Nuotraukos gali būti bet
kokio dydžio (pageidaujama di
desnės), tačiau jos t u r i būti
primontuotos prie storo kartono,
nemažesnio kaip 1 1 " x 14".
Neprimontuotos nuotraukos ne
bus priimamos.
3. Kitoje pusėje nuotraukos (ant
kartono) turi būti užrašyta daly
vio vardas, pavardė, adresas, tele
fonas ir nuotraukos pavadinmas.
4. Eksponatai, siunčiami paštu,
turi būti taip supakuoti, kad
pakavimo dėžes būtų galima vėl
pavartoti, po parodos grąžinant

nuotraukas dalyviui. Prie dalyvio
mokesčio pridėti ir reikiamą
sumą persiuntimui.
5. Dalyvio mokestis yra $5,
mokamas pristatant darbus.
6. Nuotraukas reikia pristatyti
iki 1988 m. spalio 15 d.
Kur pristatyti e k s p o n a t u s
Parodai eksponatus reikia at
siųsti arba atvežti vienu iš šių
dviejų adresų:
Budrys Lithuanian Photo
Library
2345 West 56th Place
Chicago, IL 60636
U.S.A.
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Dalis buvusių Luebecko Lietuvių gimnazijos mokinių keturiasdešimtmečio suvažiavime 1988 m. liepos
mėn. 2 d. Hamilton, Ontario, Kanadoje.

Vakaronė, skirta
Emilijai Platerytei
Liepos 1 dieną Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje Dalia
Kučėnienė skaitė paskaitą apie
Emiliją Platerytę. Paskaita buvo
skaitoma puikioje muziejaus
Gintaro salėje. Susirinko apie 100
žmonių.
Vakaronę atidarė muziejaus di
rektorius, dailininkas Valentinas
Ramonis. Po to dr. Dovydas
Fainhauzas, šaltinių ir tyrimų
skyriaus vedėjas, trumpai papa
sakojo apie istorinį moterų
vaidmenį kovoje dėl Lietuvos
laisvės.
Dalia Kučėnienė savo įdomioje
paskaitoje nušvietė romantizmo
laikus V a k a r ų Europoje. J i
paskyrė daug dėmesio lietuvių ir
lenkų romantizmui Lietuvoje,
Vilniaus universiteto veiklai,
Adomui Mickevičiui ir kitiems
Lietuvos poetams-romantikams.
Dalia Kučėnienė papasakojo,
kaip romantizmo įtakoje forma
vosi Emilijos Platerytės emocijos
ir maištingos nuotaikos prieš ca
rinės Rusijos priespaudą. Ji iš
ryškino svarbesnius Emilijos
gyvenimo momentus, jos daly
vavimą 1831 metų sukilime Lie
tuvoje, jos didvyriškus žygius.
Paskaitininke pabrėžė, kad
Emilija Platerytė tapo Europos

išsivaduojamųjų judėjimų sim
boliu. Jai skyrė savo eiles įvairių
tautų poetai. Dalia Kučėnienė
padeklamavo vokiškus, prancū
ziškus, itališkus eilėraščius apie
Emiliją Platerytę, o taip pat
Adomo Mickevičiaus eilėraščio
„Pulkininko mirtis" vertimą į
lietuvių kalbą.

Chicagos teatruose
M u z i k i n ė komedija
New Tuners teatro grupė, kuri
siekia
sudaryti
daugiau
galimybių pasireikšti vietiniams
talentams, naujai suremontuo
tame Theatre Building, 1225
West Belmont, stato komediją „A
Change in the Heir", sukurtą
pagal viduramžišką siužetą.
Vaizduojamos šeimos, kurios
susirūpinusios sosto paveldėjimu.
Kadangi šeima, siekianti pa
veldėjimo, turi mergaitę, o pa
veldėtojas tegali būti vyriškos
giminės, tai ta mergaitė augi
nama kaip berniukas, o kita
šeima panašiais sumetimais savo
berniuką augina kaip mergaitę.
Bet juodu susiuosto, išsivysto
romanėlis ir taip susidaro įvairių
komiškų situacijų.

Tekstą sukūręs George H. Gorham, kuris savo gyvenime jau yra
parašęs gal net šimtus naujų
Dalia Kučėnienė
skriptų (taip skelbiama progra
moje). Jam talkino Dantei C.
Programos metu buvo rodomos Sticco, ypač su dainų tekstais, o
įdomios skaidrės apie Emiliją labiausiai — su muzika. Sticco
Platerytę. Po vakaronės buvo savo kūryba yra atkreipęs dėme
vaišės. Reikia pasveikinti Bal sį Jeff premijas teikiančios komi
zeko Lietuvių kultūros muziejaus sijos ir yra atlikęs kai kuriuos De
iniciatyvą, ruošiant šią, o taip pat Paul universiteto muzikinius
ir kitas vakarones, kurios vyko užsakymus. Muzikinę palydą
pastaraisiais metais kiekvieno šiam pastatymui sudaro šešetas
mėnesio paskutinį penktadienį.
muzikantų su sintesaizeriu arba
P . E. birbynėmis.
Aktoriai su plčioiu profesiniu
patyrimu, dalyvavę daugelio
teatrų pastatymuose. Jennifer
Neės studijas ėjusi Oklahomos
u n i v e r s i t e t e . Lengvo baleto
5. Nepremijuotų kūrinių auto n u m e r i u s šiam p a s t a t y m u i
rių vokeliai nebus atidaryti; auto paruošė Scott Sandoe. Režisierius
riams prašant, rankraščiai bus Stephen B. Scott yra pastatymus
grąžinti jų nurodytais adresais.
organizavęs net ir tokiuose
6. Premijos dydis — 500 dolerių. pirmaujančiuose Chicagos teat
Šių metų konkurso mecenatė yra ruose, kaip Goodman, Victory
Monika Lembertienė, gyvenanti Gardens. Jis yra buvęs patarėjas
Kalifornijoje.
Tarptautiniame teatro festivalyje
LRD v a l d y b a Chicagoje, buvęs įtrauktas į dar
bus Chicagos menų įstaigoje ir Il
linois menų taryboje.

Aloyzo Barono vardo
metinis novelės konkursas
Lietuvių rašytojų draugija tęsia
tradicinį Aloyzo Barono novelės
konkursą ir 1988 metais. Kon
kurso taisyklės:
1. Novelės temą autoriai pasi
renka laisvai, tik pageidaujamas
lietuviškas turinys ir personažai.
2. Novelės ilgis neturėtų būti
daugiau kaip 20-25 mašinėle ra
šytų puslapių.
3. Rankraščiai pasirašomi sla
pyvardžiu; tame pačiame voke
turi būti vokelis, pasirašytas tuo
pačiu slapyvardžiu, o jo viduje
autoriaus pavardė, adresas, tele
fonas.
4. Rankraščius siųsti jury komi
sijos pirmininkui Petrui Melni
kui - 22238 Brian, Taylor, MI
48180. Kiti jury komisijos nariai:
Algirdas Landsbergis ir Leonas
Lėtas. Paskutinė išsiuntimo data
— 1988 m. rugpjūčio mėn. 31 d.
(pašto antspaudas).

Elenos Ciplijauskienės
stipendijų fondas
prie LKM akademijos

Chicagos spauda palankiai šį
pastatymą įvertino. Pažymėtina,
jog karščiuose Chicagoje pasi
taiko ir taip. kad publikai net jau
Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė įsigijus ir bilietus, prieš pat vai
savo motinos a.a. Elenos Cipli dinimą praneša, kad nebegali
jauskienės atminimui įsteigė sti atvėsinti salės, ir tą dieną spek
pendijų fondą. Stipendija yra taklis neįvyks...
kasmetinė — 1,500 dolerių — ski
Juoz. P r .
riama studentui ar studentei,
ruošiantiems daktaratą iš Lie katalikų mokslo akademijos cen
tuvos istorijos. Suinteresuoti stu tro valdybą, Piazza della Pilotta
dentai prašomi kreiptis į Lietuvių 4, 00187 Roma. Italija.

arba
Stasys Žilevičius
7149 South Spaulding Avenue
Chicago, IL 60629
U.S.A.
Iš prisiųstų nuotraukų komisija
atrinks tinkamas parodai. Premijuotinus darbus išrinks parodoje
atsilankiusi publika per visą pa
rodos laiką, balsuodami už jiems
įdomiausias ir geriausias „Mies
to" nuotraukas.
Premijų įteikimas bus lapkričio
4 dieną, penktadienį, 7:30 v.v.,
Jaunimo centro kavinėje. Pirmoji
premija — $150. Antroji premija
- $100. Trečioji premija - $50.
Visais parodą ir konkursą
liečiančiais klausimais galima
kreiptis į Budrio vardo Lietuvių
foto archyvą arba į parodos
rengėją Stasį Žilevičių, 7149
South Spaulding Avenue, Chi Detroito „Renesanso centras". 1987.
cago, IL 60629, telefonas: (312) Is ruošiamos septynioliktosios Lietuvių fotografų i*eivyoje
metinės parodos, kuri vyks siu meti) rudeni, nuo spalio
434-1357.

Nuotrauka Algimanto Kezio.
21 iki .10 dienos. Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre.
Chicagoje. Parodos konkurso tema - „Miestas".

