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' Argi turėtų būti 
taip, kaip yra?

Suamerikonėjome... Ir gerai. 
Pats laikas sutapti su aplinka. 
Juk esame natūraliame vyksme. 
Ir nėr ko jaudintis, jei mūsų kal
ba tampa mišiniu. Šnekame lyg 
ir lietuviškai, galvojame lyg ir 
angliškai. Gaunasi pirmarūšis 
haibolas.

Galvoti tai galvojame. Tačiau 
lietuviškai protauti primirštame. 
Daug kam sunku brūkštelėti lie
tuvišką sakini arba suskaičiuoti 
iki šimto. O ką jau sakyti apie 
kasdieninę ekonomiką. Seivingai, 
taksai, mortgičiai, šėrai, inšuren- 
sai, junitai, rentos, peidėjai... kai 
kam taip susuko galvelę, jog 
samprotauti apie tai savais žo
džiais pasidaro neįmanoma. Kar
tais tiesiog nepatogu prabangiai 
įsitaisiusio pažįstamo vaišėse už
siminti apie apdraudas, santau
pas, nuošimčius, mokesčius... Gy
voje draugijoje junitai ir bildin- 
gai turi prasmę, o butai ir pasta
tai nieko nereiškia.

Bet argi dėl kalbos verta sielo
tis. Aišku, kad ne. Prieš srovę ne
papūsi, prieš vėją nepaplauksi. 
Anot epikūriško poeto, kiauros 
laiko statinės nebeužkimši. Te
gu būna taip, kaip yra.

Juk ne visiems lemta gimti po
etais, Vaidilomis, vaidilutėmis, 
taip sakant, tais mitologiniais 
keistuoliais, kurie dar šmirinėja 
mūsų tarpe, veltui vaišinasi, mei
linasi šeimininkėms ir vis užsis
pyrę stengiasi išlaikyti lietuvių 
kalbos orumą. Kai jie savo čys- 
tus idealus reiškia kur nors vie
nišoje palėpėje, rašydami 
straipsnius ar eilėraščius, yra 
tvarkoj. Bet kai užsigeidžia savo 
polėkiais linksminti rimtą drau
giją, lieka pažeistas etiketas, su
griūva vaišių darnumas. Duoki
te pakajų!

Štai ne per seniausias pavyzdys. 
Vienas tosk plunksnagraužis už 
stalo svarstė įvairias pasaulio 
problemas su įšilusiais tautie
čiais. Kai keli ryžtingi vyrai bu
vo pasiruošę vos ne kamikadzės 
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būdu griauti tironų gūžtą Krem
liuje, plunksnagraužis visus per
traukė tokiais žodžiais:

— Broliai, neaukokite savo gy
vybių. Jos mums reikalingos 
bendruomeninei veiklai. Tiek 
darbų jūsų laukia. Va, įsteikime 
dailiojo skaitymo ir taisyklingo 
kirčiavimo būrelį. Susirinksime 
kada-ne-kada kur-ne-kur, pasis- 
kaitysime šį bei tą iš lietuvių 
klasikų raštų — Valančius, Vaiž
ganto, Žemaitės, Krėvės, pasida
linsime prisiminimais apie Lietu
vos praeitį, sudainuosime keletą 
liaudies dainelių, ar tai ne gražu? 
Juk Lietuvoje kraštotyrininkai 
šia linkme seniai žygiuoja.

Aišku, po tokios kalbos kam
baryje pakibo nejauki tyla. Būtų 
ji kabėjusi ilgėliau, jeigu ne tas 
Bonifacas, šiaip kuklus žmo
gelis, bet dabar nei iš šio, nei iš 
to pradėjęs kikenti. Nuo jo ir vi
sas stalas ūmai sugriaudė juoku. 
Plunksnagraužio pasiūlymą visi 
priėmė kaip anekdotą.

O iš tikrųjų jau seniai reikėjo 
steigti lietuvių kalbos Svarinimo 
draugijas. Meilė savo kalbai tur
būt yra pats geriausias ginklas 
prieš bet kokį priešą, pasinešusi 
sunaikinti tautinę gyvybę.

Kalbos Svarinimui progų yra 
visa galybė. Žiūrėkime, dar iki 
šiol, nežiūrint rašymų — prašy
mų, negalime atsikratyti įkyrėju
sia slavybe “išpildė”. Ji nuolat 
užteršia mūsų koncertų progra
mas bei reportažus: "išpildė so
natą” (-paskambino, atliko). O 
dabar, imdamas į rankas, uolių 
rengėjų įteiktus lapiūkščius, su
siduriu su "debutavo” (-debiu
tavo), “transluojami” (-trans
liuojami), "uvertura” (-uvertiū
ra). Žinoma, tai tik atsitiktiniai 
prašovimai, bet trumputėse 
programose jie rėžte rėžia akis. 
Juk tai ne kelių puslapių laikraš
tis, kurio koregavimas užima il
giausias valandas. Ką laikraščių 
leidėjams ir redaktoriams atlei
džiame, to negalime atleisti 
trumpų pranešimų bei programų 
rašėjams. Egzistuotų kalbos šva- 
rinimo draugija, gal būtų kitaip. 
Jos nariai mielu noru paskubėtų 
į talką, sudarant programas, ra
šant skelbimus ar įvykių reporta
žus.

Žodžiu, lietuvių kalbos varto
senoje ne viskas turi būti taip, 
kaip yra.

Pr. V.

KAI PASIRUOSIMAS JAU ATLIKTAS
*

Pašnekesys su Dana Stankaityte jos rečitaliui artėjant
Kuriuo atveju darbas yra sun
kesnis ir kodėl?

__ Turiu atvirai prisipažinti, 
kad vis dėlto operos partiją 
ruošti man labiau prie širdies. 
Nepasakyčiau, kad tai būtų 
lengviau, bet gal būt dėl to, kad 
mano balsas yra daugiau ope
rinio pobūdžio, daugiau galiu 
save išreikšti, daugiau galiu iš
sitiesti.

Rečitalio programą ruošiant, 
yra sunkiau ta prasme, kad vi
sa programa susideda iš atski
rų kūrinių, skirtingų periodų, 
skirtingų stilių. Reikia stengtis 
įsijausti į kiekvieną dainą ir 
atlikti ją kaip galima arčiau 

I kompozitoriaus minties. Tuo 
| tarpu operos partija stiliaus at
žvilgiu yra vientisas kūrinys.

— Įdomu būtų taipgi sužino
ti, kaip iš anksto planuojate re- 
čitalinio vakaro programą? Ar 
žiūrite kuria nors prasme tam 
tikro jos vieningumo, ar at
virkščiai — įvairumo? Ar turi
te savo mėgiamus kompozito
rius ir juos labiau renkatės, ar 
vėl atvirkščiai — labiau gundo 
dar niekada nedainuoti?

— Jaunas dainininkas-ė pa
prastai pradeda programą kla
sikais, romantikais ir t. t., žo
džiu, pagal nusistovėjusį stan
dartą. Taip kaip mokykloje 
yra nustatyta. Tačiau subren
dęs dainininkas jau žiūri kiek 
kitaip: norisi pamaišyti stilius, 
gal ir nusikalstant vieningumui. 
Bet ir tai, kaip minėjau, pri-

_  Ui savaitės Jūsų rečitalis 
Jaunimo centro didžiojoj sa
lėj, Chicagoj. Tikriausiai šiuo 
metu Jums didelio ir įtempto 
darbo dienos ir valandos. 
Mums, visų pasiruošimo deta
lių nežinantiems, baisiai knieti 
sužinoti, kiek laiko reikia so
listui parengti jo individualaus 
koncerto programą f

__ Pats didysis pasiruošimas 
jau atliktas, beliko pora, treje
tą repeticijų ir... scenos šviesa. 
Tačiau nervinis įtempimas pas
kutinę savaitę didžiausias: o 
jei koks nušalimas, ar kokia 
sloga — visas darbas per nie
ką. Dabar dėl pasiruošimo: tai 
grynai priklauso nuo individua
laus solisto pajėgumo, pragyve
nimo sąlygų, su akomponiato- 
rium darbo valandų Skaičiaus 
ir t. t. Jei solistas mūsuose ga
lėtų padirbėti, sakykim, po 
valandą į dieną su akomponia- 
torium, nereikėtų praleisti 8 
vai. ar daugiau užsidirbant 
kasdieninę duoną, tada, žino
ma, galima būtų rečitalį pa
ruošti per porą mėnesių, o gal 
ir greičiau (turiu mintyje visai 
naują programą). Dirbant po
ra kartų savaitėje — maždaug 
pusmetis. Aš pradėjau žiūrėti 
programą, berods, gegužės mė
nesį.

— Ar Jums asmeniškai la
biau prie širdies rengti tos ar 
kitos operos pagrindinę partiją, 
ar ruošti viso vakaro rečitalinę 
programą? Ir kokie čia būtų 
vieno ar kito, atvejo skirtumai?

/Ueksandras Marčiulionis vejo (Nuotr. V. Noreikos)
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Sollste Dana Stankaityte

klauso nuo individo skonio, su
pratimo, sugebėjimo bei talen
to. Mano nuomone, programos 
įvairumas yra labai svarbus da
lykas, o dėl kompozitorių — 
manau, kiekvienas turim savo 
mėgiamus, tačiau ne visada ga
lim tik juos dainuoti, noriai pa
bandyti ir negirdėtų, nematy
tų...

— Stabtelėjami prie dabarti
nio Jūsų rečitalio, norisi pa
klausti, ar tai bus daugiau ope
rinių arijų vakaras, ar labiau 
koncertinių dainų programa? 
Ar vyraus klasika bei romanti
ka, ar bus užgriebta ir šiandie
ninių kompozitorių kiek naujo
viškas braižas?

— Nežiūrint, kad ir labai 
mėgstu operą, šis rečitalis bus 
daugiau koncertinių dainų, pra
dedant klasikais, romantikais, 
baigiant modernistais, bus ir 
liaudies dainų, o taipgi ir pora 
arijų.

—< Ar, pramačiusi savo reči
talį, jau iš anksto nusistatote 
jo visą autorinį bei teminį po
būdį, kurio paskui jau griež
tai laikotės, ar dirbant daug 
kas tenka keisti ir kodėl?

— Programą maždaug jau 
pramačius, dažnai daug kas 
tenka keisti. Kartais, pradėjus 
mokytis, ta ar kita daina patin
ka labai, bet vėliau, kiek pra
mokus, kažkaip nebevilioja, ar 
ne taip patogi balse. Kartais 
tenka keisti ir dėl programos 
įvairumo, kad nebūtų visos dai
nos panašios ir t t. žadžiu, ran
kos laisvos, ko niekad nėra ope
roj: turi dainuoti tą ar kitą 

(Lietuvių foto archyvas) 

partiją nuo pradžios iki galo, 
nepakeisi tenai nieko.

— Tad galutinai kas ir kieno 
bus padainuota artėjančiame 
Jūsų rečitalyje?

— Bus Schuberto, Listo, Ja
kubėno harmonizuotos liaudies 
dainos, pirmą kartą dainuosiu 
Jono Švedo dainas, taip pat Ku
tavičiaus vokalinį ciklą — Avi
nuko pėdas.

Iš operų padainuosiu Sentos 
baladę iš "Skrajojančio olando” 
—Wagnerio ir Madalenos ariją 
iš "Andrea Chenier” — Giorda- 
no.

— Kokius kreditus duodate 
rečitalio akompaniatoriui, kiek 
jis savo dalimi lemia rečitalio 
programą bei pasiruošimą?

— Susidainavimas su akom
paniatorium yra labai svarbus 
dalykas. Nepasakysiu per daug, 
kad rečitalio pasisekimas ar 
nepasisekimas didesne dalimi 
priklauso nuo to. Rečitalyje (Nukelta į 4 psl.).

Aleksandras Marčiulionis Ii Jūratės rūmų

solistas ir akompaniatorius — 
du lygūs partneriai. Be to, su
statant programą ar ją beruo
šiant, savo pastabomis ar pata
rimais jis labai daug prie vis
ko prisideda. Kažkodėl pas mus 
akompaniatorius labai dažnai 
būna pamirštamas, sakyčiau, 
lyg nustumtas į antrą vietą.

Šiame rečitalyje akompanuos 
Alvydas Vasaitis, su kuriuo 
darbas visada yra labai malo
nus ir kurio talentu, aš manau, 
nė vienas neabejojam.

— Iš spaudos žinome, jog 
netrukus bus išleista Jūsų 
plokštelė. Ar šis koncertas nė
ra jau lyg ir plokštelės premje
ra? Ar plokštelei vėl reikės iš 
naujo ruoštis, parengiant visai 
naują programą?

— Nesu dar galutinai nusi
stačiusi plokštelės programą, 
bet manau, kad ji bus visai ki
ta, negu šitame rečitalyje, bus 
daugiau operinė, daugiausia iš 
jau dainuotų operų. Tad tiek 
daug darbo jau nereikėB įdėti.

— Jeigu kokia nors geroji 
laumė lemtų viską, ko norite, 
tai kur, kurioj operoj ar kon
certinėje salėje ir ką norėtumė
te labiausiai dainuoti?

— Žinot, nebe tas amžiną.— 
kad galėčiau tuščiai fantazuo
ti. Jei būčiau tik pradedanti 
dainininkė, gal daug ką kitaip 
daryčiau, ar norėčiau daryti, 
bet dabar? Esu išdainavusi be
veik visas populiaresnes dra
matinio soprano partijas, esu 
aplankiusi beveik visas lietuvių 
kolonijas, Australiją, Kanadą. 
Neteko matyti tik Pietų Ame
rikos ir nedaug Europos, įskai
tant ir Lietuvą. Tenai dar no
rėčiau, progai pasitaikius, nu
vykti. šiaip esu dėkinga vi
siems tautiečiams, kurie jau 
tiek metų mane parėmė, atsi
lankydami į koncertus, buvo 
man moralinė paspirtis.

— Kaip vertinate aplamai iš
eivijos muzikinį gyvenimą, mū
sų čionykštę publiką ir muziki
nio intereso galimybes?

>— Kol kas mūsų muzikinis 
gyvenimas dar pakankamai ak
tyvus: turim apsčiai rečitalių, 
koncertų, gyvuoja opera, Dai
nava, Čiurlionio ansamblis ir t. 
t. Kaip ilgai, tai jau kitas klau
simas. Vis dėlto turim būti rea
listai, žiūrėti atviromis akimis. 
Deja, ir didžiausias optimistas 
turėtų pripažinti, kad ateitis 
miglota. Mažėja visų jėgos, ma
žėja meninis lygis, naujų jėgų 
nedaug atsiranda. Netekome 
Jakubėno, Chomskio. Kas juos
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Londono svarstymai
Vytautas Bagdanavičius

(Tęsinys iš praėjusio šeštadiienio)
Man tai buvo staigmena, nes aš buvau 

girdėjęs, kad į Parlamento salę posėdžių me
tu neįliedžiaiha. Bet pasirodo, kad į Lordų 
rūmų posėdžius įleidžiama. (Tiesa, dabar Že
mųjų rūmų posėdžius pradėjo transliuoti per 
radiją, ir juos galima sekti namie).

Man, demokratinės tvarkos entuziastui, 
buvo tikras malonumas stebėti Lordų rūmų 
diskusijas. Viena sena grafienė skaitė įsta
tymo projektą pertvarkyti geležinkelius, 
kaip iš diskusijų vėliau paaiškėjo, juos be
veik suvalstybinant. Projektas buvo siūlo
mas darbiečių pusės. Jaunas opozicijos ats
tovas projektą mandagiai, bet kietai kritika
vo, rasdamas jame nesiderinimų ir apskritai 
“mažai šviesos”. Jis, būdamas atitinkamos 
komisijos narys, prašė daugiau laiko projek
tui studijuoti. Jis manė, kad penktadienio 
laikas nėra labai patogi diena šitokiam svars
tymui, kai visi galvoja apie “kriket”. (Mat, 
posėdis vyko penktadienį, o, kaip man vėliau 
paaiškėjo, lordai paprastai penktadienį ne
posėdžiauja) .

Iš kritikos paaiškėjo, kad projektas yra 
labiau palankus užmiesčių gyventojams, ne
gu miestų. Kritikas manė, kad įstatymas ne
turi tokiu būdu prisidėti prie miestų apleidi
mo ir juos vesti prie krizės. Ta proga man 
atėjo į galvą situacija Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kur greitkelių statyba paskuti
niais dešimtmečiais, sąmoningai aplenkdama 
miestus, sudarė vieną iš priežasčių, dėl ku
rių miestai pradėjo smukti. Todėl dabar Car- 
terio vyriausybė susisiekimo tvarkyme nori 
labiau koncentruotis į miestų susisiekimą.

Liberalų atstovas, padaręs keletą pasta
bų projektui, prašė, kad jis būtų svarstomas 
ne politiniu, (t.y. partiniu) požiūriu, nes tai 
yra perdaug svarbus projektas, kad būtų ga
lima į jį žiūrėti politiniu požiūriu. Vienas 
senis iš darbiečių pusės iš to priekaišto 
tuoj sudarė kandų silogizmą, kurio išvado
je išėjo, jog aplamai politiniu požiūriu ne
verta svarstyti rimtų klausimų. Lordai pra
pliupo juokais.

Būtų per ilga viską išpasakoti. Bet ir 
to gana susidaryti šiokiam tokiam vaizdui, 
jo asmeniškai nemačius. Salės gale yra ka
ralienės sostas, pro kurį praeidami lordai 
(ne visi) jo kryptimi palenkia galvą. Prieš 
jį, tarsi ant tokios lovos, sėdi lordas kanc
leris. Neatrodo, kad ten jam patogu sėdėti. 
Bet tai yra viduramžinės praeities paliki
mas. Ta sėdima vieta vadinasi “woolsack”, 
t.y. vilnų maišas. Jis primena, kad senovėje 
iš tikro ir buvo čia paprastas vilnų maišas. 
Ir šiandien žiūrima, kad ta sėdynė būtų pa
daryta ne tik iš Anglijos bet ir Škotijos, Va- 
lijos ir Š. Airijos avių vilnų. Ir kiti suolai 
Dėra labai patogūs sėdėti, nepaisant to, kad 
yra aptraukti raudonu pliušu.

Vienų tarpinių pažinčių dėka, vėliau, vie
no lordo ir jo žmonos buvau pakviestas pa
pietauti Lordų rūmuose; buvau supažindin
tas su vienu lordu iš Welsh, apžiūrėjau iš
vidines lordų komisijų patalpas ir dar kar
tą dalyvavau viename Lordų rūmų posėdy
je. Šis posėdis buvo pradėtas iškilminga pro
cesija ir lordas kancleris jai vadovavo, ne
šinas auksinę buožę, karalijos simbolį, ir ant 
galvos turėjo peruką. Posėdyje buvo įdomu 
pastebėti, kad pravestos diskusijos keturiais 
klausimais užtruko ne ilgiau valandą laiko. 
Reikia šimtmečių praktikos, kad išmoktume 
taip tiksliai diskutuoti.

NUKREIPTAS PAVELDĖJIMAS
Prieš porą metų vienas Šv. Rašto pro

fesorius prašė manęs pajieškoti tautų pasako
se, ar neatsirastų ten epizodo, panašaus į 
Jokūbo ir Ezavo ginčą, kas padėtų išaiškin
ti šią sunkiai aiškinapaą Šen. Testamento vie
tą. Kaip prisimename, Jokūbas išgavo savo 
tėvo palaiminimą, apsimesdamas savo vyres
niu broliu ir tokiu būdu pasidarydamas iš
rinktosios tautos tėvu. Į tai jį paskatino 
jo motina, išvirdama jam valgio iš ožiuko 
mėsos ir jo rankas ir sprandą aprišdama 
ožiuko kailiu. Šis epizodas daug ką papik
tina. Ir ne tik pamokslininkui, bet ir Šv. 
Rašto tyrinėtojui sunku yra pasipiktinimo 
išvengti, jj kaip nore gerai išaiškinant. Svar
biausia, kad šis epizodas stovi labai reikš
mingoje istorinėje vietoje, nuo kurios priklau
so ne tik žydiško, bet ir krikščioniško tikė
jimo tradicija. Man tada nepasisekė ką nors 
naudingo šiam reikalui surasti tautų tradici
jose. Dabar, Londone besilankant, Britų mu
ziejaus bibliotekoje man atsidengė viena 
galimybė šį epizodą suprasti.

Į Britų biblioteką atėjau, norėdamas ras
ti Grunau Prūsų kroniką. Ji man buvo rei
kalinga, norint išsiaiškinti, ką reiškia Prute- 
nio ir Vaidevučio legenda, nes Grunau yra 
pirmasis, kuris tą padavimą yra užrašęs. Aš 
čia daviau nufotografuoti man rūpimus šios 
knygos puslapius. Belaukdamas užsakytos 
medžiagos, aš šniukštinėjau po pagalbinės 
bįbliotekos lentynas, ypač etnologijos skyriu
je. Čia man krito į akis trys tomai J. G. 
Frazerio “Folklore in the Old Testament”. 

Kaip tik šioje studijoje aš užkropiau ant dviejų 
jo skyrių, aiškinančių Jokūbo ir Ezavo konf
liktą tautų tradicijų šviesoje. Kadangi šis 
aiškinimas buvo gerokai savas ir mano pa
žiūrai į šį klausimą, aš nepagailėjau pereiti 
Londono antikvarus ir įsigyti šio veikalo 
1923 metų laidą.

Frazeris, man atrodo, teisingai pastebi, 
kad čia mes turime reikalo su paveldėjimo 
teisės ginču dviejose skirtingose žmonijos 
kultūrose. Vienose iš jų paveldėjimas turi 
tekti vyriausiam sūnui, kitose, jauniausiam.

Paveldėjimas, duodąs pirmenybę jauniau
siam sūnui, pasak Frazerio, yra senesnis reiš
kinys žmonijoje, šios kultūros pėdsakų dau
giau yra tose tautose, kurios yra žemdirbiš
kos kilmės. Gyvulių augintojų kultūros pa
veldėjimo pirmenybę teikia vyriausiam 
sūnui. Frazeris randa daug pavyzdžių iš vi
sų pasaulio tautų papročių. Net Anglijoje 
yra užsilikusios teisės liekanų, kur pirmeny
bę turi jauniausias sūnus. Skandinavų tau
tos yra vyriausio sūnaus paveldėjimo atsto
vės. Jeigu pridėsime dar Banhoferio ir W. 
Schmidto tyrinėjimų duomenis, sakančius, 
kad žemdirbiškoji kultūra yra moteriškos tei
sės kilmės, tada bus suprantamesnis Fraze
rio teigimas, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tai, jog visą tą Jokūbo sąmokslą suorgani
zavo Rebeka, jo motina, tuo būdu sutvirtin
dama šioje šeimoje moteriškos teisės tradi
ciją, kai tuo tarpu, iš Abraomo ateinanti, 
šios šeimos tradicija yra būdinga vyriausio 
sūnaus paveldėjimu, priklausančiu gyvulių 
augintojų kultūrai. ,

Panašaus paveldėjimo kultūrų konfliktų 
pavyzdį turime ir Lietuvos istorijoje. Apskri
tai lietuvių tauta, kaip indoeuropiečiai, yra 
vyr. sūnaus teisės paveldėjimo atstovė. Suo
miai ir estai tuo tarpu atstovauja moteriškai, 

tradicijai, kurioje paveldėjimas tenka jauniau
siam sūnui ar dukteriai, nedarant lyties skir
tumo. (Pal. Georg Peter Murdok, Geografic 
Atlas, Univer. of Pittsburg Press. 1969 m., 
Column 74Cu 59 psl.). Atsiminkime dabar, 
kad Gediminas Vilniaus sostą buvo pavedęs 
Jaunučiui ir kad Algirdas su Kęstučiu jį nu
vertė. Taigi Lietuvos istorijoje įvyko priešin
gas procesas negu Izaoko šeimoje. Reikia 
manyti, kad ir čia reikšmingą vaidmenį bus 
suvaidinus moteris. Gedimino žmona, nes 
sunku įtarti, kad Gediminas būtų galėjęs bū
ti estiškos kultūros, o jo žmona, apie kurią 
mes nieko nežinome, galėjo šiai kultūrai at
stovauti.

Žydų tautoje, kaip pastebi Frazer, pa
veldėjimo teisė jauniausiam sūnui nėra atsi
tiktinis reiškinys. Ir Dovydas buvo jauniau
sias sūnus; ir jis savo soBtą pavedė jauniau
siam sūnui Saliamonui. (Šiuo pastaruoju at
veju jo motina taip pat suvaidino lemiantį 
vaidmenį).

Dar vienu atžvilgiu Frazeris prisideda 
prie Jokūbo epizodo aiškinimo, būtent, nu
šviesdamas, ką reiškia senose, ypač Afrikos, 
tautose apsidengimas ožiuko kailiu. Apden
gimas kai kurių kūno dalių ožiuko kailiu yra 
daromas tam žmogui, kuris nori būti kito

JAV LB Kultūros tarybos paskirtoji 1978 metų 1000 dol. Dailūs premija, kurios mecenatas yra Lietuvių fondas, {tei
kiama dailininkui Adomui Varnui jo bute, Chicagoje. Nuotraukoje iš kairūs j dešinę stovi: LB Marųuette Parko 
apyl. pirm. Kostas Juškaitis, LB Krašto valdybos vicepirmininkas Modestas Jakaitis, pedagoge D. Petrutyte, LB 
Vidurio Vakarų apygardos pirmininkas Kazys Laukaitis, Marija Varniene, dail. Adomas Varnas, Rita Stuksite, Da
lia Polikaitytė ir JAV LB Kultūros tarybos pirmininkas Aleksandras Radžius. Nuotr. P. Maletos

Įteikta dailės premija dail. Adomui Varnui
Šių metų dailės premiją JAV 

LB Kultūros taryba paskyrė pla
čiai žinomam mūsų dailininkui 
Adomui Varnui. Premija — 1000 
dolerių, o jos, kaip ir daugelio 
kitų, mecenatas — Lietuvių fon
das.

Rugsėjo 21 dienos vakare, jau 
padangei gerokai pritemus, sugu
žėjo į dail. Adomo Varno namus 
didokas LB veikėjų būrys —spe
ciali delegacija premijai įteikti. 
Ją sudarė JAV LB Kultūros tary
bos pirmininko pareigas einąs 
Aleksandras Radžius, Krašto val
dybos vicepirmininkas Modestas 
Jakaitis, Vidurio Vakarų apygar
dos pirmininkas Kazys Laukaitis, 
Marųuette Parko apylinkės pir
mininkas Kostas Juškaitis ir tau
tiniais rūbais pasipuošusios jau
nimo atstovės Rita Stukaitė ir Da
lia Polikaitytė.

Atvykusius maloniai sutiko gy* 
va, linksma, pasakytumėm, jau
natviška dailininko šypsena. O 
jam jau greit, už poros mėnesių, 
ateis šimtasis gimtadienis. Jis su 
pakilia nuotaika, linksmai visus 
kalbino. Rita Stukaitė ir Dalia 
Polikaitytė įteikė Marijai Varnie
nei, mūsų žymiai pedagogei, Mon
tessori sistemos specialistei, gėlių 
puokštę. Aleksandras Radžius 
įteikė dailininkui premijos če
kį, iškeldamas dailininko nuopel
nus ir jo populiarumą mūsų tau
toje. Patsai 
kai visiems

• premiją.
Truputį 

dailininku 
sveikatos ir
skirstėsi su maloniais įspūdžiais 
ir vidiniu džiaugsmu, kad teko 
valandėlę praleisti su mūsų dai
lės veteranu.

Važiuojant namo, prisiminė 
dail. A. Varno kambario sienos. 
Tikra jo kūrybos galerija. Alie
jus ir kai kurie šaržai iš ankstes
nės kūrybos, ir štai portretas, ta
pytas 1974 metais, kada dailinin
kui buvo 96 metai amžiaus. Ir 
tai ne paskutinis jo darbas. Kiek 
teko-patirti tik pastaruosius dve
jus metus dailininkas nebetapo. 
Tai didelės energijos ir didžiai kū
rybingas menininkas.

dailininkas draugiš- 
padėkojo už suteiktą

pasišnekučiavus su 
ir ponia, palinkėjus 

sėkmės, delegacija

Nauja Dariaus Lapinsko opera
Kompozitorius Darius Lapins

kas, gavęs Lietuvių fondo stipen
diją operai parašyti, savo užda
vinį jau baigia. Liko sukurti tik 
paskutinės scenos. Opera pava
dinta “Amadar”. Jos turinys pa
imtas iš garsiojo Don Žuano te
mos, kurią naudojo Oskaras V. 
Milašius savo Miguel Manara 
misterijoj ir W. A. Mozartas Don 
Giovanni operoj. Operos “Ama-

Nauji leidiniai
— Dr. jur. Martynas Anysas, 

KOVA DĖL KLAIPĖDOS. Atsi
minimai 1927-1939. Spaudai pa
ruošė dr. M. G. Slavėnienė. Įva
dą parašė dr. Juozas Jakštas. Iš
leido Kultūrai remti draugija 
Chicagoje 1978 m. Knyga kie
tais viršeliais 426 psl., kaina — 
10 dol., gaunama ir “Drauge”.

Šių atsiminimų fragmentai 
1973 m. buvo spausdinti perio
dikoje ir sukėlė šiokią tokią 
kontroversiją. Knyga apžvelgia

įsūnytas. Kitais atvejais apsidengimas ožiu
ko kailiu, ar užsirišimas to kailio raikščio, 
reiškia maždaug tai, ką kitose kultūrose reiš
kia apsiplovimas vandeniu, būtent, pasiren
gimą priimti antgamtinei malonei. Taip pat 
ožiuko aukojimo metu jo kailį, kaip simbolį, 
pasiima aukotojai.

Jeigu dabar prisiminsime, kad Žydų tau
tos tradicijoje, tiek prieš Jokūbo laikus, tiek 
po jo, ožiukas turi religinės prasmės, tai ir 
į jo apsidengimą ožiuko kailiu nebūtinai, ar 
bent ne pirmiausia, reikia žiūrėti kaip į ap
gaulę. Juk ir Jonas Krikštytojas, pristatyda
mas bendralaikiams Jėzų, pavadino jį Dievo 
avinėliu.

Ką visa tai sako, aiškinant Jokūbo epi
zodą? Tai sako, kad čia pirmiausia yra kul
tūrų konfliktas ir pastanga jas suderinti. Į
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dar” libretą parašė Kazys Bradū
nas.

Š. m. rugsėjo 21 d. pas kompo
zitorių Darių Lapinską apsilan
kė JAV LB Kultūros tarybos pir
mininko pareigas einą Aleksand
ras Radžius, Krašto valdybos vi
cepirmininkas Modestas Jakaitis 
ir Vidurio Vakarų apygardos pir
mininkas Kazys Laukaitis. Jie 
įteikė kompozitoriui stipendijos 
dalį — 1000 dolerių. (dž).

Klaipėdos krašto gubernatorių 
A. Merkio, V. Gylio, J. Navako, 
V. Kurkausko, J. Kubiliaus ir V. 
Gailiaus laikotarpį. Knygoje 
ypač vaizdžiai atsiskleidžia na- 
cionalsocializmo plėtra, kuri pra
sidėjo Neumanno-Sasso sąjūdžiu 
gubern. V. Gylio laikais ir ga
liausiai privedė prie Klaipėdos 
krašto atplėšimo nuo Lietuvos 
1939 m. kovo mėn. 22 d.

Knygos autorius, buvęs Lietu
vos konsulas Hamburge, 1934 m. 
buvo perkeltas į Klaipėdos kraš
tą kaip vietinės gubernatūros pa
tarėjas ir vienerius metus buvo

paskirtas nariu — direktorium 
Jurgio Bruvelaičio direktorijoje.

Atsiminimai pirmą kartą buvo 
parašyti tuoj po karo pabaigos, 
pasinaudojant atsivežtais užra
šais ir atmintim. Šalia savo di
sertacijos apie Vilniaus prob
lemą Hagos tribunole ir trum
pos studijos apie Merkio-Boet- 
cherio bylą tame pačiame tarp
tautiniame teisme, dr. M. Any
sas emigracijoje išleido dvi isto
rines knygas — “Senprūsių ko
vos su Vokiečių riterių ordinu” 
(Chicago, 1968) ir kartu su žmo
na Valerija “Žymios lietuvės mo
terys padavimuose ir istorijoj” 
(Toronto 1970). Abi knygos jau 
beveik išparduotos. Rankraštyje 
liko stambi studija apie Vyttftr*-— 
tą Didįjį, kuri laukia redakto
riaus ir leidėjo. Šiuos dr. M. Any- 
so atsiminimus spaudai paruošė 
dr. Marija Gražina Anysaitė- 
Slavėnienė. Atsiminimams išsa
mų ir netrumpą įvadą parašė 
istorikas dr. Juozas Jakštas. Kal
bą lygino prof. dr. Antanas Mus
teikis. Knyga išleista autoriaus 
4 m. mirties sukakties proga. Dr. 
M. Anysas mirė Toronte 1974 
m. žiemą.

labai vyriškai orientuotą patriarchų šeimą 
čia buvo įvesta moteriškos teisės bruožas. 
Tai yra ypač pažymėtinas faktas, kadangi 
moteriškos teisės kultūros yra daug prisidė
jusios Dievo sampratai susilpninti žmonijo
je, ją atskiedžiant j bet kokį mistinį reiški
nį. Kai tuo tarpu gyvulių augintojų tautose 
asmeninio ir visagalio Dievo sąvoka ir iki 
šiai dienai tebėra gyva, pvz. Arabų tautose. 
Šį Rebekos įsiterpimą galima aiškinti ir ta 
prasme, kad ir moteriškoji kultūra nori tu
rėti dalį tame Dievo sampratos atstatymo už
davinyje, kuriam buvo pašaukta Abraomo 
šeima. Dviejų kultūrų 'suderinimas čia įvyks
ta kompromiso keliu. Paveldėjimo teisė pripa
žįstama jauniausiam sūnui, tačiau jis turi at
likti apeigą, priklausančią vyriausio sūnaus 
kultūrai, būtent, gyvulių augintojų kultūrai, 
apsidengdamas ožiuko kailiu. Žinoma, Eza- 
vas šia sinteze nebuvo patenkintas, ir jo ai- 
nija pasiliko didesnėje ar mažesnėje opozici
joje išrinktajai tautai. Ką bemanytume apie 
šį aiškinimą, jis yra labiau pakenčiamas, ne
gu visą problemą suvesti vien į čia veikian
čių asmenų dorumą ar dorumo trūkumą.

KELIONĖ { CANTERBURY
Į Canterburį aš vykau dėl keleto priežas

čių. Visų pirma dėl to, kad ten Viduramžiais 
buvo nužudytas vyskupas Tomas Beckt’as, 
kuris yra Bažnyčios laikomas šventuoju ir 
kankiniu. Toliau, vykau dėl to, kad anglų Vi
duramžių literatūros šedevras “Canterburio 
pasakojimai”, yra susiję su šia vieta. Beje, 
Chauser’is šios savo knygos vienoje vietoje 
sumini ir Lietuvą, kaip ano meto vakarie
tiškųjų riterių kovos lauką, šiaip knygoje 
eiliuota forma pasakojama kaip būrys įvai
rių luomų anglų vyksta aplankyti kankinio 
kapo ir piligriminėje kelionėje vykdo savotiš-

Canterbury katedros vidus, žvelgiant nuo didžiojo 
altoriaus j pagrindinį įėjimą. Anapus altoriaus tę
siasi dar ne ką trumpesne erdve.

kas varžybas: kas papasakos geriausią nuo
tykį. Ir trečioji mano ten lankymosi priežas
tis — pamatyti vieną iš įspūdingiausių vi
duramžių pabaigos architektūros komplek
sų.

Katedros nava buvo pabaigta, kai mūsų 
protėviai kovojo Žalgirio mūšy, 1410 metais. 
O jos bokštas buvo užbaigtas tik šimtmečio 
pabaigoje. Iš tikrųjų pats didysis įspūdis pa
siliko, pamačius pačią architektūrą. Archi-

(Nukelta i 3 pusi.)
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Apie skulptūrą 
ir jos problemas
Pokalbis su Aleksandru 
Marčiulionlu parodos proga

Vieno skulptoriaus individua
li paroda mūsuose yra beveik 
tikras netikėtumas ir maloni 
staigmena, žadinanti ir smalsu
mą. Skulptoriaus Aleksandro 
Marčiulionio iarbų paroda Chi
cagoje vyks spalio mėn. 20-29 
d. Paruošos darbuose užkalbi
name čia pat, jos kaltininką.

— Lietuvii dailės gyvenime 
aplamai, o išeivijoje net pabrėž
tinai mūšy parodose savo gau
sa dominuoja tapyba ir grafi
ka. Skulptūra vis būna retas 
eksponatas. C individuali skulp
toriaus paroda M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jatnimo centre, var
gu ar kada nors ir buvo. Saky
kite, kodėl nūsų skulptoriai, o 
gal ir pasauine prasme dailės 
gyvenime aplamai, bent kieky
bine prasme y a mažuma ?

— Skulptūra neišvengiamai 
rišasi su maie, su svoriu, su 
erdve. Ypaf monumentalioji 
skulptūra. Marmuras, granitas 
ar medis, bnnza ar kita me
džiaga skulptorių naudojama 
savo užmojans išreikšti. Juo 
monumentaleaiė skulptūra, juo 
daugiau erdve reikalinga. Čia 
skulptorius stsiduria su darbo 
patalpos dyižiu, išskirtiniu 
aukščiu, apšvietimu ir t. t.

Tai kai laba nori plačiau iš
sitiesti, jeigu tik turi kur, ir 
vargais negalais atsigabeni blo
ką į savo pasbgę, kol šj ki- 
birkščiuojančii plieno kaltu ap
tašai, kad jis neiškentęs pra
biltų visiems suprantama kal
ba, reikia diddių pastangų. O ir 
paruošiamieji darbai skulptū
rai praryja laugiau laiko ne
gu kitose m«io šakose. Taigi 

skulptorių problemos aiškiai su 
dideliu svoriu. Ir vargiai skulp
toriai galėtų čia lygintis nors ir 
su grafikais, kurie visą savo 
parodą galėtų pasidėti po gal
va vietoj pagalvės ir važinėti 
sau iš miesto į miestą.

— Kas, kada ir kaip lėmė, 
kad Jūs Patys savo gyvenime 
rinkotės skulptoriaus kelią?

— O tai jau buvo gana se
niai. Dar jaunystės laikais. Kai 
kiekvieneriais metais į Kauno 
meno mokyklą sugužėdavo dzū
kai, aukštaičiai, žemaičiai ir ki
ti. išalkę ne duonos, o meno. Sa
vanoriškai ištisiems šešeriems 
metams užsidarę “meno rūmuo

— Kaip žiūrite į skulptūros 
situaciją šiame atominiame ir 
astronautiniame technikos am-

Aleksandras Marčiulionis Be pavadinimo

se”, kantriai ir su atitinkamu 
entuziazmu, darbu ir ryžtu iš 
savo profesorių, iš knygų, teat
ro, iš tautosakos, dievdirbių ir 
dievukų sėmėmės ir kiekvienas 
sau išsijojom tai, kas kuriam 
patiko.

O toje mokykloje, be kitų da
lykų, reikėjo ir piešti daug ką. 
Ir tai visus šešerius metus kas
dien po keletą valandų.

Buvo lyg ir priimta tradicija, 
kad geresni piešėjai pasirinkda
vo skulptūros studijas, Tai ir 
aš prisijungiau prie tų. O skulp
toriui mokėti gerai piešti nie
kad nėra pro šalį.

— Kurie mokytojai tiesiogi
ne mokymo prasme ir kurie 
skulptoriai pavyzdžio prasme 
daugiausia Jums lėmė ir ko iš 
vieną ir kitų pasimokėt, jieško- 
damas savosios formos ir te
mos?

— Juozas Zikaras ir vėliau 
Juozas Mikėnas buvo mano 
skulptūros profesoriai, J. Zi
karas bandė perduoti savo stu
dentams elementarias žinias. 
J. Mikėnas, didelio skonio 
skulptorius, mokėjo įvertinti 
kiekvieno studento individua
lias kūrybines savybes ir jas 
jautriai toleruoti bei puoselėti.

žiuje? Ar tai yra skulptūros 
klestėjimo metai ar labiau jos 
nuosmukio laikotarpis poreikio 
ir intereso prasme? Ar yra vis 
dėlto skulptorių, kurie savo kū
ryba liudytų ir šiose dienose 
kūrybinio polėkio viršūnes?

— Skulptūros pasaulis yra 
dalis šiandieninio pasaulio, be
sikeičiančio vis spartėjančiu 
žingsniu visose srityse. Skulp
tūra niekada nebuvo vieniša, o 
buvo neišvengiama dalininkė 
šalia esančių kitų meno formų.

Iš moderniosios anglų poezijos
KATHERINE TYNAN HINKSON

KARVELIAI
Namas, kuriame gimiau, 
kur buvau jauna ir linksma, 
sensta, apsuptas javų, 
apsuptas kvepiančio šieno.
Karveliai dejuoja 
gilioj, turiningoj tyloj; 
ir senoji galva, kurią myliu 
linguoja tyliame miege.
Kur kartą gyveno devyni ar dešimt, 
du dabar gyvena;
miško karveliai dejuoja ir skundžiasi 
visą dieną tyliame ore.
Koks smarkus ir atšiaurus vėjas 
nusiaubė šį kraštą, — 
taip smarkiai pakeisdamas 
šią širdimi įsimintą vietą.
Koks vėjas smarkus ir laukinis, 
nulenkė taip aukštuosius medžius, 
kurių pavėsy vaikas kartą 
skynė našlaitėles.
Tylus ir liūdnas namas,
po auksinėm atbrailom;
ne vienos mergaitės ir berniuko
jis liūdi ir liūdi.
Miško karveliai skundžiasi visą dieną

tyliame ore
kur kartą gyveno devyni ar dešimt, 
du dabar šeimininkauja.

EVELYN UNDERHILL

PASTOVUMAS
Aš ateinu mažuose dalykuose, 
sako Viešpats.
Ne ryto sparnų didingume,
bet tarp triumfuojančių gležnų kviečių lapelių, 
suartoj žemėj Aš savo kojas pastatau.
Ten silpnume ir galioje Aš gyvenu;

Aleksandras Marčiulionis Rūpintojėlis (detale)

nesulaužytas ar padalintas, sako mūsų Dievas. 
Tavo tiesioje daržo lysvėje pražystu.
Apie tavo prieangį Mano Vynmedis, 
nuolankus ir vaisingas, apsivynioja.
Meilės paskirtos valandos ant slenksčio laukia.
Aš ateinu mažuose dalykuose, 
sako Viešpats.
Ant paukščių blizgančių sparnų, 
minkštai trepsinčioms kojoms švelnių gyvulėlių 
ateinu sutikti kietą ir sauvališką tavo širdį.
Net rudose žvilgančiose akyse, tankumyne 
Save atskleidžiu.
Ir kiekviename lizde, kur plunksnuota kantrybė, 
palikus malonumus, laukia motinystės, — 
ten Aš ilsiuosi.
Mažuose dalykuose ateinu, sako Viešpats, 
žvaigždėtus sparnus palikęs, Meilės nusižeminimo 

plentą renkuosi
Nuolankiai derinu save prie tavo reikalavimų. 
Kaip elgeta prie tavo durų nesiliauju maldauti. 
Kaip Žmogus kalbu su žmogum.
Taip vykdau seniai pramatytą planą: 
pro mažus vartelius žmogaus širdin žengiu.

Vertė D. S.

Kur buvo architektūra, ten bu
vo ir skulptūra. Jei šiandien 
ji yra kitokia kaip vakar, tai 
tik pasako, kad skulptūra nėra 
nei sustingusi, nei atsilikusi, o 
yra keitimosi srovėje, arba eks
perimentavimuose. Ir atsipra
šyti už tai, kad eksperimentuo
jama, nebūtų reikalo, nes tai 
yra kūrybos proceso dalis, be 
ko nebūtų nei atsinaujinimo, 
gal nė pažangos. Ar šiandien 
skulptūra verta “gero vardo”, 
dar per anksti pasakyti, nes jai 
pražydėti per trumpa laiko, o 

gal ir stoka “tinkamo klimato".

— O ką manytumėte apie lie
tuvių skulptorių reiškimąsi Lie
tuvoje ir išeivijoje? Kur yra 
jų stiprybė ir silpnybė?

— Mažiausiai pustuzinis stip
riai besireiškiančių subrendu
sių skulptorių Lietuvoje dirba, 
įtaigojami Vakarų vėjų, kas tu
rėtų reikšti neatšokimą nuo 
gyvenimo pulso.

Galime pasidžiaugti ir Ame
rikoje gyvenančiais skulpto

riais, kurie dirba kaip kas iš, 
mano pagal savo išgales.

— Mūsuose nerūksta kalbų 
ir raštų apie lietuvišką stilių, 
lietuvišką braižą, lietuvišką te
mą, aplamai apie lietuvišką 
dvasią literatūroje, mene, ar
chitektūroje. Istoriniuose skulp
tūros skerspjūviuose turbūt 
lengvai galima atpažinti klasi
kines italų skulptūras, elegan
tiško grakštumo pilnas pran-

(Nukelta į 4 psL)

tektūros išgjventi negalima nei iš aprašy
mo, nei iš fotcgrafijos. Architektūra yra su
kūrimas žmogškos erdvės, ir tol jos pilnai 
nepajunti, kol neatsiduri jos artumoje ir ne
įeini į ją.Canterbury katedra nėra viena na
va, bet visas kompleksas navų, sujungtų 
tarp savęs. Ir pagrindinė erdvė nėra išsyk 
apžvelgiama. lai jos aukštyn keliančio įspū
džio pagautas prieini prie didžiojo altoriaus, 
nustembi, kac už jo yra kita nava, galbūt 
nedaug mažesnė už pirmąją. Kuria krypti
mi pažvelgsi, tris nauju platumu ir turtingu-

Canterbury katedros vaizdas Iš iono. Sis kiemas yra 
net senesnis už katedrą ir {os bokštą. Per jj nuėjo 
arkivysk. Becket sutikti savo mirt).

mu atsidengia įvairios erdvės ar jas ribojan
čios turtingos sienos ir lubos.

Visai kas kito yra šv. Petro bazilika Ro
moje. Nors ji yra didesnė už Canterburio ka
tedrą, tačiau, jon įėjęs, nejauti plėšimo nei 
į tolį, nei į aukštį. Bazilikos erdvė atrodo ma
žesnė, negu ji iš tikro yra. čia pasijunti, 
kaip esąs atvykęs, ir esąs čia, iš kur nerei
kia toliau kur skubintis. Bazilikoje yra bū
dingas čia buvimo išgyvenimas. Canterburio 
katedra tuo tarpu viloja ir į tolį ir į aukštį. 
Iš tikrųjų tos vilionės į tolius šioje katedroje 
ir išreiškė anglų tautos dvasią, kuri po kele
to šimtmečių išvyko visomis kryptimis už
kariauti viso pasaulio.

Canterburio katedros bokštas turi savo 
atskirą vardą anglų kalbos žodyne. Vardas 
neišverčiamas lietuviškai, nes lietuviškai ne
gali padaryti būdvardžio iš žodžio karalienė. 
O šis bokštas, stovįs arti katedros centro, 
angliškai vadinamas “ąueenliest tower in 
christendom” t.y. labiausiai karalienę atitin
kantis bokštas krikščionijoje.

Šioje nepaprastai kultūringoje aplinkoje 
yra įvykęs vienas nužudymas: karalius nu
žudė vyskupą. Tijesa, šios didingos katedros 
tada dar nebuvo. Vyskupas Becket buvo nu
žudytas 1170 m. Bet grindinys yra tas pat, 
senas vienoje koplyčioje, kur tas nužudy
mas yra įvykęs. Ne vienas rašytojas bandė 
atvaizduoti šią tragediją ir įžvelgti jos pras
mę. Žinomiausia iš jų yra T. S. Eliot drama 
“Nužudymas katedroje”.

Man šis įvykis atrodo kaip salos dvasios 
konfliktas su žemynu; arba kaip vietinės ir 
visuotinės krikščionybės konfliktas. Šis kon
fliktas iki šios dienos nėra išspręstas. Tauti
nės ir visuotinės kultūros derinimo klausi
mas Katalikų Bažnyčioje šiandien yra gyvas 
beveik visur. Ir Vatikano n susirinkimas pa

darė tik tiek, kad jį tiksliau suformulavo ir 
pakvietė krikščioniją jieškoti jo sprendimo. 
Mes patys galime pasakyti tik tiek, kad jo
kio vienšališko, nors ir gero, sprendimo su
absoliutinimas yra negeras dalykas. Iš ki
tos tačiau pusės, jei krikščionybė būtų tik 
principų sistema ir nepasiektų konkrečios 
žmogiškos t.y. tautinės tikrovės, ji nebūtų 
Jėzaus krikščionybė, kuris su ja ėjo iki kry
žiaus. Jei yra kurioje vietoje puikiai išugdy
ta visuomeninė krikščioniška kultūra, ji gali 
būti naudinga ir krikščionybės teorijai. Bet 
jei šitokia tobula krikščionybė užsidaro var
tus nuo mažiau tobulų jos formų, ji auto
matiškai pasirenka ne besimeldžiančio mui
tininko, bet fariziejaus kelią. Canterbury 
kultūra savo sukurta architektūrine erdve 
yra pavyzdys abiem atvejais. Ji yra puikus 
krikščioniškų principų įgyvendinimo pavyz
dys. Bet iš kitos pusės, jos uždarumas yra 
jos tragedijos priežastis.

Canterburis yra būdingas ne tik savo di
deliu realizmu, bet ir net per dideliu žmo
giško dvasingumo vertinimu. Prieš Becketo 
laikus čia vyskupu buvo šv. Anselmas (1033 
— 1109), kuris yra pagarsėjęs klaidingu Die
vo buvimo įrodymu. Viena koplyčia šioje ka
tedroje yra pavadinta šv. Anselmo vardu. 
Tai man primena mano teologines ir filoso
fines studijas ir vieną konfliktą prof. Kurai
čio seminare. Anselmas tarėsi suradęs leng
vą formulę pagrįsti Dievo buvimui. Jis sakė 
šitaip: Dievo sąvoka yra aukščiausia sąvoka 
iš visų sąvokų, kurias žmogus gali mąstyti. 
Bet aukščiausia sąvoka yra tik tokia, kuri 
yra ne tik žmogaus mintyje, bet ir tikrovėje. 
Iš to seka išvada, kad Dievas tikrai egzis
tuoja. Kuraitis buvo nepatenkintas, kai mes 
nemokėjome Anselmo argumento pasakyti. 
Kuraitis ir visi tikslios ontologijos šalinin-

Vleta, kurioje arklvysk. Becket buvo nužudytas 
1170 metais.

kai, šį argumentą nelaiko galiojančiu dėl to, 
kad jis neteisėtai sumaišo tai, kas yra žmo
gaus galvosenoje ir tai, kas yra realybėje 
šalia žmogaus minties, šiandien tačiau pū
na pasaulyje filosofų, kurie vienaip ar ki-. 
taip priartėja prie šios šv. Anselmo klaidos.

Grįždamas iš Canterburio Londonan, aš 
sėdėjau traukinio kūpėję, kurioje buvo dar 
du žmonės. Vienas iš jų, atrodė, galėjo būti 
koks Londono bankininkas ar tarptautinis 
pirklys, kitas kokio mažo miestelio versli
ninkas. Pirmasis buvo su dideliais juodais 

antakiais ir ramiu, klasišku normano veidu. 
Antrasis buvo kiek aptukęs, nedidelių akių 
ir saksiško veido. Aš į juos žiūrėjau kaip į 
atstovus dviejų invazijų Anglijon: norman- 
diškos ir saksiškos. Pirma atėjo Anglijon iš 
Prancūzijos, antra iš Vokietijos. Saksas ku
rį laiką snūduriavo. Kiek vėliau tarp jų iš lė
to pradėjo megztis pokalbis. Išsyk jis buvo 
labai santūrus, bet vėliau pasidarė labai gy
vas, ir Londone je atsisveikino kaip geri 
draugai.

Londoniškis grįžo iš Doverio uosto, kur 
buvo nuvykęs sutikti laivo su prekėmis iš 
Havajų. Bet laivas neatvyko, ir jis turės ten 
vykti dar rytoj. Saksas pasirodė esąs mažo 
restorano sąvininkas kur nors vidurinėje 
Anglijoje. Jis pradėjo pasakoti apie savo res
toraną, apie savo žmoną, kuri baigė kulina
rijos kursus ir pasižymi labai geru virimu. 
Normanas sakė, ateinančią savaitę būsiąs jo 
mieste ir norįs jo žmonos virimu pasinau
doti. Saksas ištraukė iš savo nedidelio čemo
dano nuotraukų albumą ir pradėjo pokalbi
ninkui rodyti, kaip jis restoraną naujai at
remontavo. Normanas su gerai paslėpta šyp
sena domėjosi jo pasakojimu ir jį klausinėjo. 
Saksas savo pasakojimą išplėtė labai plačiai, 
įjungdamas į jį žinias apie savo gimines ir 
savo 90 metų sulaukusį tėvą. Atrodė, kad 
londoniškis tikrai jį aplankys, nes pasiėmė 
jo adresą. Tai buvo natūralios reklamos epi
zodas, ne pertemptas, be įvairių beasmenių 
šviesų. Tai kartu buvo Canterburio pasikalbė
jimų tąsa taip, kaip ji ir šiandien vyksta, 
grįžtant iš Canterburio.

(Bus daugiau)

s
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Lietuvių angliakasių kolonijos lllinojuje (5)

Diena su turtingu lietuviu
Vaikštinėdami apie lietuvių 

bažnyčią ir parapijos pastatus 
Spring Valley miestelyje, lietu
vių vardą radom įrašytą kai ku
riose didelėse reklamose ir net 
šaligatvių cemente. Vis tai re
klamos kažkokių “Lithuanian 
Homes”. Ir pakelėse ir pačiame 
miestelyje. Tokia pat reklama bu
vo ir ant Prano Ivanausko — 
Evans fabrikėlio, esančio skersai 
gatvės nuo lietuvių bažnyčios.

Po dienos klajonių pasigavom 
ir Praną Ivanauską — Evans, 76 
m. amžiaus pramonininką, lietu
vių angliakasių sūnų, .valdantį 
dvj nedideles įmones ir turintį 
apsčiai namų bei šimtus akerių 
geros žemės. Tai tikra to žodžio 
prasme lietuvis milijonierius. Ir 
ne šiaip koks lepšis, bet pilnas 
energijos ir sąmonės lietuvis, lie
tuviškai kalbantis taip, kaip if 
mes, naujieji ateiviai.

Jo fabrikėlyje, kur gaminamos 
plieninės plokštelės (per mėnesį 
jų pagamina apie 86,000 tonų), 
stovi patefonas ir uždėta mūsiš
kio “Dainavos” ansamblio plokš
telė. Tai žinia, kad Ivanauskas 
yra ir muzikos mėgėjas.

— O kaipgi. Turėjau savo 
garsųjį orkestrą “Curley Evans 
Orchestra” net 32 metus, nuo 
1918 iki 1940. Grodavome ne tik 
vestuvėse, įvairiuose pokyliuose, 
bet taip pat ir Chicagoje per 
“Margučio” ir Budriko radijo va
landėles, savo metu grojome ir 
geriausiose Chicagos miesto kon
certinėse salėse. Orkestrą sudarė 
nuo M iki 23 žmonių. Dauguma 
muzikantų buvo lietuviai. Jei 
pažįstat muz. Balį Pakštą, per
duokit jam linkėjimus.

Tada Ivanauskas traukė iš ar
chyvo amerikiečių dienraščiuose 
ir savaitraščiuose spausdintus 
straipsnius apie jo orkestrą, taip 
pat ir stambias reklamas.

— Kai buvau jaunesnis, mėgau 
lietuvišką spaudą, ją platinau. 
Buvo laikai, kai “Draugo” išpla
tindavau nuo 200 iki 300 egzem
pliorių. Ir dabar nuvažiavęs į 
Chicagą, iš Jaunimo centro par- 
vežu “Mūsų žinias” ir atiduodu 
klebonui. Klebonas jas padeda 
bažnyčioje ir parapijiečiai, kurie 
moka lietuviškai, jas pasiskaito.

Kun. Kezys, nieko nelaukęs, 
pasiūlo Ivanausku] užsisakyti 
puošniuosius Lietuvių etninės 
enciklopedijos leidyklos leidinius. 
Ivanauskas padėkoja, išrašo čekį 
ir ne tik kad paima knygas, bet 
įstoja ir nariu į leidyklą.

Pranas Ivanauskas, pilnas ener
gijos, vietoje negali pabūti. Jis 
atsisėda šalia automobilį vairuo
jančio kun. A. Kezio ir liepia 
klausyti jo nurodymų. Sustoja
me miestelio centre prie didelės 
“ACE Hardware” krautuvės. 
Pr. Ivanauskas juokiasi, kad jos 
savininkas JAV lietuvis Feliksas 
Lukošius labai “biednas” žmo
gus. Jis ir save juokaudamas va
dina “biednu”.

Felikso Lukošiaus krautuvėje 
klientai eina vienas po kito. Kol 
sulaukiam eilės, praeina keliolika 
minučių. Feliksas Lukošius yra 
JAV karo aviacijos karininkas, 
II pas. karo metu atliko daug skri
dimų virš Vokietijos ją bombar
duodamas, septynis kartus bom
bardavo Berlyną, kur nuo jo nu
mestų bombų gal nukentėjo ir 
lietuviai. Jei ne gausūs klientai, 
su tuo įdomiu žmogumi, kalban
čiu ir lietuviškai, būtų daug kal
bos. Radęs progą, kun. A. Kezys 
pasiūlo Lukošiui stoti nariu į Lie
tuvių etninės enciklopedijos lei
dyklą. F. Lukošius, pamatęs puoš
nius albumus, tuojau išrašo če
kį, įstoja nariu į leidyklą. Tai 
antrasis prenumeratorius gyvo
sios lietuvių bendruomenės gal 
jau visai nurašytoje buvusioje lie
tuvių angliakasių kolonijoje. Ži
nia, kad mūsų knygai, ypač

VLADAS RAMOJUS

puošniai, asmeniškais kontaktais 
reikia jieškoti prenumeratorių, 
ir atsitikimai Spimg Valley mies
telyje rodo, kad tokie kontaktai 
būna sėkmingi.

Saulės nušviestas Spring Valley 
miestelis guli tarp klonių žalu
moje ir brandžių laukų platybė
je. Anglių klodai čia buvo ploni 
ir jie šio šimtmečio pradžioje jau 
buvo išsemti. Vienai po kitos už
sidarant kasykloms, žmonėms rei
kėjo jieškoti naujų pragyveni
mo Šaltinių. Miestelis mažėjo, 
nemažai gyventojų, jų tarpe ir 
lietuvių, išsikėlė kitur, likusieji 
perėjo į įvairius verslus ar nusi
pirko ūkelius. Todėl ir mūsų lai
kais Spring Valley apylinkėse, 
kur žemės labai derlingos — na
šiai auga aukšti kukurūzai ir so
jos pupelės — nemažai ūkių tu
ri ir lietuviai. O mūsų mielasis 
vadovas Pranas Ivanauskas — 
Evans turi čia nusipirkęs per 760 
akerių geros žemės. Jis tą žemę 
pasiruošęs išparceliuoti ir priei
namomis kainomis parduoti lietu
viams, kad čia būtų įkurti jo taip 
reklamuojami “Lithuanian Ho
mes” — lietuvių miestelis. Tai 
jo ateities vizija. Ar tai bus įgy
vendinta, pamatysime, bet no
rai geri.

Kas tas Pranas Evans — Iva
nauskas? Tai lietuvių angliaka
sių sūnus. Jo tėvai iš Vilniaus gu
bernijos į JAV atvyko 1901 m. 
Tėvas dirbo anglių kasyklose ir 
augino 7 sūnus ir 2 dukras. Vai
kus leido į lietuvių parapijinę 
mokyklą, kur jie gerai išmoko ir 
lietuvių kalbą. Vėliau vieni mi
rė, kiti išsikėlė kitur gyventi. Pra
nas tapo ihuzikantu, vėliau biz

Artėjant prie Spring Valley, lllinojuje, prie kelių pasitinka reklamos apie 
norimą steigti lietuvių miestelį. Nuotrukoje matyti lr lietuvių miestelio 
Iniciatorius Pr. Ivanauskas-Evans. Nuotraukos Alg. Kezio, SJ.

JAV karo aviacijos leitenantas Feliksas LukoMua (kairSje) prie savosios 
krautuvės Spring Valley, lllinojuje. II pasaulinio karo metu jis bombardavo 
Vokietiją ir septynis kartus skraidė virt Berlyno.

nieriumi. Vien Spring Valley 
miestelyje turi per 20 namų. Jei 
miestelis būtų arčiau Chicagos, 
kiek čia būtų vietos įvairiems lie
tuvių archyvams, kuriais dabar 
gal mažiausiai rūpinasi mūsų 
centrinės organizacijos, o Vil
niaus vis dėlto ponai jais domisi.

Mums susidarė įspūdis, kad Pra
nas Evans —Ivanauskas, per 76 
gyvenimo metus palaidojęs pen
kias žmonas, domisi knyga ir ap
lamai menu. Pvz. kun. A. Kezys 
pasiūlė ateityje būti kurios nors 
Lietuvių etninės enciklopedijos 
leidyklos leidžiamos knygos me
cenatu. Pranas Ivanauskas nesi- 
purtė ir prašė, kai reikalas bus 
konkretesnis, parašyti jam laiš
ką.

— Man pinigų nereikia, jų 
vertė vis krenta. Mano pinigai 
investuoti į namus ir žemes, — 
prasitarė Pr. Evans - Ivanaus
kas, vežiodamas mus po Spring 
Valley miestelį ir jo apylinkes. O 
mums susidarė įspūdis, kad Pra
nas nėra šykštus ir lietuviš
kiems kultūriniams užmojams, 
jei kas tuo reikalu moka prie jo 
prieiti ir ant drąsos kartu su juo 
"shot and beer” išmesti. Tuo at
veju blaivininkams kun. A. Rė
žiui ir red. Br. Kvikliui buvau čia 
labai tinkamas pagelbininkas.

Abiejose vietos lietuvių ka
pinėse, katalikiškose ir tautinėse, 
Pranas Evans — Ivanauskas pa
žįsta beveik kiekvieną palaidotą
jį. Bet apie tai kitame reportaže. 
Kitame reportaže taip pat susto
sime ir tuose didžiuliuose grūdų 
elevatoriuose ant Illinojaus upės 
kranto, kuriuos administruoja 
lietuviai ir per kuriuos diena iš 
dienos perbėga šimtai tūkstan
čių bušelių Spring Valley apy
linkėse užauginto derliaus.

Povilas Kaupas Geltonasis akcentas (aliejus) PovU“ Kaupas
(1898. XII 16 — 1978. X. 10)

Netekome dail. Povilo Kaupo
Vyresniosios kartos dailinin

kas Povilas Kaupas spalio mėn. 
10 d. mirė Chicagoje. Buvo gi
męs 1898 m. gruodžio 16 d. Kau
ne. Dailę studijavo Kauno meno 
mokykloje, tapybos mokėsi pri
vačioje dail. J. Vienožinskio stu
dijoje. Lietuvoje priklausė Lietu
vos dailininkų sąjungai, o išeivi
joje buvo Lietuvių dailės institu
to narys. Nepriklausomybės lai
kais dalyvaudavo Dailininkų są
jungos bendrinėse parodose Kaune 
ir užsieniuose. Jo tapybos darbų 
yra M. K. Čiurlionio galerijoje, 
Kaune, Vilniaus dailės muziejuje,

Kultūrinė kronika
Bruno Markaičio, SJ 
kūrinių koncertas 

Chicagoje
Kompozitoriaus Bruno Markai

čio, S.J., kūrinių koncertai Chi
cagoje įvyks lapkričio 4 d. (šeš
tadienį) 7 vai. vak. ir lapkričio 
5 d. (sekmadienį) 3 vai. popiet 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Koncerte, be kita ko, bus atlik
tas ir naujas stambesnis Markai
čio kūrinys “Švento Kazimiero 
mišios”. Jas giedos solistai A. 
Giedraitienė, D. Kučėnienė, M. 
Momkienė, J. Vaznelis ir Michael 
Young, lydimi piano ir instru
mentalistų. Kartu su simfoninio 
orkestro muzikantais kitus Bru
no Markaičio kūrinius instru
mentams gros pianistas James 
Eckerling. Koncertą rengia Jau
nimo centras. s

Voyager erdvėlaivių 
kelionės

Du amerikiečių erdvėlaiviai 
sklendžia erdvėmis į tolimąsias 
Jupiterio ir Saturno planetas. Tai 
Voyager 2, paleistas erdvėn per
nai rugpjūčio mėnesį ir Voyager 
1, paleistas mėnesiu vėliau.

Voyager 2 šiemet kovo 1 d. 
buvo 339 milijonus kilometrų 
atstu nuo žemės ir skrido tolyn 
43 kilometrus per sekundę (be
veik 155000 km. .per vai.) grei
čiu. Jupiterį jis pasieks ateinan
čių metų liepos mėn., o 1981 m. 
rugpjūčio mėn. praskris arti pro 
Saturną.

Voyager 1, nors ir vėliau pa
leistas, bet vadinamas pirmuoju, 

Mūsų dienų Jaunime* Spring Valley miestelyje, lllinojuje — lietuvių anglia
kasių vaikaičiai ir provaikaičiai.

Šiaulių ir Telšių muziejuose.
Povilas Kaupas iš Europos i 

Jungtines Amerikos Valstybes at
vyko 1949 metais. Gyvendamas 
Chicagoje, dalyvaudavo čia ren
giamose lietuvių dailės parodose, 
buvo visų pažįstamas ir mielas 
žmogus, visada pasirengęs vi
siems savo profesija ir savo ta
lentu patalkinti, visada buvo 
matomas gausių mūsų dailinin
kų parodų atidarymuos, koncer
tuos, teatro spektakliuos, kultū
rinėse vakaronėse.

Ankstesnėje savo tapyboje Po

nes, skrisdamas kitokia trajekto
rija, pasieks Jupiterį keturiais me
nesiais anksčiau, negu Voyager 
2, o Saturną net devyniais mėne
siais anksčiau. Jau praėjusių metų 
gruodžio viduryje Voyager 1 pra
lenkė savo bendrakeleivį Voya
ger 2.

Saulė ir 
intersteliarinis debesis

Keturi prancūzų astronomai 
Alfre’d Vidal-Madjar, Claudine 
Laurent, Paul Bruston ir Jean 
Audouze surinko duomenų, ro
dančių, kad artimoje saulės kai
mynystėje esąs intersteliarinis de
besis, sudarytas iš vandenilio ato
mų. Tai patvirtina ir Copemicus 
dirbtinio satelito atlikti spektro 
analizės duomenys.

Debesis yra Skorpiono ir Gy- 
vatnešio žvaigždynų kryptyje, 
kiek į šiaurę nuo šviesiosios An- 
tares žvaigždės, maždaug 36 švie
sos dienų atstu nuo saulės. Jis 
skrenda mūsų kryptim nuo 15 
iki 20 kilometrų per sekundę grei
čiu ir saulės sistemą pasieks už 
keletos tūkstančių metų.

Kokių pasekmių galėtumėm ti
kėtis, kai saulė su visom savo 
planetom pasiners į tokį debesį? 
Mokslininkai mano, kad reikš
mingi klimatiniai pasikeitimai 
galį įvykti, naujas ledynų am
žius galįs užslinkti. Kiti sugesti- 
jonuoja, kad saulės šviesumas pa- 
didėsiąs dėl debesies medžiagų 
nusėdimo ant saulės paviršiaus. 
Be to, praeinantis intersteliarinis 
debesis galįs izoliuoti žemę nuo 
saulės vėjo ir tuo paveikti mūsų 
klimatą.

Manoma, kad saulės sistema 
palyginti dažnai pereina per to
kius debesis. Skaičiuojama, kad 

vilas Kaupas linko labiau į kons
truktyvų impresionizmą, nuve
dantį jį prie pat ekspresionizmo 
ribos. Povilo Kaupo sodrių dažų 
drobės akį traukė ir traukia labai 
sąžininga darbo, įkvėpimo ir inte
lekto sinteze. Pastaraisiais savo 
gyvenimo metais dailininkas bu
vo linkęs ir į grynai abstraktinę 
tapyba, tačiau ne atsitiktinai im
provizuodamas, o taipgi būda
mas sau ir drobei labai reiklus.

Išeivijos kultūrinis gyvenimas 
ir jame susitinkantieji, ypač čika- 
giečiai, nuo šiandien skaudžiai 
pasiges visur buvusio ir visur da
lyvavusio Povilo Kaupo.

k. brd.

savo gyvavimo laikotarpy saulė 
jau perėjusi per maždaug 130 ar 
140 debesų, kurių tankumas bu
vęs daugiau kaip 100 vandeni
lio atomų kubiniam centimetre, 
ir per kokius 15 debesų su dau
giau kaip 1000 atomų kubiniam 
centimetre.

Dvigubas asteroidas?
Vienas iš daugybės aplink sau

lę skriejančių asteroidų vadina
mas Herculina. Jį 1904 metais 
atrado Max Wolf Heidelberge. 
Šiemet birželio 7 d. Lowell ob
servatorijos Arizonoje ir dar po
ros observatorijų Kalifornijoje ste-\ 
bėjimai parodė, kad tasai aste
roidas galįs būti dvigubas, at
seit, turįs satelitą. Patsai asteroi
das esąs 243 kilometrų diametro. 
Jo satelitas galįs būti apie 45 
kilometrų diametro, ir atstumas 
nuo asteroido esąs 977 kilomet
rai. Žinoma, satelito buvimas dar 
nėra visu šimtu procentų įrody
tas. Dar svarstomos ir įvairios ki
tos galimos prielaidos.

Nauji leidiniai
♦ Sofija Ambrazevičienė, TĖ

VYNĖS PAKLUONĖSE. Eilėraš
čiai. Aplankas ir iliustracijos — 
dail. Vilijos Eivaitės. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė 1978 m. 
Rinkinys 128 psl., kietais virše
liais kaina — 4 dol., minkštais 
— 3 dol., gaunamas ir “Drau
ge”.

Knygos eilėraščiai suskirstyti į 
tris skyrius: I. Kalbėk, tėvynei, 
II. Gamtos prieglobstyje, II. Šven
tės uia. Tai nekomplikuoto eilia
vimo ir paprasto liaudinio jaus
mo eilėraščiai, kupini tėvynės ii* 
gesio, prisiminimų, svajonių. Štai 
toks vienas iš daugelio.

TĖVYNĖ

Blizga, žėri Nemunėlio
Juosta sidabrinė,
Tai gimtoji mūsų upė,
Tai mūsų tėvynė.

Vai, Lietuva, tu brangioji,
Mes tavęs nematom,
Kad gyvenom žemės rojuj — 
Tik dabar supratom.

Ar už jūrų, ar už 'kalnų,
Ilgimės, svajojam,
Tol tėvynės nepraradom,
Kol širdyj nėšio; am.

Pokalbis su 
Dana Stankaitytė 

(Atkeltais 1 pal.) 
pakeis? Mažėja ir chorai, jau
nimas nelabai tio domisi.

Tačiau, dar kartą kartoju 
turim būti dėkhgi publikai, ku
ri mus remia, šteiną į koncerĮ 
tus, mus išklaiuo. Bet ir čia 
yra daugiausia vyresnio am
žiaus žmonės, de patys, kurie 
dalvauja visur, visuose paren
gimuose, koncertuose, kurie re
mia visas orgarizacijas. Niekad 
nepamiršiu vieip jaunųjų meni- 
ninku kancerto (Pakalniškytės 
ir Smetonos). Tikėjausi salėje 
pamatyti daugiausia jaunimo, 
deja — vyravo žilagalvė publi
ka. O tai labai daug pasako ir 
apie mūBų a tėtį: kol dar bus 
klausytojų — programos atli
kėjų netruks.

I

Solistės Danos Stankaity- 
tės rečitalis Jautimo centro di
džiojoj salėj, Chcagoj, bus spa
lio 22 d. (seknadienį) 3 vai. 
30 min. popiet.
I. Į | ' ’i '■

Apie skilptūrą
(Atkelta i 3 psl.)

cū£ų skulptūras ekspresionis
tinio efekto aitrias vokiečių 
skulptūras, net savo ryškų vei
dų turinčios jojonų skulptūros. 
Sakykit, ar yrakuo nors būdin
ga ir lietuviškoi skulptūra ir 
kur reikėtų jieSooti jos šaknų f 

i 200— Tęsiant pdcalbį apie lietu
višką skulptūrą ir jieškant jos 
kilmės, gal netectų jos dairytis 
puošniuose dvauose ar muzie
juos, o nusikelti; sodžiaus pake
les bei kiyžkees, sodybų kie-,, 
mus ar kapinates. Reikia už- 
sukti pas susinąsčiusį dievdir- 
bį, bedrožiantį rūpintojėlį, “a- 
niuoliuką” ar “:ipšiuką”„ tada, 
kai jis iš širdis laisvai sau 
juos gali skapuoti, reikia pa
justi tą skulptoriaus dvasią, ne
meluotą išsisdcymą medyje. 
Tas nerafinucas, paprastas 
jautimas ir atveda akis. Jis at
kreipė dėmesį net užsieniečių, 
sugebėjusių rinltinę dalį lietu
vių liaudies skuptūros perkelti 
į Paryžiaus muziejus pirmiau 
negu mes patyB spėjom supras
ti tos skulptūrai vertę.

.į’ '• 4H
— Kuo ir kav labiausiai sie

lojais, kurdonas savąsias 
skulptūras? Ktkią medžiagą 
savo skulptūroms labiausiai 
naudojate f Kuras temas mėgs- 
tatef Kiek ir )ą matysime d**' 
tėjančioje Jūsų parodoje f 1

— Nesisieliju,nors gal ir rei
kėtų sielotis. Mudoju visokią 
medžiagą, ypač tokią, su kuria 
galiu lengviau sisidoroti. Mėgs
tu bet kurias tanas, labiausiai 
tas, kurių nerėkia jieškoti, o. 
pačios ateina. Neturint galimy
bės kurti mcnumentoliosios 
skulptūros, tenki pasitenkinti 
daugiau “salonine”, kurios pa
rodoje bus didžioji dalis. Dau
giausia majolitos pobūdžio. 
Bus keletas bromos ir kitokio 
metalo darbų. O įvairumui bus 
ir akvarelių, temperos, sangvi- 
no bei anglies technika atliktų 
darbų. Iš viso — penkiasde
šimt aštuoni darbai.

•
Aleksandro Mirčiulionio pa

roda M. K. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, Chicago
je. atidaroma spalio 20 d. 
(penktadienį) 7 vii. vak.

Gyvenimas — įuoetabių, kar
tais kraupių, šešėlių, su retai 
įpintais spinduliais, miražinėm 
vaivorykštėm paveikslas, kuria
me žmogus neišvengiamai pats 
esi. t

Alė Rūta (Laiškas jaunystei)

t
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