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Kertine parašte 
Žmogus tarp darbo ir kultūros 

Įsikūrimas ir su juo surišti rū- nėra tik š'andieninės spaudos sa-
pesčiai kadaise buvo užgriuvę mus Į votiškas įsisiūbavimas, dūmų pū-
visu svoriu. Bet koks kultūrinis; timas į akis, publikos raminimas, 
bruzdėjimas buvo varžomas no
ro darbu susitelkti skatikus, ge
rą jų saują įvairiems ambicin
giems daiktams, reikmenims, 
Darbas ilgą, ilgą laiką pirmavo, 
ne vienam tapo tiesiog stabu. 
Buvo piktai veržiamasi, kišamos 
kojos kitiems dėl darbo, kariau
jama su savim ir plėšomasi tarp 
vietinių, kurių spauda vis rašė 
darbo temomis, kur, ką, kaip da
ryti, kaip malonus yra darbo 
triūsas ir kaip jis svarbus, gra
žus žmogaus ir tautos gyvenime. 

Dabar ta spauda kiek pasikei
tė. Staiga taip nešnekama. Kai 
darbas šiuo laiku pasidarė prob-
lematiškesnis, pradėta į jį žiūrė
ti kitom akim. Turi gerą darbą 
— gerai: neturi gero — negal
vok, kad tai bloga, kad jis yra 
labai svarbus tavo gyvenime, ap
siramink, darbas nėra svarbiau
sias užsiėmimas — numeris I, 
nesuk dėl jo galvos, negrįsk vis
ko juo ir nesididžiuok juo, jei 
turi gerą, nes gali ateit laikas, 
kai toks etatas, toks darbas bus 
panaikintas, o vėl iškils kiti. Ir 
ką tada? Palūši? Sirgsi dėl pasi
keitimo, dėl statuso kritimo? Ne
apsimoka. 

Taip dabar vietinėje spaudoje 
rašoma ir norima įtikinti, kad 
darbas jau yra numeris II žmo
gaus gyven'me, nes daug kas šio
je srityje pasikeitė. Pirmiau 8 
rungėsi dėl 5 aukštesnių vietų, 
šiandien jau 8 nori vienos, ir tai 
nėra tikra, kad ji nebus kada eli
minuota. Patariama todėl rasti 
s#u "hobby", nesiplėšyt, tapyt, 
skaityt, klausyt s muzikos, pra
leist daugiau laiko su šeima, stu
dijuoti, net įvairesnių kelių dar
bų specialybes susikalti ir t.L 

Tok"e maždaug straipsniai ver
čia ir mus susimąstyti. Pirma, 
kodėl taip vėlai svarstoma ir kiek 
kitokia darbo reikšmė? Kodėl se-

1URGIS GIMBUTAS 

Užbaigėme keturių dienų turi 
ningą programą ir susitiksim po| 
dvejų metų, 1979-taisiais. Tada! 
švęsim Vilniaus univers teto 400 j 
metų sukaktj. Natūralu žmogui 
džiaugtis pozityviais darbais, lai
mėjimais ir jų ilgalaikiu povei-1 
k u bei tesėjimu. Vilniaus uni-į 
versitetas yra seniausias ne tik 
Pabaltijyje, bet ir toliau į šiaurę 
ir į rytus. Lietuvos kaimynai, iš
skyrus vokiečius ir lenkus, susi
laukė savų universitetų daug vė-
1 au: Estiios Tartu 1632, Suomi
jos Helsinki 1640 ir pagaliau 
Maskva 1755 metais. Dėl to dau
gelį metų Vilniaus universitetas 
buvo reikalingas ir Lietuvos kai
mynams. Ne tik pirmasis lietu
vių kalbos žodynas buvo parašy
tas VU profesor'aus Sirvydo, bet 
ir pirmoji latviška knyga buvo iš
leista tame universitete panašiai, 
kaip pirmoji lietuviška knyga 
buvo išspausdinta kiek anksčiau 
Karai"a-učiaje dėl to, kad tenai 
veikė universitetas jau Mažvydo 
'aikais. 

kai darbų pasirinkimas sumažė
jęs. 

Antra, kodėl vis svyruojama? 
Iš vienos pusės staiga į kitą! Ko
dėl menai nebuvo ir dar nėra 
kaip reikiant keliami, jei darbas 
pasidarė antraeiliu dalyku? Ko
dėl geresnės TV stotys laikosi vos 
iš aukų, o kitos traška pigiom 
komedijom ir dar pigesnėm smur
to mechaniškumo "parodom"? 
Juk laikas suprasti, kiek svarbūs 
šiandien būtų dvasios turtai, ir 
publika turėtų būti prie jų pra
tinama. Vis dėlto nemaža straips
nių jau atsiranda vietinėj spau
doj ir kultūros temomis. Gali
ma tikėtis, kad ir kultūros sri
tyje kai kas pasikeis. Ir lėšos ne 
kartą jau skiriamos ir bus duo
damos vis gausiau. Tad ir mūsų 
etniškas judėjimas tokioj naujoj 
šviesoj pradeda įgauti geresnę 
prasmę, mūsų čia kuriama kul
tūra — "psichinę naudą", kūry
ba — norą išreikšti vidines žmo
gaus jėgas, atidengti jos paslap
tis, netikėtus išsisakymus ir dar 
neišgrotus akordus. •» 

Ar toks naujas galvojimas 
tiems mūsiškiams, kurie vengė, 
neturėjo laiko ar noro įsijungti 
į bent vieną mūsų kultūrinio ša
koto medžio šaką, dabar gal 
kiek kitaip atrodys? Gal jie pa
bus iš snūdžic ir susimąstys, net 
praturtins dar neprarastą bend
rąjį kultūrinį lobį? 

Aišku, norisi pagirti ir kartu 
susidomėti vietinės spaudos per
si vertimu per galvą. Juk darbas 
šiaip ar taip yra svarbus, ir jo 
žmogui reikia. Bet nauji balsai 
'i vėjai, pajudinę šią problema, 
atidengė bent tai, ką HC9 WB*9 
laikraščiuose, žurnaluose, knygų 
leidime, parodose, koncertuose, 
simpoziumuose seniai šalia duo
ninio darbo darome. Ir kitų pa
kirdęs dėmesys kultūros sritimi 
turėtų ir mūsiškius paskat'nti 

Mačiau Vilnių, šaunų miestų, 
Senų mokslų gyvenimų™ 

Simonas Stanevičius (1799-1848) 

Vilniaus universiteto profeso
rių ir studentų žavėjimasis Lie
tuvos praeities romantika prisi
dėjo p r e tautinio lietuvių atgi
mimo kibirkšties, kuri, pa
vyzdžiui, pirmiausia įsižiebė 2e- /ną tam t'kriems uždaviniams at-
maičiuose. Koks bebūtų krašte likti po sukakties iškilmių. Mūsų 
režimas ir ideologija, aukš- išeivijos dvasinė būklė, žiūrint iš 

Kairėje: Vilniaus universiteto observatorija (XVIII a.), 
dešinėje: Vilniaus universiteto didysis kiemas ir Sv. 
Jono bažnyčia (XVIII a.). 

vanijos Lietuvoje. Tų entuziastų 
atliekamas savanoriškas darbas 
skatina ir įpareigoja mūsų bend
ruomenę pasirūpinti sukauptųjų 
ir plečiamų viešų ir privačių li
tuanistikos lobių ateitimi. Reikia 
pagaliau pasirūpinti, kad dar ne
surinkti letuvių išeivijos kultūros 
turtai, kaip ir tie surinktieji, ku
riems nėra pakankamų patalpų, 
būtų sudėti į tinkamą lietuvių 
išeivijos biblioteką ir archyvą. 
Tam reikės didesnių patalpų i* 
didesnių lėšų. Iki Vilniaus uni
versiteto sukakties jau per maža 
laiko visa ta' įvykdyti, bet pa
kaktų laiko padėti tinkamus or
ganizacinius ir finansinius pa
grindus. Šiame darbe Lituanisti
kos institutas galėtų talkininkau-
chyvus, muziejus, bibl'otekas. 
tuvių fondui. 

Svarbių istorinių sukakčių pro
gomis kiekviena karta nori pasa
kyti savąjį žodį ir išleisti istorio
grafinių veikalų. Pirma derėtų 
peržvelgti kas jau turima. 1955 
metais Londono "Nidos" leidyk-

| la išleido profesoriaus Mykolo 
Biržiškos, b'ivus'o V Itvaus uni
versiteto rektoriaus, knygutės 

"Vilniaus universitetas" H-'ą 
laidą. Ji buvo parašyta dar 1940 
-neta;s Vilniuje, nenormaliomis 
'oro sąlygomis, kukliai. 1972 me-
ta"s susilaukėme stambaus vei
kalo "Lietuvos universitetas" čia 

toji mokykla, ugdydama inteli
gentiją, negali virai užtemdy
ti jos proto ir tautinių jausmų. 

lietuviškųjų interesų pozicijos, 
yra patekusi tok on stagnacijon, 
kad jai gaivinti reikia stipresnių 

Tuo atžvilgiu Vilniaus universi-, impulsų. Laukiamoji sukaktis ga-
teto uždarymas 1832 metais, jau! i; būti toksai impulsas, paskata. 

kartos maža kas bebūtų šio III-. trečiuoju svetimos kalbos tvanu, 
jo Mokslo ir kūrybos simpoziu-Į užgožiančiu gimtąją. Laiku susi
mo programoje. Jei ne formaliai, j vokę, turėtume pasukti istorijos 

Rusijai valdant Lietuvą, buvo d-
delis nuostolis mūsų tautai. Po 
to lietuvių jaunimui reikėjo mo
kytis Tartu, Petrapilyje, Mask
voje, Kijeve, Varšuvoje. Kas kita 
būtų buvę, jei jaunimas būtų ga
lėjęs mokytis Viln'uje. 

Laukiamoji sukaktis bus 
mums ne tik kultūrinė šventė, 
bet ir valstybinė, liudijanti senos 
Lietuvos valstybės buvimą. Jau
nimo centro, kurio patalpomis 

Nežiūrint to, kad la svajame 
pasaulyje galime naudotis dau
gybe puikių universitetų, nemaža 
išeivijos mokslininkų dalis pergy
vena Vilniaus universiteto po
veikį ne t k istoriškai, bet kon
krečiai dabar: gauname vilniš
kius leidinius, susitinkame su 
Lietuvos mokslininkais. Mūsų 
trys Mokslo ir kūrybos simpoziu
mai turi savo šaknis tenai, Lie
tuvos universitete plačiąja pras-

štai naudojamės, šeimininkams I me. Mūsų tarpe yra nemaža stu-
Tėvams jėzuitams bus malonu! dijavusių ar ir dėsčiusių Vilniaus 
prisiminti, kad tai jų ordino pra-j universitete. Daugiau tokių yra 
dininkai suorganizavo ir ištisus 

niau jis buvo keliamas į aukš
tybes, o i žmogų buvo žiūrima j stipriau susiimu. 
ktip vkn darbui sutvertą? Ar tai P. Mln. 

dvejus šimtmečius ugdė senąjį 
Viln :aus universitetą. Šios dienos 
okupacinei Lietuvos valdžiai bū
simoji istorinė sukaktis duos pro
gos pasigirti nuopelnais, plečiant 
universitetą po paskutiniojo ka
ro. Tad ir toji valdžia, tikėkmės, 
netrukdys lietuviams tėvynėje 
t nkamai atžymėti sukaktį. Vi
siems lietuviams, tėvynėje ir iš-
civiioje, bus paskata sveikai am
bicijai pakurstyti ir didesniems 
darbams užsimoti. Mano įsit ki-
nimu, Vilniaus, taigi ir visos Lie
tuvos universiteto 400 metai yra 
nemažiau reikšminga sukaktis už 
daugelį jau atžymėtų Lietuvos 
karal'u ar kunigaikščių šimtmeti
niu sukakčių. Jei anos sukaktys 
būdavo atžymimos gausiais susi-
rink'mais, paminklais, meno kū
riniais, metų dedikacijomis ar 
specialai parašyta istoriografija, 
tai Vilniaus universiteto šventė 
turėtų inspiruoti gilesnį likiminį 

iš universiteto Kaune. Visas ketu-
r'as draugijas, kurios surengė 
šiuos simpoziumus, įkūrė dau
giausia Lietuvos universitetuose 
išmokslinti žmonės, netrukus po 
atvykimo Amerikon prieš 25 ar 
daugiau metų. Lietuvos univer
sitetas, dėl istorinių aplinkybių 
buvęs Kauno apie dvidešimtį me
tų, iš esmės buvo to paties Vil
niaus universiteto tęsinys nepri
klausomoje Lietuvoje. Juk Kau
no universitetas pradėjo veikti, 
atsirėmęs V'lniaus universiteto 
statutu, kuris buvo priimtas Lie
tuvos Tarvb<~<s Vilniuje 1918 me
tų gruodžio 5 dieną. Po univer
siteto įkūrimo Kaune Lietuvos 
seimas priėmė naują statuto teks
tą 1922 m. balandžio 22 dieną 
po universiteto atidarymo. 

Pokario išeivių inteligentų su
kurtose sąlygose išaugo jaunesnio-
li lietuvių mokslininku, ir profe-

tai iš esmės čia esame susirinkę 
senojo Vilniaus universiteto vai
kai ir vaikaičiai. Tad ir dėl to 
asmeniško ryšio mums labai rūpi 
Lietuvos ir Vilniaus Alma Mater 
likimas ir jos istorija. Šioje vie
toje įterpiu savo padėką mūsų is
toriku Simui Sužie'ėliui, patik
rinusiam ir papildžiusiam šios 
mano prakalbos istorinius faktus. 

Su jubiliejų šventėmis auga 
nostalgija prarandamoms verty
bėms. Gimtoji kalba yra viena 
tokia vertybė, kurą lengva pra
rasti išeivijoje. Tam tikromis ap
linkybėmis ji prarandama ir tė
vynėje. Vilniaus universitetas 
pradėjo veiki XVI-me amžiuje, 
kada moksle viešpatavo lotynų 
kalba. Užuot pe'ėjus iš tos tarp
tautinės mokslo kalbos į vietinę 
lietuviu, net ligi 1815 metų be
veik visi dalykai tebebuvo dės
tomi lotyniškai, kai kurie pran
cūziškai, retai — lenkiškai. Pir
masis lenkiškai skaitė įžanginę 
paskaitą prof. Andrius Sniadec
kis 1797 metais, taigi, daugiau 
kaip po 200 metų nuo univer
siteto įkūrimo. Pagaliau XIX am-

ratą ir neleisti sunykti lietuvi v 
kalbai šeivijoje. £is jau trečiasis 
simpoziumas, Kaip ir mūsų pro
fesinių suvažiavimų programos pa
rodo, kad dar turime noro ir jėgų 
išvesti gimtąją kalbą iš namų į vie-
vumą.Lietuvoje, kai diena iš dienos 
kovojama už lietuvių kalbos teises, 
•ūpestis išeiv'jos išsilaikymu yra 
daug kartų paliudytas tautos patri
otų. 

Nostalgiją prarandamoms 
kultūrinėms vertybėms parodo 
visame pasaulyje manifestuoja
mas noras pažinti išsaugoti ir at
naujinti, kas buvo sukurta pra
eityje ir gali sunykti. Tai yra vi
suotinis civilizuotos žmonijos 
re'škinys. Restauruojami ir sau
gomi seniausi raštijos veikalai, 
meno kūriniai, architektūros pa
minklai ir paprasčiausios žemdir
bių pirkelės. Ir mes džiaug'amės 
kiekvienu atrastu lietuviškos raš
tijos lapeliu ar iki šiol nežinotu 
istorijos faktu. Mums ne vis vien, 
ką, pavyzdžiui, rašė ar, , 
kalbėjo Vilniaus universiteto 
prorektorius žemaitis Zvgiman-
tas Liauksminas prieš 300 metų. 

nat Chicaeo'e. To>'e knygoje dr. 
Antanas Rukša pateikė trumpą 
^ono''o VU įVoriia. maždaug tiek 
oat. kiek ir Biržiška. Lietuvių Ka
taliku mokslo akademijos met-
"aščiuose, išspausd'ntuose Romo
je randame prof. Pauliaus Ra
bikausko naujai atrastais šalti
niais pagrįstos medžiagos senojo 
VII istorijai. Jis dar yra rases ir 
kituose leidiniuose, vis atskle's-
damas natriu duomenų, kurių ne-

•buvi atradę istorikai Lietuvoje. 
"Tautos praeityje" yra kun. dr. 

žiuje lenkų kalba nustelbė visas j kai jam jau tada rūpėjo savo tė-
kitas kalbas, o lietuvių kalbai rei-1 vynės Lietuvos kultūros pažini-
kėjo laukti mūsų laikų. Dabar t mas ir jos ugdymas. Labai ver-

Į lietuvių kalba Vilniaus universi- Į tiname Lietuvoje saugomus ar-
tete po truputį traukiasi jau ru- chyvus. muzieius, bibliotekas. 
su kalbos naudai, nes to sekia 
Maskva. Vis daugiau mokslinių 
leidinių spausdinami tik rusų 
kalba, kuri jau įsigalėjusi ir Lie
tuvos adm;nistracijoie. Iše'vijo;e 
niekas nedraudžia kalbėti ir ra
šyti lietuviškai, bet mes patys, 
tikriau mūsų vaikai nepakanka
mai naudojasi tąja teise. Nebe-

sionalų karta Amerikoje, Kana-1 atlaikome anglų kalbos konku-
doje ir k tur laisvajame pasauly- renc jos ir jos teikiamos praktiš-

apsigalvojimą ir sukelti pasiryži- je. Be tos už mane jaunesnės i kos naudos. Susiduriame jau su 

Čia išeivijoje džiaugiamės Litu
anistikos instituto garbės nariu 
prelato Juro ir profesoriaus Son-
no sukauptais lituanistikos rin
kiniais, redaktoriaus Kviklio 
nuostab'ais rinkinia;s, kompozi
toriaus Žilevičiaus Muzikologijos 
archyvu, daktaru Maciūno ir Ca-
dzovo plečiamais lituanistikos lo
biais universitetu bibliotekose, 
dalininko Varnelio retenybėmis, 
Bradunaitės atradimais Pennsyl-

Jono Bičiūno studija apie jėzui
tų įkurdin mą Lietuvoje ir VU 
ištakas. Girdėti, kad profesorius 
kun. Rabikauskas rengiąs ištisą 
veikalą Vilniaus universiteto isto
rijai atkurt'. Belieka palinkėti 
jam sėkmės, o čia Amerikoje var
gu ar būtų prasminga ką nors 
greitosiomis rašyti sukakties pro
ga, nebent anglų kalba. 

Išeivijos istorikams yra prieina
mi archyvai Europoje, bet mums 
pasinaudoti Lietuvos archyvais 
nelengva. Okupantas varžo 
mokslininkų darbus, jei jie netar
nauja režmo politikai. Pasitaiko 
'imčių, kaip jaunojo daktaro 

Ramūno Kondrato neseniai ap
ginta d:sertacija Harvarde apie 
VU prof. Juozo Franko medicinos 
mokslo darbus XIX a. pradžioje. 
Jai parengti doktorantas galėjo 
pasinaudoti Vilniaus un'versite-
to bibliotekoje išsaugotais rank
raščiais. Kaip sunku gauti knygų 
;š Lietuvos bibliotekų, patyrė is-
•orikas Pranas Čepėnas, neseniai 
rašydamas natrųių laikų Lietu
vos istoriją. J's skolinosi knygų 
iš Vilniaus universiteto bibliote
kos, tarpininkaujant kažkuriai 
bibliotekai Europoje Jam papra
šius Jono Basanvičiaus knygu
tės apie Vasario 16-tosios aktą, 
buvęs gautas atsakymas iš Lie-

(NukeiU j 2 paL) 
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Vilniaus universiteto sukakties paskata 
(Atkelta iš 1 pel.) 

tuvos, kad toji knyga užsieniui 
neskolinama. 

Kad mums išeivijoje trūksta 
archyvų su visa senąja periodika 
ir dokumentais, pasinaudoja mū
sų kritikai Lietuvoje. Štai, išlei
dus minėtąją Prano Čepėno re
daguotąją "Lietuvos universite
t e " knygą Chicagoje, pasirodė 
recenzija neseniai Vilniuje iš
spausdintame "Lietuvos istorijos 
metraštyje 1975 metų". Recen-

P'rmojoje septynioliktojo am
žiaus pusėje iškilo pasižymėjęs 
matematikos profesorius Osval
das Kruegeris, Vilniaus akademi
jos auklėtinis, mokęsis ir Romo-j 
je. Jis dėstė VU-te 18 metų ir dir- Į 
bo praktiškus darbus, be kitko, i 
jau senatvėje vadovavęs Dancigo 
tvirtovės stiprinimo darbams, i 
Tada matematikai dažnai buvo i 
ir inžinieriai, nors tada ir nenau
dojo to profesinio vardo. 

XVIII amžiuje į universiteto Į 
tas Č. Mančinskas. o gal to m e t - j f i z i k o s k u r s u s v e r ž ė s i technikos! 
raščio ar leidyklos redaktoriai iš-! dalykai, ypač statyba. Rektorius 
kėlė, jų manymu, didžiausią iš- Vladislovas Daukša pradėjo 
eivių knygų trūkumą: "panaudo- Į*untineti vietinius universiteto 
tų šaltiniu ribotumą bei v i e n * - Į s t u d e n t u s tobulintis į užsienį. 
pusiškumą". Tačiau recenzentas j V i e n a s t o k i l* studentų, baigęs V 
čia pat pripažino, kad " L e t u v o s i ^ f • Pastudijavęs Vienoje iri 
universiteto autoriai atliko n e - l f r a h o i e ' b u v 0 matematikos pro-Į 
mažą darbą, išaiškindami daug!***** T o m a , s Žebrauskas. Jo 
faktų". Taigi, jie tenai Lietuvoje įkurse

 J *"au b u v 0 , logoritmai, 
turi periodiką ir dokumentus, bet i kvadra t ines ir kubinės lygtys, 
ne visada gali "aiškinti faktus".! diferencialinis ir integralinis 
o turi varžytis iš aukščiau dik- j skaičiavimas, analitinės geomet-
tuojama politine linija. Savo re
cenzijoje Mančinskas nurodė eilę 
faktų iŠ nepriklausomybes laikų 
periodikos, tuo papildydamas 

rijos pagrindai. Žebrauskas, su
kūrė būsimosios V U observatori
jos pastato projektą. Tai buvo 
XVIII amžiaus vidury, prieš dau-

mūsų leidinį. Kiekviena išeivijos \ giau_kaip 200 metu. 
knyga, patekusi Lietuvon ir te 
nai diskutuojama, gali būti pa
skata mums daugiau rašyti tok:ų 
faktų ir tokių aiškinimų, kokie 
tenai viešumoje neleidžiami mi
nėti. 

Tęsiant Vilniaus universiteto 
istoriografijos apžvalgą, paminė
sime dvi okupuotoje Lietuvoje iš
leistas knygas. 1966 metų kolekty
viniame leidinyje "Vilniaus uni
versitetas" yra apstu sovietinės 
frazeologijos, bet yra ir istorinės 
medžiagos. Prieš metus, 1976 
metais, buvo išleistas naujas vei
kalas "Vilniaus universiteto is
torija 1579-1803 m." Knygą iš
leido VU per "Minties" leidyklą, 
C redakcinės kolegijos pirminin
ku pasirašo pats rektorius prof. 
J. Kubilius. Rašo apie 20 auto
rių. Knygoje duodama žinių ap :e 
universiteto mokslines progra-

Tikrai įdomu pasekti mokslų 
istoriją Lietuvoje, kuri yra neat
siejama nuo VU istorijos. Dau
giau tuo klausimu galima rasti 
to paties prof. Slavėno redaguo
tuose "Iš mokslų istorijos Lietu
voje" tomuose, išleistuose Vil
niuje 1960 ir 1973 metais. 

Turint nemažai veikalų apie 
Vilniaus universitetą, sukakties 
proga reiktų pagalvoti apie kitokį 
leidinį, kokio dar nebuvo ir koks 
būtų vertas dedikuoti Vilniaus 
universitetui. Siūlau suorgani
zuoti kolektyvinį leidinį mūsų iš
eivijos pastarųjų dešimtmečių li
tuanistiniams darbams susumuo
ti- Tai būtų "festschriftas" su vi
sų lituanistikos šakų referatais, 
kas atlikta išeivijoje, kokiais me
todais vadovautasi, kokiose są
lygose dirbta. Tai būtų išeivijos 
istorikų, kalbininkų, literatūros 

Senojo Vilniaus universiteto • irnas romantiškųjų kiemų 

nimas žydėtų. Dabar regimi nuo
smukio ženklai yra įspėjimas, o 
ne pasmerkimas. Turime pakan
kamai inteligentų lietuviškų 
knygų ir kultūros žurnalų tira
žams padidinti. Bet jaunesnieji 
neskuba su naujomis prenume
ratomis ir straipsniais užimti 
amžinybėn pasitraukusiųjų vietą. 
Juodas būtų išeivijos kultūrinis 
gyvenimas be tokių žurnalų, kaip 
"Aidai" ar "Metmenys". Gerai, 
kad mūsų angliškasis "Lituanus" 
ištvermingai ištesi akademinio 

lygio darbą, vis atrasdamas nau-, 
jų bendradarbių. Nenorėčiau ma-j 
nyti, kad jaunesnieji mūsų inte
lektualai nesidomėtų lietuviškais 
žurnalais, jei tik panorėtų su jais 
geriau susipažinti. Kitas šios die-

!nos rūpestis, susijęs su artimąja 
ateitimi, yra gerokai sumažėjęs 
lituanistinių mokyklų mokinių 
skaičius. Juk vaiku priauga, mo
kytojų nestinga, vadovėlių gal ir 
per daug, —• reikia tėvų persio
rientavimo. 

Sutraukiant mintis, kylančias 

artėjančios Vilniaus universiteto 
sukakties belaukiant, tenka ak
centuoti tris reikalus: pirma, ras
kime raktą išeivijos lietuvių sąži
nei sukrėsti, kad daugiau bran
gintume, ką dar turime: lietuviš
ką knygą, žurnalą, lituanistikos 
mokyklas; antra, sukurkime tvir
tesnį materialinį pagrindą lietu
vių kultūros vertybėms išsaugoti; 
irečia, atžymėkime Vilniaus u -
niversiteto sukaktį tokiu leidiniu, 
kuris t inkamai susumuotų išeivi
jos atliktus darbus lituanistikos 
mokslų šakose. 

uvio žemdirbio epochai, kuri įj 
Lietuvos ūkininko — žemdirbio1 

istorijos lapus bus įrašyta gra
žiausiom to meto spalvom". 

Tikimės, kad daugumai vyres
niųjų šis romanas bus kaip gim- ' 
tosios žemės sauja maloniomis 
laisvalaikio valandomis, o jau- ' 
nesniesiems — beveik nauja eg
zotika, tik ne kokių Pacifiko salų, 
o jų tėvų ir ,protėvių gimtojo' 
krašto, aplaistyto darbo prakai- ; 

tu ir šviesių vilčių realybe. 

• SKAUTŲ AIDAS, 1977 m. 
spalio mėn.. Lietuvių skautų 
mėnesinis žurnalas. Redaguoja 
Sofija Jelionienė, 6111 S. Cali-
fornia Ave., Chicago, I L 60629. 
Metinė prenumerata 5 dol., ga r 
bės p r enumer a t a 10 dol., ga r 
bės leidėjo prenumerata — 25 
dol. 

Žurnalo tekstuos i r nuotrau-

VYTAUTAS ALANTAS 

^ 1 ^ į 
v / f 

UEPKALNJO 
SODYBA 

m 

koše puikiai atspindi visa idė
jinė ir praktiškoji mūsų skautų, 
veikla. 

TeL P r 3-3229 

DR.ANNA-BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES m 

GERKLES LIGOS 
2858 Weet SSrd Street 

Valandai pagal susitarimą 

DR. K. 6 . BALUKAS 

Akacijos baltumu žėrinti soliste 
- . • 

Sopranas Birutė Reivydaitė - j m o . Bet kaip, jei eilėraščio peri-
Dabšienė turi gausų gerbėjų j jodai vokalui per sudėtingi. Išėjo 

mas, profesorius, studentus, ūki-į istorikų bei kritikų, menotyrinin-
nius u-to reikalus. Tačiau rekto
riaus "Žodyje skaitytojui" iš kar
to atskleidžiamas veikalo ribotu
mas, įspėjant skaitytoją, kad šio
je jubiliejinėje knygoje remiama
si marksistine — leninistine me
todologija ir dėl to leidinys "bus 
visada pravartus, komunistiškai 
auklėjant, 'akademini' respublikos 

kų ir kitų "statė of the art" rin 
kinys. Būtų suminėti svarbesnie
ji autoriai ir tyrinėtojai, neven
giant ir pačių jauniausiųjų, dar 
tik pradėjusių dirbti lituanisti-
Koje. Mūsų enciklopedija baigta 
prieš dešimtį metų, o po to at
likta naujų darbų ir priaugo 
fįaujų pafėgįv tai .jau reikalinga 

jaunimą*'. .Meš'suprantame, kad papildymų.' .Siūlomajame "fest-
bė šitokio trafaretinio' kotrmnis- schrifte" ..viskas . būtų vienoje 
nnio įprasminimo nebūtų galėju- Į Knygoje, patogu pasiųsti ir Lietinio įprasminimo nebūtų gaiej 
si pasirodyti tokia knyga apie 
prieš 400 metų ne komunistų į-
kurtąjį universitetą. Rektoriaus 

tuvon. Žinodami, kaip sovietinis 
režimas nutyli ar sumenkina iš
eivijos darbus, toksai leidinys 

žodyje skaitome ir kitokios min- |nors truputį atsvertų mums da-
ties sakinį: "Tegul ši istorija ska
tina Lietuvos jaunimą didžiuotis 
universiteto auklėtiniais ir profe
soriais, kurių vardai simbolizuo-

būrį Los Angeles apylinkėje. Vie
ni žavisi jos sidabriniu balsu, ki
ti — subtilia išvaizda, treti — 
dvasine pusiausvyra. Bet turbūt 
visi be išimties įvertina 
jos nuolatini nesavanaudišką 
dainavimą visuomenės renginiuo
se. Taip jau keliolika metų. 

Ir štai gruodžio 3 d. įvyko jos 
individualus rečitalis. Antras po 
penkerių metų pertraukos. Prie 
fortepijono Raimonda Apeikytė. 
Scenos dešinėje —išdidus žalia
lapis fikusas. Centre akacijos bal-j džiai H. Radausko). Dainininkė 
*umu žėrinti solistė.--Pripildytoje į įs;jaute \• Budrrūno banguojami 
salėje palanki publika^ EntuzTas- j patosą ir" išryškino "paskirų; -žtf-
tmgi 'plojimai. B sai. Pabaigoje! džių"-Vaizdingumą: 
puokščių-*r«•'•dovanų karavanas, j Antroje dalyje, be minėtos R. 
Kalifornieciai lietuviai sugeba at- į Apeikytės kompozicijos, nuskam-

graži melodija su neaiškiu turi 
niu. 

Rečitalio pradžioje solistė su 
jai būdinga savitvarda padaina
vo keturis chrestomatinio grožio 
dalykus originalų kalba: G. Hen
delio "Bei Piaeere", J Brahmso 
"Wie Melodien", "Botschaft" ir 
"Sonntag". įspūdis neblogas, nors 
vokiečių kalbos dikcija pasken
do melodijos srovėje 

Koncerto viršūne laikyčiau B. 
Budriūno "Dainos gimimą" (žo-

romą neteisybę. "Festschrifte", 
ar kaip kitaip jį pavadintume, 
turėtų tilpti ir išeivijos moksli
nių organizacijų istorija. Toji te-

sirodžiusiose knygose apie lietu
vius Amerikoje. Suminėtume 

ja ne tik mūsų mažytės tautos, <ma liko nuskriausta ligi šiol pa-
bel ir visos žmonijos minties 
progresą". Šitokį rektoriaus linkė
jimą galėtume išrašyti didelė- j fondus ir mecenatus, kurie remia 
mis raidėmis scenoje, kai susi- Jtuanistikos mokslinius darbus, 
rinksim paminėti universiteto su- j Siūlomajam veikalui parengti 

galėtų imtis inciatyvos Lituanis
tikos-institutas, -LKMA ir Lietu
vos istorijos draugija, sudaryda
mi bendrą redakcinę komisiją. 
Štai, panašiai galvoja ir Kazys 
Bradūnas, rašydamas savo vakar 
dienos "Kertinėje paraštėje", kad 
ir šio simpoziumo programa, ro
danti mūsų išeivijos intelektuali
ni prieauglį, galėtų būti išeivijos 

kakUĮ kuriame nors Amerikos 
mieste.- ~ - - — 

Pasinaudodamas šia naująją 
VU istorijos knyga, paminėsiu 
kai ką iš astronomo Pauliaus 
Siavėno, Yale u-to daktaro, ne-
prikl. Lietuvos ir vėliau Vilniaus 
u-to profesoriaus straipsnių apie 
tiksliuosius mokslus senajame V 
U-te, Manau, kad šio simpoziu-

sidėkoti savai primadonai. 
Vietinės muz'kės, sužinojusios 

apie būsimą rečitalį, suskato B. 
Dabšienės garbei kurti dainas. 
Ona Metrikienė parašė "Jaunys
tę" (Pr. Lemberto žodžiai). Gied
rė Gudauskienė paklojo trijų dai
nų ciklą "Naujagimio sulaukus" 
(jos šeimoje gimė Mykoliukas). 
Šis techniškai nesudėtingas, šiek* 
tiek epigoniškas kūrinėlis suda
rytas iš "Lopšinės" (žodžiai A. 
Nasvytytės), "Pirma* kūdikio 

bėjo H. Villa —Lobos egzotiš
kas "Bachianas Brasileiras Nr. 
5" (talkinant jaunai violončelis-
tei J. Raulinaitytei); E. Komgol-
do "Dainos prisiminimas" iš op. 
"Die Tote StacK"* ir visuomet 
mielas Mbzarto "Como scoglio" 
iš o p "Gosi fan Tutte". Išskyrus 
Mozartą, antrąją koncerto dalį 
paeiliui užgulė sunkokas nostal
giškų melodijų krūvis. 

Prisimenant jos pirmąjį rečita
lį, B. Dabšienė dabar yra pada-

tr ntotern ligos 
GlnekologinS CJilrurjcŲs 

4449 80. PolaafcJ Bead (Crawford 
MedleaJ Bnflding). TeL LU S-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8094. 
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

TeL ofi&o ir bato: OLymuk- 2-4134 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Av«* Cicero 

Kasdien 1-S vai. Ir «-3 vai. rak. 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais IX Iki 4 vai. popiet. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mai-toette Medtaal Cente* 
6133 So, Kedzle Arame 

Vai plrmad.. antrad. Ir ketvirtai 
6 iki 7:30 vai vakaro. 

SeStad. muo 1 Iki S vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso t d e C WA &.307O 
Rezld. teL WAIbrook S-3048 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvia gydytojas > 

8925 Weat 69th S t ien 
Vai.: plrmad., antrad.. ketvinad. t* 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 8-S 
vai. vak. Treč. ir Seštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPKCIAIJSTt 
MF.niCAI, BCILDING 

715« South Western Aveone. 
Valandos: Kaadlen nuo 10 >al. ryt. 

tkl 1 vai. popiet. 
Ctflso t#L RE 7-1168; redd. 2St-S91t 

n o dalyviams mano kolegoms j ^ a n a tautai, 
inžinieriams bus įdomu pri-j Galimas dalykas, kad mano 
siminti, kad lygiai prieš 400 m. Į siūlomojo veikalo autoriai pirma 
pirmasis matematikos profeso-! paskaitys savo referatus 1979 m. 
rius buvo 1577 m. į Vilnių atvy-
vykęs škotas Jokūbas Bisgravė. 
Tuo metu Lietuvoje sparčiai vys
tėsi fortifikacija, geodezija, kar
tografija — praktines sritys, ku
rioms reikėjo matematikos ir as
tronomijos. Išlikęs rankraštis iš 

būsimuose lietuvių suvažia
vimuose. Jau žinoma, kad tų me
tų pavasarį Lituanistikos institu
tas rengia savo VH-jį suvažiavi
mą New Yorke. o po to rudenį 
bus LKMA suvažiavimas Chica
goje. Abiejuose suvažiavimuose 

švpsnvš" (žodžiai J. Švabaitės - j n u s i z>mią pažanga Sustiprėjo 
Gvlienės) ir "Muzikinis i a f e U o - L ^ ^ suokimas. Dainos plau-

i k a s ' (daina be žodžių, atlieka-į ™ natūraliau jausmingiau. Bal-
sas tikrai pavaldus, ypač aukšto
se gaidose. Žinoma, siekti dides
nio spalvingumo ir įvairumo in
terpretacijoje nepakenktų. Abe
jonių kelia rečitaliui pasirinkto 
repertuaro pobūdis ir net lygis. 
Gal kuriam laikui vertėtų atidė
ti į šalį (bent dalinai) visą ma
lonią, bet vienodai dainuojamą 
nostalgišką romantiką ir susitelk
ti ties "nemeiodinga išraiška" -
ties dainos žodžio gyvybe. Šiuolai
kinis menas linksta išraiškos pu
sėn. Protarpiai solistė B. Dabšie
nė primena tobulą graikų ka
riatidę, kuri lyg ir bando tapti 
pilnakrauje dainininke. Ir gerai. 
Šia linkme ir reikėtų žengti. 

! 6 n 3 metų rodo, kad švedo Lau-jbu^ paminėta Vilniaus universi
tete sukaktis. Eus gera pasi-•ac Bojeno 

r f > v £ « W-«a»^ V " ** Z <" \\T^ ^^r*z*» 
i>-vo 

tSaaatftai kurie 

ma vien kolaratūros trelėmis). 
R. Apeikytė, neatsilikdama, at
skleidė savo pirmąją kompozici
ją — ilgoką romansą "Gulbė ir 
vėjai" (žodžiai A. Griciaus), irgi 
skirtą B. Dabšienei. 

Visa tai koncertui suteikė jau
kaus šeimyniškumo bruožą. 
Taip sakant, savi saviems kuria, 
savi savus atlieka ir rečitalio me-

j tu. žiūrovams plojant, savi sa
viems rankas spaudžia. Pax vo-
biseum. Tokioje darnoje kritikoj 
durklas turėtų pavirsti į vašką. 

Metrikienės daina parašyta ir 
atlikta pagal visus melodingumo 
dėsnius. Mielas Gudauskienės kū
rinys tikriausiai sukurtas vaikų 
šventei, ne rimtam rečitaliui. 
Epigor.:^mo netrūksta ir R. Apei
kytės vetuotoje "Gulbėje". Čia. 
iiorr.-.i: sup:: 

Prie koncerte, sėkmės neabejo
tinai prisidėjo Raimondos Apei
kytės budri są.-r.oaė i? dar bud-

ror.ar.tika r-e-1 ̂ esaė širdis, č - g!£d: Jos teųja-
kubt-it} Wmų trauHmas, gec-jSfirėtf, kai ir po tes sukakties S-įlodraraa, rkkaliujastl iš atlikė- j 3 « pąl'/^s :*k:ą> 
gąfiaį i<xriA4Ciį a\i5Wt:/aą4.'fav;ioi lietuvį kultyu^ © ^ l i o Jw° iiž>kfa»o teksto gerteiia- Pr. v. 

Nauji leidiniai 
• C H R O N I C L E O F T H E 

C A T H O U C C H U R C H IN U -
T H U A N I A , No. 26. A Trans la-
tion of Authentic Reports from 
Soviet—Oocupied Li thuania . Pub-
lished by the Li thuanian Roman 
Catholic Priests' League of Ame
rica, 351 Highland Blvd., Brook-
lyn, N. Y. 11207. Printed by the 
Sisters of the Immacula te Con-
ception, Putnam, C T O6260. 

Vėl naujas, gražiai parengtas 
leidinys, kur į 48 .psl. sutelpa vi
sas anglų kalbon išverstas dvi
dešimt šeštasis Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos numeris , 
kurio turinys: 1) S.G:S., 2) Ap-
p€al of' Lirhuartran ^r teš ts .to^S*-
minarią'ftSj 1*) *We "Wėkt r tne 
"fiesos- Kėlias" {the. W a y df 
T r u t h ) , "4)"Intėrrbgafibns f Snd 
Searches, 5) News of Dioceses, 
6) "Contracts" for religious 
groups, 7) Letters and State-
ments, 8 In the Soviet School, 
9) From the Archives of the 
Chronicle. 

Leidinio dviejų puslapių įva
das, su skaitytojui parankiais šio 
numerio paaiškinimais, yra paties 
leidinio redaktoriaus ir vertėjo 
kun. Kazimiero Pugevičiaus. 

• Vvtautas Alantas, LIEPKAL
N I O SODYBA. Romanas . Išleido 
Lietuvių agronomų sąjunga 1977 
m. Iliustracijos A. Virbicko. 
Spaudė "Draugo''"spaust"ūfv'ėv4545 
W . €3rd St.? IL 60629. Tiražas 
1000 egz. Leidinys kietais virše

liais, 440 psl., kaina 10 doL gau
namas ir "Drauge" . 

Šio Vytauto Alanto romano a t 
siradimo paskatą ir jo 'puslapių 
pobūdį nusako ši leidėjų žodžio 

t ištrauka: "Lietuvos agronomų 
sąjungai, veikiančiai laisvajame 
pasauly, rūpėjo Lietuvos žemdir
bių visokeriopą pažangą pavaiz
duoti grožinės literatūros rėmuo
se. Prie šio darbo buvo pakvies
tas rašytojas Vytautas Alantas. 
Jis romane 'Liepkalnio sodyba1 

ir vaizduoja tą nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiu ūkininkų 
sunkių vargų kelią į tas ūkio pa
žangos sritis, kurios tūkstančių 
Lietuve* ūkininkų mintyse vai
denosi, kaip gražiausia jų gyve 
rJzzč v ič ja . 'Liepkalnio sodyba' 
— tai 7ra Lietuvos a^rcnorr.ų, 

'. žemes ūkio darbuotojų v «J»-
' ninku, bendras paminklas tai lie

t a , ofise H E 4^S849, rez. 888-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2434 West 71st Street i 

Ofs. HE 4-1818; Bez. PR 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAP 
Specialybė vidaus ligoe 
2454 We»t 71st Street 

(71-os tr Ccunpbefl Ave. Irnmp— 
_ , _̂ Vai.: plrmad.. antrad., fcetvlrad. tr 
VAI*: pirm., antį-., ketr. Ir p w u t . p e ^ t a d . s iki 7 v. p. p. Tik sualtarai 1:00 - 6:00 Tai. 
tik mmtuvm. 

popiet, trefi Ir fte*t 

Or. Ant Kodoko kabinetą perime 
DR. EDMUKD L CIARA 

CPTOMETRISTAS 
Vm West l įst Street 

TeL — OE 8-2400 
Vsi.. pagml Bu«ltarlm»: plrmad. ir 

katr. 1-4 ir 7-9: antrad. tr penkt 
l«-4: • e i U d 10-1 vai 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA RAROSAITfi 

7051 So. Washtenaw — TeL 77S-S7SS 
Pritaikomi akiniai pagal ardytoja 

receptus. 
Dideli, akinių r6cuq paalrlnkimas 

Vai.: pirm., antr.. penkt 18-5:10 
Ketr. 1-9 v. vak. Sek. 10-4 v. p. * 

Trečiadieniais uždaryta. 

Ofa. tei. 788-44T7; B o . 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA TR CHERURGS 
f V i i f l j l i Į — Nernj to 

Emoctefti Usoa 
•RAWFOBP MEDtOAL BU11J>1N< 

* ' «44« (to. PolMkl Road 
vaiaodoa pagal roaitarlma 
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Lietuvių tautos meno charakteris 

i -

ADOLFAS VALEŠKA 

Apibūdinti lietuvių tautos me
no charakteriui neužtektų vie
no pašnekesio, todėl šiandieną 
bandysiu iškelti tik išimtinai bū
dingus mūsų liaudies meninin
kų sukurtus bruožus architektū
roje, skulptūroje, grafikoje ir ta
pyboje. Pavyzdžių turime daug, 
ir jie yra autentiškiausią mūsų 
tautos aspiracija, nors mūsų tas 
sintetinis ir giliai psichologinis i '• 
meninis stilius ir nesukėlė jokio Į \ 
istorinio dailės sąjūdžio bet jo '' 
kūrybinė vertė yra monomenta-
lL Mes neturėjome nei meno teo
rijų, nei meno filosofijos vadovu. 
Lietuvis menininkas turėjo tiktai 
idėją. Ir tai idėjai išreikšti jis ne-
iieškojo teoretinių samprotavimų, 
bet, pagautas emocijos, kūrė for
mas, galima sakyti, iš širdies pa
jautimo. 

Reikia neužmiršti fakto, kad 
Lietuvoje dailė buvo labai mė
giama visais laikais, pradedant 
namų apyvokos daiktais ir bai
giant religiniais objektais. Visa 
tai buvo daroma su dideliu me
niniu pajautimu. Skulptūros, ta
pybos, medžio raižinių, audinių, 
statinių gausumas daug pasako 
apie lietuvio meninę potenciją. 
Tas meno pajautimas Lietuvoje 
palaikė tautinę ir religinę dvasią. Į p ^ 
Mūsuose jis turėjo tokią reikšmę, 
kokią Italijoje renesansas ar goti
ka Vokietijoje. 

Norėdami giliau pažinti Lie
tuvos meno raidą, pažvelkime į 
mūsų artimiausių kaimynų me 
nus ir jų įtakas. 

Nuo seniausių laikų 'didžiau
sia militarinė ir dalinai kultūri
nė ekspansija į Lietuvą ėjo iš ger
manų tautų. Germanai tačiau, vi
sai neatsižveledami į Lietuvos 
gyventoių būdą, psichologiją ir 
jų idėias. smurtu norėjo užvaldy
ti Lietuvą politiniai ir dvasiniai. 
Bet lietuviams, turintiems visiš
kai nuo germanu skirtingą indi
vidualumą, anų kultūrinė eks-
pansiia negalėjo rasti patogios 
sau dirvos Lietuvoie. Germanams 
kultūriniai paveikti Lietuvą 
trukdė ir iu militarinė agresija, ir 
lietuvių kultūros bruožų artimu
mas "klasikiniam kultūros cha
rakteriui. Ankstyvajame vidur
amžyje pašėlę germanų pirati
niai užpuldinėjimai darė be galo 
daug nuostolių jų kaimynams. Jų 

* žiaurumas, be abejo, tik nemalo
niai veikė ir lietuvius ir baidė 
juos nuo Įtakų. Nenuostabu to
dėl, kad su tokio būdo kaimvnu 
Lietuva istoriniais laikais nezalė-
io artimai bendradarbiauti £r 
meno srityje. 

Kitas Lietuvos kaimynas buvo 
flcaip ir tebėra) Lenkija. Dauge
lis lenkų teigia, kad lenkai atne
šė Lietuvai kultūrą. Tiesa, Lietu
vai priėmus krikštą, lenkai ne tik 
religiniais, bet ir politiniais su
metimais buvo aprūpinę ją sa-
vaisiasis dvasiškiais, kurie ne tik 
tautine lietuvių kultūra nesido
mėjo, bet dargi neigė ją. Kas bu
vo uems naudinga — savinosi, 
"užklijuodami" savo etiketę ir ti
kindami lietuvius ir svetimuo
sius, kad tai °są lenku kūriniai. 
Be aheio. tarp Lietuvos ir Lenki-
kos buvo politinis ir kultūrinis 
bendradarbiavimas, tačiau iuo 
daugiausia pasmaudojo tiktai 
mūsų kaimvnai lenkai. L'etuvos 
bajoru lenkinimą ir mūsų kūrv-
bos savinimari negalime laikyti 
Lietuvos kultūrinimu. 

"I^nku kūrybos snecifini cha
rakteri uedė trys veiksniai." — 
sako lenku meno istorikas 'dr. 
MiPC7vslaw Treter. 

"Pirmas veiksnvs —tai rasi?-1 
kai slaviškos giminės temrtfra-
mentas. duodas charakteri n srą ir 
skirtineą bruožą bet kuriam tau
tinės lenkų dvasios pasire:škimui. 
tiek visuomeniniam politikos gv-

„ : venime, tiek" ii Eultfirisitsa. Yp»-

"-»t* ymvnĄgimim - wy-y 
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,* j losofijoje". 
"Antrasis veiksnys 

Lietuvių 

čiai jis žymus literatūroje, muzi- i alaus judesio. Jiems vis išeina ne 
koje, vaizdiniame mene ir netgi j gyvas žmogus, bet pozuojanti fi-
moksle, pvz. tautinėje lenkų f i-! gūra. 

Lietuviui germaniška kultūra 
— tai ypa- buvo nesuvirškinama, o lenkų 

tinga Lenkijos geografinė padėtis į romantiškumas protaujančiam 
—tarp dviejų didelių pasaulių — j Lietuvos žmogui buvo nepriimti-
Rytų ir Vakarų. Lenkijoje nuo Į r a s . g prigimties, nors ir būda-
senovės laikų kryžiuojasi dvi Ry- : m a s g ; i u s mistikas, lietuvis tačiau 
tų civilizacijos: romaninė — piet- i nestokoja ir stiprios realios nuo-
ryčių kultūra ir rytų—bizantinė taftos. Aplamai, lietuvio formos 
kultūra, abi atmieštos šiaurės. traktavimas ir ritmas yra labai 
germanų ir drauge orientaliniais, j saikingi, "klasikiniai". Tuo tar-
siekiančiais netgi tolimuosius Ry-| p u dr. Treter teigia, kad nuo 18-
tus. kultūriniais pradais. Pastarie- j _to % pabaigos iki šių dienų Len-
ji pradai į Lenkiją pateko per j kijoje tebesivaržo dvi žymios 
Turkiją, su kuria ji turėjo betar-į ];nkmės: klasikinė ir romantinė, 
pi kontaktą beveik per visą isto
rijos eigą..." 

"Per vėlesniosios lenkų vaizdi
nio meno raidos laiką, Ly. nuo 
18-to a. pabaigos iki šios dienos, 
Lenkijoje varžosi dvi ryškios 
linkmės: pietinė, aiški romaniš
ko charakterio —klasikinė link
mė ir šiaurinė, daugiau germa
nų ar anglosaksų charakterio — 
romantinė linkmė, daugiau už 
pirmąją atitinkanti lenkų cha
rakterio individualias savybes". 

Pažvelgę j lenkų meną, visų pir
ma pastebime jų itin savitą sla
višką romantizmą. Jų tapyboje, 
skulptūroje ir dekoratyviniame 
mene, be romantizmo, ryškus 
dar ir jiems būdingas dirbtinu
mas. Kas ten bebūtų, ar portretas, 
ar kompozicinė figūra — juose 
nerasime šilto, ramaus, laisvo re-

meną, kurio 12-to — 14-to a. iko
nų randame Rusijoje, Ukraino
je. Serbijoje, stebimės grynu ir kie
tu helenistin ų tradicijų pavel-

j dėjimu. Ir tas paveldė'imas keis
tesnis tuo, kad anie žmonės ne
turėjo jokių istorinių tam pavel
dėjimui ryšių. Ši tradicija supran
tama ir pateisinama Bizantiio -
?e. Slavų kraštuose gi, ypačiai Ru
sijoje, helenizmas buvo pasisa
vintas kartu su krikščionybe ir 
prigijo per krikščionybę. 

Rusų meno istorikas Muratov 
savo veikale "Puti Russkoi Iko-

j ny" rašo'; "Rusija priėmė krikš-
; čionybę tiktai tokiu helenistiniu 
būdu, kuris buvo Bizantijos jai 
parinktas ir pateiktas, kuris ir 
vystėsi iki 18-to a., iki plačiojo 
santykiavimo su Vakarais". 

"Europiečiu: būtų sunku susi
gyventi su tobu meno suprati
mu, tokiu nevakarietišku ir ne
europietišku. Vadindamas šitą 
meno supratimą neeuropietišku, 
cš nenoriu pavadinti jo ir azija
tišku ar rytietišku. Bizantija, pa
sisavinusi daug rytietiškų — azi-
jatin:u elementų, niekados nebu
vo "Azija" arba tais "Rytais", 
kaip mes dabar iuos suprantame. 
Ji tačiau nepriklauso ir Europos 
kultūros ciklui". 

"Visas Bizantijos menas for-
I maliniu atžvilgiu yra atkreiptas 
veidu ne priekin, bet atgal, į jau 

liaudies skulptūra \ ^bandytus kelius, tik priverstas 
tarnauti naujiems tikslams...", 
teigė Muratov. 

Taigi, palyginę su Vakarų Eu
ropos menu. prieiname išvadą, 
jog rusų menas iki 18-to a. visą 
savo turinį, žinoma, kartais su 
mažais pakeitimais, įdėdavo į se
niai išbandytas formas. Tuo tar
pu kitų Europos tautų kiekvie
nas epochos turinys buvo įdeda
mas i nauja, formą, nuolat besi-
"utuliojančią pirmyn ir kiekvie
nai naujai idėjai išreikšti atran
dančią vis naujų niuansų. 

Skulptūros senesniaisiais lai-
\ais rusai, neturėjo. Rusija yra 
dekoratyvinės tapybos kraštas. 
3et lietuvių ir rusų menas iš es
mės vystėsi visai priešingais ke> 
'iais, ir Lietuvos menas priklau 
so Vakarų Europos meno šeimai. 

Romaniškojoje epochoje italų, 
orancūzų, flamandu meninin
kams rūpėjo matyti tikrą pasaulį, 
Sį tikrąjį pasaulį jie pageidavo 
Tiatyti savomis akimis net ir tada, 
kai jie buvo pakliuvę st'prion Bi
zantijos įtakon. Figūroms ir 
ompoziciiai suteikdami laisvu

mo, jie jas savaip ir interpretuo
davo. Vaizduodami Šv. Rašto per
sonažus, jie suteikdavo jiems to
kius veido bruožus, kokius tekda
vo savo tarpe matyti. Nesupran
tamus antikinius rūbus pakeisda
vo į savuosius, kuriuos matydavo 

Iš to bendro Treterio pasakyme 
lyg aiškėtų, kad lenkų tauta nėr? 
vienalytė ir savo charaktery turi 
pagrindinių skirtumų. 

Lenkijos vaizdinio meno cent
rais reikia laikyti Krokuvą ir Var
šuvą. Trečiasis toksai centras. 
kurtį lenkai visados sau prisiski
ria, yra Vilnius, Vilnius ir yra to 
"klasikinio" meno lopšys. Anali
zuojant lenkų meną be Vilniaus, 
jis atrodytų vienalytis. Pradedant, 
nuo bendrų Vilniaus urbanisti
nių uždavinių ir baigiant atski
rais pastatais, mes nieko lygaus 
visoje Lenkijoje nerasrme. Nerasi
me todėl, kad Vilnių statė lietu
viai ir jame yra sutelkti meno savo aplinkoje. Svetimą jiems 
turtai, kuriuose ats:spindi lietu-, gamtovaizdį ir architektūrą taip j 
vio klasikinio periodo bruožai, j pat pakeisdavo į sau pažįstamą, j 

Trečiasis mūsų kaimynas buvo į Aplamai, ių uždavinys buvo 
Rusija. Patyrinėję slavų tautų i vaizduoti tuos daiktus, kurie tik-

taconio eJLeoparcli • • 

)£?< ZZZllO^ poezii 
ATSIMINIMAI 

šviesios Grįžulo žvaigždės, aš nemaona* 
Kad įproti^ lieps man n 1 ž» -.. s, 
Suspindusias virš mano tėvo sodo. 
Ir kalbėtis kartu, su jumis iš langų 
To namo, kur kaip vaikas dar gy enau 
Ir kur mano džiaugsmas man tarė sr'die. 
Kiek svajonių ir dargi aistringų 
Jūsų mielasai žvilgsnis ir jūsų draugės 
Ke kartą užkūrė man mintyse, 
Kai ramiai sau pievutėj sėdėdavau, 
Laiką leisdamas, vakare dangų- stebėdamas 
Ir klausydamas varlių giedančio choro 
Po insą kraštą laukuos tolimiausiuos' 
O jonrc-zbaliai šmėMčiojo ten ties tvora 
Ir viršum, lysvių, o kipro miškelis 
Jr kvapios alėjos vėjely šlamėjo, 
Ir girdėjos šalia gimtojo stogo 
Pakaitom dirbančiųjų balsai — 

Iš miesto varpinės ctlekia aidas, 
K esamas vėjo. Guosdavo jis nuostabiai 
Mane, kai aš dar vaikas tamsoj, 
Vaiduoklių teroro gąsdinamas, 
Gulėdavau, taip laukdamas aušros. 
Ką matau ir girdžiu, many kelia vaizdą 
Ar itminimą. Jis savaime toks malonus, 
Bet dabar įsigraužia ir sielvartas, 
Ir miglotas praeities ilgesys, ir žodžiai: 
Tai buvo — 

Kas be atdūsio tave prisimins, 
O, jaunystės aušra, o žaviosios dienos, 
Neaprašomos, kai jaunos mergaitės 
Pirmąkart ima šypsnį paskirt 
Tam mirštuoliui, kurį žavesys jau pavergė. 
Tyli pavydas, dar nesukilęs, net mielas, 
Ir pasaulis (nebūtas stebuklas!) 
Beveik tiesia jam ranką pagalbai, 
Atleidžia klaidas, švenčia įžangą jo 
Į gyvenimą ir nusilenkdamas rodo, 
Kad sveikina jį kaip valdovą! 
O, lekiančios dienos! greit kaip žaibo 

bliksnts 
Jos prapuola. Ir koks mirštudlis 
Ignoruos savo sielvartą, jeigu jau 
To meto puikaus nebėra, jei gražioji 
Jaunystė, ak, jaunystė, amžinai jau užgeso? 
O, Nerina! argi aš negirdžiu, kaip tos vietos 
Mini tave? ar if tiesų tu pabėgus 
Iš mano minčių? kur esi, mano meūe žavioji 
Nes Čia terandu vien tiktai atminimą. 

Girttinėj 
Tavęs nebėra: tas langas, prie kurio 

haūfėdavom 
Ir kurs žvaigždžių. Šviesą dar atmuša, 
Jau apleistas. Kur esi, kad aš jau 
Tavo balso nebegirdžiu, kaip kadzi, 
Kai tavo žodis iš tolo versdavo balti? 
Buvo toks metas. Tavo dienos nuskrido jau, 
Mano brangioji. Tu amžinai išėjai. 
Ir kitiems skirta pereit šią žemę 
Ir atsigult tarp kvapniųjų kalnelių — 

DIDINGOJI MINTIS 

Maloninga ir galinga 
Mano giliausios dvasios valdove; 
Siaubi, bet brangi 
Dovana iš dangaus ir paguoda 
Mano liūdesio dienoms, 
Mintie, taip dažnai stojus man akyse, 
Kokia iškiliai vieniša 
Tapo mano dvasia, 
Kai joje savo vietą radai! 

Ir greit tartum žaibo bliksnis 
Kitos mintus aplinkui 
Išsklido. Ir tartum bokštas 
Laukuos vienišuos 
Tu stovi iškilus didingai. 

Kaip menki dabar 
Tie žemės visi reikalai, 
Koks menkas gyvenimas man, be tavęs? 
Koks nepakenčiamas nuobodis, 
Tie dienos reikalai, 
Tuščių malonumų tuščio ji viltis, 
Kai palyginu tavo 
Dangišką džiaugsmą, kurį man teiki! 

Kaip nuo Apeninų 
Šiurkščiųjų uolų 
Keleivis įieško su ilgesiu 
Iš tolo žaliųjų lankų, 
Taip aš kuo veikiau 
Gręžtuos nuo niekingo pasaulit) 
Į tave, lyg žavintį sodą, 
Kad pagydytum sielą kelionėj šitoj 

ir nuo tos valandos, 
Kai patyriau aš, kas gyvenimas, 
Mirties baimė nekaustė krūtinės, 
Ta šiurpi būtinybė 
Dabar man lyg juokas, 
Kat paikas pasaulis, nors kartais 
Ją giria, bet bijo, ja šlykštis; 
Ir kai kyla pavojus, į jo grėsmę kiekvieną 
Aš žvelgiu su šypsniu. 

Pakęst niekados negalėjau 
Aš sielų bailių ir žemų 
Ir nemato pragaištingu tampančio gyvenimo, 
Niekingas su įniršiu bodo mane; 
Prieš apgaulę kiekvieną 
Piestu šoka mano jausmai. 
Prieš šį išdidų amžių, 
Kurs minta tuščiom viltim, 
Paskendęs niekuos, dorybės priešas, 
Kurs jieško kvailai naudingo 
Ir nem&to pragaištingu tampančio gyvenimo,, 
Aš viršesnis jaučiuos. Aš smerkiu 
Žmonių sprendimus ir margąją minią, 
Kuri niekina kilniąsias mintis, 
Tą niekintoją aš par: inu jo kojų 

. 
Koks didis pasaulis, 
Nauji horizontai, koks rojus, kurin 
Tavo burtais didingais 
Aš patekti galiu! Kur jau 
Kitokioj, nekasdienėj šviesoj 
UžmirHu savo žemišką buitį 
Ir kentėjimą tikrą, realų — — — 

Vertė A. TYRVOLIS 

G i a c o m o L e o p t r d i (179&-1837), italų poe
tas, laikomas pačiu žymiausiu po Petrarkos* Nuo jo mir
ties šįmet suėjo 140 metu. o ateinančiais nuo jo gimimo 
sueis 180 merų. Buvo gimęs tais pačiais metais kaip ir 
Adomas Mickevičius, tik gyvenęs trumpiau. Kilęs iš aris
tokratiškos grafų šeimos, is prigimties buvo luošas, kup
rotas. Fizinis luošumas, kraštutiniai griežta tėvų namų 
disciplina, persidirbimas, studijuojant bibliotekoj, nelai
minga meile prisidėjo prie jo poezijos giliai pesimistinio 
tono, kuriam literatūroj duodama*. "veltsmerco** (pasau
linio skausmo, pesimizmo) vardas. Leopardi Ivrika — 
emocinis asmeninio Ūkimo išsipažinimas. Pagrindinė t->-
poezijos tema — gyvenimo kančia, mirties troškimas (pig. 
Goethes Verterf, Baironą, Helnes ir kt. kūryba). Nepai
sant to pesimizmo. Leopardi lyrika mus žavi savo aišku
mu, paprastumu ir nuoširdumu, kas žymi ir klasikinę 
poeziią, bet savo išraiškos būdu, laisvais ritmais ji arti* 
ma ir moderniajai poezijai. Ne karta Leopardi prabyla 
taip, lyg Kalbėtų šių dienų pasaulio temomis- A. T. 

Lrfjtjvin, Uaudits vchittktOra 

rai egzistuoja, o jų vaizduotė bu-r 
vo linkusi į gamtą ir žmogų. Va
karai sukūrė naują Europos žmo
gų, ir tas žmogus, verždamasis į 
naują tiesą, taip pat pasistengė 
rasti ir tiems vaizdams reikšti 
naujus būdus. Europos "primity-
vai" nugalėjo bizantinį — hele
nistinį vaizdavimo būdą ir sukū
rė savąjį, tapusį Europos meno 
tradicija, kuriai priklauso ir mūsų 
Lietuva. 

Lietuvių menas savo charak
teriu buvo artimas šių laikų me
nui dar ir prieš Lietuvos krikš
tą. Priėmus krikščionybę, su ja 
ateina ir lotynų kultūra. Aišku, 
ir krašto menas labiau priartėja 
prie romanų tautų meno tradici
jų. Senoji ietuvių simbolika pra
deda irti, lietuvis menininkas 
giebiasi naujų simbolių atvaiz-

1 duoti savo dvasios pasauliui. 
Nors Lietuva ir gana ilgai ne

pasidarė krikščioniška, nebuvo 
. ji tačiau ir "pagoniška". Religį-
\WS nutiteikungi oėrs "pagarsi

namas"; jis yra kraujuje ir su j 
juo eina iš kartos į kartą. Tą pa- Į 
t* galima pasakyti ir apie kitus J 
žmogau:, jausmus. Nežiūrint vi-i 
sų skaudžiai sunkių politinių ne- : 

laimių, tautiškumo jausmas mū
suose ne s'lpo, bet pasidarė savo
tiška "religija". K tikrųjų, pa
žvelgę į mūsų koplytstulpių ir 
kryžių rūpintojėlius ir šventuo
sius, negalime netgi nustatyti ri
bos, kur baigiasi tautinis ir pra
sideda religinis pajautimas. Čia 
mes matome "teatrą", kurio "ar
tistai", apsivilkę savo kasdieni
niais rūba's, visuose Lietuvos 
kampeliuose vaidina Kristaus 
kančią ir šventųjų gyvenimą. 
Mūsų dievdirbiai sukuria savitą 
mitologiią. Šventieji — tai j e 
patys, Lietuvos žmoneliai; Sopu
lingoji Motina, ant kelių laikan
ti nuo kryžiaus nuimtą Kristų — 
ne kas kita, kaip vaizrlus b',;i-
dž'avos kankinamo ūkininko .">.*-
mos paveikslas. 

Lietuvos me&o bendrie;* suk

tiniai ir forminiai pagrindai yra 
iš to paties kamieno, kaip Pietų 
"r Vakarų Europos menai. Tos 
Europos mastas menui analizuo
ti ir klasifikuoti kartu yra ir mū
sų mastas. Tik me$, skiriamės sa
vo savitu menui kurti charakte
riu: savo stiliumi, koloritu, rit-
m'ngumu, kompozicinių mo
mentų pasirinkimu, turiniu ir 
judesio išreiškimu. 

Jei imsime mūsų skulptūra, 
pavyzdžiui, vargiai galėsime 
griežtai atsk'rti vieno kurmio 
stilių nuo kito ir padaryti kokių 
nors konkrečiu išvadų. Tai dau-
g;au yra bendra, neskaidoma, 
viena kitą papildančių formų 
masė. Tačiau jei paimsime že
ma čių, a\ikštaičių ar dzūkų apy
linkėse sukcntBS skulptūras ir Įsi 
panagrir.e.ime, rasime tris atoki-

i rus skulptūrai vaizduoti būdus, 
1 nors tos visos trys "mokyklos" 
(turi ir bendrą charakte-j, 
į ir bendrą tautinės formos išra.š-

CNo^U i 4 IMU 
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Sukaktuvine dailės paroda New Yorke 
KAZYS VARNELIS 

Gyvenime dažniausiai išeina 
kitaip, negu galvoji: laukiau sim
poziumo, tikėjausi įdomių pas
kaitų ir malonių pažinčių at
naujinimo ar naujų užmezgimo, 
bet atsitiko, kad Padėkos dienos 
rytą turėjai skubiai išvykti į Mas-
sachusetts ir New Yorko pusę. 
Šeštadienį atsidūręs New Yorke, 
nugirdau apie niujork:ečių jubi
liejinę dailės parodą, o turėda
mas laisvą vakarą, pasiprašiau 
kolegą Zoromskį pabūti vedliu, ir 
išvykome Kultūros židinio link. 
Iš tkrųjų tai buvo man pirma 
proga pamatyti lietuvių rengia
mas parodas Nevv Yorke ir tuo pa
čiu palyginti su Chicagos ir net 

pabandyti ją įvertinti meno po- kyčiau, tai yra suneštinė įvairaus 
žiūriu, kaip buvau prašytas kai 
kurių kolegų. Kaip žinote, nesu 
dailės kritikas ir manau, kad šis 
darbas dailininkams nepriklau
so. Čia turėtų būti uždavinys apie 
dailę rašantiems, o aš šiame at
sitikime noriu pasidalinti tik ke
liais sakiniais iš savo įspūdžių. 

Ši Nevv Yorko Lietuvių daili
ninkų sąjungos 25 metų sukaktu 

pajėgumo ir visokio lygio darbų 
ekspozicija. Šalia labai puikių 
tiek apimtimi, tiek ir techni
ka bei savo inteligencija darbų 
kabo ir mažos ar mažesnės ver
tės kuklūs darbeliai, kurių nor
maliai į stipresnes parodas jury 
nepraleistų (tos jury, rodos, čia 
ir nebuvo). Be kita ko, eilė stip
rių niujorkiškių ir apylinkių dai-

vinė paroda įvyko 1977 m. lapk- j Hninkų kaip Ignas, Kašubą, La-
ričio 26-27 d. Kultūros židinyje, i pė, Ramanauskaitė, Viesulas, 
Brooklyne. Parodoie dalyvavo 22 į Vizgirda, Zapkus, Zoromskis ir 
dailininkai, ir viso išstatyta 72 j kiti visai nedalyvavo. Tačiau pa-
darbai. Taigi paroda gana gausi į rodos tikslas, paminėti 25 metus 

' Sąjungos gyvavimo, be abejo, yra savo darbais ir autoriais 
Žinoma, kuo didesnė paro

da, tuo sunkiau išlaikyti tinka
mą lygį ar tam tikrą parodos vei-

' dą. Taigi, ir čia kalbėti apie paro
dos charakterį neįmanoma. Sa-

nemažos reikšmės faktas mūsų 
tremties istorijoje. Parodos kata
loge ši sukaktis bei Sąjungos 
veikla kiek plačiau aprašytos. 
Tad kaip šitokią parodą vertint, 

žiūrint iš mūsų kultūrinio išei
vijos taško? Nemažai buvo šito
kiais ir panašiais atsitikimais ra
šyta ir ginčytasi, todė: nemanau, 
kad kažin ar ką naujo galėčiau 
pasakyti. Tačiau, aplamai kal
bant, vis dėlto norėčiau pastebė
ti, kad paroda sveikintina. Tik
tai į ją reikėtų žiūrėti ne kaip į 
mūsų vaizdinės kultūros vir
šūnių apraišką, bet dalinai kaip 
i socialinį reiškinį, kaip į dailę 
mylinčių ir mėgstanči u tiek dai
lininkų, tiek jos mėgeiu pabend
ravimą ir suėjimą, kas, be abejo, 
mūsų tremties gyvenime yra irgi 
svarbu. Man, kaip svečiui ir paša
liniam, sakyčiau, žiūrovui buvo 
labai malonu stebėti besibūriuo
jančius saviškius dailės parodoje 
prie stiklo vyno a- puodelio ka
vos. Išvadoje linkėčiau, kad to

kios parodos, jubiliejaus ar ne ju
biliejaus proga, būtų rengiamos ir 
toliau, o jau savo ruožtu laikas 
nuo laiko būtų organizuojamos 
platesnių horizontų ir tam tikros 
krypties bei apimties parodos, 
kurios jau galėtų reprezentuoti 
mūsų dailės pasiektus rezultatus 
platesne prasme, išeinant už pa
rapijinio gyvenimo ribų. 

Kalbant apie salę, kurioje vyko 
paroda ir kuri tarnauja įvairiems 
tikslams (kvadratūra gal panaši 
į Jaunimo centro didžiąją salę 
Chicagoje), nepasakyčiau, kad 
būtų labai dėkinga šiam tikslui. 
Chicaga su savo Jaunimo centro 
Čiurlionio galerija neabejotinai 
pranašesnė. New Yorke begali
nėje aukščių ir sienų erdvėje dar
bai pasimeta ir pražūna. Paga
liau trūksta ir tokiam tikslui rei

kiamo apšvietimo. Bet ne visos 
mūsų kolonijos tokios gausios, 
kad sugebėtų pastatyti Jaunimo 
centrus su galerijomis —reikia 
džiaugtis ir esamom sąlygom. Sa
kyčiau, gal tik būtų pravartu pa
galvoti apie stendus (kaip ir kun. 
Kezio foto parodoms), kurie pa
lyginti nebrangūs, bet padė
tų padalinti salę į atskiras sekci
jas ir įvestų visai naujas dimensi
jas bei sąlygas dailės darbams 

[ eksponuoti. 
Baigiant norėtųsi paminėti 

į bent keletą pavardžių (toli gražu 
į ne visas), kur ios daugiau ar ma

žiau įsirėžė akysna. Iš jų minė-
I tinos alfabetine tvarka: Elskus su 
i nepaprastai puikiais vieno obuo-
jlio —turbū t —piešiniais, kurie 
j tartum at l iepia " sha rp focus rea-
I lism". Iš tikrųjų š iame pasaulyje 
į dailininkui n ė r a objektų, kurie 
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Lietuvių tautos meno charakteris labai maloniai nuteikia žiūrovą. 
Būdingiausi m u m s vis dėlto 

yra raižiniai, kurie labai artimi 
(Atkel ta i š 3 psl.) kalių linijų santykiavimą. Jie įve- ir mūsajai tapybai. Jie drąsiai ga-

-_ „ , , , „ . . . i da daug dinamikos į besijun-i Ii pavaduoti tapvbą reprezentaci-
Toms mokykloms atsirasti . v. ,. .. , , . - . „ A- . . *JJr .v. . - ' _ -

. „ _ i giancių luinų kombinacija:*, ai- j nmose atvejuose. Tų raižinių rrlu-
Musuose j . . . .,» , •_. ; - i ! , . .. ; . .v 

. džiausią - reiKsmę skiretami- -rūbų suose yra daug rr jie via pakeis-
i I susiklostymui ir jų raukšlėms. 

Grįžtant prie senesniųjų laikų 

ką 
priežasčių buvo daug. 
menai vystėsi panašiai, kaip 
Italijoje renesanso metu 
kūrėsi atskiros "mokyklos"' — 
Sienos, Florencijos, Venecijos — 
?u skirtingomis meno tendencijo
mis. Toms skirtingoms meno ten-1 tapybinėmis savybėmis yra arti-

ke įva'riomis aplinkybėmis. Me
džio raižiniai ankstyvesniajam 

dencijoms reikštis sąlygas sudarė 
skirtinga tų miestų geografinė 
padėtis. Būna. be abejo, ir kitų 
lemiančių priežasčių; jų tačiau 
Lietuvos menininkai neturėjo. 

Visas mūsų vaizdinis menas y-
ra nepaprastai individualus. Lie-i 
tuvio individualumas yra arti-j 
mas prancūzo ir italo individua-, 
lumui. Nors mūsų mene ir sutin-! 
karnos bendros dailės idėjos, rsn-Į 
damos italų, ir ypač prancūzų \ 
rrenuose, tačiau jos yra savitos. į 
Paimkime, sakysim, mūsų skulp- j 
turą — savo kontūrais ir poza | 
vis dėlto ji labai skiriasi nuo ita- Į 
lų skulptūros. Italų skulptūroje. 
pirmas uždavinys buvo parodyti] 
ir pabrėžti žmogaus kūną — tai j 
visados buvo jų individuali savy
bė, nepri klausom a nuo vietos ir 
aplinkos. 

Lietuvių skulptūra yra statiška 
ir simbolinė, sustiprinta realisti-i 
ne pasichologiška išraiška. Savo! 
formos charakteriu, ritmika, ver
tikalių ir horizantalių linijų kom- Į 
binaerja, mūsų skulptūra yra ar-j 
timesnė Sicilijos skulptūrai. Ita
lai savo kūriniuose iškėlė žmo
gaus k i n o reikšmę. Lietuviai gi 
iškėlė psichologinę išraišką, ver-f 
akalrų ir horizontalių linijų ir Į 
šormų susintetintą traktavimą, j 
Vokiečiai, tuo tarpu, save skulp
tūroj^ yį tapyboje paneigia kūnpj 
reikSme b horizontaliu — verti- • »»uull Oa» 

lietuvių tapybos, rasime, kad ir mūsų menui turi tiek reikšmės, 
ji savo bendrais užmanymais ir j kiek italams "primityvo" rene

sansas. 
Esant didelei raižinių paklau

sai Lietuvoje, mūsų dailininkas 
miausia italų, o ne kitų. anksty
vajai tapybai. Kompozicijos ar
chitektonika, formų išreiškimo! raižytojas turėjo progos toje sri-
paprastumu, kolorito rimtumu ji Į tyje pasireikšti kuo plačiausiai. 

Pačios raižinių techninės priemo
nės buvo plačiai vartojamos be
veik visuose Europos kraštuose. 
Mūsuose tos techninės priemonės 
turėjo prisitaikyti prie lietuvio 
menininko reiškimo būdo. Tas 
menininkas,- tobulai valdydamas 
techniką, sukūrė visą eilę savo 
kompozicija ir stiliumi nepapras
tai įdomių kūrinių. Menininko 
idėja labai ryškiai yra išreikšta. 
Kompozicija architektoniška, 
pastiprinta centrine ašim. Rit
mas išreikštas vertikalėm ir ho
rizontalėm linijom. Figūros ir 
aplinka traktuotos monumentali-
nėmis formomis kaip ir skulptū
roje. Komponavimo principas 
klasikinis, švelnus. Spalvos rai 

Atskiruose pastatuose bendra for
mos idėja yra dinamiška. Vert i 
kalinės linijos nustelbia horizon
talines. Dinamiškumui sustip*-
rinti sienų plokštumos prie sto
go neužsibaigia griežtu karnizu, 
bet susilieja su stogu. Jų statyboje 
stogas turi itin svarbią reikšmę. 
Palyginę italų renesanso ir Lie-
vos pastatus, matysime, kad m ū 
sų architektūros formos ramios, 
bet horizontalinės linijos sustip
rintos ir griežtos. 

Lietuvos statybai būdingas 
paprastumas, vengiant apvalių 
linijų, ir sienas karnizais griežtai 
atskiriant nuo lubų. Bažnyčių vi
dus mėgiamas skirstyti į tris na
vas, ir tai daroma ne vien konst 

MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSI! 
PATARNAVIME IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IR EKONOMIŠKA 
S l SISLEKIMO PRIEMONĘ. 

Mažas labai patogus 1978 m. 
CHRYSLER 

nuo S 5,250.00 

žiniuose buvo vartojamos formai j r u k t v v i n i a i s . į * į dekoratvvi-
išryškmti ir takturai paįvairinti, j n j a i s s u r n € t i m a j s . Lubos visose 
Ikonografinio pobūdžio mūsų į t r i j o s e n a v Q s e v i e n o d o a u kščio . 
raižiniuose stipriausiai jaučiama B a ž n v č i u fc,^ kompanilių 
gal flamandų įtaka. 

Lietuvos architektūra 
statyba gal yra mums būdingiau-

taipgi j sia: vienas bokštas bažnyčios šo-
turi originalių ir mums savitų j ne arba du bokštai korpuso prie-

Le Baron Medallion 4-Door Sedan 

Tarime jaunuoliam* mašina: GamUae, B a i d e Pontfao. OMsnobtle 
i r kitę, taipgi importuoto, {vairia karna. Pradedant tmo $100. Ma
sę dirbtavėse prityrė mechanikai pataisys karoseriją (Podj) 
sparnas (Fenders) ir sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobUia pardavėjas Chieagoje. g a r b i a m * v M Oi 
meto. . . 

PLYMOUTH—VOLARE-CHRYSLER - ARROW 

bruožų- Senesniųjų laikų medinė 
architektūra —bažnyčios, kop
lyčios, varpinės ir vidaus įrengi
mai — yra charakteringi savo 
statybos užmojais, ritmika, for
momis, konstrukcija ir dekoraty
viniais elementais. Lietuvos 
architektūros monumentalios 
plokštumos saikingai dekoruoja
mos; langų nišų, durų ritmingu
mas ir paprastumas ją priartina 
prie klasikinių architektūrinių 
paminklų. Mūsų pastatai griežtai 
išsiskiria iš gamtos aplinkos savo 
aiškiomis statiškomis formomis. 
Visa Lietuvos architektūra, šalia 
bendrų bruožų, turi ir individu
alių: kiekvienas pastatas turi savo 
veidą, savo bruoiu^, savo charak
teri-

Pažvelgę į vok _.-4 aschitektfc-
ros ^Sjįsiu, de>:r.:rr.ą. visų, pfrrsa{ 

šakyje 
Apibūdinant Lietuvos meną. 

galime laikyti jį dramatiniu ir 
psichologiniu, tačiau jo siu
žetai yra daugiau konstruktyvūs 
ir sutartiniai. Duodami religi
niai vaizdai istoriniu atžvilgiu 
dažnai nėra visai teisingi. Lietu
vis menininkas pasiliko sau lais-1 
ve atsipalaiduoti nuo istorinių 
gyvenimo logikos taisyklių ir jas 
paaukoti formai ir kompozicijai. 
Gal kaip tik ir dėl to lietuvių me
nas nebuvo įspraustas į pra
einančius meno stilius ir išliko 
nesenstantis praėjusioms ir atei
nančioms kartoms. 

(Paskaita skaityta Trečiojo 
mokslo ir kurybo* s į sapaKuao 
gmiojyyes 3ek«jo«e >9?*. XI . 25 

1977*1978 METŲ EKSKURSUOS 1 LIETUVA 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9127 So. Western Ave.. Chicago, Illinois 80643 
Tel. — (312) 238-9787 

N A U J I SKRIDIMAI (CHARTKRS) \ V I L N I Ų 
AMERICAN LfcKTUV AIS I š N £ W Y O R K O : 

SU PAN 

Išvykimo da tos : 1978 m. vasario mėn. — $660.00; kovo mėn. 
SG9L00 ir $746.00. balandžio mėn. $746.09. 
Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO m ė n . 2 0 dieną — 2 sa

vaičių (Maskva, Vilnius. Ryga) $1138.00. 
1 savai tė Havajuose — 3 salos, 1978 m . s a u s i o 14 d. — 
$564.00. 
Prie visų aukščiau minėtų grupių ga l ima j u n g t i s i s Chicagos 

ir visų kitų Amerikos ir K a n a d o s mies tų s u papildo
m u mokesčiu. 

( M C M are based oc doubie occupaacj aad aa» imhjwct S© caai^e aa4/or 
scveraaaecc ap^cc^ali. 

Lietuvty 8aadie« ttxxir,« ratt to^ n« «m*-> oastebtee ?B(?Mrhj3ry**$ «toka. ' OJcagO'e) i 
Taip p a t parduodame flfrrkyrniis S C & c a g o * j Lc« 

— kelionė j v t e a ą c a l ^ $884$v A i S « a M M I t f M i 

mw-
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Kultūrine kronika 
BIL3CNO MIRTIES 70 M. 

SUKAKTIS 

Klasikas lietuvis beletris
tas, kurio kūriniai godžiai buvo 
ir yra skaitomi visose mūsų mo-

nystė su dail. J. Mieliulio siur 
realistinio pobūdžio tapyba. Pa
veikslų faktūroje tačiau ir dide- i 
I s skirtumas. Mieliulio spalvų' 
klojimas ramus, lygus, tiesiog 

; klasikinis, Algmino spalvos užde- j kyklose, yra miręs 1907 m. gruo-
4J:„ o J *„:_: *.- . ;__ nr\ I tos, kone nutekstos, su ekspresio- j džio 8 d., taig : šiemet sueina 70 
metų, kai jo netekome. Mirė jau
nas, tik 28 metus teturėdamas, 
tačiau palikdamas įspūdingą kū
rybos lobį. 

Buvo gimęs ĮB79 m. ^aiok^i-
L'-epoioje, Latvijoje. Medicinos 
studijas pradėjo Tartu universi
tete, Est io''e, bet iš ten buvo iš
mestas už veiklą prieš caro pries
paudą. Bandė tęsti studijas Leip-
zige. komercijos mokykloje, bet 
po vieno semestro persikėlė j uni
versitetą studijuoti literatūrą bei 
lietuv:ų kalbą Leskieno seminare. 

Susirgęs džiova, grįžo į Lietu
vą, paskiau išvažiavo gilinti stu
dijų į Šveicariją, o ligai stiprėjant 
—išvyko gydyf's į Zakopanę, 

Lenkiją. Deja, ten mirė ir buvo 
palaidotas. Savo lyg testamenti
niam eilėrašty "Kai numirsiu, 
man pakaskit ant Šventosios u-
pės kranto", buvo palikęs savo 
paskutinį troškimą, ir jo kūnas 
1953 m. buvo perkeltas į Lietuvą. 

Jis yra parašęs apie 30 nove
lių, trumpų apsakymų, kur atsis
pindi jo biografiniai bruožai bei 
socialinė mintis, pvz. Per sapną, 
Pirmutnis streikas, Be darbo, 
Kliudžiau, Brisiaus galas, Piestu
pys, Liūdna pasaka, Lazda ir kt. 
1954 m. Lietuvoje išleisti du jo 
raštų tomai. 

Šalia socialinių, patr'otinių 
motyvų jo kūryboje, jo laiškuose 
ryškus ir jo susidomėjimas religi
ja, (jp) 

ARVYDO ALGMINO PARODA 

nistine dinamika ir ekspresionis
tiniu, nervingu potėp'u. Šalia de
gančio dėmesio spalvoms, pagei
dautina būtų didesnio reiklumo 

izi.eiĮąi. 

SONATŲ VAKARAS JAUNIMO 
CENTRE, CHICAGOJE 

Mūsų mizikinio gyvenimo iš
skirtinis įvykis Chicagoje bus šj | 
vakarą (gruodžio 17 d.) 7 vai. j 
vak. Jaunimo centro didžiojoje. 
salėje: smuikininkas Izidorius Va-
syliūnas ir pianistas Vytenis Va-
syliūnas atliks Beethoveno, 
Brahmso ir K. V. Banaičio so
natas. Šios rūšies kamerinė mu
zika daugelio yra laikoma pati 
tobuliausia instrumentinė iš
raiška ir pats nuoširdžiausias 
kūrėjo išsisakymas. Toks so
natų vakaras visiems čikagie-
čiams yra labai kultūringas 
žingsnis į artėjančių Kalėdų nuo
taikas. Koncertą rengia "Lietu
viai televizijoje". 

Sukaktuvine dailės paroda New Yorke 
(Atkelta iš 4 psL). 

Dailininkų susitikimas \ew Yorko Lietuvių dailininkų sąjungos 25 metų jubiliejinėje parodoje, Kultūros židiny. Iš 
kaires j dešinę: P. Vaškys, Vyt. Kašubą, Vida Krištolaity te, K. Varnelis ir K. 2oromskis. Nuotr. V. Maželio 

Nauji leidiniai 
• RELIGIOUS LIBERTY IN 

EASTERN EUROPE: A TĘST 
CASE FOR H U M A N RICHTS, 
A Statement by the Catholic Bi-
shops of the United States, Uni
ted States Catholic Conference, 
May 4, 1977. 18 puslapių, minkš
tu viršeliu. JAV Katalikų epis
kopato formalus pareiškimas 
žmogaus teisių Lietuvoj bei ki
tur Rytų Europoj varžymo rei-

n . v *.v *_ i- • I kalu. Net trijose vietose leidiny-
Pries savaitę M.K Čiurlionio, . . . ' T . . . . , . v-

• je suminima Lietuvos tikinciu-galerijoje, Jaunimo centre, Chi- j 
cagoje, atidaryta Arvydo Algmi- ; 

no tapybos darbų paroda dar te
bevyksta ir šį savaitgalį. Parodą 
galima lankyti šiandien ir rytoj. 
Parodoje išstatyta 24 darbai Ta i 
portretai, natiurmortai ir žmo
gaus kūno formų siurrealistinis 
įjungimas į aplinkos daiktus bei 
peizažą. Pastaruosiuos darbuos 
jaučiama savotiška dvasinė gimi-

jų persekiojimas. Leidinys tinka 
kitataučiams dvasiškiams ir ki
tiems. Gaunama Religinėje šal
poje, 351 Highland Blvd., Brook-
Iyn, N. Y., 11207, kaina: 1 dol., 
įskaitant persiuntimą. Užsakant 
5 ar daugiau, pusė kainos. 

• B. Dundulis, ŠVEDU FEO
DALU ĮSIVERŽIMAI J LIETU
VĄ XVII - XVIII A. Išleido lei

dykla "Mokslas" .Vilniuje 1977 
m. Leidinys 180 psl., iliustruotas. 

Veikalas suskirstytas į tris didžiuo
sius skyrius: I. Lietuvos ir Lenki
jos karas su Švedija dėl Livonijos 
(1600 — 1629), 2. Lietuvos ir 
Lenkijos karas su Švedija (1655— 
1440); Švedų politika Lietuvoje ir 
1656 m. sukilimas prieš šved-
dus; Olivos taika (1660), 3.Šiau-
rės karas (1700 — 1721); Švedų 
įsiveržimas į Lietuvą (1701 — 
1702); Poltavos mūšis (1709); 
Švedijos viešpatavimo Baltijoje 
pabaiga. Šie skyriai dar dalinami 
į daugybę poskyrių, kuriuose 
smulkiau sustojama, pavyzdžiui, 
prie Salaspilio mūšio, prie Kėdai
nių sutarties ir kt. 

Anot leidėjų, ši knyga —tai 
pirmas mėginimas mūsų istori
nėje literatūroje nušviesti Lietu
vos karus su švedais; veikale iš
keliami svarbiausi ir būdingiau
si XVII - XVIII a. Lietuvos — 
Lenkijos ir Švedijos santykių rai
dos momentai ir pateikiamas ko
vų dėl Baltijos jūros sintetinis 
vaizdas, analizuojamas Lietuvos 
valstiečių 1656 m. sukilimas prieš 
švedus, didysis 1700 — 1721 m. 
Šiaurės karas, atskleidžiama sve
timų ir savų kariuomenių sau
valė, iparodoma kaip karai, ba
das ir maras išnaikino kone treč
dalį Lietuvos gyventojų ir nua
lino kraštą. 

• LAIVAS 1977 m. gruodžio 
mėn. Nr . 12. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija. Re
daguoja kun. J. Vaškas, MIC. Me
tinė prenumerata JAV ir Kana
doje — 4 dol., kitur — 5 dol. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 4545 W . 63rd St., Chicago, 
111. 60629. 

Šio numerio puslapiuose: Beati-
finė vizija — Kalėdų džiaugs
mas (A. Tyruolis) ; Kas tas Ema
nuelis? (J. Vaškas); Naujas šven
tasis (kun. J. Prunskis) ; Arkiv. J. 
Matulaičio beatifikacijos bylos ži
nios (kun. J. Vaišnora, M I C ) ; 
Apaštalaujant vyresniesiems (ses. 
M. Aloyza); Religinio gyvenimo 
kronika. Žurnalas iliustruotas 
nuotraukomis ir piešiniais. 

• VILTIS, Vol. 36, No. 4, 
December 1977. A Magazine of 
Folklore and Folk Dance. Žurna
las leidžiamas anglų 'kalba. Lei
dėjas ir redaktorius —V. F. Be-
liajus, P . C. Box 1226, Denver, 
Colorado 80203. Metinė prenu
merata JAV —7 dol.. kitur — 
8 dol. 

Kiekviename numeryje vis bū
na ir lietuviškosios medžiagos. 

Filmų įvairumai 

kimo, pagal dabartini gyvenimo bū
dą, jų ryšiai sustiprinami. Jam 
pataikyta amūro strėlė dar labiau 
sminga, nors. atrodo, jis toks "ne
kaltas vaikas". O merginos čia la
bai agresyvios, ne mimozos. Ir pub
lika nujaučia, kad tas jaunikaitis 
liks sužeistas. 

O jo "tikroji meilė" jau turi sa-j 
vo "pirmąją meilę" — net penktą | rakterį išryškinti, tačiau nei pats 
kryželi bevarantį vyrą (ir dar ve- filmas nepadeda jo išaiškinti 
dusi), profesorių. Pamatę filmą, 

nebūtų verti dailininko rankos — i 
priešingai, gal mes ne visi esame 
verti vaizduojamų objektų. Taigi ; 
ir čia buvo malonu stebėti, su ko-! 
kia vidine jėga šis menkas daik
tas buvo parodytas. įdomūs Grie
žės pusiau abstraktiniai peizažai 
(barodyta daug skonio). V.K. 
Jonynas išstatė savo geras, saky
čiau, k'ek ekspresionistines akva
reles, kurios gal jau kiek anks
čiau jo parodose matytos. A. Ka-
šubienė parodė penkių interjeri-
nių darbų milžiniškas nuotrau
kas, darbų, kurie jau seniai skam
ba Amerikos spaudoje ir rodonv 
muziejuose. Iš tikrųjų, mes visi ja 
didžiuojamės. E. Kepalaitė paro
dė keletą puikių abstraktų. Na, o 
V. Krištolaitytė, kaip visada, be 
salo st'pri savo plataus potėpio 
ekspresionistiškos nuotaikos dar
bais (jos puikią individualinę pa
rodą neseniai matėme Chicago
je). Labai įdomus ir nepaprastai j 
geros technikos G. Montvilienės 
triptikas šiek tiek mena siurrea
listines nuotaikas ir gana stiprus 
Vildžiūno portretas. Ką ir bekal
bėti apie E. Urbaitytės abstrak

tus, kurie labai puikūs savo rit
mine koncepcija ir koloritu. P. 
Vaikio keramikos jau seniai vi
siems žinomos ir pripažintos. 
Apie VI. Žiliaus darbus re ika 
kalbėti su pagarba, tik gaila, kad 
vienui vieną darbą teparodė. 

Aišku, kad būtų galima ir dau
giau kalbėti bei nagrinėti kitų 
dailininkų darbus, bet teatleidžia 
man čia nepammėti, ne dėl to, 
kad likusieji būtų neverti, bet to
dėl, kad, kaip sakiau, nepreten
duoju į šios parodos kritiką, o 
tiktai užfiksavau pabiras čikagiš-
kio nuotaikas ir įspūdžius, pris :-
menant šį malonų vakarą, kur 
taip gausiai sutikau seniai maty
tus kolegas, pažįstamus ir senus 
draugus. 

STASĖ SEMĖNIENĖ 
• AKIRAČIAI, 1977 m. lap

kričio mėn. Nr. 10. Atviro žodžio 
mėnraštis. Leidžia Viewpoint 
Press, Inc., 6821 S. Maplevvdod 
Ave., Chicago, 111. 60629. Reda
guoja KedaVdrie'^bTeg^:1 E f W H * 
skus, K. Drunga, L. Mockūnas, Z. 
Rekašius, dr. T. Remeikis, dr. E. 
Vaišnienė, H. Žemelis. Metinė 
prenumerata 8 dol. 

Šį kartą domina pokalbis su 
Kęstučiu Jokubynu, J. Glinskio 
dramos "Po svarstyklių ženklu" 
(Čiurlionio tragedijos tema) ap
tarimas, stabtelėjimas prie Prano 
Čepėno "Naujųjų laikų Lietu
vos istorijos" pirmojo tomo ir kt. 

• Filatelistų draugijos "Lie-
I tuva" BIULETENIS, 1977 m. 

spalio — gruodžio mėn., Nr. 4. 
Arvydas Algminas PankMiu stebėtojas i Biuletenis apima filateliją ir ki

ls parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje 

^jjjžū'įrf^MBS^-. -*tfg^W5>Ui-rf5W 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS '> 

Padangos. Priekinių ra tų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai F IRESTONE TIRES. WheeJ 
aligranent and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of oi3 
and FUtera 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«t SMk StaMl — TdGR 6-7771 

Veikia nuo 7:00 vai. ry to iki 8:00 v a i vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 v a i ry to Sa 4 v a i popie t 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS 

tas artimas sritis, leidžiamas ketu
ris kartus metuose. Redaguoja 
Eug. Petrauskas, 7742 S. Troy St., 
Chicago, 111. 60629. Administruo
ji Kazys Rožanskas, 3450 W. 62nd 
St., Chicago, 111. 60629. Metinė 
prenumerata — 5 dol., atskiro nu
merio kaina — pusantro dol. 

Rašoma apie LITHPEX parodą 
Chicagoje, plati filatelistų veik
los kronika, žvelgiama į filatelis-
tines naujienas pas mus ir kai
mynuose. 

"FIRST LOVE" yra filmas vi
siems tiems; kurie niekad nepasens
ta dvasioje. Jaunųjų meilė yra vie
na lengviausių ir dėkingiausių te-
rrrų^T?rrn*m'r*l'fa"s'l;Jgr rfiusij"' nebuvo 
jaunas? Ir beveik kiekvienas gyve
nime kada nors buvo įsimylėjęs. O 
kartu tai yra ir viena sunkiausių! 
temų, nes pradinės medžiagos su- j 
akmenėjo pasikartojimuos šimtuose | 
filmų, tūkstančiuose dainų ir nesu-
skaitomoje galybėje meilės laiškų. 

Filmas ir pastatytas jaunatviškai,' 
beveik lengvapėdiškai: gražus žmo
nės dėvi paskutiniausios mados dra-: 
bužius ir nufilmuoti jie svajingose; 
spalvose. O mūsų stebimi herojai i 
šypsosi saulėje, kvatoja lietuje, ir jų ! 
meilė kyla. kaip barometras, svajin- į 
gai dainai sklindant, Paul VVilliams j 
dainuojant Tokiu būdu' "First i 
Love" galėtų būti šiu metų "Love 
Story" (neminint anksčiau čia re
cenzuoto filmo "Bobby Deerfield"). 
Filmas pastatytas pagal Harold 
Brodkey "Sentimentai Education". 

Vieną žavingą vakarą gražus ko
legijos studentas pastebi gražią 
(kaipgi kitaip!) studentę tenai — 
skersai sausakimšo kambario. Jis 
įsimyli ją "iš pirmo žvilgsnio". Ir 
susitinka jie įdomiai. Tačiau ji vai
dina šaltoką. Jau is pirmo susiti-

sužinos, ar ji pasirinks tą nekaltą 
vaikiną, ar ji nukeliaus su vyru, ku
ris gali jai atstoti jos tėvą. 

Filmą surežisavo moteris — Joan 
Darling. Scenarijų parašė irgi mo
teriškosios giminės atstovė Jane 
Stanton Hitchcock. Nors amerikie
tės (filmų kritikės ir "laisvinto-
jos") šaukia, kaip Darling drįso vy
ruką atvaizduoti tokiu idealistu, juk 
mes gi žinome "kokie visi vyrai yra 
gyvuliai" ir t.t., tačiau reikia ją tik 
pasveikinti, kad atvaizdavo taip, 
kaip iš tikrųjų gyvenime yra. To
kių jos vaizduojamų "Caroline" 
daug yra ir šiame krašte, apver-
čiančių ne vieną braškantį vedybi
nį vežimą. 

Jauno vaikino rolėje —William 
Katt — yra atidundantis grūmoji
mas kitai žvaigždei — Robert Red-
ford. Irgi blondinas; atrodo, jog šis 
jaunuolis gimęs ekranui. Jo abu tė
vai — Bill Williams ir televizijos 
žvaigždė Barbara Hale — greičiau
siai turėjo įtakos vaidybai. 

Susan Dey — jaunuolio pirmoji 
meilė — gražaus profilio ir beveik 
katės akių. irgi žinoma — ji bu-
va^eJc.%:iziįoie-, Pąttcdgc, .ĘaįniĮy. 41*^ 
rė. Ji mėgina gan komplikuotą cha-

Filme yra plikumų ir keturių 
raidžių nešvarių žodžių ir dar šio 
to, dėl ko neįleidžiami jaunesni, 
kaip 17 m. be tėvų ar globėjų pa
lydos. Ir kodėl sultingai, sentimen
taliai, ašaras traukiančiai senoviš
kai meilės istorijai užvilkti nauji rū
bai, vieni dievai težino. Jie čia net 
netinka. 

MARQUETTE PHOTO 

SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

[R MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

= u 
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| WAGNER and SONS Į j 
E TYPEWRITERS, Ę = 
i ADDENG MACHINES 
= AND CHECKWRrrERS, 
r Nuomoja, Parduoda, Taiso ? s 
i Virš 50 metų patikimas jums 5 j § 
E patarnavimas. - _ 
r Phone — 581-4111 f = 
: 5610 S. Pnlaski Rd., Chicago _ § 
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1 9 7 8 METŲ 
KELIONES Į LIETUVĄ Į 

BIRŽELIO M IKI BIRŽELIO 18 — (8 d.) f 
BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — (10 d.) | 
LIEPOS 25 IKI RUGPIūčIO 3 — (10 d.) i 
RUGPI0ČIO 22 IKI RUGP. 31 — (10 d.) § 

Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis- § 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti į Chi- i 
cagą be jokio atskiro primokėjimo. -

Į kainą jeina visa transportacija iš Chicagos, viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maistas. 

Kainos bus praneštos vėliau 

MARIUS kfELA 
6557 So. Taiman Ave. 

Chicago. III. 60629 
312—737-1717 

— arba — 

G0RD0N TRAVEL SERVIGE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312—644-3003 

Air faree subject to changre an<l ipovwnm«nt approv-L 
MtlMtUt lH l i l lUMIMHHMIHMIMt tM""" ' - ' • ' - " ' " • • • • l t MtlMtlIltlIlIMMIlIlIMHIIItlIimiM'HfltMHIIIIIIMIIIIIIIIIMIMIIIIItMMI" T 

514* HIGH R ATES ~į %* 
PAID QUARTERLY AT 

4. 

A L E X A U T O R E P A I R 
C0MPLETE BODY - FEHDER 

W0RK, 
TAIPGI IR DAŽYMAS 

PER ANNUM 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 

INSURED 

Turime patyrimo itfutuJu Ir •PtortnNTIrme. 

5757 S. Kedzie, Ghtog*, M. GOttt, Tol. 
Savtnfefcaa U_EX KTJNTSKS i 

6% 
PER ANNUM 

$5000 O* 

BRIGHTON 
FGDERAL 

SAVINOS AND LOAM ASSOCIATION 

HIGHEST RESERVES 
4071 ARCHER AVENŪE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL: LA 3-8248 

rmat OP CAUFOHNU AVXO 

PER ANNUM 
eertificates 

SBMt or more 
4paar mJn. 

W 
&k% 

PER ANNUM 
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SVEIKINIMAI IR 
LINKĖJIMAI 

REDAGUOJA OFEUJA BARŠKĖ.TYTE, ŠMU S. TALKA* A\ E., CHICAGO, 1L 60629; TELEF. (512) 476-l»74 

PASINAUDOKIME IR TOKIA STIPENDIJA • . . 

Mieli skaitytojai. 
Kas galėjo tikėti, kad šie me

tai taip greitai prabėgs? Bet 
kai yra daug darbų, užsimoji
mų, laiko v s per mažai ir jis 
vis taip gretai bėga. Šiais me
tais daug ką nuveikėm. Buvo 
įdomių ir sėkmingų suvažiavi
mų, stovyklų, kursų, o svarbiau
sia, — demonstracijos Wa-
shingtone, kuriomis jrodėm sau 
ir kitiem, kad, dirbdami kartu, 
daug ko galime pas ekti. Dabar 
artija šventės. Laikas pailsėti 
po simkaus darbo ar ketvirčio. 
Vieni iš jūsų grįšite į namus, ki
ti išvažiuosite pas draugus, į Į ^ J |*"?7 \ 
žiemos stovyklas, susitikimus ir •*->-•-
t. t Visiems linkiu "gero vėjo", 
malonaus ir darbštaus laiko. O 
švenčių proga noriu visiem pa 

Modernusis pasaulis labai tų ten, kur kviesta-. Iš esmės, Lauksime skaitytoju atsilie- unkėti Linksmų Kalėdų ir lai-
vertina specialistus. Bet profe- jis būtų Lietuvių išeivijos jauni- pimu. Laiškus prašome siusti mingų Naujųjų Metų. Tegul 
sirus pasiruošimas gali reika- mo ambasadorius, tiek lietuvių. "Akademinių prošvaisčių" ad- kalėdinė dvasia pasilieka jūsų 
lauti daugiau kaip dvidešimties tiek Amerikos visuomenėje 
metų mokslo. Net daktarato. Konkrečiai stipendininkas: 
laipsnį įsigijęs mokslininkas 
dažnai atideda savo praktiką, 1- Užmegztų ir palaikytų ry-
siekdamas toliau. Dabartiniu šiua su veikliausiais jaunuo-
metu daug kas siekia "super- uais, 
fcpecialty" išsilavinimo. 2. Kuo plačiausiai susipažintų 

Tėvų ir visuomenės paskatin- sn visomis lietuviškomis įstai-
tas, išeivijos lietuviškasis jauni- gomis, 
mas irgi stipriai veržiasi į atsa
kingiausias profesines sritis. 
Studijų. darbo ir įtampų daug, 

. , , i-j T r> ninkams vvstyti jų veiklą, 
nes ir konkurencija didele. Be - J J^ 
to, studentas dažnai turi pats; 4. Įsigytų patyrimo lietuvis 
pasirūpinti mokslui pinigus.; kosios spaudos darbe, 
Lietuviškasis darbas, nors jau
nimui labai brangus, dažnai turi 
pasilikti tik laisvalaikio užs:-

i esu. 

3. Koordinuotų ar padėtų 
PLJS, LSS. skautams ir ateiti-

Pasirašo: 

Ofelija Baršfoėtytė, 
AP redaktorė 

Saulius Girnius, 
SAŠ pirnnninkaa 

Linas Sidrys, 
Katalikų Bendrijos 
jaunimo atstovas 

širdyse per visus 
metus! 

ateinančius 
Ofelija 

5. Pristatytų Lietuvos klau
simą JAV ir Kanados spaudoje, 

ŽIEMOS 
STOVYKLA 

ėmimu. 6. Platintų lietuviškas kny- Montrealio Lietuvių studentų 
Todėl lietuviai redaktoriai, I £ a s . laikraščius ir žurnalus. j pajungi kviečia visus studentus 

pedagogai ir visuomenės vadai šita stipendija duoda daug į tradicinę žiemos stovyklą, 
susirūpinę, kad ateityje gali galimybių asmeniškai iniciaty- J 977 m. nuo gruodžio 27 d. iki j gas, kuriose yra netikslios isto-1 
pritrūkti pasiruošusių žmonių vai ir asmeniškų užsimojmų 1978 m. sausio 1 d. Stovykla rinės žinios o tuos melus žmo-

JAUNIME, 
PRISIDEKIME! 

Didelis mūsų lietuvių rūpes
tis yra, kad nenutaustume ir 
kad jaunimas noriai prisidėtų 
prie lietuvybės išlaikymo. Jau 
ir dabar pasirodo lietuvių gy
venime ir lietuvių kalboje nutau
t ino ženklų. Jei nesirūr;Insime 
nutautimu. tai išnyks ir lietu- \ 
viai ir jų kalba bei kultūra. 

į 
Okupantai nori surusinti Lie

tuvos lietuvius. Jie taip pat 
siunčia į įvairius kraštus kny-

Senojo Vilniaus universiteto kiemas ir Sv, Jono bažnyčia. Spalvota litografija 
iš J. K. Vilčinsko Vilniaus albumo (19 amž. viduryje). 1979 metais Lietuvoje 
ir pasaulyje bus iškilmingai minima Vilniaus universiteto 400 metų įkūrimo 
sukaktis. Tai buvo pirmoji ir kelis šimtmečius vyraujanti aukštoji mokykla 
šiame plačiame Europos regione tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų. Ta proga pri
simintina, kad prnnasis universitetas Rusijoje, Maskvoje, buvo įkurtas tik 
beve'k du šimtmečius vėliau. 

jų pareigas perimti, jų lietuvis- jvykdymui. 
ką darbą tęsti. Visi žino. kad' Tikimės, kad stipendijos siū- re' 

vyks "LAuberge de la Perdrie- nės (jų tarpe ir lietuviai) ne vi
sada gai: atskirti nuo tiesos. 
Mums reikia dabar susirūpinti, 

viešbutyje, St, Donat, 
visuomenė negali remtis v^nl lynas Lietuvių fondo bus pri- Quebec. Stovyklos programą 
savanoriais ir saviveikla besido- įrntas ir net tęsiamas metai po sudaro slidinėjimas ir įvairus'kad nežūtų mūsų iki šiol surink-
minčiais asmenimis, reikia ture-; ^etų ateityje. Lieluvių fondo kitas žiemos sportas, Naujųjų 
ti bent saują žmonių, kurie būtų £Ukotojai aukoja, norėdami in- ™etų sutikimas ir 1 1 Stovyk-
visiškai atsidavę visuomeniniam v e s tuoti į lietuvių tautos ateitį, los kaina — 88 doL Informa-
tautos labui bei darbui. Jau stipendijos projektas ir yra to- cijų ir mokesčių reikalais tei-
pats saikas susirūpinti, kad to- k i a i n v e s t ac i ja . Ji užtikrintų, I r a u t i s : G i n t a r a s N a g y s > 7 0 o _ B 
kių atsirastų ir kad jie butų su- k a d ateityje būtų 

tos žinios apie lietuvius ir kad 
jos būtų papildytos. Jei nesi
priešinsime nutautėjimui ir 
okupanto melui, ta i rusai atei
ty je visai lengvai a p g a u s žmo- §cena iš šių dienų Vilniaus universiteto studentų teatro. Spektaklis vyksta 

energi vr l rv Krw*'nes sakvdami, kad j ie "'išgel- prie natūralių dekoracijų — Trakų pilies kieme. Vaidinama Vinco Krėves iš
randami l ietuvių jaunimo tarpe. I p a j ė g i u ir" gera; " pasiruošusių 2 ? 2 r ! 2 J \ l S l # S S S I * * * > " ^tuvius, pavergdami Lie-\ torine drama -Šarūnas" 

Todėl neseniai buvo siūloma ^ n ^ ^ k u r i e rūpintųsi Lietu- H 2 V 3 P 8 ' t e l e L ( 5 1 4 ) Z T 7"7 8 6 81 tuvą. Jei dabar neskelbsime tie-1 - - -
įsteigti ypatingą lietuvišką sti- • v o s reik'ala:s — jiems atstovau- a r b a Regia* Kudzmaitė, 5045 gos, kaip mes ateityje nugalė- j 
pendiją. Ši stipendija reikalau- t u įr j ^ g gintų, ne savveikli- B c s s u e t - Montreal, Quebec, H1M gj^e komunistų propagandą ir | 
tų. kad studentas atidėtų savo n į a i s būdais, bet profesionališ- 2M3, telef. (514) 256-4318. Visi ^rodysime pasauliui, kad rusai 
mokslus vieneriems metams ir k ais! 
šį laikotarpj pašvęstų grynai Į 
lietuviškam darbui Planų, pro-! 
jek'ų ir darbų tikra: netrūksta: 
tikimės. kad pasiaukojančių 
kandidatų - kandidačių irgi ne
trūks. 

žis projektas bando sudaryti; 
palankias sąlygas šios rūšies \ 
jaunimo darbui, tuo pačiu Lietu-; 
vių jaunimo veiklą pakeliant į 
profesinį lygį. Ši stipendija kar
tu simboliškai įvertintų visą lie- į 
tuviškąjį jaunimą, kuris nesi-j 
gaili savo laisvalaikio lietuvis- j 
kai veiklai. 

Pasiūlytos stipendijos finan-l 
sinė suma prilygtų dabartinių 
universitetų "assistantship" —i 
5.000 doL Yra siūloma, kad 
pats jaunimas ir jaunimo orga
nizacijos sutelktų 2.000 doL, o 
3.000 dol. pridėtų Lietuvių fon
das. 

Apskaičiavus, kad stipendiją 
gavęs asmuo dirbtų aštuonias I 
valandas per dieną, šešias die-1 
nas per savaitę, išeitų, kad lie-j 
tuviška visuomenė jam užmoka į 
du dolerius į valandą. Tačiau, 
Žinodami mūsų jaunimo užside- j 
girną ir darbštumą, esame tikri, 
kad šis "lietuvių jaunimo amba- i 
sadorius" dirbtų šešiolika valan
dų per dieną, septynias dienas 
per savaitę, nežiūrint menko at-
lyginimo! 

Stipendijos bendras tikslas 
yra tarnauti lietuviškai visuo-1 

studentai kviečiami o ne "išgelbėjo" 

7*-, f 
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'pavergė 
Lietuvą. 

O mes visi galime labai pa
prastu būdu padėti tą lietuvių 
kultūrą ir istoriją užrašyti ar 
užrekorduoti. kad liktų doku
mentai ateičiai. Kiekvienas lie-

KETVIRTASIS 
PL JAUNIMO 
KONGRESAS 

ARMĖNAI -
PAVYZDYS 
MUMS 

Net 40 studentų iš" JAV ir iš 
Artimųų Rvtų dalyvauja savotiš
kame studijiniame eksperimente 
La Verne mieste, Kalifornijoje 
Č'a kursą sudaro junginys tradi
cinių humanitarinių mokslų ir 
dabarties Armėnijos studijų. Šis 
eksperimentinis kursas pradėtas 
prieš metus ir vadinamas Ameri
can Armen:an International 
College. Ši kolegija yra sujungta 
su 80 m. senumo La Verne kole
gija, kurią lanko 2000 studentų. 
Kolegija yra 30 mylių į rytus nuo 
Los Angeles, Pomonos slėnyje. 

Toms "armėnologijos" studi
joms suvažiavo studentai iš Tur
kijos, Irako, Irano, Sirijos, Liba
no, Etiopuos, Dubai ir iš vakari
nių JAV. B viso 40, jų tarpe 15 
moterų ir 25 vyrai. Jie čia studi
juoja Armėnijos kalbą, istori
ją, kultūrą, muziką, šokius, me
ną ir literatūrą. Šią mokslo įstai
gą suorganizavo libanietis dr. 
Yeghia Babikian, siekdamas "stu
dijuoti praturtinti ir propaguoti 
Armėnnos kultūrinį palikimą in
telektualinės šv'etimo laisvės at
mosferoje". Tikimasi, kad stu
dentai i?e;s pilną kursą ir 1980 
m. gaus bakalaureatą. 

Babikian. Kalifom'jos univer
sitete pasiekęs tą daktaro laipsnį, 
dėstė AmerkieČių universitete 
Bėrute, bet dėl civilinio karo tu
rėjo iš ten pasitraukti. Dabar ši jo 
suorganizuota AAIC kolegija yra 
vienintelė pasaulyje Armėnijos 
aukštųjų mokslų kolegija, ne
skaitant komunistinių mokyklų 
Sovietų Armėnijoje ir neska'tant 
Hateazian kolegijos Beirute, ku
ri uždaryta dėl politinių proble
mų. 

Ši kolegija Kalifornijoje dar nė
ra gavusi pilno akred'tavimo ir 
diplomai bus išduodami La Ver
ne kolegiios vardu. La Veme ko
legijos globa buvo pasirinkta to
dėl, kad šiame regione gyvena 
daugiau armėnu ir dėl to, kad tos 
kolegiios prezidentas dr. Armen 
Sarafin pats yra Amer'kos armė
nas. AAIC kolegiios pirmų metų 
biudžetas buvo 90,000 dol., o da
bartinių mokslo metų — 200,000 
dol. D r. Babikian tikisi, kad a-

kietijoje) studijų dienoms. Lie- t e ? t v 1 e armėniškoms studijoms 
pos 27 d. visi dalyviai ir atsto- i š a u g s n u o s a v o s patalpos, o da 

WĮ*ft^t^Ę^^CZ*£ 

vai susirinks Konigsteine netoli b a r n a udoiamasi La Verne kolegi-
nuo Frankurto (V.Vokietijoje). ,-os rūma^. 
Iki liepos 29 d. čia vyks akade
minė dalis, talentų vakaras, • Womus eksperimentas. Ar ne-

: koncertai, banketas. Dalis šios r e i k e t u- Pasvarstyti ką nors pana-
I programos vyks pačiam Frank- š a u s ^organizuoti, turint galvoje 

Ketvirtasis Pasaulio lietuvių forte, kur pramatytos ir įvai- j " a u ^ t a s as lituanistines studi-
tuvis, turėdamas truputį laisvo j jaunimo kongresas įvyks 1979 rios jaunųjų menininkų paro- j ^ _ lietuvių kalbos, istorijos, 
laiko, gali užrekorduoti pasikal-' metais Europoje. Jis prasidės dos. Liepos 29 d. uždarymo iš-i ^ulturcs muzikos, šokių, dainų, 
bėjimus su Seneliais, giminėmis'iįepos 11 d. stovykla Anglijoje, kilmės bus baigtos pamaldomis.' * .::eraturosmoKsiams? 

'•&*&'.v'-m't* 

Daiva Ls Londono (Kanados) pasiruošusi leistis nuo kalno pereitų metų stu
dentų žiemos stovykloje, netoli Montrealio, Kanadoje Nuotr. Ofelijos 

ar pažįstamais. Lietuviai, ypač Liepos 14 d. bus iškilmingas 
vyresnieji, gali mums papasako- kongreso atidarymas Londone. 
ti tiek daug įvykių, kuriuos jie Liepos 18—27 dienomis atstovai 
išgyveno Lietuvoje. Žmonės susirinks netoli Kolno (V. Vo-
mieiai papasakotų apie papro-| . 
čius, apie jų jaunystę, karo 

LSS 
SUVAŽIAVIMAS 

/ . Pr. 

lovių. Programoje buvo Liudo 
Sagio paskaita apie lietuvių 
tautinius šokius, Algio Bražins
ko paskaita apie savo pergyve-

Tradicinis Lietuvių studentų nimus. Valstybės Departamento 
pergyvenimus, dainas, kaip jie tografuoti ar nufilmuoti lietu-
Amerikoje įsikūrė ir kitus pri- vius ir jų kūrybą. 
siminimus, Užrekorduotos ži-1 Paruošę juosteles ir ruotrau- sąjungos suvažiavimas šiais me- atstovo Deryl N. Johnson poli-
nios yra visos svarbios, net ir k a g galite įduoti ar persiųsti tais įvyko Clevelande, Bond tinio pobūdžio paskaita su dis-
kasdieninio gyvenimo pergyve-. Tautosakos archyvui Jaunimo Court Hotel. Jame dalyvavo kusijom, darbo pasėdžiai ir 
niina*- I centre (5620 So. Claremont didelis būrys studijuojančio banketas. Kitais metais suva-

Pahar reikia susirūpinti įvai- Ave., Chicago. IL 60636) ar Ma- jaunimo iš JAV ir Kanados vie- žiavimas bus Detroite. 
rias žinias užrekorduoti, nes r ; j o g aukšlesniojoj mokykloj 
yra dar gyvi tie žmonės kurie gegelei Rosanne, Taip pat galite 
yra gyvenę Lietuvoje. Ta su- j r m an jas palikti (6207 So. 
rinkta medžiaga yra ir dabar vVnįppie St , Chicago, IL 60629). 
lietuviams įdomi, o ateityje bus A s j a s m į e i a i įteiksiu Tautosa-
riar įdomesnė visiems lietuviams j ^ archyvui Jaunimo centre. 
ir mokslininkams. Svarbiausia, prisidėkime, kiek tik galime. 

\ kad lietuviai turėtų apie save Darbas nesunkus, įdomus ir lie-
žinių, kad jie žinotų, kiek gali- tuviams svarbus! 
ma daugiau apie Lietuvą, jos 
žmones, jų gyvenimą, kultūrą 
ir jų norą būti laisvais. p. s. Birutė man parašė šį 

I Tokia medžiaga yra jau ren- straipsnį, išklausius Elenos Bra-
'• karna ir dedama į lietuvių (ir dūnaitės paskaitos, Marijos 

Birutė Tamulvnaitė 

' amerikiečių) archyvus (pvz., aukšt. mokyklos patalpo?e. Chi-
Į Tautosakos archyve. Jaunimo cagoj, kur American Folklife 

menei ir lietuviškiems reika- ^ ^Umpstl į 3nim ir ^^^ ^ j uok t i s ^ verktl< ^ ge r l au ]uok t l s . T t i p ; centre). Chicagoj. Jūs irgi ga- Center ir Dlinois Arts Council 
lama. Stir^ndininkas keliautų ^ o cia Ramune Kubdmt* iš chkagos pereita metų Uetuvių studentu sąjaa. į lite padėti, užrekorduodami pa- buvo surengę savaitgalinį šios 
po lietuviškas kolonijas ir dirb- go> iiemos *tov>ki«jt, o«u>u MonurcaUa. Nsotr. OfcUH aikalbėjimua su lietuviais, nufo- rūšies "workshop". Bed. DaugeUui ii cuiu,̂  p^įsuou Dainava ir spygiis žiemą. Nuotr, p. MUiikM 


