
rrf*Slals 
Šiame numery 
Į "Ateities" nueitą kelię žvelgiant. 
Dailininko K. Skleriaus gyvenimo ir 
kūrybos fragmentai ryšium 
su 100 metu gimimo sukaktim. 
Žmogus ir Dievas naujoje 
Antano Maceinos knygoje. 
Petro Vaičiūno eilėraštis 
Kajetonui Skleriui. 
Sauliaus Cibo fortepijono rečitalis. 
Nauji lituanistikos darbai. 
Kultūriniai pagrėbstai iš Anglijos. 
Du skirtingo gymio poetai. 
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Gyvenimo ir kūrybos fragmentai dailininko 

100 metu gimimo sukaktį minint 
i • 

ALFONSAS NAKAS 

ĮVADINĖS PASTABOS 

Enciklopedijose ir kituose leidi
niuose rašoma, kad Kajetonas Sklė-
rius-Šklėris gimė 1876 metų liepos 

Elenos Sklėrienės atsakymai į ma
no klausimus. Tiesa, šį straipsni 
ruošdamas, jaučiausi kiek nejaukiai, 
nes mano teoretinės žinios apie me-

oos. 
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senuoju kalendoriumi. Vadovaujan
tis dabartiniu kalendorium, jo gim
tadienis yra rugpiūčio 9. Bet ką gi 

i reiškia 13 dienų prieš šimtmetį? 
į Beveik nieko. Tai pastebiu tik dėl 
i biografinio tikslumo, kurio enciklo

pedijos jau nebepaiso. 
Antra vertus, kitų biogra

finių duomenų šiame straipsnyje 
neskelbsiu. Jų pasitaikys tik natū
raliai išplaukiančių iš dialogo. 
Man rūpi į Kajetoną Šklėrių pa
žiūrėti iš arčiau, platesniu, familia
resniu žvigsniu, ne enciklopediškai, 
ne oficialiai. 

Esu Kajetono Skleriaus jauniau
sios sesers Emilijos sūnus. Tokio 
rango giminaičių (dviejų jo sese
rų ir dviejų brolių vaikų) gyvi 
esame 16 ar 17: Lietuvoje — 9 ar 
10, Jungtinėse Amerikos Valstybė-

Idėjos, jei didžios, nemiršta gojo ir globojo, kliudė ugnies lie- se — 6 ir viena Kanadoje. Lietu-
kaip žmonės" (Maironis). "Atei- žuviai, ir juos ištiko mirtis. Jie, į voje dar tebegyvena jauniausias jo 
tį" pagimdė didžios idėjos ir per dar jauni, savo misiją atliko, pa- brolis Povilas, bebaigiąs 78-sius me-

, " ną baisiai skurdžios. Drąsinausi tik Zl. lai yra jo ŪKTOJI gimimo data , , . ., „ . 
tuo, kad spaudos pasikalbėjimuose 
man pavyksta pakiausri bent dalį 
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Kertine parašte 
! ,Ateities" nueitą kelią žvelgiant 
Žurnalo 65 metu sukakties proga 
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kavas ir kančias atvedė ją iki 
brandaus amžiaus. Tačiau jos 
brandumas ir šiandien neatsieja
mas nuo jos jaunystės. Ir žmo
gus, kol jo žvilgis nukreiptas į 
ateiti, kol į ją jis veržiasi visa 
savo dvasia, jis dar jaunas. 

"Ateitis" — neatskiriama lie
tuvio kataliko jaunuolio draugė. 
Ji ištikimai, nors pati sutikdama 
įvairių kliūčių, per visus savo ke
lionės metufl lankė mokyklų suo
luose sėdinčius jaunuolius, rū
pestingai žvelgiančius į savo atei
ti. ' 'Ateitis" sklaidė jų rūpesčių 
ūkanas, stiprindama jų veržlias 
nuotaikas, padėdama planuoti 
kiekvieno ateiti ir narplioti daž
nai surizgusias problemas. 

Gimusi 1911 m. "Draugijos" 
žurnalo globoj, ji buvo mielai 
moksleivių laukiama, skaitoma ir 
platinama. Tačiau kaip žmogaus 
gyvenimas nepraeina be sutriki
mų, taip ir jo sukurtos kultūri
nės, religinės bei kitos visuome
ninės institucijos neišvengia lū
žių. Be klestėjimo laikotarpių, 
jos patiria nykimą ar net visiš
ką išblėsimą. Juo žydėjimo lai
kas ilgesnis, tuo žmogaus dvasi
nei kultūrai atneša daugiau pa
laimos. Tad ne tik vandenynai 
turi potvynius ir atoslūgius, o 
taip pat net ir ištisos tautos, 

aukodami jaunas gyvybes už sa
vo idealus. 

Ugdydama visose srityse idea
listines asmenybes, remdama ir 
stiprindama jų įvairiausios kūry
bos debiutinius žingsnius, "Atei
tis" yra didžiai pasitarnavusi vi
sai lietuvių tautai, formuodama 
šviesų ir pozityvų jos inteligen
tijos nusiteikimą. 

"Ateitį" redagavo per dvide
šimt redaktorių, tarp kurių pir
masis prof. Pranas Dovydaitis ir 
šiuo metu redaguojąs kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Savo turiniu 
ji taikėsi prie aukštesniųjų mo
kyklų moksleivių ateitininkų 
dvasinio subrendimo. Laisvės 
metais vyresnieji turėjo "Židinį", 
o jaunesnieji "Ateities spindu
lius". Šiandieną "Ateitis" tarnau
ja visoms trims ateitininkų są
jungoms. Tad paskutiniajam re
daktoriui nėra lengva visų pa
tenkinti, kai kiekviena sąjunga; 
turi savo pageidavimus. ''Atei
tis" nėra vien religinės minties; 
žurnalas, bet apima visus ateiti- Į 
ninku principus. Katalikiškumas, 
būdamas visų principų centre, 
prie savęs glaudžia tautiškumą, 
šeimyniškumą, inteligentiškumą 
ir visuomeniškumą. Visiems 
šiems principams "Ateitis" išti
kimai tarnauja. Paskutiniaisiais 
matais ir ekumeninė dvasia joje 

Tai pil-
asmeny-

tus. Nežinau, ar kuris artimas gimi
naitis šimtmečio proga bus prakal
bintas Lietuvoje. Galimas daiktas, 
kad vienas - kitas ir pats parašys. 
Tik žinau, kad šioje Atlanto pusėje 
gyvenantieji, ką nors konkretesnio 
apie savo dėdę patys pasakyti ne

tinkamų klausimų. Drąsinausi ir 
tuo, kad apie K. Skleriaus gyvenimą 
bei jo kūrybą rmno pašnekovė su 
manim kalba ne kokia specifine me
nas menui kalba, o kasdieniniu, vi
siems suprantamu žodynu. 

Viliuosi, kad šis straipsnis prisi
dės prie kai kurių Kajetono Skle
riaus gyvenimo ir jo kūrybos deta
lių atskleidimo ir paryškinimo. 

K. SKLERIAUS TĖVIŠKĖ IR 
GIMINĖ 

Bandau atkurtį.yaiždus prieš ke
turias dešimtis metų... 

Jei "didžiuoju" Rokiškio - Utenos 
vieškeliu nusikratysi arti 10 kilo
metrų nuo Kamajų j pietus, vieš
kelis ims gyvate raitytis ir pasinersi 
į tarpukalnj. Dešinėje dunksos Ju-
donių piliakalnis. Smėlėtos kalvos, 
pušų ir eglių kvapas, kažkokia ne
žemiška ramybė! Piliakalni aplen- | Kajetonas Skierius-Sklėris (1876-1932). Nuotrauka daryta apie 1330 metie 
kus, vieškeliui išsitiesus, tuoj suksi j 
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dešinę, j vakarus. O jei nuo Svėda
sų, tai būsi nuvažiavęs penkis ar 
šešis kilometrus, pervažiavęs didelį 
spygliuočių mišką, vėl suksi j tą pa
tį keleli. Už kilometro privažiuosi , 

begalime, nes jis mirė prieš 44-rius į šiaurini Maleišių galą. Tai Juozo 
metus, kai buvome vieni kūdikiai, Tumo-Vaižganto tėviškė. Baisiai 
kiti vaikai, o mūsų ryšys su tėvynė
je likusiais artimiausiais cenzūrų 
tiek suvaržytas, kad beveik nebeeg
zistuoja. 

Tad kokiu būdu atsirado šis il
gas rašinys? Prieš pat važiuodamas 
Europon, 1972 m. pavasarį iš To
ronte gyvenančios pusseserės Jūra
tės Viruišienės gavau Kajetono Skle
riaus našlės Elenos adresą. Apsilan
kydamas pas ją buvo trumpas, bet 
užtat sekė nenutrūkstanti ketverių 
metų korespondencija. Svarbiausi 
šio straipsnio komponentai ir yra 
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jau nyki vieta, kai pro ją važi-
nėdavom tarp trisdešimtųjų ir ke
turiasdešimtųjų. J vienkiemius iš
mėtyta, vos kelios sodybos pačiuose 
Maleišiuose. Berods ^perdardėjęs per 
siaurą Maleišos tiltelį (bet nebesu 
tikras, ar šiuo vieškelėliu Maleišą 
kerti), greit atsidursi Kunigiškių 
kaimo šiauriniam gale. Nuo didžio
jo vieškelio tebusi nuvažiavęs apie 
du kilometrus, tad tarp Maleišių ir 
Kunigiškių tik apie kilometras. 
Abu kaimai, kaip ir Kamajų - Svė
dasų vieškelis, guli lygiagrečiai, iš 

šiaurės į pietus nutįsę. Tik Kunigis- nių dešimčių. Ciprijono žmona 
kiai, ir į vienkiemius išbėgę, dar bu-1 Barbora Girgždaitė — kamajiškė, iš 
vo daug didesni likusių kiemų skai- Mickūnų. Ji, spėju, dvejais ar tre-
čiumi, ir nuo pirmųjų trobesių i jais metais jaunesnė už Ciprijoną. 

I šiauriniame gale, iki paskutinių Jos mirties datos irgi nežinau, bet 
pietiniame, tur būt, buvo netoli ki-! veikiausiai apie 1920-sius metus, 
lometro. Gatvė siaura. Namai galu j Seneliams gimė 14 vaikų. Šešis 
į gatvę. Vis gyvenamas namas, kc-į išskynė, regis, per du kartu (mano 
liolikos metrų kiemas, klėtys lygia-!

 m o t įn o s pasakojimais) epidemijos, 
grečiai su gyvenamuoju, o nartai. užaugo aštuoni. Pagal amžių, eilė 

laipsnių kampu,; m a ž d a u g t o k i a : Teofilė ('Tapilja"), 

valstybės ir žemynai neišvengia 
to bangavimo. Ir mūsų dvasinė randa stipraus atgarsio 
tautos raida iki pat šių pasku-1 nutinę jauno kataliko 
tiniųjų dienų pergyvena daugiau be ugdąs žurnalas. Nebūtų su
dvasink) (ir fizinio) niokojimo j prantamas ateitininkas be "Atei-
laikotarpius, sąmoningai puola- = ties" ir "Ateitis" be ateitininko, 
mų jėgų iš šalies, negu klėstė- Ji yra šiandieną tokia, koks yra 
jimo. 
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Ir mūsų mieloji "Ateitis" nėra 
išvengusi toj ilgokoj kelionėj 
bangavimų. Ją kliudė dvi karo 
audros, kurios trumpam laikui 
privertė ją sustoti ir palaukti, 
kol persiris mirtį nešančios ug
nies bangos. Daug tų, kuriuos ji 
rengė gyvenimui ir ją pačią sau

jos skaitytojas, tačiau j i neatsi
sako ir mokytojos pareigų. 

"Ateities" nuopelnai katalikiš
kajai lietuvių tautai dideli. Ke
liais žodžiais tai neįmanoma nu
sakyti. Kas svarbu, kad žurnalo 
misija, atlikta pačioje tautoje yra 
daug didesnė, negu tremtyje ar 
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kiek atokiau nuo gatvės. Kiemo pu
sėje, priešais seklyčią — gėlių dar
želis. 

Kajetono tėviškės kiemas netoli 
šiaurinio Kunigiškių galo, bene 
trečias ar ketvirtas po dešinei (va
karinėje pusėje). Gyvenamas namas 
ir klėtys — seni pastatai, medimai, 
bene tašytų sienojų, 19 amžiaus 
antrosios pusės statybos. Namas 
dviejų galų, su "gonkais" per vi
durį, bylojo apie senelių prabangą. 
Abiem gatvės pusėm — klevai, lie
pos, gal ir ąžuolai. Rytinėje gatvės 

metų gyvenęs JAV karo veteranų 
prieglaudoje, Clevelando apylinkėse, 
mirė po antrojo pas. karo. Buvo ne
vedęs, 

Alfonsas, Lietuvos kariuomenės 
artilerijos pulkininkas, I art. pulko 
vadas, kartu ir gabus dailininkas bei 
meniškos fotografijos puoselėtojas, 
1941 m. pavasarį bolševikų išvež
tas su kitais aukštaisiais karinin
kais, dingo be žinios. Liko dvi duk
terys — viena dabar JAV, kita Ka
nadoje. 

Emilija, ištekėjusi už Jono Nako, 
gyveno ir ūkininkavo Rudžiuose, 
Kamajų valsčiuj. Pagimdė šešis 
vaikus, iš kurių penki užaugo. Vie
na duktė ir vienas sūnus liko Lie
tuvoje, viena duktė ir du sūnūs gy
vena JAV. 

Povilas, geodezininkas, auki-
tuosius mokslus Lietuvos stipendi
ja baigęs Vienoje, buvęs aukštas Že
mės ūkio rūmų pareigūnas, pir
muoju bolševikmečiu — žemės ūkio 
vicekomisaras, pokario metais i. ū. 
akademijos profesorius, dabar pen
sininkas, gyvena Kaune. Jis mokytis 
pradėjo, būdamas bene 23 metų. 
Komunistų simpatikas ir jų veikė
jas nuo ankstyvos jaunystės. Turi 
du ar tris vaikus. 

Šį skyrelį baigdamas pastebėsiu, 
kad seneliai Šklėriai, ypač Ciprijo-
"3 s, buvo nepaprastai religingi. 
Motina mums pasakodavo, kad jis 
būtų galėjęs išmokslinti visus vai
kus, bet to vengė, bijodamas, kad 
vaikai neužsikrėstų tais laikais Ru
sijos mokykloje, ypač universitetuo
se, įsigalėjusia laisvamanybe, bedie
vybe, liberalizmu. 

ELENOS SKLĖRIENĖS 
BIOGRAFINIAI BRUOŽAI 

Mano motina, būdama vargana 
ūkininkė, su savo mokytais broliais 
mažai bendravo. Tik Alfonsas, kar
tu augęs, nes vos dvejais metais 
vyresnis, Rudžiuose beveik kasmet 
lankydavosi, kartais su kuria dukra 
ir savaitę paatostogaudamas. Šil
čiausi giminystės ryšiai laikėsi tarp 
abiejų seserų. Abi buvo tik pra
džios mokyklos išsilavinimo, abi 
šiaip taip ūkininkavo, nes abi buvo 
gavę po "niekam tikusį" vyrą — po 
raštininką, sekretoriavusius savi
valdybėse bei kitose įstaigose ir lau
kų darbuose mažai tesugebėjusius. 
Tik pirmieji du Teofilės sūnūs bu
vo žymiai vyresni už Emilijos val
kus, tai ir pusbroliai turėjome šį tą 

Kajetonas, Feliksas, Vitaldas, Jurgis, 
Alfonsas, Emilija ir Povilas. Nesu 
visai tikras tik dėl Felikso ir Vital-
do eilės, kuris prieš kurį gimė pir
ma, bet visų kitų eilę gerai žinau. 

Teofilė su pirmuoju vyru (jo pa
vardę pamiršau) turėjo vieną duktė- J bendro, besimokydami artimose Ro-
terį Nataliją. Po pirmo pas. karo ji j kiškio gimnazijos klasėse. Teofilė 

buvo mano krikšto motina. O am
žiumi ją ir Emiliją, mano motiną. 

liko Rusijoje. Teofilės ir antrojo vy
ro Antano Matulionio užaugo pen
ki sūnūs: Robertas, Algirdas, Ėdu-j skyrė net 18 metų. Kai, bolševikams 
ardas, Alfonsas ir Petras. Jie visi Į ir su jais visiems pusbroliams 1941 
buvo komunistuojantys, bet visi hu- m. vasarą išbėgus, Matulionius Svė-
maniški ir idealistai. Pirmuoju bol- į dasuose įkalino, mano tėvai dėjo vi-

pusėje, retam vaismedžių sode — ševikmečiu jokių kriminalų nepa- į sas pastangas juos išlaisvinti. Sese-
klojimas ir daržinė, statyti jau po darė. Vis dėlto, jiems visiems pen- rį sušaudžius, mano motina daug 

kiems išbėgus į Sovietiją, 1941 me
tų vasarą Teofilė ir Antanas Ma-
tulioniai buvo sušaudyti. 

Feliksas šimtmečio pradžioje jau
nas emigravo į JAV. Daugelį metų 

kentėjo. 
Bet čia, netikėtai palietes jautrią 

stygą, jau nusukau į šalį. 
Taigi, tarp Kajetono ir mano mo

tinos, kai ji, jau ištekėjusi, ir po 
gyveno ir dirbo pramonėje, Cleve- į *>irmoŠ° Pas- ^ o laike padarytos 

kelerių metų "ekskurijos'* Rusi-

pirmojo pasaulinio karo, gal nepri
klausomybės pradžioje. Šklėrių 
laukai irgi į rytus, į Maleišių pu
sę. Galulaukėse smėlėtos kalvos, o 
per jų vidurį ar už jų —Malei
šių žemių ribos. 

Kunigiškiai — didelis ir senas' Iandc. Paskutinius keliolika metų 
kaimas. Apie jo kilme ir praeities di-j kaip pensininkas gyveno Floridoje, & *P*Wm° Rudžiuose, jokio ry-
dybę kalba pats vardas. Be abejo, i St. Petersburge. Ten mirė 1972 m., i š i o nebebuvo. Savaime suprantama: 
prieš šimtmečius jis turėjo būti j sulaukęs 88-rių. Paliko dvi dukteris. . skirtinga socialine padėtis ir dar 16 
Juodonių pilies globoje ir apsaugo- Vitaldas (deja, Vitaldas, ar Vitol- mcU* a m ž i a u s tar^s J ET-^™* * 
je. Gal nuo 19 a. vidurio kaime vei- j das, bet niekada nevadintas Vytau-I * 
kė mokykla. Ją baigė ir J. Tumas-; tu), susižavėjęs komunizmu, buvęs 
Vaižgantas, ir visi Šklėrių vaikai. Kapsuko šalininkas, bene 1919 ar 
net abi dukterys. 1920 metais pasitraukė į Rusiją ir 

Tie, kurie man galėtų papsakoti J™ dingo. Šeimos padėtis man nc-
apie prosenelius, jau visi iškeliavo, '• z in°nia-
o archyvų iš čia nepasieksi. Tad į Jurgis, kaip ir Feliksas, jaunas 
pradėkime nuo senelių. Cipri- j emigravo j JAV. Kaip JAV karys 
jonas Šklėrius galėjo būti gimęs apie i pirmojo pas. karo metu dalyvavo 

.3-S-ifB 
1845-1848 metus, nes kai 1928 ar Europos tronte, buvo sunkiai sužeis-

portretti (1914) ( 1 9 2 3 . 5 ^ njjjė, tai buvo arti almo- i tas ir pusiau paraližiuotas. Keliolika 

brolienę Eleną, Kajetono žmoną, 
mano motina vargu ar kada buvo 
mačiusi. 

Nebepasakosiu savo susitikimo sn 
Elena Sklėriene smulkmenų. Tik 
tiek, kad susitikome 1972 m. rug
piūčio 16 netoli Stuttgarto, Pietų 
Vokietijoje. Radau ją silpną, po ne
seniai pergyvento širdies priepuolio. 
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Nauja A. Maceinos knyga (3) 

Žmogus ir Dievas 
A. RUBHCAS 

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.) 

Antanas Maceina RELIGIJOS 
FILOSOFIJA Puraiojj dali*. Reli
gijos esmė — religijos Dievas. Iš
leido ^Krikščionis gyvenime'' 1976 
m. Įrašug pįešė dail. Telesforas Va
lius. Knyga 334 psl.. kietais virše
li**, karna o doi., gaunama 
"Drauge". :r 

Protas ir apreiškimai. 

Toliau savo knygoje Maoekia pri
eina prie Įdomaus klausimo, bū
tent, prie filosofijos ir apreiškimo 
santykio, ir pastebi, kad "fHosofijos 
susidūrimas su apreiškimu virto 
viena didžiųjų Vakaru mąstymo 
problemų" (69). nes "filosofija per
gyvena, apreiškimą kaip savotišką 
varžovą, kuris graso jai paneigti pa
tį jos buvimo pateisinimą, nes, ap
reiškimui tarus, kad tai ir tai I 
yra galutinė tiesa, bet k o b filoso
fijos : . . -^ , ; - o--r.A n^-c .^rdr.^i-.". ' 
Juk "jei tu tiki, tai kam iar Kk> 
šefuoji?" (71). 

Nurodydamas išeitį B šios dile
mos, autorius, sako, kad "savo są-
ranga apreiškimai yra dvisluoks-
a*s", būtent, kad "savo istorine ly
tinu jis yra žmogiškas'', o "savo kil
me jis yra dieviškas'' (73), ir kad 
tokiu būdų dieviškąją apreiškimo 
kilmę galima tikėti, bet k d M V 
giškąji jo pavidalą galima (ir 
reikia) pažinti. Todėl, sako Maeei-
na, (puikiai formuluodamas), " ap 
reiškime susitinka Dievas kaip šal
tinis ir žmogus kaip apipavidalinto
jas to, kas iš šio šaltinio yra ište
kėję" (73). 

Taigi ir religijos filosofija nesiga-
linėja su apreiškimu kaip dieviško
sios kilmės dalyku, nes dievišką kil
mę galima vien tikėti. Bet religijos 
filosofija tyrinėja apreiškimo turini 
ir jo žmogiškąjį pavidalą istorijoje, 
nes "filosofijos uždavinys yra pa
žinti" (74), sako autorius. Dieviš
kosios tiesos pažinimas ir yra gali
mas kaip tik dėl to, kad, "įėjusi is
torijon, dieviškoji tiesa prisiima lo
ginę mūsojo pažinimo sąrangą; ki-
faįp ji negalėtu būti nei paskelbta, 
JW suvokta" (73). 

Si Maceinos mintis yra labai ak
tuali šiandieninei telogojai bei sie
lovadinei praktikai, per mažai atsi
žvelgiančiai į loginę žmogiškojo pa
žinimo sąrangą. Juk jau yra gana 
pastebėta, kad tikintis žmogus nėra 
koks robotas, arba Bažnyčioje skel
biamas tikėjimo tiesas vien automa
tiškai registruojąs aparatas. Tikin
tis žmogus yra kartu ir mąstantis 
žmogus. Taigi tuo pačiu jis yra ir 
klausiantis žmogus, bandąs savąja 
loginio pažinimo sąranga suvokti 
tai, kas jam yra skelbiama. Todėi 
kur tikėjimo tiesų skelbėjai neveda 
dialogo su mąstančiu žmogumi, ten 
Jos gali nuaidėti per klausytojo 
galvas į tuščią erdve. 

Štai ir Maceina sako. kad "apreiš
kime glūdinčios idėjos religijos fi
losofijai yra svarbios ne viršmiu 
Dievo autoritetu, kaip teologijai, o 
vidiniu savo pajėgum*r\ Religijos 
filosofija "artinasi prie apreiškimo, 
vedama ne tikėjimo, bet žinojimo. 
ir elgiasi su jo idėjomis kaip sa vi
somis kitomis, kadangi net ir dieviš
kos kilmės atveju šios idėjos negali 
turėti kitokios gnoseologinės sąran
gos, kaip tik žmogiškąją" (77). 

Si pastaroji Maceinos kaip filoso
fo pastaba ir rodo, kad v M M 
Dievo autoritetas bei Dievo pagim
dytas tikėjimas (per malonę) žmo
guje stMftinks s a gnoseologine jo 
(pažinimo) sąranga ir su <Ua skai
tosi 

Tyla D i ^ n garbinime 

Kalbėdama? a r e reiigtįe* Dievo 
e« bir-ma V iri- 'skiriasi nuo visu 
kitu Mbgbtfu v«ksmy* tt&^J 
Maceina prici&a svarsryu tarimo ir 

sako. jog "tyla garbinime yra ženk
las, kad begalybę tarti ligi galo yra 
prieštaravimas pats savyje. Dėl šios 
priežasties tylą yra sudedamoji 
kiekvieno kulto kaip garbinamojo 
veiksmo dalis" (88). Cituodamas I 
HeilerĮ, autorius sako, kad "esama 
atitikmens tarp švento žodžio ir 

žodis baigiasi tyla, 
iai" O.-i.i.'i'j D i c . y a k i \ ..i i / d o į C 

r.jn.osii žodis". (89;. 
5x..:'.'.j.r.: ši.- M,-.̂ cir.-,-> kr. 

tą. -.tc-J'..^ m i i . t i i . _•; 
v.v"."o žodži'., ••<!::ik-'.'".,-r>. 
TT. ?..i\ r . . j : ; į o į ' j j e '.'.' ..Ii.'.':.t 

ko>'/ N ; ,;/.si<> U:orgijos 
r_ p ..:»..: jie 
Be". r..iUįi/S;o-

r. .J:;; 

vietos tylai 
k o n . t n d a . . -J. 

.-.c'., :*.-r 

kūrėjai 

Kertine parašte 
( A t k e l t a iš 1 psl.) 

• emigracijoje. Ir ji t en neprigesu-
9 iki pat šių drenų. U ž savo ide-

ia lus ten kank in ia i s mirė mū&ų 
j broliai. Už savo idea lus ten li-
: kusieji gyvi tebekovoja ir š iomis 
Stėnomis, Ž u r n a l a s savo kel ionė-

, je priklausė ne tik n u o b e n d r a -
I darbių, bet ir n u o redaktorių už-
; mojų: redaktor ius l i teratas ia-
• b iau kreipė dėmėsi I dailiąją kū-

, i Du K. Šklėrius U876-1932) (1931) 

; : r r i t 
į . n g j 

rja 

zin-.-«c!. 
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ii.il .••.c-rt-:„: p-rr:aidos. >pač VI:-
i:<;-.. pavirę.:.-. no;".-trūks'..ima - ka.r-
.o.i ^ b . i greitai ..r:.irau - žrxižiu 
grandine, nedu'jdančia laiko tikin-
'.. : , tm - . . . S*.:': *_ui 
yra užsiregistr<t\ es 

KAJETONAS SKLĖRIUS-ŠKLĖRIS 
(Atke i t a iš 1 p s i j 

Kt 
ausimis 

eis ta darosi. 
iios vadovai, ku-
i aukštai kelia 
•si b ū d a (•.aG.'-
Su»vKV'i«rtį- " iK.i l . -

i v A iūiDiia žo -

•ik Bažn; 
f.i šiaip ]s^ Ube 
r;. _-f._.ir;a;į meldim 
'dinų mąsty mą) . 
1 • -S;^N pamaldom 
esi..*; įjUM Oe i'.'K..o^ peii /ajkoi. 
I'.'.A-. a•-:•>: M .cein ... garb.:i..rn .sLs 
žodis ky{:.! ;; gilaus nutiiimo ir vėi 
b ilgi.-si tyla. \icnas x i ^ papildy
dami be : icrasrriridaT;: *.;; čia fn-
N klausti: ar rxj r> l'Jb nenukenčia 
lr ye'-* garbinamasis ž'<d;s? 

Reikia džiaugtis, kad liturgijoje 
pagali.. . :<:igji>':o girb!r-..'!r)-tv,: //>-
dis gimtąja, tai yra garbinančiam 
suprantama kalba. Bet ar nereikė
tų ta rp tų žodžių Įsivesti trupu-

p o K.i 

g a i d S : 

i.U > ^U. 

a p i e K. 
Š i m t o n 
t jz i .rst :r 
tega iė; .< 

.etų g.;r... 
*̂ u pr:'..: 
: rjaStiiir 

~.:\-J\ '.r Kitą nc-

;- Amerikos lie-
rai>ti straipsni 

b" . minima jo 
>..kaktis. Ji en-

rium, kuris užsinorėjo lipdyti mano 
galvą. Pradėjo lankytis į mūsų na-
c.o1-. Patiko mano tėvams. Mes 
1 •'.-) m. .-.^ario 20 d. apsivedėm, 

pavykęs biustas žuvo laike 

rybą — literatūra, meną; visuo
men in inkas — j visuomeninius 
reikalus, filo»o£as — į filoso
fiją i r t.t. T a r p "Ateit ies" redak
torių užt inkami, rodos, keturi ku
n iga i , kurių paskutinysis stiprių 
polėki* , reiklus, planingas, pri
tyręs. 

"Ate i t i s" atei t ininkų veidrodis. 
Koks ūkininkas, tokie ir jo ūkio 
lauka i , ir sodyba, ir namai . Nė
ra sveika, kai ūkis e ina iš rankų 
į r ankas . Negera ir ku l tū r in iams 
reikalaais , kai vadovai per daž-
nebuvo visai geras ženklas. Tai 
nai keičiasi. "Ateit ies" amžiui 

metus kitus. Juk reikia ' e lk t i 
bendradarb ius pagal susidarytą 
planą, o ne laukt i , kol kas teik
sis parašyti. T a m reikia la iko ir 
pasirengimo. T a m reikia žmon ių , 
kurie angažuotųsi n e v i e n a m 
straipsniui, bet kad at l iktų t a m 
tikrą misiją, įsijungęs į b e n d r a 
darbius. Šiandieną keliai į a te i 
t in inkų eiles t rupa t j skiriasi n u o 
tų, kuriais kel iauta senojoj tėvy
nėj. 

Nėra į m a n o m a keliais p l u n k s 
nos brėžiais nusakyt i " 'Ateit ies" 
atliktą misiją, tik ga l ima tv i r t in 
ti, kad ji didesnę Lie tuvos k a t a -

O . i b . 

kare. 

'L'. K . d JTiį 

:K :>ora 

"Kajetonas tuo metu buvo pai
šybos mokytojas Liepojos gimnazi-

usįmus aoi'- J°ie u komercijos mokykloje. 1915 

paS Į. 
landi:. 

K.j< De; k u r y DU raš-
S. 

Dr. 
ipa , 

IStiSd 

K,..-, Šklėrius (pa' 

rey-nc. A. N.; , pagal 
busch, gimiau 1877 m. liepos 16 i., 
netoli Maskvos - Kolomna.Viename 
iš didžiausiu tų laikų fabrikų ma
no tėvas dirbo kaip inžinierius. Ten 

čiuką ir tylos? Juk tokia tyla patį ^ p r ^ ė j ^ laikyti gimnaziją, bet 
garbinamąjį žodį padarytų t ik ! 

veiksmingesnių. 

m. gimnazija buvo evakuota i Pet
rapilį, k mes palikom savo butą su 
visa kuo, išvažiavom kartu ir ru
denį Kajetonas vėl mokytojavo toj 
pačioj gimnazijoj "Petrapily..." 

Tiek Elena Skiėrienė apie save 
! teparašė. Ką ji su Kajetonu veikė, 

*l4f j i ' ^ u r g y v e n o Lietuvoje, paaiškės "iš 
tuoj seksiančio mudviejų pokalbio. 
Jos biografiją pratęsdamas nuo Ka
jetono mirties iki šių dienų, galiu 

>. p pas-
io kiac-
prašia 

lomėnų. 
tik titk 

•į-
is F 

raus proto ir palyginti geros atmin
ties. Tarp jos laiškų, rašytų 1972 
m. rudenį ir 1976-jų pavasarį, ne
randu jokio skirtumo. Jeigu kartais 
rankraštis pablogėja, tai tik tada, 
kai pablogėja fizinė sveikata, ypač 
akys; kai atsigauna, \ laiškus su
grįžta gausus žodynas ir gera sin
taksė. Nors lietuvių kalba pastoviai 
jos buvo naudota tik apie dvidešim
tį ilgo gyvenimo metų, ji išliko ga
na sklandi, bet kuriuo atveju gerai 
suprantama. 

KAJETONAS ŠKLĖRIUS — 
ŽMOGUS 

Nors pusketvirtų metų susi
rašinėjimo laike gavau jos 23 laiš
kus, beveik visi atsakymai į mano 
klausimus E. Sklėrienės man buvo 
suteikti tik dviejuose laiškuose: pir
majame, rašytame 1972.X.12 ir ket
virtajame, rašytame 1972. XII. 18. 
Vėliau dar keliuose laiškuose ga
vau papildymų. 

Originalios klausimų - atsakymų 
eilės čia nesilaikau, nes juos per
grupavau, kad iš vienų būtų ma
tyti tik Kajetonas Šklėrius — žmo
gus, o iš kitų — dailininkas. 

Šičia su Elena Sklėriene pokalbį 
ir pradedame. 

— Nors enciklopedijose yra gera 
Kajetono nuotrauka, bet apie jo fi
zinę išvaizda vis tiek sunku spręsti. 
Galite paaiškinti, koks buvo jo ūgis. 
akių ir plaukų spalva, kokio, smul
kaus ar stambaus, sudėjimo? 

— Jis buvo normalaus ūgio ir 
normalaus sudėjimo. Fiziniai darė I 

per dvidešimt redaktorių t a ip pat Ūkiškosios j a u n u o m e n ė s dal į pa -
n e b u v o visai geras ženklas. Ta i I rengė tikėjimo ir laisvės kovoms, 

kurios visu n u o ž m u m u , nors ir 
be g i n k l o , " 

iššaukė tam tikrą žurna lo nu
ver t inimą. Atėjęs naujas redakto
r ius gali tik pradėti darbą pert 

vyksta mu.;ų tėvynėje. 
P ranas R a z m i n a s 

>«l PB M22& 
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^KTŲ. AUSŲ NOSIEF n 
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*0? S HHt four t 0 » w . 
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DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOi-

Marqaette Medl<ml Centcr 
81S2 So. K«dste Avenoe 

Vai . plrmad., aatrad. Ir ketnrtaf i 
6 Iki 7:80 Tai. vakaro 

SeAtari nuo i tkl t vai 
Pagal susi tarimą 

Oftao teief. WA S-M70 
Rexld teL WAR>rook k-S048 

TeL Ofiso HE 4-5849, m . 388-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

MS4 West 7 U t Stmst 
Vai o lr tn . ke«». 1 liti « » popiet 

A_ntrad., penktad 1-5. t ra i u- iedtad 
tik sus i taroa 

f*-> .fin. u nut< -il.v'isph M I K 

OR. P. KISIELIUS 
JYDYTOJA^ IR CHIRlTlGAf 

1443 So SOth V^e^ Cieero 
vaadien 1-8 ral lr 8-*? vai «aa 

lAaky-rua treč iadieniu* 
i«sta<ll«nlalB 12 Ud 4 va: popiet 

Dr. A n t R o d o t e kabter t* 

OR, EbMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

T709 West 51at Street 
TeL — OB 8-2409 

Vai 
<etv. 1-4 

Ar nepavergia Dievo garbmimas 
žmogaus? 

Labai įdomus yra Maceinos kny
gos skyrius apie žmogaus atsiteisi
mą Dievo garbinime. Garbinimas 
paprastai būdavo suprantamas kaip 
žmogaus pasivergimas Dievui. To
kios pažiūros yra ir knygos au
toriaus cituojamas žinomas italų li
tu rgistas C. Yagaggini. "Šios pažiū
ros klaida yra ta", sako Maceina, 
priešindamasis tokiam Dievo garbi
nimo sampročiui, "kad čia nejučio
mis esti peršokama iŠ ontologinės 
plotmės į antropologinę, vadinasi i 
žmogiškąją tikrovę, kuri anaiptol 
nėra nei bejėgė nei bevertė — net 
ir Dievo akivaizdoje" (93). Tiesa, 
sako Maceina, "būdamas kūrinys, 
žmogus neturi nieko sava; todėl kū
riniškumo sąmonė ir yra niekybės 
sąmonė. Tačiau šisai kūrinys turi 
visa, ką jam Dievas grindžiamuoju 
savo veiksmu yra suteikęs, nes Die
vo kūriny? anaiptol nėra tuščias" 
( 9 3 ) . 

Skaitant Šitokias gaivinančias 
M;*ceinos mintis, prisimena kai ku
rios, kad ir retos, tendencijos pa-
mokslinėje plotmėje bet kokia kaina 
pabrėžti žmogaus menkybę bei nie
kybę. — itaigojančfos religinį pesi
mizmą. Maceinos išvedžiojimu, 
žmogus "stovi prie? Dievą kaip ver
tybė savyje, negaKnti virsti never-
tybe — net ir didžiausio nusikalti
mo atveju" (93) . O būdamas Die
vo vergas, žmogus, anot Maceinos, 
negalėtų Dievo garbinti — jis tada 
meluotų, nes "garbinimas yra tik
ras tik tuo atveju, kai jis krypsta į 
tikrąjį Dievą ir kyia iš tikrojo 
žmogiškumo, kuris laikosi savo laa 

it verte" štai kode! garbinimą? 

1S99 m. pabaigoj mes persikėlėm į 
' Liepoją, kur mano tėvas buvo pa

skirtas fabriko direktorium. Ten bu
vo statomas karo laivyno uostas. 

"Gimnaziją užbaigiau Liepojoje-
Kadangi visuomet domėjausi menu, 
įstojau į Rygos meno mokyklą. Po 
dvejų ar trejų metų, viename ba
liuje susipažinau su Kajetonu Sklė-

dar tiek papildvti: iki bolševikmečio! j ^ 1 ' ^ f * " ^ ' " " ^ T 
. . - ' \ • v do bruožais. Veidą turėto labai ido-1 

ramiai gvveno savo namelvie Kau- , .JT* „, '. 
mų, ne banališką. Akių spalva,! 
kaip daugumos lietuvių, melsvai- į 
pilka, o plaukai šateno. Ir jie ne-! 
buvo lygūs, o kiek vilnijo. 

Buvo visuomet gerai apsirengęs, o 
prie darbo užsidėdavo pilką akso
minį chalatą. 

privertė likti' sėslesne ir su aplinki- j — K°ks buvo Kajetono būdas: 
niu pasauliu gyvą ryšį palaikyti tik j lė**8* užsidaręs, nekalbus; ar jud-
korespondencija. Nors fiziškai gero-j f"5* šnekus? 
kai apsilpusi, ji liko šviesaus, ašt- ( N u k e l t a į 3 psl.) 

; 10-4: 

•usitarlKia; pirmad. U 
lr T-t; antntd lr p«nkt 

10-J vaL 

ne; 1941 m. pradžioje repatriavo į 
Vokietiją, apsigyveno netoli Stutt-, 
garto ir čia tebesilaiko; jaunesnė ir 
sveikesnė būdama, dažnai ir daug 
keliaudavo (i Italiją. Egiptą ir ki
tur) ; sunki metų našta, o su ja ir ( 

įvairūs negalavimai, E. Sklėriene' 

Offt teL 785-44T7 Res. 34A-2H3* 

BR. L BEBKYS 
GYDYTOJA t B C H T R r R G t 

Specialybe — Servų t» 
Emoc in i* Ugo* 

' K A W F O R D SfKIHCAL Bl ! I J > l \ r -
M 4 f So, Pntetffcl Road 

Valandos pagal sus i tar ime 

tynėmis" (97). "Džiūgavimas yra laikomas viso ko iprasmintoiu. bet mes nerandančius, ir dėl to kartais 
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receptus. 
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skambint i : Ml 3-OO01 

savaiminga garbinimo lytis, aiškiai 
rodanti, kad žmogus čia ne tik nusi
lenkia, bet ir atsitiesia" (94-5). rres 
"džiūgauti pajėgia tik tas. kas savy-

visuotinumo pasiekusi prasmė yra 
laikoma Dievu" (125). Kritikuoda
mas Bornę, manantį, kad "D.evo 
problema yra mažiau buvimo, dau-

je yra vertingas. Nevertybė visados!giau prasmės problema" (124). au-
yra bedžiaugsmė"'. (^5). Į torius toliau jau kšvedžioja. kad 

Čia norisi paklausti: ar vis dėlto i "Kalbėti apie prasmę kaip kažką, 
nėra per mažai džiaugsmo Dievo kas būtų nuo žmogaus atsieta, ko 
garbinime? Vienas vokiečių teolo
gas, rašydamas ta tema, yra paste
bėjęs, kad mes būdavome auklėja
mi. Dievą garbinant, neparodyti 

net nusižudančius. Ar jie taip ir 
buvo be jokios prasmės? Ar nėra 
galimas daiktas, kad religijos Die
vas. | juos, savo gyvenime jokios 
prasmės neregėjusius ir sau jokios 
prasmės nedavusius, vis dėlto kito
kiomis akimis žiūri? 

Štai savižudis gali atimti sau gy
vybę. Bet jis jau nebegali savo gy
venimo, kuri tikintis žmogus vadi
na pomirtiniu, toliau pats vairuoti. 
Jis negali, religijos Dievo akivaizdo-

TeL — B E S-58&S 

OR, A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS LR CKTRi/RGAP 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valanda pagal susitarimą 

žmogus ieškotų ir ką jis tiktai ras
tų, yra atotrauka, neturinti atitik
mens tikrovėje, nes kiekviena mums 
prieinama prasmė yra duota paties 

savo jausmų ar juos prislopinti. Štai žmogaus. Užtat ir į dažnai keli.<mąje po mirties atsidūręs, pasakyti: 
ir pamaldoms susirinkę tikintieji klausima, kokia yra mūsų gyveni-] čia nėra buvę ir toliau nėra jokios! 
buvo pratinami stovėti šalia vienas mo prasmė, galime atsakyti: tokia. [ prasmės gyventi. O be to ir norma- ; 
kito kaip žiūrovai, susirinkę pavie- Į kokią mes patys gyvenimui teikia-
niui ko nors apgailėti. Fvet ir \ii- tae" (130). 
kams būdavo draudžiama savo bū- Į Skaitant ši teiginį, vis dėlto kyla 
du pagarbinti Dievą, jie turėdavo! šiai koks klausimas: ar iš tikrųjų 
kalbėti bažnyčioje suaugusiems pa- j žmogaus gyvenimo prasmė ir tėra 
rašytas maldas ir užimti iu laikv-j tokia, kokia žmogus pals sau duo-
seną. Nors žmogus yra apdovanotas;da? Štai, pav)zdžiui. prancūzų ate-
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ne tik protu, valia, bet lr jausmais, 
— pastarųjų jis buvo jpraiina-

kos mirties atveju — dėl senatvės ar^ 
nepagydomos ligos — žmogus ne
tenka savo gyvybės. visai ne- i 
klaustas, ar jis to norėtų ar ne. 

Taigi atrodytų, kad kaip žmogus 
pats iš savęs negali sau duoti gy
venimo, taip jis pats iš savęs nega
li sau duoti ir to gyvenimo pras-istas Sartras sako. kad beprasmis 

yra mūsų gimimas ir beprasmė j mės. Kaip gyvenimą, taip ir jo 
mas nerodyti. Todėl tarp tikinčiųjų Į mūsų nurtis. Taigi Sartras savo gi-1 prasmę žmogui duoda religijos Die-
ir per Mi&as, kurias grąžtai kai kas | ruimui ir mirimui kokios prasmės w s . O pats žmogus savo gyvenimo 
vadina meilės puota, sunkiai kurdą-! aeduodą. Tačiau čia norisi paklaus-1 prasmę gauna. Jis ją gauna iš relig:-
vosi ta vieno stak>. vienos mindės j ti; ar Sartro gimimas taip jokios j jos Dievo. — jau sukūrimo metu. 
ir vi«nos širdies nuotaika, kurios Į prasmės ir neturėjo, kaip neturės, Štai ir pats knygos autorius kalba 
kaip tik norėjo Viešpats. įsteigdamas į jo nuomone, ir jo mirimas? Ar jo! apie Dievą kaip viso ko įprasminto-
Mišias kaip pokylį prie stalo. 

Kas duoda žmogui prasme? 

Kaldama* prasmės klausimą, Ma
ceina sako, kad "prasmės klausi-

nęra p:ęvo klausimas". (131)-
i ^ d o s prasiveržia džiūgavime lyti- .Auto/ius priešinasi pažįūcai, 'pa-j ¥&**im ka i . peyyzdžiui, savo 

ve 

tyks santjldo Šiam garbinime. Jis mis: giesmėmis, muzrka, šokiais, ei-įgaJ kurią "ne esantis Dievas, yra 

gyvenimas. įspraustas tarp šių 
•vieįu įvykiu. \r yra tik tiek pras
mingas. Vu-k prasrnvs pats Sartras 
•ia temato? O gal čia yra kokia 

ją (ptg. 125). 
Atrodytų, kad žmogus gali sau 

duoti gyvenimo tikslą. Bet gyveni
mo prasmę jis tegali gauti vien *iš 
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Dailininkas Kajetonas Šklėrius 
(Atkelta iš 2 psl.). 

— Buvo gyvo būdo. Kompanijo
je labai Įdomus, šnekus. Mėgdavo 
ir puikiai pasakodavo anekdotus. 
Diskusijose jis kartais įsikarščiuoda
vo, bet neužgaunančiai. O kartais 
būdavo tylus ir susikaupęs. Niekada 
gyvenime jis nebuvo ant manęs už
pykęs ir pakėlęs balso. 

— Su šeima Kajetonas jokių ne-i 
susipratimu neturėjo. J kaimą nu- i 
važiuodavo retai, ypač motinai n u - ' 
mirus. Aš vieną kartą buvau Kuni-

< giškiuose, deja, kada senelis jau bu-
— Jūs klausiate, kokie buvo mū-1 — Lietuvoje beveik visą laiką gy- Į vo vienas. Darbui motyvų ten buvo 

sų draugai? Į ta i labai suriku at- j venote Kaune. Kur, kuriose Kauno: mažai. Vasaras rr.es daugiausia pra-
sakyti. Kajetonas labai mėgdavo į vietovėse? leisdavom Palangoje, kur jis mielai 
žmones. Dažniausiai pas mus susiei-1 . . . . . „ „ „ „ „ v u ; „ dirbdavo, kartais po dvi akvareles į 

. \ — Iš pradžių gvvencme Vilnių- ,. . . . , . . . . 
davo visi Kauno dailininkai ir j ie , .„ i m a J , _ , . _ ! ' »oio _ . „ : , «r„ i d , e n 3 - M e 8 ° m a u d > u s > Rudavo ge-
diskutuodavo iki vėlyvos nakties. 

je. Užėjus lenkams. 1919 metais Ka-, ,. , . . . . . 
vėlyvos nakties.i . .. . . . . v . . \ ram upe. linksmas, ten būdavo daug 

_ _ ] I įeionas persikėle i Kauna. As atva- • .. r ~ . . . 
Tai ir buvo gal artimiausi draugai, i t . .. . . ~ , pažįstamų. O kartais važiuodavom 

° ° • ziavau vėliau ir ten evvcnom Tols-! f . ... , . . . , , . , .. n , . : i Italna, ku" Kajetonas labai daug to;aus gatvėje, netoli teatro. Paskui . . . " . ' . 6 .. J . , . įdirbo. Sauk (Kajetonui) pasidarius 

— Yra žmonių, kur ie šalia savo 
tiesioginio užsiėmimo labai stipriai 
reiškiasi kokiu antraeiliu dalyku, 
kurį mes vadiname hobby. kaip pvz., 
pašto ženklų ar piniginių monetų 
rinkimas, kurios nors sporto šakos | 
aistringas kultivavimas, kuriuo mu-

Ateidavo operos dainininkai, rašy
tojai, žurnalistai. Visi perėjo per mū
sų namus, Įvairių partijų ir- pa-

; žiūrų žmonės. Dažnai mes matė-
i mes su visa Dobkevičių (dabar 
j Dabkų) šeima. Jonas buvo Kaune 
j ministeris. Napoleonas —inžinie-
, rius, irgi Kaune, o Feliksas 
i nierius Rusijos gilumoj 

v . 

meno mo
kyklos direktorium, persikėlėm gy
venti tenai (tur būt, Į meno mo
kyklos patalpas? A.N.). Pagaliau 
persikėlėm gyventi i nuosavą name
li Kalniečių gatvėie (Žaliajam Kai-

vanduo ir Įvairūs mo
tyvai ten ji žavėte žavėdavo. 

Palieti, ir 

motina turėjo seserį, kuri ištekėjo 

. [ n e ) , nes jo sveikata pradėjo blo-
j gėti. Pirkom.automobili, su kuriuo aš ! gai jautėsi ir rimtai sirgo širdies li-

— Kur ir kaip jis susirgo Širdies 
liga ir kaip ilgai ta liga jį kanki
no? 

— Kajetonas jau kurį laiką blo-

**MI!iJlfc 

galėjau ji nuvežti i meno mokyklą | ga (angina pectoris) apie trejus me-

tiajeujoo Si^čriaus-SKiėrio 
tapyta akvarelė. 

gimtasis namas. 1906 metais paties dailininko 

zikos instrumentu grojimas ar skam-i " ^f"*"3*"5 (Viktonskio) ir U . K a u n o a p y l i n k e s k u r j i s d a r n o _ l u s M i r ė s t a i g a (1932.1.14), links-
binimas ir taip toliau. Koki vDatin-'• ^ p I r m ą S U n U Xar? V*\ P a k r i k š " I rėio rasti kūrvbai motyvų ir dirbti. į mai besikalbėdamas su ponia Tai -
gą hobby turėjo Kajetonas? 

— Kajetonas jokių pašalinių 

tijo Eajrtooa. Ę ą i , dar g » i u z B t o | į £ į ^ " m a ž d a u g " 3 ' i t a s prieš ! lat Kelpšiene (operos dirigento žmo-
būvant, teko apsigyventi Paryžiuje 

1 Mes visi dažnai susitikdavome. Čia, 
hobbies neturėjo. Mėgiamiausias reiškia, Kajetono pusbroliai. Jie vi-
laisvo laiko praleidimas jam buvo į si seniai numirė. Ir iš mūsų pažįs 
paišyba. Darydavo škicus. Bet mėg
davo eiti ir j koncertus, j operą, o 
su kompanija ir i restoranus. Spor-

mirti. na ) . 

— Vyravo nuomonė, kad jis bu

tu nesidomėjo. Turėjo labai gražų 
baritono balsą. Mėgdavo dainuoti, 
o aš jam akompanuodavau. Buvo ir 
puikus artistas, ir Liepojoj dažnai! 
išeidavo j sceną. Ypač Čechovai 
mėgdavo vaidinti. 

— Žinau iš motinos pasakojimų, 
kad jo santykiai su Juozu Tumu-
Vaižgantu buvo šilti nuo pat jau
nystės. Tais laikais tik jie du inte
ligentai ir buvo vieno kilometro at
stu: Tumas — Maleišiuose, Šklėrius 
— Kunigiškiuose. Apie Tumų-Sklė-
rių artimus santykius devyniolik
tojo šimtmečio gale byloja ir tai, 
kad seminariją bebaigiąs klierikas 
Juozas 1892 metais sutiko būti jau
niausios Kajetono sesers, mano rr.o-
tiflos Emilijos krikšto tėvu. Ar K,.\i-
ne jiedu vis dar p a . i k e ariinv.o r\-
šius? 

— Su kunigu T u m u santykiai! 
buvo šilti nuo pat jaunystės, bet ! 

Kaune, kaip didesniame mieste, jie į 
jau ne taip dažnai susitikdavo. Jo: 
(kun. T u m o ) vardinių dieną visa-; 
da eidavome ji pasveikinti. Kajeto- ; 

nas ir nupiešė ji vasaros metu sodne 
vaikštanti, baltai apsirengusį, su 
knyga rankoje. Buvo labai gražus 
paveikslas, bet kur jis dingo — ne
žinau. T u r būt, liko pas kun. Tumą. 

— Kokie kiti buvo Kajetono 
draugai? Gal atsimenate ir kai ku
rias pavardes? 

ypač pavardžių. 

— Vaizdų iš tėviškės, Kunigis-
" i kių, jis labai mažai įamžino. Kiek v e s religinis indiferentas, ar gal ag

nostikas. Šeimoje kalbėdavo, kad tik 
prieš pat mirti kun. J. Tumas-Vaiž
gantas jį "į Dievą atvertęs". Jei re
ligines temas su juo diskutuodavo
te, tai gal žinote apie jo pasaulėžiū
rinę filosofiją? 

tarnų beveik visi išmirė. Kai visi į m a n o atmintis siekia, nei Kunigiš-
mano daiktai, knygos ir popierai j kiliose, nei Rudžiuose jis niekada 
žuvo, aš nebegaliu visko prisiminti, ! nesilankė. Ar nemėgo kaimo? O gal 

turėjo nesusipratimų su šeima? 

Skaidriajam, kūrėjui 
a. a, Kajetonui Šklėriai 

PETRAS VAIČIŪNAS 

Vaizdais žydėjęs n^eno tarne, 
Mes giedriai liūdime Tavęs: 
Tu kūrei mums svajonę darnia, 
Tu liejai mums spalvas gaivias. 

— Tiesa, kad Kajetonas religijai 
buvo indiferentas, bet mes su juo 
šios temos nediskutuodavome. 
Taipgi tiesa, kad kunigas Tumas po-

; ra dienų prieš mirti atėjo mano 
: vyrą aplankyti ir patarė, turint min-
| tj laidotuvių sunkumus, kad jis nu-
, eitų išpažinties pas artimą klebo

ną, nes jis (Tumas), kaip draugas, 
jo išpažinties nenorėjo klausyti. Ki-

: tą dieną aš nuėjau pas kleboną, ku
ris atėjo pas mus ir mano vyro iš-

! pažinties išklausė. Po to jie pradė-
! jo kalbėtis apie meną. Kajetonas ro
dė savo paveikslus, ir jie bendrai 
linksmai šnekučiavosi. 

— Kuriose kapinėse jis buvo pa
laidotas, ir kas dabar prižiūri kapą? 

— Palaidotas buvo (kunigo 
; Kapočiaus) kap"nose prie Vytauto 
; prosepkto. Vėliau, kai kapinės užsi

darė, jo karstas ir paminklas buvo, 
valstybes lėšomii perkeltas ? Petrą-j 

Gražiai Tu žemes vardą kėlei, 
Darbais šaukei: aš gyvenu! 
Meldeis, kaip Dievui, pievos gilei, 
Darei gyvenimą menu. 

šiurpas nukrato: molis 
toks šaltas. Prie tos galvos, kai jau 
buvau paauglys gimnazistas, ilgokai 
pastovėdavau ir vis labiau ėmiau 
skulptūra žavėtis. Nebepamenu, kar
tu ar atskirai, ant vienos sienos ar 
ant dviejų kabojo ir du abiejų se
nelių portretai. Tik jie manęs nie
kada neviliojo. Rudžiuose, mano tė
viškėje, irgi seklvčioje, labai nepa
garbiai mėtėsi vienas Kajetono Skiė-
riaus paveikslas. Atmenu, ten vyra
vo visai ne akvareliška, sunki žalu
ma. Motyvas — Juodonių piliakal
nis, berods, iš vakarų pusės, pa
čios neįdomiausios. Paveikslas bu
vo didelio formato, tapytas ant sto-

I ro kartono. Be rėmų. Ne ant sie
nos pakabintas, o tai ant vienos, tai 
ant kitos komodos statinėj amas, 
kartais ir paguldomas... Mes jo ne
supratome, nevertinome, juo nesi-
grožėjome, laikėme tik todėl, kad 
tai dėdės Kajetono darbas. Kai prieš 
keletą metų paklausiau apie ji Lie
tuvoje, tėviškėje, likusį brolį Vy
tautą, tai tas atraše, jog paveikslą 
padov anojęs Rokiškio kraštotyros 
(?) muziejui ir kad dabar tas pa
veikslas esąs laikomas didelėj pa
garboj. 

Toks Lietuvoje buvo mano sąly
tis su dėdės Kajetono kūryba. Kai 
apie jo kūrybą ėmiau kalbinti Ele
ną Sklėrienę, tai ir pradėjau nuo se
nelio skulptūros. 

— Kunigiškiuose, seklyčioje, ant 
komodos, buvo Ciprijono Šklėriais 
galvos skulptūra. Man atrodydavo, 
kad tai nepaprastai geras kūrir . . 
Čia Jums klausimas: kodėl Kajetc^ 
nas ilga'niui visai užmetė skulptū
rą ir liko tapytoju — akvarelistu? 

— Ško klausimo paaiškinimus 
geriausia rasite fotokopijoje, ir aš 
nemanau, kad senelio portretas (aš 
jo niekada nemačiau) turi daug 
meninės vertės, o dar daugiau isto
rinės. Taip pat fotokopijoje Jūs su
sirasite, kodėl Kajetonas užme ė 
skulptūrą. Bet Lietuvoje, meno mo
kykloje, jis vėl vedė skulptūros stu-

ir, aišku, akvarelės, ir mokėjo 
uždegti savo mokinius... 

(PadarykLr.e ekskursij-*. į pa
šnekovės siūl mus tris fo'.okopinius 
lapus, kuriuos prieš maždaug ketve-

| rius metus ji gavo iš Lietuvos, iš 
dailės istoriko Jono Umbraso. Pir-

I maine fotokopijos pr.slapy matome 
didelę nuotrauką. K. Šklėrius su po
etu Petru Vaičiūnu ten sėdi Kau-

Į no teatro parke, gal toje pačioje ar 
artimoje vietoje, kur susidegins Ro-

rijono galva. Kadangi senelis mirė du, ir baugu. Taip natūra l ia i sene- m a s K a I a m a P o n u o t r a u k a j o n o 

į man jau septynerių aš a&aoaeri fa atrodė: Akys pusiau praviros, ( Umbraso straipsnio pavadinimas — 
Kunigiškiuose, Šklėrių seklyčioje,; metų sulaukus, tai jį labai gerai pa- nekietai sučiauptos pilnos lūpos, kla- "Gyvenimo ir kūrybos pėdsakais", 

šiūnų kapus. Man iš Lietuvos ra - ' 
šė. kad kapas tvarkingai prižiūri 
mas. 

KAJETONAS ŠKLĖRIUS — 
DAILININKAS 

Nusaulinęs Madonos mirtas, 
Tu skriejai ilgesio laivu, 
Dienų nuodais buvai tu girtas, 
0 po Tavęs — skaistu, blaivu. 

Kasdien, kaip jūroj burių drobė, 
Tu žygių burte gyvenai, 
Kai Tavo sielą vėtros grobė, 
Vis tiek džiaugsmu mus gaivinai. 

Tu visados buvai kūrėjas, 
Širdies žaismu žarstei dažus, 
Žengei žeme, ją užkerėjęs, 
Dangaus liepsna buvai gra.us. 

Piojskris daug mei-į, tartu, u paukščių-, 
0 Tu gyvensi amžinai, 
Nes troškai amžini bės autečių, 
Kūryboj Dievą pažinai. 

("Naujoji Romuva", 1936 m. vasario 2 d., Nr. 5) 

iš rudo molio lipdyta senelio Cip- j tą galvą žiūrint, būdavo ir grau-

Skiėnus I K d *wCL pri se'oje .1929) ant aukštos komodos stovėjo, rodos,! žinojau. Keletą metų po jo mirties, siškai graži nosis, vešlūs, piini ūsai. (Nukelta į 6 pusi) 

Sauliaus Cibo fortepijono rečitalis bostone 
. 

Jau kelinti metai, kai mūsų spau
dos puslapiuose šen bei ten užtin
kamas ir paminimas jauno pianisto 
Sauliaus Cibo vardas. Dažniausiai, 
kaip akomponiatoriaus, talkinančio 
solistams vokalistams bei instru
mentalistams Bostone, rytiniame 
Atlanto pakrašty, sporadiškai Chi-
cagoj ir kitur. Vos tik pakankamai 
pralaužęs pianistinės technikos le
dus, šiame vaidmeny jis jau seno
kai pasirodo. Betgi netrūko jam lig 
šiol gražių laimėjimų ir koncerti
nio pianisto korjeros laiptais aukš
tyn bekopiant. Be ištisos grandi
nės savo solistinių pasirodymų lie
tuvių ir amerikiečių koncertuose, 
jis dar yra laimėjęs pirmąsias vietas 
dviejose muzikos varžybose. Tai 
1972 m. VVollaston Glee Club ini
ciatyva suruoštose bendrose apy-
gardinėse Bostono apylinkių aukš
tesniųjų mokyklų mokinių muzi
kinėse varžybose ir 1973 m. Bosto
no Pabaltiečių draugijos pravesta
me estų, latvių ir lietuvių jaunų
jų menininkų konkurse (pianistų 
grupėje). 1973 m. jis taip pat sėk-
ming.u debiutavo su Arthur Fiedlc-
rio diriguojamu Bostono Pops sim
foniniu orkestru, atlikdamas Beet-
hoveno fortepijono pirmojo (C-ma-
jor) koncerto pirmąja dalį. 

— Po dar ankstyboje vaikystėje pra
dėtų ir septynerius metus trukusių 
piane studijų pas komp. Julių Gai* 

STASYS LIEPAS 

delį, 1970 jis įstojo į New - England 
konservatoriją pref. Russel Sherman 
fortepijono klasėn. Be to, paskuti
niu metu dar privačiai specializavo
si pas prof. Harriet Shirvan. 

Ir štai šis jaunas, dailiai nuau
gęs vyras, po visos tos netrumpos 
savo muzikinės odisėjos, š.m. rugsė
jo mėn. 25 d. vakare dar kartą, kaip 
jau nebe vieną sykį praeity, įžengė 
l New - England konservatorijos re
čitalių salės sceną. Tačiau šį kartą 
jau kaip graduantas atlikti mokyk
lą baigiamojo viešo rečitalio. Jo re
čitalis sutraukė pilnutėlę salę lietu
vių ir amerikiečių. Koncerto eiga 
tolydžio stiprino, o pabaiga ir galu
tinai apvainikavo įsitikinmą, kad 
mūsų iškiliųjų pianistų šeima 
padidėjo dar vienu gražiai tebeiš-
siskleidžiančio talento žiedu iš 
paties jauniausiojo atžalyno. 

Baigiamojo koncerto programa 
aukšto akademinio lygio," įvairių 
stilių, gerokai per/iangianti "mo-
kykliškumo" ribas. Daugumą jos 
numeriu nuolat tenka išgirsti ir di
delio kalibro profesionalų koncer-
tuose. 

Strategiškai ir stilistiškai itin iš
mintinga buvo koncertą pradėti 
kanuloniškąja Gluck —Sgambau 

i melodija iš "Orfeo". Solistas ją at
liko, švelniai fortepijonu išdainuo
damas ir savo pirmąjį nervinį drugį 
numalšindamas. Atleisti nervų į-

-j tampą būtinai buvo reikalinga 
prieš sekusi programoje kapitalinį 

1 veikalą —Ludvvig van Beethoveno 
Patetiškąją sonatą (c-minor, opus 
13). 

Tai pirmoji iŠ Beethoveno forte-
< pijoninių sonatų, jau tikrai revo-
: liucinė jo gadynei savo modernumu, 
: savo dinamika ir spalvomis parašy-
Į ta specialiai naujai išvystytam for-
j tepijonui, o ne senoviškam harpsi-
• kordui ar klavesinui. Keturios sor. t-
1 tos dalys, tarpusavy dvasinio gimi

ningumo jungiamos, sudaro lyg ir 
j vieną atbaigtą visumą. Šalia tobulo 

technikinio pasiruošimo, raktas i to
kios Beethoveno muzikos gilesnį 

I atskleidimą glūdi labiausiai pilnu-
: tiniame psichologiniame atlikėjo as

menybės subrendime, gaunant 
brandos atestatą gyvenimo kančių 
mokykloje. Juk čia jam jau reikia 

! piešti kontrastų paveikslą, kur 
skausmingos tragikos briaunomis 
rėžiantys žmogiškos buities šiurkš
tumai prieštaringai kaitaliojasi su 
jo svajonių žydriu dangum. 

Džiugu, kad ir šito "kieto riešu

to" Cibo interpretacijoje nestigo 
stiprių, giliau pajustų epizodų, 
kur graduantas sugebėjo tikrai per
gyventi tą beethoveniško tragizmo 
dimensiją. Žinoma, jam vis labiau 
bebrestaot, ir jo Beethoveno inter
pretacija vis daugiau gaivaliŠkės, 
pilnės nenutrūkstamo sugestyvumo 
jėga ir vidiniu turiniu. 

Po Beethoveno programon įžy
giavo Frederikas Chopinas, kurio Ba
ladė g-minor, opus 23 ir užsklendė 
pirmąją rečitalio dalį. 

Iš Chopino parašytų 4 baladžių 
pastaroji gal labiausiai charakterin
ga savo gyvu pulsu ir drąsiu verž
lumu. Kad ir nedeklaruodama aiš
kaus programinio turinio, ji save iš
lieja intesyviai improvizacinio po
būdžio jausminiu "išsipasakojimu". 
Joje aistringi, ugningi išsiveržimai 
žengia pakaitomis su švelniu nuo
taikų rimtimi ir giedra. 

Sauliui Cibui, aplamai lyrikui iš 
prigimties, Šopeno stilius gerai su
prantamas ir savas. Pirmojoj bala
dės daly, pavyzdžiui, jis labai eks
presyviai "išdainavo" ir intensyviai 
toliau išvystė sielvartingą šešių 
ketvirtinių metro melodiją. Nema
žesniu efektyvumu jo buvo išniū
niuota ir žavi, raminanti vidurinės 
dalies melodija. Taipgi baladės gale 
grįžusi garsinė audra ir įtampa 
jo auikime darc tabai stipraus įspū-

Pasisekimas buvo didelis. Vos for- O galgi žydo, to "amžino klajūno", 
tepijonui nutilus, iš kiekvieno pil- sielvartų išaudrintas, nerarr. 
nos salės kampelio smagiai IU'T: rios gelmes ir iš viso galimai 
gyvoji delnų muzika ir solistas pa-1 identifikuoii su jūros stichija? 
kartotinai buvo kviečiamas į sceną. Blocho Jūros poemose mūsų pia-

Antroji koncerto dalis buvo pra- . nistas išsitiesė visu savo menininko! 
I dėta komp. Juliaus Gaidelio šokiu Į ūgiu. Kūrinio Įmantri fortepijoninė 
; iš operos "Dana". Trijų t rumpų faktūra, nusagstyta permainingu ' 
| dalių šokis' pradvelkė liaudiškai trelių ir pasažų ribuliavimu, gar-
dvasiai artimo džiūgavimo nuota i - . sinių potvynių ir atoslūgių pakai-
komis. Pianistas ir koncerte daly- tomis, jo buvo išskambinta pasigė-

I vavęs autorius abu buvo publikos ret inu lengvumu, aukštai preciziš-
! šiltai pasveikinti. i ka technika. Visos salės trlukšm:.'.-

Po to sekusieji Vytauto Montvi- j go, Vzo entuziazmo pnsiveržirr.u 
į los įdomiai pianistiškai parašyti i r ; atūžęs gražus atpildas solistui nebe-
subtiliai švelnūs Debesys bei Sau- paleido jo nuo scenos. Malšindamas 

; lės spindulys klausytojų buvo ka i - troškuli, jis bisui paskahbino Chopi-
kodėl kiek mažiau suprasti. n o Minute valsą. Kai ir to nebepaka-

Atidavęs nuosaikią duoklę dviem ! ko, jis dar kartą pakartojo trečiąjį 
lietuvių kompozitoriams, pianistas Jūros poemų ep'izodą Jūroje, 
toliau skambino Johannes Brahmso j Iš Įvairiaspalvės rečitalio prog- ' 
Klavierstuecke, opus 118. Gana ne- , ramos jau galima susidaryti bent 
trumpus Šešis tos pynės gabalus so- apytikrį vaizdą apie pagrindinius 
listas įveikė be jokių sunkumų, kai jo pianistinio charakterio bruožus, 
kada ryškiai sublizgėdamas savo j Atrodo, jog savo prigimtimi jis dau-
brandžu r-chnika ir stiliaus supra- ; giausia veržiasi į lyrinį poetizavimą 
*;rnj. (muzikoje. Lig šiol daugiausia mu-

Visą gi koncertą šauniai apvai- | zikinio lobio yra, regis, prikrauta jo 
- iVav programos paskutinė pažiba | lyrinių subtilybių skrynioj. Jo 
— Ernesto Blocho Jūros poemos.! skambinime daug svajingo dainin-
Šiuo kūriniu koncertui ir solisto pa- į gumo. ilgesingo nuplasnojimo į 

! sisekimui buvo uždėta žėrinti karu- j švelnius, neaiškius tolius... 
] na. Tai puikus piansitinis Blocho pati pirmoji ir gal sunkiausioji 
j deimančiukas, ištrykštas jo kūryboj [ pakopa i rimto koncertinio pianisto 
j dominuojančių spalvų spektru. š i - | aukštumas Sauliaus Cibo jau 
j tame lyg ir programiniame jūrinių i grakščiai ir įspūdingai nugalėta. 
I impresijų triloginiame (Bangos, Jū- Į Kiek dar jų reikia perlipti, kad jis 

reivio daina ir Jūroje) paveiksle vis j pasiektų viršūnę, kur pradeda te-
' tiek dar yra galima išgirsti Blocho keti virtuozinės žvaigždės? Tai ne-
! sielon giliai įsirėžusių atgarsių i$ tolimoje" ateityje išspręs gyvenime 
būdingos žydiškų raudų muzikos. .yr-Ys su /ctii«.s sftž.ir.uT.t.,., ,~-

se pirmiausia yra toks x-as (iksas) 
koks dar mūsų graduantę glūdi 
muzikinio talento potencialas vys
tytis toliau? Antru nežinomuoju iš
kyla taipgi gyvybinis klausimas, kiek 
energijos ir laiko jis to talento plėt
rai dar ateityje pašvęs? Ir lygčių 
gale drauge masina ir baugina vėl 
nauji nežinomieji, subėgą į vieną 
didelę mįslę: o kokios laimės dova
nas jam gyvenime atneš ir nuožmus 
konkurencinės kovos sfinksas? Gal, 
pagalvosite, tai jau ne per daug pa
drąsinančios perspektyvos... 

Tačiau kaipgi dažnai kiekvienas 
atsargus pragmatikas, visus tuos 
nežinomuosius skeptiškai ir baimin
gai bekaikuliuodamas, žiauriai su
klysta, pakankamai nepasverdamas 
ryžtingame jaunystės entuziazme 
tūnančio "atominio" potenciale... 

Tokio potencialo bent lig šiol 
Saulius Cibas mum jau įrodė turįs 
visai nemenką krūvį. Dabar jau jo 
pasiektieji piansitinėje technikėje 
laimėjimai, papildyti dar tolesnė-ri 
stilistinės ir koncertinės special'zj-
ei;)S studijomis, privalėtų Žadėti 
jam gražią koncertinio pianisto a-1 

teiti. 
Tad toji jo stebukladarė jaunystė 

ir, be iheio. dar kietas bei atkaklus 
darbas tegu paduoda giedrios lietu
viškos sielos Sauliui tvirtus sparnus 
laimingam skrydžiui į pianizmo 

: aukštumas. 
To visi mes jam iš savo viltingai 

1 šiame koncerte suplakusių Širdžių 
karštai linkime, jo brilijantinių tre-

.r sidabrinių pasažų apžavą 
.. ruiamt 

http://rr.es
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f MŪSŲ KALBA 
Nauji lituanistikos darbai 

Neseniai (9. 16.) "Gimtasis 
Kraštas" persispausdino iš "Nau
jųjų knygų" leidinio profeso
riaus Zigmo Zinkevičiaus staips-
nj, kuriame kalbama apie nese
niai išleistus ir ateityje leisimus 
lietuvių kalbos mokslo bei prak
tikos reikalams skiriamus leidi
nius. 

Prof. Zinkevičius, kuris yra 
Vilniaus universiteto lietuvių kal
bos katedros vedėjas, pažymi, kad 
Lietuva dabar yra tapusi lituanis
tikos ir apskritai baltistikos cent
ru, kad Vilniuje jau įvykusios trys 
baltistikos konferencijos, kuriose 
dalyvavo mokslininkai iš įvairių 
kraštų, ne'šskiriant ir Amerikos. 
Toliau profesorius pasakoja, kas 
šiuo metu ruošiama lituanisti
kos srityje. Spausdinamas dešim
tasis tomas akademinio žodyno, 
kurio iš viso bus septyniolika to
mų (Reikėtų pageidauti, kad žo
dyno leidimas būtų paspartin
tas, nes jei jis bus leidžiamas lig
šioliniu tempu, tai likusiems sep
tyniems tomams reikės dar 20 
metų). Šiais metais išleistas 3-
čias tomas akademinės "Lietuvių 
kalbos gramatikos" (sintaksė). 
Toje gramatikoje moksliškai ap
rašyta dabartinės lietuvių ben
drinės kalbos fonetinė bei grama
tinė sandara, išryškintos foneti
nės, morfologinės bei sintaksinės 
normos. Svarbus veikalas bus ir 
"Lietuvių kalbos atlasas", kurio 
pirmasis tomas, skirtas leksikai, 
pasirodys dar šiais metais. Tai di
džiulis 80 lankų apimties tomas 
su žemėlapiais ir komentarais. 
Jame aprašytas leksikos įvairavi-
mas tarmėse, parodoma atskirų 
žodžių ar jų reikšmių geografi
ja. Šio atlaso bus dar 3 tomai, 
skirti fonetikai, morfologijai ir 
sintaksei. 

Be šių pagrindinių kolektyvi
nių darbų, ruošiama eilė paskirų 
žmonių veikalų. Piročkinas rašo 
apie J. Jablonskio mokslinę bei 
kultūrinę veiklą, pats Z. Zenkevi
čius parašė knygą iš antroponi-
mikos srities — apie senus lietu
viškus vardus bei pavardes, jų 
sus'darymą, V. Labutis rašo apie 
žodžių darybos teoriją, A. Saba
liauskas — lietuvių kalbos tyri
nėjimo istoriją, J. Balkevičius apie 
lietuvių kalbos .predįkatyvi.nius 
junginius. V. Ambrasą* anie da
lyvių vartojimą. Ruošiamas 
snaudai akademiko J. Balčikonio 
kalbinių raštų rinkinys. 

Per šį penkmetį numatoma iš
leisti pagrindinius lituanistikos 
bei baltistikos vadovėlius aukšto
sioms mokykloms. Be jau išleistų 

,]. Pikčilingio stilistikos (2 tomai) 
ir J. Kabelkos latvių kalbos vado-

I vėlio, "parengti arba rašomi lie
tuviu kalbos morfologijos (E. Ja-

i kaitienė, A. Laigonairė, A. Pau
lauskienė), dėstymo metodikos 

j (P. Gailiūnas), dialektologijos (Z. 
Zinkevičius), akcentologijos (A. 

i Laigonaitė), leksikologijos ( E. Ja-
'-• kaitienė) ir istorinės gramatikos 
I (Z. Zenkevičius)". Iki penkme
čio pabaigos tikimasi išleisti bal-

; tų filologijos įvadą (J. Kabelka), 
į baltų kalhų lyginamąją grama-
Į tiką (V. Mažiulis) i r fonologijos 
| pradmenis (A. Girdenis). 

Be šių grynai mokslo veikalų 
j ar universiteto studentams ski-
i riamų vadovėlių, leidžiama ir 
j praktinių veikalų plačiajai vi-
! suomenei. Vietoj seniau leistos 
i "Gimtosios Kalbos" dabar leidžia-
! ma "Kalbos kultūra", kurios išė
jo jau 30 sąsiuvinių, ir kiek ma
žesnis leidinys "Mūsų kalba". 
Abu šie leidiniai teikia praktinių 

! patarimų. liečiančių įvairias 
j kalbos sritis. Dabar autorių ko-
! lektyvas tuos patarimus atrinko, 
Į susistemino ir parengė leidinį — 
į "Lietuvių kalbos praktikos pata-
| rimus", kurie išeis dar šiais me
tais. Apie tą leidinį prof. Zinkevi
čius taip rašo: "Tai bus paranki
nė knyga kiekvienam lietuvių 
kalbos vartotojui. Autoriai peržiū
rėjo visus iki šiol spaudoje pasiro
džiusius ( ir prieškarinius) kal
bos netaisyklingumų taisymus, 
atrinko iš jų tuos, kurie tebėra 
aktualūs, kritiškai juos įvertino 
šių dienų kalbos mokslo požiū
riu ir kaip tikras rekomendacijas 
pateikė lengvai visiems prieina
ma forma (alfabetiškai). Iš šios 

I knygos skaitytojai galės greit ir 
| lengvai patikrinti bet kurio abe-
| jones sukėlusio žodžio, jo formos, 
Į reikšmės ar posakio taisyklingu-
I mą, sužinoti, kuo netaisyklingus 
i re'kia pakeisti". 

Taip pat paruoštas ir kitas pla-
| Č:ai visuomenei skirtas leidinys — 
! "Lietuvių kalbos rašyba ir sky
ryba". Jis išeisiąs taip pat dar 
šiais metais. Šiame leidinyje "nu
šviečiama lietuvių kalbos ra-šy-
bos sistema, išsamiai išdėstyti sky^ 
rybos pagrindai. Įdėtas rašybos 

' žodvnėlis". 
J . L. D. 

Kultūriniai pagrėbstai iš Anglijos 

Sių dienų du vienišieji 

gio pilaitėje vieną įvykiais tur
tingą žiemos dieną. Galiausiai 
— "mėnulis visai? kaip Užply-
niuose"! 

Visa tai, ką skaitytojas rado 
pirmojoje dalyje, ras ir antroje. 
Trečia dalis dar tik rašoma, ta
čiau sparčiai žengia į priekį ir ki
tais metais gali pasirodyti spau
doje. 

Linkime maloniai praleisti lai
ką skaitant! 

Nauji leidiniai 
• AJbinas Baranauskas, RU- ! 

DENYS IR PAVASARIAI, AR
BA UŽPLYNIŲ PULTINEVI-! 
ČIUS NAMIE IR SVETUR. II da- , 
lis. Išleido Lietuviškos knygos j 
klubas 1976 m. Chicagoje. Ap
lankas dail. V. O. Virkau. Knyga 
348 jpsl., kaina 6 dol., gaunama 
ir "Drauge". 

Kaip žinome, pirmoji šio ro
mano dalis yra laimėjusi 1975 
metų Rašytojų draugijos premi
ją (mecenatas Lietuvių fondas). 
Romanas skaitytojuose susilaukė 
didelio susidomėjimo. Premijos 
Alb. Baranauskui paskyrimas su
tapo su romano antrosios dalies 
išėjimu. Anot knygos aplanko 
paraštės, Albinas Baranauskas į-
teikia skaitytojui antrąją dalį 
humoristinių pasakojimų apie 
l'žplynių Pultinevičių, jo gimi
nes, kaimynus, draugus bei pa
žįstamus. Skaitytojas čia vėl susi
tiks su energinguoju Siaurusevi- visuomenei. Skaitytojas išgirs Roko 
čiumi, storuoju dr. Florijonu j Kukio istoriją, prižadėtą dar pir-
Spakausku ir didinguoju p. Putei- mos dalies pabaigoje, susipažins 

Nuotr. V. Maželio 

• PASAULIO LIETUVIS, 
1976 m. rugsėjo mėn. Nr. 25. 
Leidinys Bendruomenės minčiai 
ir gyvenimui. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba. 
Redaguoja Bronius Nainys, 6804 
S. Maplevvood Ave.. Chicago, II. 
60629. Administruoja Stasys 
Džiugas, 7240 S. Mozart St., Chi
cago, II. 60629. Spaudžia 
"Draugo"' spaustuvė. Metinė leidi 
nio prenumerata 3 dol. 

Xaujame numeryje: Įžanginis 
— Į trečią dešimtmetį; Bend
ruomenė su šviesia ateitimi (VI. 
Ramojaus) : Kongreso atgar
siai spaudoje (R. Kasparas). Ne 
aimanų, bet darbo keliu — litu
anistika Loyoloj (St. Barzdukas); 
Helsinkis po metų; Rezistencija ir 
viešuma; Žodis sksitytojams (Br. 
N"ainys); Pasaulio lietuvių jauni
mo reikalais (R. Lukoševičiūtė, 
Ig Medžiukas, N. Burbaitė, K. 
Slotkus); Lietuviškas švietimas 
Pietų Amerikoje (J. Kavaliūnas); 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
je; Atgarsiai ir mintys (St. B.) ; 
Lietuvių fondas; Parama Pasau
lio Lietuviui; Laiškai. Numerio 
pirmo puslapio piešinys Romo 
Kasparo. 

• MŪSŲ ŽINIOS, 1976 m. 
• L I T H U A N I A N CHRIS- U p ^ o m ė n . 3 d., Nr. 14. I i e tu -

TIAN DEMOCRACY by Algir- j vįų jėzuitų ir Jaunimo centro 
das J. KasuiaUis. Published by Chicagoje biuletenis. Redaguoja 

KA RAŠYTI: ROMANUS 
AR BIOGRAFIJAS? 

Anglė rašytoja Antonia Fra-
ser, romaniste, tvirtina, kad au
toriams biografiniai veikalai yra 
tikras aukso puodas. 

Tokia nuomonė būtų kontro
versinė, nes ir romanai kai kurie 
pasiekia didelio populiarumo, o 
ir biografiniai veikalai ne visi 
perkami. 

Catherine Duprė lyg h patvir
tintų Fraser teigimą. Ji yra para
šiusi penkis romanus, kurie visi 
susilaukė gerų recenzijų. Bet, sa
ko, kas iš to? Kiekvieno jų buvo 
parduota ne daugiau kaip po 
2.000 egzempliorių. Už kiekvie
ną jų ji gavo leidyklos numatytą 
sumą honoraro avansu, bet par
duotieji egzemplioriai net to 
avanso neišlygino. Paskutinįjį ro
maną, "Juliano Flynno kūdikis", 
ji rašiusi pusantrų metų, gavusi 
1.000 svarų (2.000 dolerių pa
gal dabartinį kursą) avanso, ku
ris dar nėra išlygintas. 

Dabar ta pati Duprė išleisdi-
no knygą apie romanistą John 
GaUvvorthy ir džiaugiasi, kad 
uždirbsianti 6 ar 7 kartus tiek, 
kiek už romaną. Vien iš Ameri
kos ji gaunanti apie 8.000 dole
rių avanso. 

Tačiau Duprė pavyzdys nėra 
visuotinis. Leidėjų atstovai sako, 
kad biografinio veikalo apie žino
mą asmenį galima parduoti iki 
25.000 egz., bet ir gero romano 
apie tiek pat, o biografinio veika
lo apie mažiau įdomų asmenį 
tik apie 4.000 egz. Heinemann 
leidykla J. Galsworčio "Forsyte 
Saga" parduodavo per metus 
2.000egz., o ''A Modern Come-
dy" tik 600 egz. Kai televizija 
pradėjo rodyti vaidinimus pagal 

Galsvvorčio veikalus, dabar tos. pilietis, ir lenkai stato jo veikalus, 
"Forsyte Saga" parduodama jau Į nors po jo smerkiamų pareiški-
90.000 egz., o *kA Modern Come- j mų dėl Čekoslovakijos užpuoli-
dy" 30.000 egz. Penguin leidykla j mo buvę abejonių, ar neatims 
per pastaruosius porą metų dar j valdžia iš jo lenkiško paso. Len-
pardavė tų Galsvvorčio veikalų • kijoje statomi nei ir tie patys "Ęg~ 
2 m ii. egzempliorių minkštais j žilai", kurie dabar rodomi Loą-
viršeliais. 

Britanijoje gyvenančios airės 
Ednos O'Brien atsiminimų kny
gos "Mother Ireland" per mėnesį 
parduoda S.000 egz. Ji yra popu
liari romaniste, bet jos romanų 
po tiek daug neparduodama. 

EMIGRANTO MROŽEKO 
VEIKALAS L O N D O N O 

SCENOJE 

Londono ir apskritai Britani-

ne. 
Jo veikalai statomi daugelyje 

Europos kraštų. Britai dar tik 
antrą pastatė (pirmąjį, "Tan
go", pastatė Londono Aldvvich 
teatras 1965 m.). 

Liūdesys ir humoras yra jo 
veikalų nuotaika. "Egziluose" 
vaizduojami du neturtingi len
kai. Politinis pabėgėlis intelekttr-
alas maitina ir išlaiko paprastą 
kaimietį, kuris iki galutinio išsi

jos teatrai mėgsta vaidinti j kimo sunkia turtinguose Va.<a-
daugiausia tik savo autorių ar i ruose pinigus, kad galėtų grįžti į 
klasikų (Čechovo, Ibseno, Strind- j savo šeimą ir pasistatyti namus, 
bergo) veikalus. Reta, kad sce- j Intelektualas, tegu ir papurkš-
noje būtų pradėtas rodyti kurio j taudamas, tą pinigus kraunantį 
nors gyvo užsieniečio veikalas, prastuolį peni, nes jam reikalin-
dar rečiau — emigranto. 

Dėl to kaip tikrą naujieną 
spauda išskyrė įvykį, kai Lon-
don Young Vic teatras pastatė 
lenko Slavvomiro Mrožeko veika
lą "Egzilai". Spauda ta proga 
nepašykštėjo vietos supažindinti 
skaitytojus ir su veikalu ir su au
torium. 

Mrožekas — ne mūsų bangos 
emigrantas. Jis šiaip taip išsipra
šė leisti jam pagyventi užsienyje į 
tik prieš 13 metų ir dabar prisi
laiko Paryžiuje (pirmuosius pen
kerius mets gyveno Italijoje), ta
me pastovių ir laikinų intelek
tualinių emigrantų mieste (ten 
juk yra gyvenę Hemingvvajus, 
Joyce, gyvena Beckett i r kt . ) . Pri
silaiko jis ten, bet, sako, nenorįs 
nutraukti ryšių ir su savo gim
tąja Lenkija —vis dar tebėra jos 

gas kompanionas, o tas pinigais 
apsikrovęs kaimietis išvirsta į tik
rą kraštutinį švkštuolį. 

PRISLMENAMAS POETAS 
ANTONTS SLONIMSKIS 

Anglų laikraščiai prisiminė 
liepos 4 d. mirusį lenkų poetą 
Antonį Slonimskį, 80 m. amžiaus. 
Gal jis buvo prisimintas ir dėl to, 
kad net 11 metų yra išgyvenęs 
Londone, čia praleidęs karo me
tus ir grįžęs į Lenkiją po 1950 m. 

Jis kaip žmogus ir kūrėjas bu
vęs liberalus ir nepriklausomas, 
bet ryžęsis savo likimą sujungti 
su komunistine vyriausybe. Go-
mulkos laikais turėjęs progos pa
sinaudoti didesnės kūrybinės lais-
vės sąlygomis. Tačiau dažnai jam 

(Nukelta į 5 psl.) . «• &! 
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COLORTVSE 
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Leo XIII Fund; affiliate of the 'Alg . Kezys, S. J. 
Li thuanianChris t ian Democratic Į p , Kleinotas, S. J 
Union. First Edition, 1976. Prin-
ted in the United States of Ame-

; rica bv "Draugas" . 4545 W . 63rd. 
' St., Chicago, II. 60629. Library 

of Congress Card Number : 75-
43376 Leidinys didesnio.formato, 

Administruoja 
Redakcijos ir 

administracijos adresas' 5620 S. 
CIeremont Ave., Chicago, II. 
60636. Siunčiant leidinį paštu, 
bent 5 dol. metams. 

Šį kartą jaunimas pasisako dėl 
bendravimo su Lietuva, kalba-

iliustruotas nuotraukomis, 244 j masi su soliste Violeta Ra-
psL, kaina -Į dol., gaunamas ir j kauskaitę, daug dėmesio skiria

ma pradėjusioms darbą lituanis
tinėms mokykloms, žvelgiama i 

išsklaidys. Mingėla ir Tinkorius 
čia išryškės naujoje, romantiš
koje šviesoje, drauge su savo ta
lentais, dar nežinomais plačipjai 

ka. Mūsų garsioji' dainininkė 
Klementina Zelenkienė šios knv-

su Krepšeliais, Zubavičiumi, Ra-
Šimais, Jankeliūnais, Snapkaus-

gos puslapiuose Pultinevičiui ati- ]<u ir Petru Būda. Sužinos įdomių 
dary* savo širdį ir patikės savo ( y n u ik menų iš dail. Meiiavecko 
rūpesčius, kuriuo* pastarasis, ii- j biografijos. Bus pavedžiotas po 
gai nedesldamas, labai tėkiain&ai i Gotiybiake* ir viešės kuo . Lui-

"Drauge". 

Leidinio įvadais eina Richard 
Giloth, A.J. Rudžio, vysk. V. 
Brizgio, paties knygos autoriaus 
mintys ir Leono XIII fondo 
mecenatų sąrašas. Pats knygos 
turinys skirstomas į šiuos di
džiuosius skyrius: L Lithuania: 
A. Profile; II. Christ ian Demo-
cra-y: A. Force of Progress; 111. 
Independence: A. Chal lenge; IV. 
Creation of a Modern State: A 
Fulfillment; V. Profiles in Ac-
tion: The Leaders of an Era. VI. 
For Man and Country : A Strug-
gle Renevved. Gale dar prideda
ma: Selected Documents, Lithu-
anian Chronology. Notės, Bibli-, 
ography. Netrukus "Draugo" kul
tūrinio priedo puslapiuose spaus-

lietuvių jėzuitų misijas, užgrie
biama dail. B. Murino paroda, 
Jaunimo centro choras "Audra", 
lietuvių fotografų paroda ir kt. 

• ŠALTINIS, 1976 m. Nr. 4. 
Tikybinės ir tautinės minties 
Sumalac T^iHvia Mariionai ir Šv. 
Kazimiero sąjunga. Redaguoja 
kun. S. Matulis. MIC. Administ
ruoja J. Dubickas. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 16 
Hound Rd.. West Bridgford, 
Not tmgham NG2 6AH, Eng-
land. Metinė prenumerata 2 sva
rai, arba 4 dol. 

Daug vietcK skiriama Lietuvos 
bažnytinėm provincijos sukakčiai, 
vysk. A. Deksnio vizitui Britani-

Idinsim istoriko dr. J. Jakšto p l a - į 4 ^ ^ ^ p, j u r o sukakčiai iri 
i tesai žios knygos aptarimą. I Antano Maceinos naujai knygai-
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tekdavę pajusti b a k o . .omun's-
tinių vady kerštinga ranka, nes 
Slonimskls nesivaržydamas pro
testuodavo dėi literatūrinės ir 
žmogiškosios laisvės varžymų. 
Paskutiniame prieš mir j pasikal
bėjime su spaudos atstovais Jis 
griežtai pasisakė prieš vyriausy
bės nusistatymą mokykliniuose 
vadovėliuose neleisti spausdinti 
kai kurių klasikų kūrybos. Jau
nimas, sako, neturi būti atskir
tas nuo ankstyvesnės kultūros, 
nuo literatūrinės praeities. 

Jis skundėsi dėl to, kad iš A. 
Mickevičiaus "Vėlinių" buvo iš
mestos antirusiškos vietos. Di
džioji dalis lenkų romantikų, 
sako, savo raštuose rūpinosi reikš
ti nepriklausomybinę idėją. 

"Aš buvau nubaustas, kadan
gi kiek anksčiau šiais meta.'s pa
sirašiau laišką, prašantį jvairių 
laisvių ir pasisakantį prieš kons
titucijos pakeitimus. Išėjo mano 
knyga, bet kritikams ir spaudai 
buvo įsakyta ignoruoti ją", sakė 
jis. 

Nepaisant visokių varžymų 
ir ignoravimų, iš jo kūrybos pra
siveržianti lenkiška davsia trau
kė skaitytojus. Draugai užsienyje 
vadindavo jį "lenkišku t rubadū
ru", o pats save jis laikęs politiš
ku gyliu. 

ANGLU MODERNIOJO 
TEATRO SENELĖ 

SYBIL THORNDIKE 

Neseniai mirė 93 m. amžiaus 
aktorė Sybil Thorndike, kuri lai
koma anglų moderniojo teatro 
pradininke — senele. 

Pradėjo ji teatre dirbti šio 
šimtmečio pradžioje. Dabar ji, 
sako, tebuvo jau tik legenda, su
senusi entuziastė, bet iki šian
dieninės kartos tebesanti gyva 
jos pradėtoji teatrinė tradicija 
veržtis iš visokios rutinos. 1914 — 
1918 m. Old Vic teatre jai teko 
daugiausia vaidinti Šekspyrą. Li
gi tol Šekspyras scenoje būdavo 
deklamuojamas, net dainuote 
dainuojamas. Ji per ketvertą me
tų suvaidino visas žymesnes Šeks
pyro herojes, bet natūraliai, ir po 
to nė viena rimtesnė aktorė jau 
nebedrįso senamadiškai dekla
muoti. 

Kritikai, kuriems teko 1919 m. 
matyti ją vaidinant Euripido 
"Trojos moterų" Hekubą ir Me
dėją, įžiūrėjo joje aktorišką didy
bę, ir tokia ji kaip legenda išsi
laikė iki senatvės. 

Be kita ko, jos draugas G. B. 
Shaw jai vaidinti parašė savo 
"Šv. Joaną". 

AMBICIJA — 0 2 K A S 
PRAVESTI PER SCENA 

Vyresnieji kino teatrų lanky
tojai, tur būt. atsimena iš britų 
filmų tokį aktorių George Cole. 
Dabar jis dažniau teatruose dir
ba, televizijos filmuose vaidina 
ir didžiuosiuose filmuose rečiau 
sutinkamas. 

fdomus jo prisipažinimas, kaip 
jam pasisekė išeiti į aktorius. Ti 
roliečiai statė Londone muziki
nį veikalą "Baltojo arklio užeigi-

Du skirtingo gymio poetai 
Štai dvi 1976 m. Lietuvoje pa

sirodžiusios poezijos knygelės: 
Gintaro Patacko "Atleisk už aud
rą" ir Jono Graič :ūno "Vilniaus 
kontraforsai". Patackas yra jau
nas debiutuojantis poetas, gimęs 
1951 m. Kaune ir dabar einąs 
vyresniojo inžinieriaus pareigas. 
Tuo tarpu, Jonas Graičiūnas, gi
męs 1903 m. Tbilise, yra poezi
jos veteranas, studijavęs humani
tarinius mokslus V D U Kaune, 

Iš tikrųjų niekas jo nekursto 
bėgti. Tegu sau garbingai stovi 
tėviškės sargyboj. 

Visai ki'a opera vyksta Ginta
ro Patacko eilėse. Cia dogmos 
tvaiko, nei užmaskuoto pataika
vimo, nei žmogėjimo apoteozių 
nėra. Cia viešpatauja vaizduotė ir 
"siela virpa ant žodžių ašme
nų". Jaunasis Patackas mato ka
ringos Istorijos šokį, jaučia žmo
nijos likimo virpulį, ironizuoda-

išleidęs nepriklausomybės metais mas savaip įsiva'zduoja taiką ir 
rinkinių ir dabar sovietijoje j meilę, nelaukia iš žemės palan

kumo žmogui: 
Štai tau žemė, kur gimsta ir 

miršta, — 
Mūsų pokalbio tęsinys. 
Mus palaimina dešimčia 

pirštų. 
Mus prakeikia už būdą 

minkštą 
Kaip ugniakalnis — turinys. 

(19) 
Pa'acko metaforos liejasi su pa

vasarišku tempu, ir visas įvaiz
džių choras, kur solistų partijas 

eilę 
pakartotinai pasirodąs su naujo
mis knygelėmis. 

įdomu, kaip šie skirtingo am
ž i u s ir skirtingo išsilavinimo po
etai žvelgia į gyvenimą ir kūry
bą. Humanitaras Graičiūnas, ne
priklausomos Lietuvos auklėti
nis, apsvaigęs nuo skalsaus tary
binio gyvenimo, tiek atjauneja, 
kad ima krėsti keistus fokusus. 
Jam nepakanka lietuviškos tema
tikos, tai yra eilėraščių apie Vil
nių, Čiurlionį ir Eglę, laukiančią 
Žilvino. Graičiūnas jaučiasi turįs i atlieka Ironija ir Nusivylimas, 
ypatingą talentą deklaratyviai ei
lėdarai. Todėl kuria "Žmogaus 
apoteozę", "Odę Lietuvos valstie
čiams", "Dialogą su sūnumi".. . 
Pažeria daug girdėtos išminties 
perlų ir, žinoma, iš "Tiesos" ve
damųjų nurašytų sakinių. Gi su 
eilėraščiu "Autobiografija" jis 
prašoka viską — jis tampa už
maskuotu tarybinės dogmos rė
mėju. O tai, šiaip ar taip, yra 
nelengva komunistų valdomame 
krašte. 

"Autobiografijoje" Graičiū
nas griebiasi didaktinio botago, 
kad galėtų uždrožti priešingai 
galvoj an tiems tautiečiams. Jam 
rūpi pačaižyti bėglius iš Lietu-

primena žaismingus H. Radaus
ko "Eilėraščius". Kurdamas her
metišką, vidinės formos spinde
sio nuskaidrintą kalbos-poezijos 
pasaulį, Patackas savitai priar
tėja prie Tomo Venclovos "Kal
bos ženklo" ar G. Cieškaitės 
"Tylos žydėjimo" poezijos. 

Žinoma, tai tik pradžia — mo
derni savo tylinčia panieka dog
mai. Pr\. 

Filmu įvairumai 
STASE SEMĖNIENE 

That's Eatertainment. Part 2, 
juokingas, žavėtinas, sultingas, sen
timentalus ir įspūdingas spalvotas 
filmas patiks visiems, o ne vienas 
kels jj gerokai j padanges. 

Praeitą pavasarį Cannes filmų 
festivaly, Prancūzijoje, jis buvo 
rodomas HoUywood, Hollywood 
vardu ir, anot spaudos, amerikiečių 
bei tarptautinės, jis pras kišo tikru 
meistrišku šedevru tarp kitų filmų 
parinktų iš Indijos, Vengrijos ar 
Vakarų Vokietijos. 

Trjat's Entertainmeat, Part 2 
pralenkia pirmtaką That's Enter-

Nauii leidiniai 
3 konius Budriūnas, AUD

RINGI DEBESYS VIRS KAUNO. 
Iš fortepijono sonatos 'Mano tė
vynė". Broniaus Budriūno kūri
niams leisti fondo leidinys, Nr. 
9. Prano Baltakio lėšomis. Kaina 
1 dol. 50 centų. 

Noreikos 
Iš oarodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo ceatre, Chicagoje 

kukli; >iie kiOn šks 

VADOVĖLIŲ AUTORIUS 
Pedagogas, vadovėlių autorius 

Antanas Busilas yra miręs 1951 
m. spalio 31 d. ir šiemet suei
na 25 m. nuo jo mirties. Buvo 

vos ir ta pačia proga save įkel-jkilęs nuo Rokiškio, gimęs 1889. 
ti į Šventųjų Panteoną. Pasiklau- Mokytojavo įvairiose gimnazijo-
sykime: 

Mylėjau Lietuvą, nenuskriau
džiau čia nieko, 

Pečiai po kuprine nelinko 
nuo kalčių. (15) 

Atseit, jam dangaus vartai pla
čiai atkelti ir vieta šalia Maž
vydo užtikrinta. O tų, kurie bė
go nuo bolševikinio teroro, lau
kią gėdingas išnykimas. Šven
tuolis Graičiūnas, melsvas akis 
gavęs iš "rugiagėlės dirvos" ir i 
išmokęs ištvermės "iš diemedžio 
tauraus" susijaudinęs prisiekia: 

Nei bėgsiu kur, kada net ir 
vanduo čia degs! 

-

n ė " ir pasiskelbė, kad jiems rei
kalingas 14 m. amžiaus berniu
kas, kuris per sceną pravestų dvi 
ožkas. 

Atsiliepė G. Cole ir gavo tą 
darbą ir vedžiojo ožkas iki karo j 
pradžios, kol tiroliečiai buvo izo
liuoti, ir dabar, po kelių dešimt- [ 
mečių, su ilgesiu jis prisimena tą 
savo kaip vaidintojo karjeros pra
džią ir sako. kad jei niekas anuo
met nebūtų pasikeitę, tas raguo
tes jis būtų tampęs už virvagalių 
iki šios dienos... 

B. Kazimieraitis 

se, parašė geometrijos vadovėlį, 
pradedamosios matematikos me
todiką, aritmetikos vadovėlį, lie
tuvių kalbos metodiką, uždavi-
nyną, elementorių, gamtamoks
lio vadovėli, rašė eiliuotas pasa
kas bei eiliuotus scenos vaizde
lius, vertė Puškino, Lermontovo, 
Nekrasovo kūrinius. 

BRONIAUS MURINO 
TAPYBOS PARODA 

M.K. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, Chicagoj, šiuo me
tu vyksta vakar atidarytoji tapy
tojo Broniaus Murino paroda. Jo
je išstatyta 56 paveikslai, sukur
ti dailininko pastarųjų penkerių 
metų laikotarpyje. Ta i vis akva
relės ir aliejiniais dažais, o taip
gi akriliu atlikti darbai. Paroda 
tęsis iki spalio 24 d. Ją galima 
lankyti šiokiadieniais 7-9 vai. 
vak., šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. 
vak. 

DAILĖS DARBU PARODA 
VASARIO 16-TOS PROGA 

Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio galerija Jaunimo centre, 
Chicagoje, rengia jau tradicine 

virtusią lietuvių dailininkų paro
dą Vasario šešioliktos proga. To
kia paroda galerijoje įvyks ir 
1977 metais vasario mėnesio 11-
-20 dienomis. Visi Ch:.cagoje ir 
apylinkėse gyvenantys lietuviai 
dailininkai kviečiami su savo 
darbais parodoje dalyvauti. Pa
rodos detalės bus paskelbtos vė
liau. 

SIBIRO TREMTINIŲ 
DOKUMENTACIJA 

Rinkdamas knygai Sibiro 
tremtinių atsiminimus, laiškus ir 
nuotraukas, kun. J. Prunskis jau 
gauna medžiagos iš JAV, Kana
dos ir Australijos. Siųsti 'Drau
go" adresu. 

• Bronius Budriūnas, TRA
KŲ PILIES GRIUVĖSIUOSE. 
Iš fortepijono sonatos "Mano tė
vynė". Broniaus Budriūno K.L. 
F. Leidinys, Nr. 20. Kaina 2 dol. 

• Bronius Budriūnas, BAL
TIJOS PAJŪRY. Iš fortepijono 
sonatos "Mano tėvynė". Bro
niaus Budriūno K.L.F. Leidinys, 
Nr. 21 Emanuelio Jarašūno lė
šomis. Kaina 2 dol. 

• Bronius Budriūnas, NE
MUNAS LAUŽIA LEDUS PA
VASARĮ. Iš fortepijono sonatos 
"Mano tėvynė". JAV LB Kultū
ros fondo leidinys Nr. 53. Kaina 
2 dol. Visi čia suminėti Bro
niaus Budriūno kūriniai gau

nami, parašius ir pinigus pa
siuntus šiuo adresu: Bronius 
Budriūnas, 2620 Griffith Park 
Blvd., Los Angeles, CA.90039. 

tainment savo geru suredagavirau 
nors pirmas s. ašku , laimėjo daug 
geresnę, stipresnę medžiagą. 

Stebint filmą, dingteli mintis, 
kad jam geriausia tiktų "That's 
Metro-Golwyn-May«r" vardas, bu
vusio filmų milžino muzikiniame 
pasauly. Antroje dalyje matome 
Fred Astaire. nuostabiai vikriai 
šokantį 76 m., "jaunuolį". Nors ir 
ne taip žaibiškai gyvas, kaip pirmo-

, ji dalis, šis filmas turi didingus 
momentus. Mes stebime dailų mi
šinį kapos nepamirštamų muzikinių 

< numerių, visi ištraukti iš sklidino 
bendrovės bagažo, sukrauto per 
M-GM produkting ausies magiškus 
metus. 

O visos buvusios žvaigždės švie
čia akinančiai. Es her Williams 
čiuožia vandeniu per visą Floridą. 
Tuo tarpu Fred Astaire ir Cyd 
Charisse. elegancijos pavyzdys, 
išraito sunkiausius šokio numerius. 
Mickey Rooney ir Judy Garland 
pasirodo savo svarioje vaikystėje. 
Vėl išvystame gabiosios šokėjos 
Eleanor Powell egzotiką. 

Pasitaiko čia ir satyriškų lais
vumų, retkarčiais bakste'iant pa
juokiančiai j senoviškus filmus ar 
filmų personažus. Žavi iit rauką 
duodama vardu "VVords and Mu-
3ic'*. kurioje vaizduojama kaip fil
mai perduoda muzikos kūrimą. Ste
bime Johann Strauss filme "The 
Great Waltz" (1938 m.), kuriantį 
"Talės from the Vienna VVoods", 
jam važiuojant karietoje per Vie
nos miškus ir besiklausant paukš
čių čiulbėjimo medžiuose, arklių 
kanopų ir karietos ratų dundesio, 
laiškanešio rago traliavimo ir įkvė
pimą keliančio šalia sėdinčios blon
dinės džiugaus soprano (MiHza 
Korjus). 

Mus maloniai pavaišina ir iškar
pom iš senų Spencer Tracy-Katha-
rine Hepburn filmų. 

Gene Kelly plaukia per šokio ir 
baleto numerius (tačiau tų neišba
lansuotai per daug, ypač. kad jis 
pats yra vienas filmo pasakotojų). 

Filmo silpniausi punktai išlenda. 
kai šių dienų Gene Kelly ir Fred 
Astaire. abu filmo pasakotojai, 
truputį pašoka ir daug plepa apie 
praeitį. Tai senatvės pažymys. Nei 
jie patys, nei filmo dabarties tru
piniai negali atstoti vakardienos 
šviečiančių klasikų. 

1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LTETUVOIE 
ir norite atsiminti j uos pasiųsdami s iunt in į žiemos sezo
nui ir ateinančioms Kalėdoms 

MCSŲ BENDROVE veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais 
metais mes pers iunčiame į Lietuvą grei t ir saugiai tūks-
tacius siuntinių. 

MCSTJ BENDROVĖJE Jūs visuomet rasi te didelį pasi
rinkimą prekių labai vert inamos Lietuvoje. 

JEIGU JCS N O R I T E PAKVIESTI I š LIETUVOS 
GIMINES mes parūpinsime reikalingus dokumentus. 

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
120 South State Str. 
Ghicago, III, 60604 
Tef.j WA 2-9354 

1976 KAL£; L L \ 

I LIETUVA 
1 - s w ' "i. * ^ M JA 

Gruodžio 15 iki gruodžio 3C — $999.00 asmeniui 
IŠ BOSTONO — NEW YORKO — MONTREALIO 

Iš kitg miešti} kainos pareikalavus 

5 naktys Vilniuje. 4 naktys Romoje (įskaitoma ir Kalėdų po
būvis). 4 naktys Londone. 

Aplankysime ir Kauną. Romoje turėsime Kalėdų pobūvį ir bi
lietai į West End teatrą Londone. 

Dėl daugiau informacijos arba registracijos prašome kreiptis: 

ALGIRDAS MITKUS Ne^oo, Mass. 617-9»-ll§Q 

ELEONORA GREGAITIS _ Detroit, Mich. 313—485-3714 

5%% 
JKC,K 

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

HIGH RATES "J į 
PATO QUARTERLY AT 

BRIGHTON 
PER ASSŪSi 

certifkates 
$5000 or more 
4 year a a 

6%% 

$300^ -*• tsnn 
1—1 - - . 

FEDERAL 
SAVINGS AMO L0A* ASSOCttTIOtt 

fflGHEST RESERVES 
4071 ARCHEH H P B K 

CHICAG0, ILLDfOIS 60632 

. gan 

U 3-1248 
CWESI OF CAUFOKNTA AVE.) 

6** 
PER ANNUM 

11.008 ar 
t ymr m 

• 

EUROPA TOURS 
MRS. L TAMOŠAITIS 
GALAXY TOURS 

Cleveland, Ohio 218—692-1700 
West Coast 213—662-0711 
Wellesley, Mass. 617-237-5502 

«r#~':" 

ROMA 

1976 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
» I L . 

GRUODŽIO 7 iki GRUODŽIO 15 D. (1 savaitė) Maskva Vilnius 
GRUOD2IO 20 iki SAUSIO 4 D. (2 savaitės) Maskva. Vibsjus, Syga 
KAINOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO - NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 

m ui 
VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPES BUS 1 DIENA VE2AMOS I KAUNĄ, 
TAIP PAT IR I TRAKUS % DIENOS. 
1977 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVA PRASIDĖS GEGU2ES MĖNESĮ. PRAŠOME REGISTRUOTIS 
IS ANKSTO. 
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i 

.%£>: 

'"» 

-
. i 

< 
• ą 

i 

VASARIO MENES] 
BALANDŽIO MĖNESI 
BALAND2I0 MĖNESI 

EKSKURSIJOS 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(14 dienų) 

I KITUS KRftŠ1 

j MEKSIKA 
t HAWAJUS 
| RAWAJUS 
j RAWAJUS 
j ISPANIJA 

PU U 
5433.00 

) 
t Kainos bos paskelbtos vėliau. 

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 Soutti Westtri Ateaue 

Chicago, Illinois 60643 Tel, (312) 238-9787 
Air fare6 subjeet te ^bangas »2<d/©r tovenig-eai ipprovai. 

T*** ~SP.' -jar^m* s**vį#*«fr,wis **&>&?&$ s— iyė*a••.iraai Amerikoje 

—— «****•>««** mm mm 
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Dailininkas Kajetonas Šklėrius — Šklėris 
• r* 

niūrių spalvų (vyravo žaluma) straipsnj, persiskaičiau K. Sklėriaus 
. aliejine tapyba. Bent man atrodo, biografiją Lietuvių Enciklopedijoje, 

kad aliejinė. Matyt, jis seseriai šj Nors tą biografiją daugelį kartų bu-
paveikslą dovanojo kaip nevertina- vau skaitęs, nebuvau atkreipęs dė-
mą, nemėgiamą. Pasakykite, ar meclo j LE pastabas apie kaf ku-
uaug jis aliejinės tapybos darbų su- rių portretų pozuotojas. Pvz., m a n 

parūpo pasitikrinti, ar ponia St. tik-

Atke i t a i š 3 pus i . ) 

ir paantraštė — "K. Sklėriaus 95- j 
šioms gimimo metinėms". Pirmuo
se dviejuose puslapiuose randame 
trijų E. Sklėrienės J. U brasui rašy
tų laiškų ilgesnes ištraukas ir Ku-1 , . Z* 
nigiškiuose matytų "Motinos port-j 
reto" bei "Tėvo portreto" nuotrau
kas. Trečiajame puslapy skaitome J. 
Umbraso samprotavimus apie K. Į gino, bet, matyt, prie to tapybos bū-

— Kajetonas aliejiniais dažais 
netapė. Jis gal tik porą kartų pamė-

Sklėriaus kūrybą ir pasikalbėjimą su 
mano pusbroliu Robertu Matulio
niu. Gaila, tris puslapius siųsdamas 
E. Sklėrienei, J. Umbrasas nepažy
mėjo nei žurnalo pavadinimo, nei 
spausdinimo datos. Apie tai užklaus
ta, E. Sklėriene apgailėjo, kad ir 
Umbraso laiške nebuvę paaiškinta, 
iš kurio žurnalo jis tuos puslapius 
išrovė. Toliau cituoju E. Sklėrienės 

do patraukimo neturėjo. 
(šioje vietoje grįžkime prie J. 

Umbraso E. Sklėrienei atsiųstų la
pų. Kaip minėjau anksčiau, trečia-1 

rai yra ne konkretus asmuo. Para 
šiau ir paprašiau paaiškinimo. E. 
Sklėriene paaiškino laiške, rašyta
me 1976.V.7). 

— Kur parašyta Ponia St, tai vis 
ponia Staneikienė. Ji buvo italė ir 
ten buvo modelka (modeliuotoją, 

sis puslapis paskirtas bareljefo "Mo-j A - N - ) Romoje. Ponas St(aneika) ve-j 
tinos portretas" ir piešinio "Tėvo! d ė tenais • a t v e ž ė fe J Kauną, ku r ji 
portretas", atliktų 1906 ir 1907 me-- b u v o l a b a i nelaiminga ir dažnai už-! 
tais, aptarimui bei jų atsiradimo j e i d a v o P^ m a n e - 1 9 3 1 m e t a i s K a J e - : 
istorijai. Atsiradimo istorija ma- ' t o n a s J a u gerokai sirgdavo širdim ir 
ne labiausiai sudomino. Abu kūri-1 m a ž a i k u r išeidavo. Ir kaip jis vi- : 

paaiškinimą J. Umbrasui, kodėl Ka- i nius išvydęs ant sienų mano pus- j suomet norėdavo piešti. Buvo žie-
jetonas skulptūrą užmetė). 

— Pradžioje Kajetonas dar užsi
iminėdavo skulptūra. Tačiau, netu
rėdamas tinkamos dirbtuvės, jis ne
galėjo atlikti didesnių darbų, o 
svarbiausia — Liepojoje nebuvo spe
cialistų, kurie būtų galėję atlieti 
gipse ar bronzoje jo darbus. Kaje
tonas pats to nemokėjo daryti, nes 
Stiglico mokykloje šito nemokė. 

(Laikinai E. Sklėrienės pokalbį su 

brolio Roberto Matulionio bute Vil
niuje. Žvėryne, J. Umbrasas Rober
tą klausinėja, kaip jie čia atsidūrė. 
Robertas Matulionis pasakoja: 

"(. . .) tėvų portretai, atsime
nu kaip dabar, kabojo senelių na
mų seklyčioje. 

"Keitėsi laikai, prasidėjo antrasis 
pasaulinis karas. Aš su broliais pa 

ma. Jis darė akvareles iš lango, snie
gą. Pradėjo prašyti pas mane atei
nančias ponias papozuoti, ką ponia 
St. mielai darydavo. Ji puikiai poza
vo ir Kajetonas padarė 4 jos port7 

retus. Tada buvo laikai, kada po
nios rengėsi gražiai ir su skoniu, ir 
K(ajetonui) buvo malonu namie jas 
piešti, akvarelės buvo vis geresnės ir 

?»&#. 

o ievai 
, , , , . . . . . . . . . kiuose. Hitlerininkams 
J. Umbrasu nutrautau ir grįžtu prie . 
savo sekančio klausimo bei jos a t - ' 
sakymo). 

sitraukiau į Tarybų Sąjungos gilu- geresnės. Dabar Lietuva yra kito-
mą, o tėvai paliko Kunigis- k i a> i r J ^ tenai pradeda prikaišioti 

okupavus 

Ąžuolynas (1923) 

rolėlius pirštais apglėbusi? 
Nebūtų man šis reikalas tiek 

daug rūpėjęs, jei n e šeimoje vyravęs ; 
mitas, jog jaunoji moteris, geriau 
keliolikmetė mergaitė, tai mūsų mo-

Jetuvą, nacionalistai tėvus suėmė ir 

K(ajetonui) , kad jis portretavo t ik! t m a < ° «no j i moteris — senelė, tad 
"poniutes, gražiai apsirengu- j Kajetono sesuo ir motina. T a m mi- •mm: m 

sušaudė. Namai liko niekieno ne- s i a s > ° ne darbo žmones. 

nu 
— Kajetono jaunesnis brolis Al

fonsas irgi turėjo didelių tapytojo 
gabumų. Jis irgi tapė akvareles.; W u i ' N a k a i P a s i t r a u k ė * R ū d ž l u s ' 
D..JXI xi J :- «. _i_ \lpric Kamajų. Kautynių metu vie-

saugomi. Tada į juos persikėlė mo- K(ajetonas) mirė 10 metų prieš at-
tinos sesuo Emilija su savo vyru Jo- einant bolševikams į Lietuvą. 

Naku. 1944 metais, artėjant K(ajetonas) jokioms partijoms ne
priklausydavo, o draugų turėjo vi-

Rudžiuose svečiuodamasis, jis sės-' H - ~ ~ ~ — — f - " T s l u o k ~ ' i r * £ * * * 
davo ant nupiauto medžio kelmo ir n a s ****** P a t a i k ė -į " ^ n a " ~ "T"*"- ^ ^ ^ **" 
per valandą-kita užbaigdavo pui- m s" S u d e š ė v i s k - i s i k i P a m a t u " B ū " OT U ] l C b U V ° -
kiausią paveiktą. Taip bent mums, ^ s u d e ^ 'r-portretai, jeigu jų ne-
vaikams, atrodydavo. Dabar galvoju, b i ; l ; - ^ b e n ? } Rudžius, 
kad gal ten būdavo tik gerokai ap- "Rodos, 1955 metais nuvažiavau 
doroti škicai. įdomu, kaip Kajeto-11 Rudžius, pasiėmiau portretus ir 
nas kurdavo? Ar taip pat lengvai' parsivežiau i Vilnių". 
ir greitai? Ar ilgai dirbdavo prie vie- Dė! paveikslų parsivežimo i Vil
nos akvarelės? | riių. reikėtų ilgesnių komentarų, 

— Kajetono brolio Alfonsas, be 
abejo, buvo gabus ir padarė gra
žių akvarelių. Bet jis buvo 'ama-
teur' (mėgėjas). Kajetonu: pradžio
je taip pat ne viskas pavykdavo, bet 
dirbdamas jis ''gijo lengvumo ir for
matas didėjo. Per kokias dvi valan
das lauke baigdavo akvarelę. Pri
klausydavo nuo oro, saulės, drėgnu
mo ir nuo apšvietimo pasikeitimų, 
ypač Lietuvoje. Portretus dirbant 
kambaryje, jam buvo reikalinga po
ra kartų pozuoti po maždaug dvi 
valandas. Prieš mirtį jis man saky
davo: MAš jaučiu, kad aš pasiekiau 
to. ko visą gyvenimą ieškojau (ma
no pabraukta, A^I . )* \ 

(Apie tą pat} dalyką kiek pla
čiau E. Sklėriene pasakoja 1958. X 
15 laiške J. Umbrasui, tad ir vėl 
vieną laiško ištrauką perspausdi
n u ) . 

— J t pradėjo tapyti akvarele ir 
greitai šią techniką labai pamėgo. 
Žiemos metu būdavo labai užimtas 
mokykloje. O vasarą turėdavo tris 
mėnesius atostogų. Mes išvažiuo
davome į kaimą, kur jis su didžiau
siu atsidėjimu dirbdavo. Kartais po 
dvi akvareles į dieną. Per visą gy
venimą aš eidavau drauge su juo, 
padėdavau išrinkti motyvą. Dažnai 
tai būdavo nelengva, nes jis nieko 
nekeisdavo, piešdavo viską taip, 
kaip matė. Namie akvarelių nedirb
davo ir jų nedidindavo. Visi jo pa
veikslai tokie, kokie buvo padaryti 
vietoje. Aš paruošdavau popierių, 
užklijuodavau jj ant kartono, pa
rengdavau dažus, padėdavau nešti 
kėdę. skėtį, ir kt. Kol jis dirbdavo, 
sėdėdavau su knyga šalia jo. To
kiu būdu kone kiekvienas jo paveiks
las ir mano gyvenimo dalis. 

Pradžioje jam dažnai nepavykda
vo, jis per ilgai dirbdavo ir "už
kankindavo" akvarelę. Tačiau, lai
kui bėgant, formatai didėjo, spalvos 
skaidrėjo. Pavykus darbui, jis būda
vo patenkintas, linksmas ir džiaug
davosi. 

(Grįžtu prie savo paties klausi- j 
mo). 

— Rudžiuose turėjome vieną Ka
jetono paveikslą — Juodonių pilia
kalni. Nepamenu jo nutapymo da
tos. Tai buvo, kaip minėjau, sunkių, k . Skičrius 

tui pagrindą davusi, sesers Elenos 
(Alės Rūtos) teigimu, pat i mūsų 
motina, pasakodama, jog kažkada, ; 

šimtmečio pradžioje, Kajetonas ją ir j 
senelę Svėdasų bažnyčioje škicavęs. 
Tuo tarpu LE IX tome, 102 psl., šio • 
paveikslo nuotrauka papuošta j 
knygnešes Ievos Povilaitytės - Iva- | 
nauskienės biografija, ir paaiškinta, Į 

T a r p garsiųjų portretų yra ' J*°g J3 s u a n u k e K - Šklėrius nutapęs ! 
net keli, pavadinti "Žmonos port- besimeldžiančias Paliepių bažny-į 
rotas". Ar tai visur yra Jūsų port- čioje. Galimas, daiktas, kad preten- j 
retai, ar kai kurie gali būti kieno dentų į garsenybes esama ir Lie-, 
k'.to žmonos? i tuvoje, nes minėtuose trijuose la

puose apie "Bažnyčioje" paveikslo i 
— Portretuose, kurie pavadinti s u k ū r i m ą t e į r a U j a s i ir J. Umbrasas. 

Pirmąjį kartą E . Sklėrienei klau- j 
imą apie "Bažnyčioje" pozuotojas 

bet Šiame rašiny jie nebūtų esmi- "Žmonos portretas", visur esu aš. 1 
nia ; . (Tik ką atsakytas klausimas E. 

(Grįžtu srie savo pokalbio su E. Sklėrienei buvo duo'as 1972 m. ru-1 , „ , . . 
c . , . . x j • i . . , . . , , . ! aš pateikiau pas ja viešėdamas V o- , 
bkienene.). deni, kartu su visais kitais klausi- , K T , 

v J • T T̂  • J I *• ! k:e:ijoie (tuomet teiravausi tik apie , 
mais. Kadangi LE ir del šiu cort-1 . . . . ,. 

v . . . « . . . m- «.... . . . . . ,_._;. i mo'.mos-seneles pozavimo gaiimy-
— Kajetono tapyb.nee kurvboie re'.u daro užuominas, tai 1975 m . ! , T \? -i . . . . 

» i - v . i_ ». .' . . . . . . . . . „. ._, . i bes; Ivanauskienės atveji pnsimi-
.:r>a: zym;ą vietą užima portretai, ir p j vasari ir del ių prašiau paaiskin- • . ' ., ' ^ 

tai, daugiausia, jaunų moterų. Gal ti. Tame pačiame laiške, rašytame 
galite paaiškinti, kodėl pozuoti jis 1976.V.7, E. Sklėriene duoda vėl Ia-

| niau tik grįžęs Amer ikon) . E. Sklė- i 
ienė mano mitą energingais 

;«•> rinkdavosi jaunas, gražias m o t e r t 

— Aš asmeniškai turėjau drau 
ges, jaunas ponias ir teatro dai
nininkes, kuria^ jeigu Kajetonui pa
tikdavo, j t prašė pozuoti. Ypač vie
na italė p. Staneikienė. Tai yra p. 
"St." Jos yra 4 portretai. Jos vyras 
tarnavo Užsienio reikalų ministe
rijoj. Visuomet buvau klausiama, 
kodėl Kajetonas portretavo tik jau
nas ir gražias ponias. Man tai labai 
suprantama, kad maloniau žiūrėti į 
jauną ir gražią moterį, kaip į negra
žią. 

(Šį pavasarį, rengdamasis rašyti 

konišką. kategorišką atsakvmą). 1 ° ^ ? * **į* i r f ^ n o , kaip 
i -r- . . . '. r_ is tikrųjų buvo. Norėdamas jos 

— la i ieigu po portretu parašy- „ . , , . . . 
., . paaiškinimą raštu palikti istorijai, 

tilcraii . , . _. _ ,,____. / io70 
ta "Žmonos portretas", tai 
esu aš. T ie portretai \ is i ankstyves
nių laiku padaryti. 

KAS POZAVO "BAŽNYČIOJE"? 

siųsdamas virtinę klausimų (1972 
IX. 12), įrašiau ir šį: 

Elena Sklėriene 1976 metų pavasarį. 

man pakartojo motinos pasakoji-1 paprašė mūsų tarnaitę jam surasti 
Į mus apie škicav imą Svėdasų baž- i kokią nors moteri. kad jam galėtų 

Pas Jus mač iau reprodukcijų | nycioje. Tai galėję būti kažkada j pozuoti, ką ji ir padarė. O paskui 
jis sugalvojo šalia jos pasodinti jau
ną mergaitę (abi zitietes, su bal-

paveikslo, 'kuri vadina "Bažnyčio- j tarp 1904-1915 metų, kai Kajetonas. 
Taigi, kas pozavo vienam iš ge- j Je"' a r b a " P r i e bažnyčios". Šeimoje Į mokytojavo Liepojoje ir, atstogų į 

riaušių Kajetono Sklėriaus paveiks- buvome linkę many t i , jog tai mūsų _ Kunigiškius parvažiavęs, pridaryda- i tom skepetaitėm) ir paskui sukom-
lų, pavadintam "Bažnyčioje", ki tur ; motinos ir senelės veidai, nors, tu- į v ę s škicų, kuriuos paskui perkel-1 binavo neva tai bažnyčioje Abi mo-
— "Prie bažnyčios"? Kas tos dvi | rin* galvoje nu tapymo datą, sunku | davęs į didesnius piešinius. Ji prašė, i tervs mums buvo visai nepažista-
moterys: viena jaunutė, su malda- t u o patikėti, kadangi 1930 m. ma- I kad s u E. Sklėriene dar kartą kal-
knvge rankose, bet visiškai abejin- i n o motina buvo 38 merų, o senelė į bėčiausi 
ga maldai; o antroji sena, labai pa 
maldžiai nusiteikusi, rožančiaus ka-

seniai mirusi. Lietuvių Enciklopedi
joje šio paveikslo nuotrauka įdėta 
prie Ievos Povilaitytės - Ivanaus
kienės biografijos, su paaiškinimu, 
jog ją su anūke K. Šklėrius čia įam
žino. Būkite maloni , aprašykite, ko-

Nauji leidiniai 
• T E C H N I K O S ŽODIS , 

1976 m., Nr . 3 . Leidžia Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos Ch:.-:agos skyriaus Tech
nikinės spaudos sekcija. IŠ2ina 
'<as trys mėnesiai. Vyr. redakto
rius — V. Jautokas, 5859 S. W h i p -
ple St., Chicago, II 60629. Tech . 
redaktorius — J. Siabokas. Ad
ministruoja A. Brazdžiūnas, 
7980 West 127 St., Palos Park , 
II 60464. Met inė p renumera ta — 
6 dol., s tudentams — 2 dol. 

Siame numeryje: PLIAS — 
ALIAS žiemos konferencijos at i
daromasis žodis (J. Rimkevi
čius); Lietuvos susisiekimo prob
lemos (P. A. Mažeika ir L. Ka
činskas) ; Atominės pramonės 
sunkumai ( V . Petrai t is) ; Ter 
minologijos klausimais ir kt. 

• AKIRAČIAI, 1976 m. rugsė
jo mėn. , N r . 8. Atviro žodžio 
mėnraštis. Leidžia Vievvpoint 
Press, Inc. Redaguoja redakcinis 
kolektyvas. Administruoja K. A-
vižienis. Redakcijos i r adminis
tracijos adresas: 6821 S. Maple-
wood Ave., Chicago II. 60629. 
Leidinio met inė orenumerata 8 
dol. 

Be kita ko, rašoma apie 
naująją emigraciją iš Lietuvos; 
rusas disidon as pasaulinio garso 
matematikas Igor Safarevič pa
sisako TSRS tautybių klausimu; 
a:ie gėd~s stulpus kalba Bronys 
Raila; tai_~g' prakalbinamas ja
ponas dr. I?hiro Kato, ž inomas 
M.K. Čiurlionio kūrybos gerbė
jas Tolimuosiuose Rytuos. 

PAPILDYMAI 

Su pozuotųjų "Bažnyčioje" mi
to išaiškinimu, rašinį norėjau baig
ti. Bet, medžiagą betvarkydamas, š. 
m. gegužės 31 buvau parašęs laiš
ką ir E. Sklėrienei ir dar kartą pa
teikęs keletą klausimėlių. Nė nebe
tikėjau, kad atsakymus laiku be-
gaučiau. Jos 23-sis laiškas, rašytas 
I976.VI.8, mane pasiekė per 3 die
nas. 

Visų pirma, ji patvirtina, jog 
Kajetono Sklėriaus gimimo data, 
skelbiama visuose leidiniuose, yra 
senojo stiliaus kalendoriaus data. 
Pagal senojo stiliaus kalendorių ir 
jos gimimo data. 

Toliau klausiau, kiek, apytiksliai, 
K. Šklėrius sukūrė akvarelių, kiek 
ir kokių skulptūrų ir kur tie kū
riniai pasauly pasklidę. E. Sklėrie
ne atsako: 

— Kiek paveikslų buvo sukurta, 
sunku tiksliai pasakyti. Čiurlionio 
galerijoje, Kaune, yra, pagal sąrašą, 
153 paveikslai ir etiudai. Ten yra ir 
1930 metais nupieštas paveikslas 
"Bažnyčioje", o pas mane, Vokie-

I tijoje, matėte jo reprodukciją. Be 

Škicų išliejimo į didelius paveiks-! SaIv{* n u o k i t o< i ,s 

lus mitą man E. Sklėriene jau bu-! r > ' d a v o - G i J a u n o s mergaitės, Iietu-
vo anksčiau suardžiusi. Bet po se-i v a i t ė s ' d a r s u b a , t a skepetaite, la-
sers laiško dar kilo mintis, kad gal! b a i P ^ i o s . Kajetono motinos eg-
galėjo Kajetonas, piešdamas d v i ^ t u o j a vienas bareljefas, bet 

mos. O tokių dalykų, kaip kombi- . ^ ^ p a r o d a S j ^ ^ m e t ų > n e_ 
nuoti rankas nuo vieno žmogaus ir j ž i n a U j k i e k b u v Q ^ ^ p r i v a . 

niekada neda- j , : _. v-_^ 

nepažįstamas pozuotojas, palikti jų 
neiš-

_ _ statytas — jis padarytas dar prieš 
kiomis aplinkybėmis K. Šklėrius pa- TT ' , ".. r " . 7 J ' r '^1 įoįri _,„•,,- A? tau_i -„i,~ 

, . , . . i rankas ir liemenis ir įkomponuoti: J 1 U me.us. As tikrai sakau teisy-
veikslą kūrė ir kas tos pozuotojos,: . • « i kp n ( 1 , „x .-.„.»,«, ••,- ,^„, ; , 

n o r» r - f1""1*" m n t i n n s h*>i v>nplp<; galvas °C» n e s a s pasirūpinau rasti tas mo-
jeigu jų pavardes atmenate? Iš Jū
sų energingo aiškinimo man vie
šint supratau, k a d tai buvo visai 
svetimos moterys, tiesa? 

(Štai E. Sklėrienės atsakymas). 
— Kas liečia paveikslą "Baž-

• nyčioje", mes jau kalbėjome. Kajeto-
| nas dėl ligos turė jo būti namie ir 

(tikslios datos ne tur iu) . Greitai ga 
vau E. Sklėrienės laišką, rašytą 

I974.VI.19. Cia pateikiu dv: to laiš
ko ištraukas). 

— (...) Kaip mes išbėgom iš Lie-
pradėjo piešti portretus. Neturėda- > pojos, ateinant vokiečiams, palikom 

mūsų motinos bei senelės galvas, I 
veidus. T a d parašiau E. Sklėrienei: t e r i s ~ P a P r a ^ u jas surasti mūsų 
•r r i e k i a u navh^ omnrrtfavimns i tarnaitę, kuri tada jau buvo pas 
ir p.ueiKiau naujus samprotavimus. «™ ,_ m^wvm U I ^ U C M C M U i i c — 
T „ ; ^^r ,» ;o„ 1Q7J ™ o.»m,4oe „•)]*• mus 10 metų. Mano vyras del kiek-i , , . . . ^ . . , 
Tai padariau liH4 m. gegužes gale : _ . , . . - ' . ., i dekoracine grupe ant Lietuvos ban-

tiems asmenims. Kituose muziejuo
se, Europoje, jų nėra. Privatūs as
menys apie 10 akvarelių turi Niu
jorke (...) apie 10 akvarelių yra 
Romoje. (...) Kajetono didesni skulp
tūros darbai yra Petrapily-Le-
ningrade, padaryti dar studijuojant, 
kartu su prof. Čirovu, dekoracija ant 
tilto per Neva ir dekoracija vienų 
namų Nevos prospekte. Kaune — 

vieno portreto ir didesnių paveiks
lų su manim tarėsi ir dėl pozos, 
ir dėl fono, todėl aš tikrai žinau, ką 
aš sakau. Ba ig t a— Tikėkite man! 

Causa finita. Jau piktokas tonas 

ko. Čiurlionio galerijoje yra kun. 
Strazdelio bareljefas (gipsas), Vy
tauto statula, Galva (molis), auto
riaus Motina, bareljefas. Dauguma 
jo skulptūrų žuvo. 

mas tinkamo modelio, paprašė mū- Į v i s ą m ū s u 5 k ; l m b a r i ų b u t a i r i š b ė . ; . krv/iukai Kid ir U r i „„ I P i P M E\.SkI*"'*T,ę v i e š ė i a u . 
sų tarnaite surasti kokia nors seną g o m s u m a ž a v a l i J i r pVaradom L S L ^ a . f„tma^ tik T IT V T " ^ P a V e i k S -
moterį. Ji ir a t . e d ė jam šitą moterį- viską (jos pabraukta, A. N ) . Tokiu L „ „ 7 £ m o L s trai L o t = •• V. ™Vt' ^J"*"* 
Padarius škicą, j a m dėl kontrasto b u d u , j o k i u p i e š i n i u i r a ^ |r JJJT uT ?" ^ **"* ^ ^ ^ 

: užsinorėjo dar pridėt i jauną. Vėl tar- fot0grafijų Tebeturėjome. Antrą i _ . . t ' ° ] 1° Z a n r ° I r b ' P V a d i n a s i ' a t* 
naitė atvedė kitą, jauną. Kaip Žino-j kartą bėgom iš Petrapilio boBevi-L.n . x. , J \ p 0 2 a v o P a v e i k s l u i j S a k ° : _ 
te. Lietuvoje moterys nešiojo baltas > k u laikais be daiktų, o trečią kar-' B a z n > ' Č ! 0 3 e ? J e i?u dar įmanoma! - ^ mane Jūs matėte šešias 

skepetaites. Tokia yra šie paveikslo j tą jau aš viena repatrijavau (nors 
1 istorija. Tų mote-ų vardų ir ?>a- n j cko bendro su Vokietija neturė-
i vardžių mes niekad nežinojom. O j j a u ) \r viską vėl praradau... 
i Ievos Povilaitytės - Ivanauskienės 

pavardės aplamai niekad negirdė
jom. 

(...) D;ibar kas liečia tą pa-

atsakvmą surasti, tai įmanoma tik Mare les : I. Gėlės, 2. Uostas su lai-
kokiam kruopščiam Kajetono Sklė- j v a i s N 5 d o ! e ' 3- L a i v a i Italijoje, 4. 
riaus biografui Lietuvoje. Man fa-1 į takos (antras žodis neišskaitomas, 
kiekvienam, kas mano s:r,iip»sni per
skaitė, aišku, kas nepozavo. Ne, ne

veiksią "Bažnyčioje". Ten nupieš- j pozavo Ieva Povilaitytė - Ivanaus-
tos moterys absoliučiai (jos pa- l kienė, nes Kajetonas, gal metams 

A. N . ) , 5. Capri ir 6. Mano portre
tas (veikiausiai — 2monos portre
tas, A. N.). 

Galiausiai klausiau, ar sutinka. 
(Nė nežinodama, ką mudu su E. | b r a u k t 3 i A N } n i e k o bendro "su j ū - | belikus gvvond, i jokius Paliepius ! ^ d paskelbčiau jos tikslų adresą 

Sklenene aiškinamės, , reikalą JSI-, s u t o b u t c B a r b o r a i r J u s u m o t i n a ! i š K a u n o j a u n e b e v a ž i n ė j o . I r n e p o . j Ne, _ to ji nepageidaujanti. Bet jei-
maiše mano sesuo Elena Arbiene- ; n e t u n - 5 k a i p aš Jums jau sakiau. Ka-| z a v o nė mano motina "su senele 
Ale Rūta. Prisiskaičiusi kontradik- ; < d a Kajetonas jau mažai begalėjo iš-. Nuo 1974 m. pavasario aš jau lio-

Baioyčioje ( i « 0 ) ftij.ų, 1374.V.I9 raSytame laiške j i , e i U (dėl širdies ligos, A. N . ) , j is | viausi tuo gyrgsis. 

gu kas norėtų parašyti per mane, 
šio straipsnio autorių, ji nieko prieš. 
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