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Ši įame numeryje: 
Mintys ir svarstymai parodą atida
rant: Lietuvių dailės instituto pirm. 
Adolfo Valeškos ir Lietuvių fondo 
pirm. dr. Antano Razmos žodis. 
Modelio ir vietos lituanistikai bejieš-
kant: pas Harvardo universiteto ukrai
niečius. 
Darius Lapinskas apie „Žibučių" ir 
„Ąžuolyno" koncertą Chicagoje. 
Antano Miškinio sukaktuvinis eilė
raščių pluoštas. 
Paroda, verčianti rimčiau pagalvoti. 
Mūsų kalba: Altas ar Altą. 
Mirė vienas didžiųjų ekspresionistų. 
Nauji leidiniai. 

e^t 
Mintys ir svarstymai dailės 
parodą atidarat 
Lietuvių dailės instituto 
pirm. Adolfo Valeškos žodis 

Si paroda nėra eilinė. Ją rengė-, rodose rėmė mus ne tik moraliai. 
me mūsų vaflstybės atstatymo su
kalkėtai paminėti. Tačiau ši kar
tą minėtina ir kita sukaktis, bū
tent, 50 metu nuo to laiko, ka
da Lietuvos dailei prasidėjo nau
jas kūrybos etapas. Tas įvykis 
mums yra ir istoriškai rerkšmin-
įgas, nes minėtąjį judėjimą pra
dėjo menininkai, kurie buvo iš
ugdyti jau nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Prieš 50 metu, entuziastin
gi jaunosios kartos menininkai 
susibūrė į Nepriklausomu dai
lininku dramgfją ir Ars grupę. 
Naująjį kūrybinį judėjimą ypač 
charakterizavo faktas, kad jau
nieji menininkai perėmė ir tos 
srities vadovavimą. Nepapras
tam mūsų džiaugsmui tuo me
tu ghnė Juozo Keliuočio redaguo
jamas kultūros ir meno žurna
las "Naujoji Romuva", kuris ta
po mūsų veiklos ir mūsų idėjų 
pagrindinė tribūna. Mus taip pat 
rėmė "Židinio" redaktorius dr. 
Juozas Skrupskelis, "Vairo" re
daktorius Kostas Meškauskas ir 
kiti, bet ypač prof. Juozas A m 
brazevičius —Brazaitis. 

MŪSŲ veikla nesi ribojo vien 
meniniu judėjimu Lietuvoje, o 
pradėjo mūsų meną reprezen
tuoti ir užsienyje. 

Netrukus susibūrėme į Profe
sinę dailininkų sąjungą ir kas
met rengėme bendrą dailės pa
rodą. Tos parodos tapo mums 
itin reikšmingos moraliniu at
žvilgiu, nes jos buvo vertinamos 
jau kaip tautos kūrybinė išraiš
ka. 

Siu parodu atidaryme dalyvau
davo valstybės prezidentas su mi
nistrais, Lietuvos arkivyskupas 
metropolitas ir kultūrinio bei 
paikink* gyvenimo atstovai. Gau
sus visuomenės lankymasis pa-

MODELIO IR VIETOS LITUANISTIKAI JIEŠKANT 

bet davė mūsų entuziastingai 
veiklai ir materialinę bazę. 

Šį kūrybiniai vaisingą ir daug 
žadantį periodą pristabdė ir pa
galiau sužlugdė karas. Atsidūrus 
tremtyje ir karui pasibaigus, nuo 
pirmųjų dienų talkininkavo
me mūšy bendruomenei. Dar 
Europoje, kai tfic susidarė sąly
gos, per kelerius metus sugebė
jome paruošti naują dailininku 
kartą, kuri tęstu mūsų pradėtą
jį darbą Lietuvoje. 

Palikę Europą, kūrėmės iš nau
jo. Mūšy meninė veikla pergy
veno įvairius periodus, kuriuose 

buvo matyti daug profesionališ-
kumo, bet šaflia jo taip pa t nema
žai mėgėjiškumo. Lietuviškojo 
meno (profesionalai .pionieriai 
kažkaip buvo palikti nuošaly. 
Vadovavimas kartais atsidurda
vo rankose, kurios ne visada pa
sižymėdavo aukštu standartu ir 
profesine kompetencija. Gal dėl 
šios priežasties, neužmirštant ir 
kitu, mūšy dailė, teatras ir kitos 
meno sritys kartais atsidurdavo 
tuštumoje, akligatvyje. Atrodo, 
kad dažnai taip būna ir dabarty
je. MŪSŲ nuomone, norint grą
žinti mūsų meninei veiklai aukš
tesnį standartą, stipresnę kompe
tenciją ir padaryti rinktines pa
rodas svarbiais mūšy kultūrinio 
gyvenimo įvykiais, turime steng
tis, kad menininko kūrybinis 
procesas būtų geriau bei pla
čiau suprastas ir įvertintas. O 
tai įmanoma tik artimu ir nuo
širdžiu visuomenės ir meninin
ko bendradarbi avimu. 

Ši paroda nėra eilinė ir dėl to, 
kad jš apjungia net keturių ge
neracijų mūsų dailės atstovus. 
Pirmiausia didžiuojamės, galėda
mi pristatyti jums dailininką, at-

(Nukeltas į 2 psl.) 

LEONAS RASLAVIČIUS 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas, įvykęs Toronte, savo nu
tarimu įpareigojo naująją Bendruo
menės valdybą kokiame nors šiau
rės Amerikos universitete įsteigti 
pastovias lituanistikos studijas — 
katedrą. 

Stirti kokiame universitete vie
noks ar kitoks lituanistikos studijų 
modelis būtų tinkamiausias ir fi
nansiškai prieinamiausias ir pateik
ti rekomendacijas, paremtas litua
nistų, ir šioms studijoms rimtai 
susidomėjusių asmenų pritarimu, 
PLB valdyba pavedė šį darbą man. 

Daugumos valstybinių universi
tetų sąlygos yra beveik vienodos, o 
privačių universitetų žymiai ski
riasi ne tiek reikalingo kapitalo at
žvilgiu, kiek įvairiais studijų plot
mės apribojimais. 

Pusėtinai susipažinus su bendro
mis sąlygomis, pradėjau jieškoti stu
dijoms modelio. Ypač dėl to, kad dr. 
Rimvydas Šilbajoris iš Ohio State 
universiteto, Columbus, Ohio, ke-
lais atvejais savo straipsniuose y-
ra užsiminęs: "kad turėtumėm, ką 
nors panašaus, ką ukrainiečiai turi 
Harvardo universitete". 

Buvau girdėjęs nuomonių iš aka
demikų, kad Harvarde ukrainiečiai 
"sukišo" daug pinigų, o rezultatai 
labai menki. 

Nieko kito neliko, kaip tik pačiam 
iš pirmųjų šaltinių patirti, ką 
jie ten turi, ką dirba, kaip dirba, 
kiek jiems visa tai kaštavo ir kaip 
jie tas studijas organizavo, ypač lė
šų rinkimą. 

Prof. dr. Omeljan Pritsak, 
ukrainistikos studijų Harvarde 

steigėjas 

Š. m. sausio 23 d. rytą, iš 
anksto telefonu susitarus, atvy
kau į Harvardo universitete esanti 

Pas Harvardo universiteto ukrainiečius 

Harvardo skveras ir už jo prasidedantys Harvardo universiteto pastatai Cambridge, Mass. 
versitete veikia ir trys akrainistikos katedros, o taipgi ir Ukrainiečių tyrimų institutas. 

Siame garsiame uni-

Iogiją (Altaic Philology). Altaiško-1 lusių akademikų dalyvavęs ir jau-
sios kalbos apima turkų, mongolų Į nas vyras, atstovas Ukrainiečių stu-
ir tunguzų kalbų grupes su savo 
tarmėmis. Šiomis kalbomis kalba a-
pie 70 milijonų žmonių nuo Rytų 
Europos per Aziją iki Ramiojo van-
denyno.Mažiausia grupė yra tungu
zų, turinti tik apie 300,000 žmonių. 

Profesorius 1960 ra. atvyko dėsty
ti į Harvardą vizituojančio profeso
riaus teisėmis. 1961-64 dėstė Wa-
shington State universitete, o 1964 
m. grįžo j Harvardą jau nuolatiniu 
profesorium orientalizmo ir ukrai-
nietiškųjų studijų pripuolamų 
kursų dėstyti. 

Mintis organizuoti sistematizuotas 
ukrainistikos studijas 

Prof. O. Pritsak jiesško vietos 
ukrainis tikai 

Harvardo Ukrainiečių tyrimų Institu
to direktorius prof. Omeljan Pritsak. 

Ukrainiečių tyrimų institutą, ku
ris yra 1581-83 Massachusetts A ve. 
Tai 3-jų aukštų medinis universi
teto pastatas, su rūsiu ir daugybe 
kambarių pavestas institutui. 

Prof. Pritsak 1940 m. baigė Lvo
vo universitetą, 1943-45 studijavo 
Berlyne, po to Goettingene, kur ir 
doktorizavosi. Jo studijos apėmė is
toriją, orientalizmą, kalbas ir kul
tūras. 1951 m. Goettingene buvo 
pakeltas j docentus, 1952 m. išvyko 
j Hamburgo universitetą dėstyti ir 
ten 1957 m. gavo pilno profeso
riaus vietą ir dėstė altaiškąją filo-

1967 m. grupė ukrainiečių inte
lektualų, besidominčių ukrainisti
kos mokymu Amerikos universite
tuose, pakvietė prof. O. Pritsak at
vykti j New Yorką ir pateikti savo 
planą šiuo klausimu. 

Prof. O. Pritsako planas: 
1. Viename iš gerųjų JAV uni

versitetų steigti katedras iš pa
grindinių ukrainistikos disciplinų: 
a) kalbos, b) literatūros, c) istorijos. 

2. Pinigai ir jų rinkimo proble
mos. Lėšų reikės daug, ne tik ka
tedrų finansavimui (endowment), 
bet ir gerai mokančio ukrainiečių 
kalbą bibliotekininko išlaikymui ir 
bibliotekų prie universiteto aprū
pinimui trūkstamomis knygomis ir 
kitais leidiniais, reikalingais studi
joms ir tyrimams. 

3. Būtinas reikalas turėti Tyri
mų institutą ar centrą, kurio išlai
kymas reikalauja net didesnio kapi
talo negu 3-jų katedrų finansavi
mas. 

Susirinkusiųjų reakcija buvo — 
apstulbimas. Kai visi kiek atsikvo
šėjo, dauguma dalyvių pradėjo va
dinti jo planą svajonėmis, nieko 
bendro su realybe neturinčiomis, 
nes provizorinė sąmata rodė, kad 
reikėtų tarp 3 ir 5 milijonų kapi
talo (atsiminkim, kad tai buvo 1967 
m., kada dolerio perkamoji galia bu
vo žymiai aukštesnė). Tačiau tame 
susirinkime tarp žilstančių ir praži-

dentų organizacijų federacijos, ku
ri prieš 10 metų t.y. 1957 m. buvo 
pradėjusi rinkti lėšas kaip tik to
kiam tikslui. Per 10 metų jie jau 
buvo surinkę 280,000.00 dol. Šis jau
nas entuziastas visų susirinkusiųjų 
dideliam nustebimui pareiškė, kad 
jo organizacija mano, jog prof. 
Pritsak planas nėra tuščia svajonė, 
o realus, nors reikalaujantis didelių 
pastangų lėšoms surinkti, ir plano 
realizavimo pradžiai jis pavedė vi
są 280,000 dol. sumą prof. O. Prit-
seko ukrainistikos studijų kūrimo 
reikalui. 

šitas epizodas buvo be galo dide
lė staigmena žilstantiems intelektu
alams ir turbūt liks vieninteliu, sau 
lygaus neturinčiu subrendusiai gal
vojančio jaunimo pavyzdžiu. 

Gaila, kad mūsų studentai iki 
šiol tokios savarankiškos iniciaty
vos neparodė. Nors tie jaunųjų uk
rainiečių surinkti pinigai buvo tik
riausiai iš vyresniųjų kišenių, bet 
pati iniciatyva ir ištvermė ištesėti 10 
metų ir atsispirti pagundoms iš
leisti juos kokio nors kongreso links
majai daliai, dideliame kontraste 
parodo mūsų ir jų jaunimą 1957 -
1967 m. periode. 

Susirinkusieji, pamatę jaunimo 
entuziazmą ir jo rezultatus, pritarė 
profesoriaus planui ir pavedė jam 
jieškoti tinkamo universiteto tokios 
didelės apimties studijoms įsteigti. 
Prasidėjo lankymai gerųjų univer
sitetų. 

Columbijos universitete sužinojo, 
kad u-tas yra prie finansinio bank
roto krašto, ir tuo metu būtų rizi
kinga su jais prasidėti. Jie net nega
lėjo pasakyti, ar bankroto atveju 
ukrainiečiai atgautų bent dalį savo 
pinigų. 

Nei Yale, nei Princetonas entuzi
azmo jo planui neparodė ir kalbėjo 
tik apie vienos — vienintelės kated
ros steigimą, be jokio tyrimų insti
tuto, kas jam buvo visai nepriimti
na. Netikėtai profesorius gavo kvie
timą apsilankyti Minnesotos uni
versitete ir nuvyko. Universiteto 
biblioteka pasirodė labai skurdi šal
tiniais Rytų Europos studijų reika
lams. Slavistikos departamentą su
darė tik 1 assist profesorius. Nors 
principe Minnesotos universitetas ir 
sutiko prisidėti 50 proc prie vienos 
katedros įsteigimo, bet ir tai ne 
"matching funds" metodu, o metai 
iš metų "matching retum on in-

vestment" būdu, kas reikštų, kad 
pvz., ukrainiečiai įmokėtų 200,000 
doL ty. pusę visos katedrai tuo me
tu valstybiniame universitete inves
tavimui reikalingos sumos, už ku
rią universitetas gautų pvz. iš 6 
proc. — 12,000 dol. Universitetas iš 
savo biudžeto be jokio kapitalo ap
sunkinimo, o iš einamųjų sumų 
arba "soft money", universitetinę 
terminologiją naudojant, pridėtų 
dar 12,000 dol. Tokiu būdu už 24,-
000 dolerių tais metais būtų bu
vę galima gauti pilną profesorių. 
Bet., kadangi universitetas nebūtų 
savo pinigų perkėlęs ukrainiečių 
"Endowed" fondui papildyti, tai ka
tedra būtų buvusi be galo priklau
soma nuo universiteto norų ir net 
kaprizų. Be to, Minnesota jokiu bū
du nesutiko leisti steigti daugiau 
negu vieną katedrą, nekalbant jau 
apie tyrimų institutą, nes tokios 
plačios ukrainistikos studijos būtų 
nustelbusios, tiesiog užgožusios, vi
są slavų departamentą. 

Atitinka kirvis kotą 

Po nesėkmingų važinėjimų ir de
rybų profesorius, jau per kelerius 
metus gerai susipažinęs su Harvar
do universiteto tvarka, padedamai 
tarybos, sudarytos iš ukrainiečių" 
profesorių, pradėjo derybas su Har
vardo universiteto prezidentu N.M. 
Pušy ir Humanitarinių mokslų fa
kulteto dekanu F.L. Ford'u. 

UkraJmetių tyrimo instituto rttmai prie Harvardo tmtversttato. 

Po preliminarinių pasitarimu 
taryba paskelbė, kad Harvardo u-
^tas yra tinkamiausia vieta jų stu
dijoms kurtis, ypač dėl stiprios Ry
tų Europos kraštų tradicijos ir ge
rai išvystytų sovietinių studijų. 
Surinkus dar 320,000 dol, sausio 22 
d., 1968 m., buvo įsteigta Ukrai
niečių istorijos katedra. Šitas žings
nis susilaukė didelio dekano pagy
rimo ir įvertinimo ypač dėl tokio ak
tyvaus pačių studentų dalyvavi
mo. Tuoj pat dekanas sudarė "ad 
hoc" komitetą iš 9 žymių Harvar
do profesorių ukrainietiškųjų stu
dijų priežiūrai, veikusį iki 1973-74 
m. Netrukus šis komitetas sudarė 
planą dar 2 katedroms — ukrainie
čių literatūros ir kalbos — įsteigti, 
suorganizuoti mokslinių darbų at
spausdinimo programą, išplėsti bib
liotekos rinkinius, įvesti ukrainietiš-
kuosius kursus Harvardo vasaros 
mokykloj ir įsteigti tyrimų institu
tą. 

Nors per sekančius penkerius me
tus daugiau pinigų nebuvo įmokė
ta, bet pinigų rinkimo vajus buvo 
sparčiai vykdomas. Universitetui 
manipuliuojant turimais ištekliais, 
pripuolami kursai (tiek kalbos, tiek 
literatūros) buvo skelbiami ir dėsto
mi. 1972. sausio 22 d. 1,200.000.00 
dol. įmokėjimas universitetui reiškė 
dar 2-jų katedrų pilną finansavi
mą. Tik metams praslinkus nuo šio 
istorinio įvykio, 1973 m. balandžio 
30 d. buvo viešai apginta Orest*© 
Subtelny disertacija — ukrainietiš-
kų studijų pirmasis žiedas. Reika
lai pradėjo judėti daug greičiau, ir 
1973 m. birželio mėn. buvo įsteigtas 
Tyrimų institutas. Jo direktorium 
pagal paruoštą statutą turėjo būti 
vienas iš 3-jų katedrų vedėjų. 

Prof. O. Pritsak buvo išrinktas 
Tyrimų instituto direktorium ir iki 
šiol vadovauja visai ukrainietiškų
jų studijų programai. 

(Nukelta į 2 p i . ) 
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Modelio ir vietos lituanistikai 
bejieškant 
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Tyrimų institutas 

"Harvard Ukrainian Research 
Institute" vardu žinoma tyrimų 
{staiga yra integrali dalis ukrainis-
tikos studijų ir Harvardo universi
teto. Nors brangiai kaštavusi, bet 
labai naudinga institucija. Iki šiol 
ukrainiečiai įmokėjo universitetui 
Instituto išlaikymo reikalams ga
rantuoti 2 milijonus dolerių. Iš ši
to kapitalo palūkanų, dividendų, 
univeristetas grąžina institutui y2 
sumos operatyvinėms išlaidoms 
dengti. Kita pusė pridedama prie 
investuoto kapitalo infliacijai nors 
iš dalies atsversti. Pagal šitą formu
lę iš 2,000,000 dol. įmokėto kapita
lo iš 10 proc. palūkanos ar dividen
dai sudarytų 200,000 dol. Bet Ins
titutas gauna tik 100,000 dol. savo 
išlaidoms, nes kitu atveju dėl inflia
cijos instituto fondas po eilės metų 
sunyktų. 

Iki šiol Harvardo universitetui 
ukrainiečiai įmokėjo 1.8 milijonus 
dol. už 3 katedras ir 2.0 milijonus 
dol. už institutą, iš viso 3.8 milijo
nus dol. Bet, "Ukrainian Studies 
Fund" renka pinigus ir toliau įvai
riems instituto programiniams pra
plėtimams ir leidinių finansavimui. 

Vasariniai kursai 

Vasaros atostogų metu veikia 8 
savaičių vasariniai kursai, kurių 
metu studentas gali imti 2 kursu ir 
gauti už kiekvieną 4 semestrinių va
landų užskaitas (kreditus). Šių kur
sų išlaidos minimalinės — apie 
10,000 dol. — tai tik atlyginimas 
profesoriams, dėstantiems kursuos, o 
studentai už dormitorijas patys ap
simoka. Dabar priimama nuo 60 iki 
70 studentų, nors norinčių yra žy
miai daugiau. Studentų žinios uk-
rainistikos dalykų yra labai įvairios. 
Todėl kiekvieno kurso dalyviai sus
kirstomi į keletą grupių, žiūrint kal
bos mokėjimo ir žinių iš dėstomojo 
dalyko.Iš šių kursantų numatomi 
kandidatai studijoms Harvarde. Jieš-
koma daugiausia žadančių studen
tų. 

Studijos katedrose ir tyrimai 
institute 

Katedros yra atitinkamuose de
partamentuose, pvz., kalbos kated
ra yra slavų kalbų ir literatūros de
partamente, o literatūros katedra 
turi 2 bazes — slavų kalbų ir lite
ratūros departamente ir lyginamo
sios literatūros departamente. Isto
rija yra istorijos departamente. 

Siekant išlaikyti aukštą mokslo 
lygį, specifiniuose ukrainiečių kur
suose būna nuo 1 iki 3-jų studen
tų. Tokiu būdu jie gauna beveik 
individualų mokymą. Studentai pir
miausia turi išeiti bendrinius uni
versiteto reikalaujamus kursus, o tik 
tada leistis į specifines ukrainistikos 
sritis. Tokiu būdu aukštas Harvardo 
lygis išlaikomas, ir paruošiami jau
ni intelektualai par excellence. Tyri- I 
mų institutas sudaro sąlygas bai- Į 
gusiems jauniems mokslininkams ir 
profesoriuos iš kitų universitetų j 
savo vienerių ar 2-jų metų "sab- J 
batical" panaudoti tyrinėjimams, ; 

naudojantis gausiais Harvardo bib- j 
liotekos ir Instituto parankinės bib
liotekos šaltiniais. 

Instituto leidiniai 

Tyrimų rezultatai skelbiami arba 
atskiru leidiniu arba, jeigu mažes
nės apimties, talpinami "Harvard 
Ukrainian Studies" žurnale, kurio 
vienas tomas yra 136 puslapių ir 
išeina 4 kartus per metus. 

Studentai užsiima sovietines Uk
rainos mokslinių leidinių nagrinė
jimu ir vertinimu. Tie jų darbai pa
sirodo kas pusė metų išeinančiame 
mažesnio puslapių skaičiaus leidiny 
pavadintume RECENZIJA vardu. 

Institutas ruošia vadovėlius šeš
tadieninėms mokykloms ir leidžia 
didesnės apimties darbus knygų 
forma, verčia svarbius, kad ir se
niai išleistus darbus j anglų kalbą, 
pvz. Ivan Zilinskyj "Fonetinis uk

rainiečių kalbos aprašymas" 1979 
m. leidinys anglų kalba, o origina
las išleistas 1932 m. lenkų kalba. 
Originali studija atskira knyga "Uk-
raine 1917-21: A. Study in Revolu-
tion," arba 2 tomų leidinys apie 
Otomanų imperiją ir t. L 

Harvardo biblioteka, kursai apie 
Lietuvą ir kiek statistikos 

Prof. Pritsak tvirtinimu, Harvar
do bibliotekoj yra 8 milijonai tomų 
knygų ir kitokių leidinių rinkįnys. 
Nepaprastai turtingas Rytų Euro
pos skyrius. Prof. dr. Marija Gimbu
tienė man pasakojo, kad ji per savo 
15 darbo metų Harvarde visada 
rasdavo u-to bibliotekoj tiek Lietu
vos, tiek Rusijos ir kitų Rytų Eu
ropos kraštų archeologiją liečian
čius ir jai reikalingus šaltinius. Lie
tuvos istoriją liečiančios medžiagos, 
rašytos lotynų ar senovinę slavų 
bažnytine kalba yra daug. 

Bendroje istorijos kursų progra
moje skaitome apsčiai kursų Lietu
vos ir Lenkijos temomis, pvz. "Lietu
va ir Lenkija tarp 1569 ir 1795" ar
ba "Padalintosios Lietuvos — Len
kijos žemės 19-tame ir 20-tame am
žiuje." 

Ateinančiais mokslo metais nu
matytas kursas "Lietuva nuo Min
daugo iki Kazimiero Jogailaičio." 

Harvarde studijuoja apie 21,000 
studentų, kurių mokymu rūpinasi 
daugiau kaip 7,000 mokomojo per
sonalo narių. Tai fantastiškas san
tykis 3:1. Reikia tik apgailestauti, 
kad iš lietuvių į Harvardą mažai 
kas užklysta humanitarinių moks
lų studijuoti, o didesnis skaičius 
nepasinaudoja šio garsaus ir labai 
aukšto prestižo universitetu užsitik
rinti, kad ir šiais sunkiais laikais, 
karjerą humanitariniuose moksluo-

Kaip ukrainiečiai surinko milijonus 
dolerių savo studijoms 

Nutarus kurtis Harvarde, beveik 
kas savaitgalį per 3-jus metus prof. 
Pritsak lankė ukrainiečių kolonijas 
JAV ir Kanadoj ir susirinkimuose 
aiškino studijų naudą, jų išlieka
mumą, intelektualų prieauglio ga
rantiją, o taip pat Tyrimų instituto 
leidinių, pasklidusių po viso pasau
lio universitetus, svarbą. Teko pa
matyti susirašinėjimą su Zambijos 
universitetu ir susitarimą priimti 
vieną Zambijos studentą į jų Insti
tutą Rytų Europos studijų gilinti. 

Kertinė paraštė 
stovaujantį mūsų dailei dar Dar noriai pridėti porą žo-

įprieš neprikilausomybės atgavi- džių apie Praną Domšakį. La
ma, būtent — Praną Domšaitį bai gaila, kad galime jums pa-
iPo jo seka dailininkų karta, iš
ugdyta nepriMausomoje Lietuvo
je. Po jos — jaunoji karta, pa
ruošta jau po karo dar Europoje. 
Ir galiausiai — pati jauniausioji 
karta, pasirinkusi menininko ke
lią ir jam pasiruošusi įvairiuose 
kraštuose per paskutini trisde
šimtmetį. Šioje parodoje mato
me dailininkų kūrinius, skirtin
gus savo kompozicijomis, for
momis, koloritu, stiHais. įdomu 
ir reikšminga tačiau, kad juose 
visuose randame bendrą spalvi
nę tautinę mozaiką. 

Šioje parodoje matome lietu
vio nesustingusį kūrybingumą ir 
suformuotą bendrą 'lietuvišką 
charakteri, nežiūrint individua
laus kūrėjo idėjų, gyvenamos vie
tos, kūrybinės išraiškos ir pasi
rinktos medžiagos. 

rodyti tik jo kūrybos trupint. Jis 
buvo gimęs vokiečių valdytoj 
Mažojoj Lietuvoj, lietuviu tėvu 
šeimoje. Daugeliui mūsų jis ne
pažįstamas, nes gyveno ir kūrė 
tdlimuose kraštuose. Mums ne
pažįstamas, nors pripažintas tarp
tautiniuose meno baruose. Jis 
vienintelis meno istorijoje at
stovaująs Lietuvos ekspresionis
tu avangardui. Jo kūryba, kaip 
ir Ciunlionio, reprezentuoja Lie
tuvos meną plačiame pasauly
je-

Domšaičio kūrinių klausimą 
noriu ypačiai pabrėžti. Mat, yra 
pavojus, kad jo darbų kolekcija 
gaili būti išsklaidyta po įvairius 
kraštus. Mano nuomone, mūšy 
visų tikslas ir pareiga yra įsigy
ti ir išsaugoti Domšaičio darbų 
kolekciją mūsų tautos kultūri
nei reprezentacijai. 

Viktoras Vizgirda 
B Lietuvių dailės instituto parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, 

Vasara (akrilis) 
jaunimo centre, Chicagoje. 

Pasirodo, kad trečiojo kontinento 
tautos pradeda suprasti, jog reikia 
pamatyti ir antrąją medalio pusę, 
kaip tuos pačius įvykius interpre
tuoja laisvojo pasaulio Rytų Euro
pos studijų specialistai, palyginant 
su susidarytu vaizdu laike studijų 
Maskvoje, perleistų per marksisti
nio rusizmo prizmę. 

Tiesa, ukrainiečių yra daug dau
giau negu mūsų. Kolumnistas B. 
Novak priskaičiuoja jų 2 milijonu 
JAV, o mes giriamės turį lietuvių 1 
milijoną. Bet, proporcingai imant, 
mūsų inteligentų procentas turėtų 
būti aukštesnis negu jų. 

Ukrainistikos studijoms 6 asme
nys aukojo po daugiau 100,000 dol. 
kiekvienas. Vienas taupus viengun
gis paaukojo 162,000 dol. — visas 
savo gyvenimo santaupas. Per 1,000 

tedrai, kad, reikalui iškilus, univer
sitetas turėtų1 pasirinkimą katedros 
vedėjo vietai'užpildyti. Dėl to prie 
kiekvienos katedros jie turi 3 asis
tentus ar "fellovvs", dirbančius ty
rimų institute, kurie savo paskelb
tais darbais jau tampa žinomi aka
deminiam pasauly. Be to, laikas nuo 
laiko jie turi progą dėstyti kokį nors 
kursą. ' •» * 

Universiteto priežiūros taryba 
(Board of Overseers) veikia per sa
vo specialių komitetų. "Ukrainie
čių studijų tikrinimo komitetas" 
susideda iš įvairių asmenų: pvz., 
Kanados ukrainiečių arkivyskupo 
metropolito, akademikų, visuome
nės veikėjų. Tikrinimai kas 2-ji me
tai būna išsamūs: kalbamasi su pro
fesoriais, studentais, administracijos 
darbuotojais. Rimti nukrypimai pra-

Lietuvių fondo pirmininko 
dr. Antano Razmos žodis 

dol. aukojusių asmenų (nemažas I nešami u-to prezidentui, kuris gali 
skaičius aukojo 2, 3,4, 5 ir net 10 ar | vesti tolimesnę mvestigaciją. 
20 tūkstančių) skaičius siekia 1,000. 
Iš viso aukojusių buvo per 9,000 
asmenų. 

Ukrainiečių patarimai mums 

Studijų tęstinumui garantuoti 
reikia turėti 3 kandidatus tinkamo 
lygio mokslininkus kiekvienai ka

is Lietuvių dailės instituto parodos 
centre, Chicagoje. 

Rūpintojais (majolika) 
M. K. Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 

Ukrainistikos studijų reikalams 
derinti, iškilusioms problemoms iš
spręsti yra organizacija "Standing 
committee" vardu, kurios sąstatan 
įeina visų 3-j^ katedrų vedėjai ir 
dar po vieną profesorių iš kiekvie
no departamento, su kuriais šios ka
tedros yra surištos. Tokiu būdu li
teratūrai bus atstovaujama kated
ros vedėjo, profesoriaus iš slavų 
literatūros ir dar vieno profesoriaus 
iš lyginamosios literatūros departa
mento. Be to kiekvienas departa
mentas turi sudaręs "ad hoc" komi
tetą iš kelių profesorių rūpintis ka
tedros reikalais tame departamente. 
Šita grandinė įvairių komitetų ir su
daro akademinę, disciplinarinę ir t.t. 
ukrainistikos stadijų vadovybę. 

Jeigu įsteigiama viena katedra ir 
jokių priežiūros patvarkymų nepa
daroma, tai rezultatai gali būti la
bai nemalonūs. Taip atsitiko su len
kų literatūros katedra. Vienas tur
tingas lenkas (milijonierius) įmokė
jo reikalingą pinigų sumą ir įsteigė 
Lenkų literatūros katedrą, bet jo
kių susitarimų priežiūros ir tęsti
numo prasme su u-tu nepadarė. Iš 'h 

pradžių dėstė garsus lenkų litera
tūros žinovas prof. Weintraub, ir 
viskas buvo tvarkoj. Bet, profesoriui 
išėjus pensijon, jo pakaitalas iki 
šiol nėra surastas, nežiūrint, kad de
partamentas ir sako, jog naujo pro
fesoriaus j ieškoma. Nesant kam rim
tai rūpintis (iš labiausiai suintere
suotų asmenų — lenkų), taip ir 
lieka profesoriaus vieta neužimta. 

Valgant priešpiečius, prof. Pritsak 
išdėstė savo pasiūlymą lietuviams. 
Jo nuomone, kai jie jau turi sukūrę 
pilną savo studijų organizacinę 
struktūrą, kuri gana gerai funkcio
nuoja ir, turint galvoj, kad ypač is
torijos srity tiek jų, tiek mūsų isto
rijos yra glaudžiai susijusios, dėl to 
nebūtų tikslu mums juos duplikuo-
ti, kuriant atskiras katedras ir Tyri
nu institutą. 

Jeigu mes įsteigtumėm po vieną 
"fellowship" ir "lecturship" poziciją 
prie jų Tyrimų instituto (šių die
nų kainomis pirmoji pozicija mums 
kaštuotų 500,000 dol., o antroj 
600,000 dol. iš viso 1.1 milijonai do
lerių), tai, naudojantis universiteto 
katedromis ir jų Tyrimų institutu, 
turėtumėm viską, ko mims reikia. 
Tarp kitko, "lectureship" pozicija 
yra "tenured." 

Negalėjau rimtai žiūrėti į jo siū
lymus, nes mintys sukosi apie patir
tą jų studijų organizaciją, kuri tie
siog atspindėjo mano sąmonėj susi
kurtą lituanistikos studijų organi
zacija, bet ji būtų platesnė studentų 
skaičiumi, o siauresnė tyrimų sri
tyje. Iš kitos pusės turėjau nusi
šypsoti, pagalvojęs apie lietuvišką
jį išdidumą eiti į sandėrį, kur part
neriai nėra lygus. Mūsų išdidumas 
tikrai to neleistų. Taigi, mūsiškasis 
šampaninis skonis, o kišenė pajėgi 
pirkti tik alų, stato mus į gana keb-
ię būklę. 

Išvada 
Stebint lietuviškąjį gyvenimą, bū

tų visai realu tikėtis sutelkti tarp 
3-4 milijonų dolerių per ilgesnį 
laiką ir atsistoti Harvarde šalia uk
rainiečių beveik viename lygyje. 
Tačiau tai vykdant, reikėtų mažin
ti projektus ir planus kitose srityse 
ir visa sunkiąja artilerija: publicisti
kos ir asmeninių kontaktų forma 
bombarduoti vieną taikinį — lėšų 
telkimą lituanistikai. 

Post scriptum 
Šitas gana išsamus aprašymas uk

rainistikos modelio Harvarde kiek 
modifikuotas labai tiktų mūsų 
maksimaliniams užsimojimams litu
anistikoj realizuoti. Jis gali būti pa
grindu, mažinant apimtį, išvystyti 
keletai versijų. Jau būtų kitas klau
simas, ar mūsų plačioji ir siauroji 
(turtingoji) visuomenė pakankamai 
pajėgtų įvertinti tokių studijų 
reikšmę, potencialą ir naudą didžia-

Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymui ir lietu
vybės išlaikymui išeivijoj? 

Nauji leidiniai 
• ATEITIS, 1980 m. sausio 

mėn., Nr. I. Ateitininku Federa
cijos leidžiamas katalikiškos — 
lietuviškos orientacijos mėnesinis 
žurnalas. Vyr. redaktorius — 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 
DesPlaines Ave., Apt. 409, Fo-
rest PaTk, IL €0130. Administ
ruoja Juozas Polrkaitis, 7235 S. 
Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629. Metinė prenumerata JAV 
ir Kanadoje —9 dol., kitur — 7 
dol., išskyrus Piety Ameriką (5 
dol) garbės prenumerata —15 
dol. Spausdina "Draugo" spaus
tuvė. Si numerį redagavo ir iš-

Asmeniškai ir Lietuvių fondo 
darbuotoju vardu reiškiu padėką 
dailini-nlui Adolfui Valeškai už 
suteiktą progą šią aukšto lygio 
Lietuvių dailės instituto ruoštą
ją dailės parodą atidaryti. Ačiū 
dailininkui, kad nesigailėjo jėgų, 
darbo ir finansų, ir šios parodos 
vizija (realizavo. 

Adolfas Valeška yra origi
nalus, talentingas, daug kur pio
nieriškas dailininkas, 'pradėjęs sa
vo kūrybos žiedus skleisti laisvoje 
Lietuvoje, daug kuo prisidėjęs 
Vokietijoje prie paruošimo jau
ny lietuvių menininku kadro. Ir 
čia Amerikoje jo vardas plačiai 
minimas lietuviu ir amerikiečių 
meno pasaulyje. 

Šia dailės paroda A. Valeška 
tikriausiai nori pabrėžti, kad lie
tuvis menininkas privalo iškilti 
aukščiau vidurkio lygio. Tik ta
lentingi menininkai savo origina
lia kūryba iškik į tarptautinę a-
reną ir uždegs meilę mūsų visuo
menėje menui. 

Lietuvis dailininkas yra vienas 
iš kelrodžiu lietuvių tautos kūry
bos avangarde. Per jį pasaulis iš
vys lietuviu tautos kūrybinį po
tencialą. 

Kad menas yra nesunaiki
namas per tūkstančius metu, 
mums akivaizdžiai (byloja Egipto 
piramidėse atkasti meno turtai. 
Graikų, romėnų ir kitų imperijų 
karinės ir civilinės valdžios se
niai neegzistuoja, bet tų laiku li
teratūra, menas ir kitokia kūryba 
išliko ir davė pradžią tolimesnei 
Vakarų žmogaus kultūrai bei ci
vilizacijai. 

Iš šios vertingos lietuvių daitės 
parodos išsineškime tris rezoliu
cijas, kurias kiekvienas mėginki
me įgyvendinti. 

Jos būtu: 
Lietuvį menininką 

pamėkime. 
Lietuvį menininką remkime, 
Lietuvį menininką 

propaguokime! 

Net ir pats pop. Jonas Paulius 
H Chicagos simfoninio orkestro 
koncerto metu katediroje pasakė: 
"That as the church we need to 
say to the artist community: we 
support you, we leve you, we ap-
priciate what you do for us a-H*\ 

lietuvi menininką pamėki
me, lankykime mūsų menininku 
parodas, išgyvenkime ju 'kūrybą. 
Aišku, mes turime teisę ir parei
gą lietuvio menininko kūrybą ver
tinti, tačiau nenukrypdami nuo 

dailės kriterijų, ji lyginti su kitais 
menininkais ir iš jo reikalauti ko
kybės. Bet nepalikime lietuvio 
menininko jo vieno likimui. Lie
tuvis menininkas yra mūsų tau
tos, mūsų 'bendruomenės pažiba, 
vedanti mus ir mūsų tautą į švie
sesnį rytojų. 

Taip pat lietuvį menininką 
remkime, papuoškime savo na
mus jų kūriniais, parodykime ju 
kūrybą ne tik lietuviams, bet ir 
amerikiečių publikai. Užimdami 
aukštas vietas įstaigose, mokyk
lose, muziejuose, ligoninėse ir ki
tur, neužmirškime pristatyti ir 
lietuvio menininko dailę, ir jų kū
riniai tegul puošia amerikiečių 
įstaigų sienas. 

Pažiūrėkime į žydų bendruo
menės veiklą ir pamatysime, 
kaip jie remia savo menininkus 
privačiai ir viešai. Žydai ne tik 
veržiasi į prieki per ekonomiją, 
per politiką, per mokslą, .per spau
dą, 'bet taip pat skiria nepapras
tą reikšmę savo menininkui ir jo 
kūrybą propaguoja įvairiais .ke
liais. 

Neuinunskime lietuvio meni
ninko kūrybą propaguoti. Neda
rykime tos klaidos, kokią darė a-
nu laikų mūsų visuomenė, turė
dama savo tarpe Čiurlionį. Jis ta
da nebuvo suprastas. Tik vėliau 
jis buvo atrastas, kaip talen
tingas naujos meno krypties kū
rėjas, kuris pasiliks amžinas pa
saulinėje dailės istorijoje ir su
teiks respektą lietuviu tautai. Bet, 
tik Čiurlioniui mirus, supratome 
jo genialumą dailėje ir muzikoje. 

Lietuviu fondas nuo pat savo 
pradžios skyrė ypatingą dėmesį 
lietuvių kūrybai, tuo pačiu ir me
nui. Jau daug Fondo tūkstančiu 
paskirta dailiajam žodžiui, dailei, 
muzikai, teatrui ir aplamai kūry
bai. Lietuviu fondo parama dau
giausia buvo premijų forma. Gal
būt premijos ne visada pasiekia 
savo paskirtį. Reikėtų pajieškoti ir 
kitu budy Lietuviu fondo finan
sų paskirstymui. 

LF-do vadovybė yra pasirengu
si jieškoti naujų kelių, paremiant 
iaJentingus lietuvius meninin
kus. Su čia paroda tegul praside
da naujas periodas, kur mūsų ta
lentingieji dailininkai ateitų pas 
mus su savo kūriniais ir iškeltų 
lietuvius menininkus į jiems pri
klausomą aukštumą. O dabar 
linkiu visiems dvasinio atsigaivi
namo, lankant šią parodą. 

Chicago, 1980 m. vasario mėn. 
22 d. 

dėstė Linas ir Rima Sodriai. 
Naujo numerio magnetas: Kęs 

tučio Trimako raštas apie šių lai
ku krikščioniškuosius sąjūdžius, 
Viktoro Nako straipsnis "Jauni
mas — mūsų šventoji karvė", 
iliustruoti puslapiai apie "Atei

ties" premijas ir laureatus, Kęs
tučio Keblio žvilgsnis į K. Barė-
no knygą "Kilogramas cukraus", 
Juozo Girniaus raštas apie Prah 
no Dovydaičio paskutines die
nas; įvairiausia jaunimo kūryba 
ir veiklos kronšea. 
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am 
Buenos Aires "Ž."b'jt5s" dainuoja Chicagoie. B kaires į dešinę: akordeonistas G. Kliauga, Dama Deveikiene, Silvija 

--Stankevičiūtė, Anna Bačanskaitė, Anna Marija Paserbskv-tį - CaHegarK, Isoida Sknanauskaitė, Celia Mičiūdaitė ir 
Irena Bačanskyte. Nootr. Jono • — M i 

Žibučių ir Ąžuolyno viešnagė 
Praėjusį savaitgalį į purvą pa

virtusio sniego apsuptą Jaunimo 
'."centrą Chicagoje atėjo vasara — 
su savo gaivalingai žėrinčiomis 
Spalvomis, su nesibaigiančio jau-

" tiatviško džiaugsmo pripildyta 
sale ir su įkaitusia, vos iš žiemos 
kailinių spėjusią išsilaisvinti, 
žmonių minia, kuri džiūgavo, kė-

. lė ovacijas, nesuvokdami, iš kur 
cia vasara su visomis savo links
mybėmis taip anksti atkeliavo. 
Ją atvežė žavingas būrys lietu
viško jaunimo iš anapus pusiau
jo — "Žibučių" vokalinis an
samblis iš Argentinos ir "Ąžuo
lyno" tautinių šokių grupė iš 
Urugvajaus. 

Jau vos tik scenai atsidarius, 
buvo''Visiems aišku, kad nematy
sime tautinių šokių pasirodymo, 
paklusniai sekančio lietuvių tau
tinių šokių vadovėlio direktyvas, 

vadovas Alfredas 
pilnas lakios 

'/„Fantazijos, išradingas, kūrybin
gas žmogus ir kaip tas ąžuo
las nemėgsta kitų būti lanksto-

'- mas — tegu kai kurie kiti vado
vai — drebulės tuo vadovėliu 

._ naudojasi. Jau pati pirmoji šokių 
grupė, kuri prasidėjo su jo paties 
choreografuota liaudies daina 

' "Augo girioj ąžuolėlis'- parodė 
šios grupės dideliu entuziazmu 

'" pagrįstą gyvą tempą, discipli
nuotą judesį ir nuoširdų šokio 
nuotaikos perdavimą publikai. 

Toliau sekė pirmasis "Žibučių" 
Sėjimas. Šioje septynių a capella 

- (be akompanimento) atliekamų 
dainų grupėje aš pirmą kartą lie
tuvių tarpe išgirdau tokią švarią 
intonaciją. Tai intonacija, užtin
kama tiktai tokių garsių pasauli
nių vienetų atlikime kaip Vienos 
berniukų choras ar anglų Deller 

' codSDrt (dainininkų grupė). Kad 
_išgautum tokią švarią into-

DARJUS LAPINSKAS 

. 

"Ąžuolyno' 
Stanevičius yra 

naciją, reikia išmokti kompen
suoti išlyginto sustygavimo 
(well - tempered) instrumentų, 
kaip pianino ar šiuo atveju akor
deono, trūkumus ir pradėti dai
nuoti, truputį pažeminant ar pa
aukštinant specifinius tonalinės 
gamos tonus, atsižvelgiant į jų 
funkcinę kryptį. Kai daugumas 
lietuvių chorinio dainavimo vie
netų nepajėgia išmokti nė visų 
teisingų gaRių, ranuarnų ant pia
nino, tai šis "Žibučių" pasiek' 
mas yra ypač labai sveikintinas 
reiškinys. O ką gi bekalbėti apie 
jų muzikaliai iki paskutinės de
talės ištobulintą, išjaustą fraza-
vimą, labai gerą precizija,, dai
nuojant staccato ar atakuojant 
teksto priebalses ir, tempui kei
čiantis tame pačiame kūrinyje, 
sakyčiau, tiesiog instinktyvų 
ankstesnio tempo atpažinimą. 
Tai visi profesionalinio dainavi
mo reiškiniai, nors pačios "Žibu
tės" save labai kukliai laiko mė
gėjų grupe. Išgauti šiam muziki
niam tobulumui, žinoma, reika
lingas priekyje stovintis dirigen
tas, tačiau jų muzikinis vadovas 
Jonas Simanauskas kukliai klau
sėsi užkulisiuose savo darbo vai
sių. Šis aukštos muzikinės erudi-

! cijos žmogus gerai suprato diri-
! gento vaidmenį — muzikinis vie
neto paruošimas koncertui yra 
pats svarbiausias jo uždavinys. 
Tai turėtų būti labai gera pa
moka kai kuriems mūsiškiams, 
ambicijų išpūstiems Tankų mosi-
kuotojams. 

Po to sekė keturių šokių gru
pė, kurios pats įspūdingiausias 
buvo "Džigūnas". Tik čia labai 
atkištinai svetimai nuskambėjo 

šio šokio muzika, atkeliavus kaž
kur iš Turkijos ar jos kaimynų. 
Bet įsigilinus daugiau, šis sveti
mumas pasidarė man ne taip 
jau baisus. O iš kurgi atkeliavo 
polkos, kuriomis pagrįsti daugu
mas mūsų greitųjų šokių, S 
kurgi atkeliavo valsai, mazurkos, 
polonezai, kurie sudaro pagrin
dą daugumai mūsų lėtesniųjų 
šokių. Netgi mūsų populiarusis 
suktinis turi savo dvyną Čekoslo
vakijoje. Ir tada aš supratau, 
kad būtų tik veltui laiko gaišini
mas bandyti mūsų šokių muzi
koje jieškoti to originalumo, ko
kį galima rasti mūsų liaudies 
dainose, pavyzdžiui moderniai di-
sonansiŠkose sutartinėse, ar ra
liavimuose su savo klaikiais už
baigiamaisiais ūkavimais. 

Po pertraukos penkių šokių 
grupėje ypač išryškėjo jaunimo 
vaidybinis elementas. Čia jauni
kis iki paskutinio nusilenkimo ir 
ūsų paglostymo buvo pilnas įvai
riausių pokštų. ,cRezginėlė" su 
savo susipinančių juostų žais
mu buvo akiai estetinio pasigro
žėjimo skanėstas. O "Iškilminga
jam trejiniui" pasibaigus, vieni
šos jaunosios palikimas scenoje 
sekančiam šokiui "Sadutei" bu
vo vienas iš įspūdingiausių dra
matinių režisieriaus — vadovo 
mostų. Aplamai, reikia stebėtis 
ne tik šios grupės nuostabiais re
zultatais, šokant šokius, bet ir 
kruopščiai, disciplinuotai atlie
kant šokių užbaigimus, perėji
mus ir nusilenkimus. Visa tai la
bai prisidėjo prie teigiamo viso 
spektaklio įspūdžio. 

Antrame savo išėjime "Žibu
tės", pritariant akordeonui, pa
dainavo penkias lengvo žanro 
dainas. Nemėgstu aš nei akorde-

(Nukait* į 4 ptuL) 

ntanaS iškinis 
Antanui Miškiniui, vienam ryškiausių ir savičiausių ŠIŲ dienų lietuvių lite

ratūros poetų, sausio 29 d. suėjo 75 metai. Jausmingas ir žodingas rytų aukš
taitis priklauso mūsų poetų bendraamžių būriui, pirmą kartą istorijoje subren
dusiam nepriklausomos Lietuvos kultūriniam klimate. To lietuviškojo Parnaso 
viršūnėje kaip tik ir buvo vyriškoji trijulė: Jonas Kossu-Aleksandravičius (Jonas 
Aistis), Bernardas Brazdžionis ir Antanas Miškinis. Kiekvienas jų labai savitas, 
mūsų poezijos raidoje naujas, visų mėgstamas, ypač jaunimo skaitomas ir 
kone adoruojamas. Antanas Miškinis patraukė ypač aukštaitiško žodžio spal
vingumu, liaudiškos intonacijos naujais atradimais, už širdies griebiančiu iyriz-
mu. Tai buvo nepamirštamos jo knygos: „Varnos prie plento" (1935) ir „Keturi 
miestai" (1938). Pokario metais poetas išleido dar keletą rinkinių. Tačiau aukš
čiausioji jo kūrybos viršūnė ar tik nebus anie nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpio posmą:. Tad ir reikėtų sutikti su kritiku Vytautu Kubilium, poeto jubilie
jaus proga apie jj rašančiam: „Aktyviausias vaidmuo priklauso tarpukario 
kūriniams, formavusiems naujovišką lyrizmo samprata. Keliolika šio laiko
tarpio kūrinių jėįo j chrestomatinj lietuvių lyrikos fondą" (Literatūra ir menas". 
1980.1.26). 

Šiuo metu Antanas Miškinis plačiai minimas ir okupuotos Lietuvos spau
doje, sukaktuvių proga visko tačiau nepasakant, tenkinantis tik frazėmis, kad 
poetas buvo „kuriam laikui išmuštas iš vėžių". 0 tai reiškia, aštuoneri metai 
Sibire. 1956 metais leidus sugrjžti tėvynėn, nei prievartinės išpažintys, nei kas 
kita poeto kūrybinių galių nepalaužė. Net ir dabar, švęsdamas savo 75 metų 
sukaktį, tenykštėje spaudoje skelbia naujus ir labai miškiniškus savo eilė-
raščių pluoštus. Vieną tokį kone testamentinį triptiką poeto jubiliejaus proga, 
persispausdinę iš š.m. „Pergalės", Nr. 1, čia pateikiame ir mūsų skaitytojams. 
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Trys eilėraščiai 
I. Agonija 
Ar veikia šiek tiek sugestija, 
Kai donarų kraują į gyslas pilsto''. 
O tau jau žvaigždynai gęsta 
Ir vandenynai tilsta. 
Ar buvo taip, kaip tikėjai? 
Realybėj, matyt, kitaip. 
Laiko dramos veikėjai 
Keitės. Ar tu pakitai? 
Jau tau angelai... Ne, tai seserys baltos. 
(Jos ruošia dirbtinį deguonį). 
Kad buvo kitaip, ar tu kaltas? 
Prasideda (jau!) agonija. 

II Dialogas. 
— Per erdves, per juodas kaip angliai, 
Kur vedi, mano angele? 
Kur vedi už rankos mane per padanges, 
Cherubino sparnu pridengęs? 
Man viskas dar maišosi, drumsčiasi... 
Pervesk aukštai kažkur viršum Rumšiškių — 
Virš Nemuno 
Mano, 
Kur žydi ramunės, rugiai, rasakilės... 
— Nuo to kelmo seniai tu atskilęs, 
Tai rūpintis tuo jau nebėr ko, 
Ne Europa dabar tau tėvynė ir ne Amerika. 
Planetą jau mes paliekame, 
Paliekam ir Lietuvą. 
Pats gi matei nuo jaunystės, 
Kad planetoj piktybės nenyksta — 
Kiek skurdo, 
Kiek smurto 
Ir kiek netiesos, veidmainystės! 
— Mano angele, aš ne visur tau pritariu. 
Mačiau daugel gražių žmonių — 
Kankinių, 
Poetų bei riterių. 
Tie riteriai buvo be plieno kietų marškinių, 
Be šalmų, be šarvų, 
Bet iš daugelio reiškinių 
Supratau — neapkrėsti kasdienybės purvu; 
Jie tarytum savaime 
Be priekaišto ir be baimės. 
O gamta? Jūrės marios 
Nuo amžių į krantą vis vandenį varo kaip variusios. 
O kalnai? Sidabru sublizgęjų keteros! 
Metų dalys (žavingos savaip kiekviena) visos keturios. 
Stebėdavau, pavyzdžiui, rudenio rimtį — 
Žvaigždės į vandenyną sudegdamos krinta, 
Arba ant sparnų gervių pulkas pavasario ūpą neša — 
Sula per plautelį kaip ašara 
Laša... 
Ir kloniai, 
Nuteikiantys tyliai maloniai, 
Kur prie mano jaunystės tako 
Tykiai tykiai Nemunėlis teka, 
Neša sieliai tylėjimą graudų, 
Nes tykiau, dar tykiau sesutėlė rauda... 
Ir žydėjimas sodų 
Niekad man nepabodo. 
— Tai asmeniška, mielas, nors ir gražu. 
Nusiramink pamažu, 
Atsiminimais savęs nebeplak. 
Ak, 
Pagaliau 
Tu pažvelki giliau. 
Ar ne cirkas pigus tas pasaulis, ar ne vodevilis? 
Dėl to ir graudus buvai, dainavai nusivylęs. 
Liūdėjai ir sielojais, ir niršai. 
Ekleziastą turbūt užmiršai? 
Tuštybių tuštybė, viskas tuštybė, 
Kai žvelgiame iŠ aukštybių. 
— Mano angele, taip, o gal kitaip, 
Neironizuok piktai. 

. 

Pasauly, be to, yra meilė, aistra, išmintis, 
Keliai į didybę žmogaus ne visi išminti... 
— Ko ginčijies, 
Ar ne erdviau iš čia tavo minčiai? 
Tau atsiveria sferos jau kitos, 
Nematytos, 
Neapsakytos, 
Himnuose neapdainuotos ir odėse. 
Aš pats jau matau 
Ir tau 
Greit šviesesnes sferas parodysiu. 
Antai 
Ten šviesėja — matai? 
Nebejuodos, kaip angliai... 
— O, mano angele, 
Į žemę dar atsisukime, 
Plaukiančią tarpu šviesos ir ūkanų. 
— Palieka dar tavo daina, 
Kaip ir viskas tenai — laikina. 
Nebe toks, nebe tas ir tu pats. 
Pakaks — 
Nusimesk sunkumus nuo krūtinės, 
Dar žodį ištark — ir jau paskutinį. 

III. Žodis 
Jau sferomis skrieju, skrieju. 
Atleiskite, žmonės gerieji... 
Pataisyti pasaulį svajojau, 
Tačiau įžūlumas jojo 
Apkartino širdį ir slėgė ją. 
Daina todėl buvo — elegija. 
Manęs negedėkite... 
Už džiaugsmo akimirkas — dėkui! 
Už ašaras irgi. 
Prieš mano akis tebešvyti sumirgę 
Svajonės, 
Klajonės 
Po margą pasaulį daugiur nesvetingą. 
Iš romų, čikagų, paryžių 
Svajojau — sugrįšiu, sugrįšiu. 
Tolydžio jutau, ko man stinga: 
Žalumo nuo Nemuno mano, to oro ir vėjo, 
Kai, pavasariui auštant, 
Iš aukšto 
Ir nuo šiaudinių stogų sidabras varvėjo. 
Kalnai mane sveikino, vandenys platūs, 
0 ilgėjaus to vieno lig širdis jau nustojo plakusi. 
Nuo kalnų, aukštumų žiūrėdavau tolumon. 
Sapnuodavau — tėvas vis šaukia sugrįžt namon. 
Sapnuodavau — regis, sugrįžti rengiuos, 
Pakibęs kažkur be tėvynės brangios, 
Savo žemėj numirt galimybės netekęs. 
Aiman! 
Buvo man 
Ji toli, nelyginant Paukščių Takas. 
Kieno gi kaltė? Kas man atsakyti galės? 
Ar kaltas tik aš, ar ir jūs visi iš eilės? 
Dienų 
Lyg patvinusių vandenų 
Pašėlusiam įsibėgėjime 
Regėjau 
Pasaulio blizgėjimą 
Ir jo nuopuolį didelį, 
Gailėjaus žmogaus paklydėlio — 
Tempai ir greičiai, aistros ir godos 
Atsidusti neduoda, 
Akina, žlibina — 
Žmogus nebemato destrukcijos slibino. 
Išminčių šauksmai minios nesudomina— 
Juos užrėkia 
Samdyti bailiai, išstumti į priekį. 
Doleo vicem hominis 
Ir jus, ir mane tegu laikas teisia. 
Atleiskite man... Išeinu iš pasaulio... jo nepateisęs. 

Betgi tikslas pasaulio (šviesėti!) toli dar, ne čia, 
Dabar dar jo gyslas konvulsijos trūkčioja — 
Trokštu, idant planetoj mažėtų kančia, 
Išmintimi būtų nugalėta destrukcija. 
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Paroda, verčianti rimčiau pagalvoti 
Grupinės mūšy dailininkų pa

rodos išeivijoje nėra naujiena. 
Kasmet jų būdavo ir bus vieno
kia ar kitokia proga. Tačiau vi
sumos lygiu jos nepasižymėjo. 
Salia gerų darbu vis atsirasdavo 
parodose apsčiai ir tokių, kurie 
parodu vertę gerokai numušda-
vo, savo kiekiu užgoždami gerų
jų mažumą. 

Dabar M. K. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, Chicago-
je vykstanti kolektyvinė paroda 
yra tikrai maloni išimtis. Ji su
rengta Lietuvių dailės instituto, 
kurio pirmininku šiuo metu yra 
dail. Adolfas Valeška. Parodos 
rengimo rūpesčiuose ir darbuose 
pirmininkui uoliai talkino dail. 
Bronius Murinas ir Jonas Kele
čius. 

Parodoje randame tapybą, gra
fiką, vitražus, gobelenus, kerami
ką ir skulptūrą 27 dailininkų. 
Kiekvieno iš jų parodoje išstaty
ta daugiausia po du darbus. Iš-
imtis padaryta tik Pranui Dom-
šaičiui — penki. Jis ir yra šios pa
rodos staigmena ir beveik "atra
dimas", nes Europoje ir kitur pa
saulyje jau garsą įgijęs lietuvis 

dailininkas lietuvių dailės paro
doje šitaip dalyvauja bene pirmą 
kartą. Domšaičio darbų atveži
mas parodon įgauna ir, sakytu
me, net sukaktuvinę prasmę, nes 
š. m. rugsėjo mėn. 15 d. sueina 
100 metų nuo Prano Domšai
čio gimimo Kropynuose, Mažo
joje Lietuvoj. Dailininkas mirė 
1965 metais Pietų Afrikoje 

Paroda įdomi dar tuo, kad jo
je dalyvauja net keturios mūsų 
dailininkų generacijos: kūrusių 
dar prieš nepriklausomybės atga
vimą (Pranas Domšaitis), stip
riai pasireiškusiu nepriklauso
moje Lietuvoje (A.Dargis, E.Mar
čiulionienė, A. Marčiulionis, R. 
Matuzonytė — Ingelevičienė, Br. 
Murinas, J. Paukštienė, V. Petra
vičius, A. Valeška, V. Vizgirda), 
pokario metais Europoje pasi
ruošusių karta (V. Balukienė, I. 
Gražutis, J. Daugvila, V. Ignas, 
B. Jameikienė, E. Kubos, J. Mie-
liulis, R. Mozoliauskas, H. Šal
kauskas, R. Viesulas, K. Žviro
nas) ir jau Amerikoje į dailės 
mokslus ir į kūrybą įsijungusie
ji (M. Ambrazaitienė, A. Ambra
zaitytė, J. Kelečius, J. Marks, Z. 

Sodeikienė, G. Žumbakienė). 
Tai įsidėmėtinas būrys labai 

kūrybingu mūsų dailininkų, 
parodoje išstačiusių netoli 50 
eksponatų. Paroda tikrai repre
zentacinė įvairiomis savo tech
nikomis ir kryptimis. Tačiau 
būdinga, kad grynojo realizmo 
pavyzdžių joje kaip ir nėra. Net 
ir realiai nutapytas daiktas ar 
peizažas visa savo užmačia yra 
simbolinis, siurrealistinis arba 
bent romantinis. Tai tinka ir 
skulptūros pavyzdžiams. Apla
mai, ši paroda nėra kokiu nors 
gražių senienų adoracija, o šio 
amžiaus ir šios dienos meno re
prezentacija, tačiau brandi, be 
pabrėžtino bravūriško maivymo
si. 

Nuolatinis galerijų ir parodų 
lankytojas šioje parodoje iš kar
to pajus, kad jį apsupa visai ki
ta nuotaika, kitos spalvos ir kito
kie meniškieji sprendimai negu, 
sakysim, vokiečiu, amerikiečių, 
japonų, meksikiečių ar pran
cūzu dailės parodose. O tas iš 
karto jaučiamas ir pastebimas 
kitoniškumas ir yra tai, ką mes 
turėtume laikyti lietuvių dailės 

Žibučių ir Ąžuo/yno viešnagė 

Jmritnto parodos 
Jonas Kelečius 
B Lietuviu dalies 
esatie, Chicagoj* 

siela, kuri mūsų dailininkų dar
buose yra, tačiau kurią greičiau 
pastebi kiti, negu patys lietuviai. 

O darant tokią išvadą, reikia 
tiesiog gailėtis, kad mes ligi šiol 
nesugebame parengti tikrai re
prezentacinės (ne tik šiaip sau) 
mūsų dailės kolekcijos, kurią 
galėtume drąsiai rodyti įvairio-

Audra ateina (akrais) 
M. K. Ciurtionto galerijoje, Jaunimo 

mis progomis pasaulio galerijose. 
Gal ši paroda mūsų veiksniams 
ir kultūrinei sričiai besiangažuo-
jantiems ir bus akstinas apie tai 
rimčiau pagalvoti. 

Parodą M. K. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, dar gali
ma lankyti ir šį savaitgalį (šeš-
tad. ir sekmad.) nuo 10 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. k. brd. 

*-* 

Mūsų 
kalb, 

ALTAS AR ALTĄ 
Amerikos Lietuvių T*r"hos 

santrumpa tariama dvejopai: Al
tas arba Altą. Pirmoji santrum
pa yra susidariusi savaime, ant
roji vartojama pagal paskutinį 
šio sudėtinio pavadinimo žodį — 
Taryba. 

Si santrumpa gali būti rašoma 
įvairiai. Visų pirma jos visos rai
dės gali būti didžiosios ir be taš
kų po jų, pvz. iALT. Taip ra
šyti siūlo "Lietuviu kalbos vado
vas", psl. 92. Jei norime tokią 
santrumpą linksniuoti, tai gali
me prie jos pridėti galūnes. 
Šiuo atveju "Lietuvių kalbos ra
šyba ir skyryba" (Vilnius, 1976) 
siūlo tokį dėsnį: "Kai kurios šių 
santrumpų, būtinam reikalui 
esant, linksniuojamos. Linksnių 
galūnės rašomos mažosiomis rai
dėmis po brūkšnelio arba apost
rofo, pvz., TASS-o arba TASS'o 
pranešimas" psl. 121. Taigi ra
šytina: ALT-as, ALT-o arba 
ALTas, ALTo. 

Taip pat "Lietuvių kalbos ra
šyba ir skyryba" siūlo ir tokį 
šių santrumpų rašymo būdą: 
"Tos santrumpos, kurios baigia
si balse, atitinkančia moteriško
sios giminės galūnę, linksniuo
jamos kaip moteriškosios gimi
nės daiktavardžiai, tačiau links
niuojant rekomenduojamos rašy
ti mažosiomis raidėmis, išskyrus 
pirmąją, pvz.: Eltos koresponden
tas, Defos filmas (DEFA — vok. 
Deutsche Filmakziengesell-
schaft)", psl. 121. Taigi rašytina: 
Altą, Altos. 

šitaip rašyti siūlo ir "Lietu
viu kalbos vadovas": Vlikas — 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, Lietūkis — Lietuvos 
Ckio Kooperatyvų Sąjunga ir k t , 
psl. 92. 

Aš pats daugiausia rašau ir ki
tiems siūlau rašyti šias santrum
pas mažosiomis raidėmis, išsky
rus pirmąją: Elta, Altą, Vlikas. 

Stasys Barzdukas 

vienas didžiųjų ekspresionistų 

Oskar KoJmnchfra (1886—1SW. n . 22) Venecija (aliejus) 

Nauji leidiniai 

!>SOF£SOR!US MCDtONOS DAKTARAS 

PETRAS AVIŽONIS 

Devyniolikto amžiaus pabai
goje prasidėjusi ekspresionizmo 
srovė dailėje, savo klestėjimo 
pasiekė jau dvidešimto amžiaus 
pirmaisiais dešimtmečiais. Ypač 
ekspresionizmas reiškėsi ano 
meto vokiečių i r austrų dailėje. 
Jos zenite šviečia tokios didžio
sios žvaigždės: Kubin, Moder-
sohn-Becker, Meidner, Kircatner, 
Heckel, Schniidt-Rottluff, Pech-
stein, Nolde, Beckmann, Rohlfs, 
Hofer, Barlach, mūsiškis mažlie-
tuvis Pranas Domšaitis ir čia 
šiandien ypač prisimenamas 
aus t ras Oskar Kokoschka, gi
męs 1886 m. ir miręs praėjusią 
savaitę, vasario 22 d. Visų jų 
kūryba, įsigalėjus Vokietijoje 
naciams, buvo pašalinta iš mu
ziejų. Šiandien ji visame pa
saulyje vertinama kaip ekspre
sionizmo milžinų palikimas. 

Anos epochos viršūnių žvaigž
dės j au visos yra, savo žmogiš
kos egzistencijos prasme, užge
susios — minėti dailininkai jau 
yra mirę, Oskar Kokoschka 
buvo jų paskutinis mochikanas. 

Pati knyga yra n e vien tik 
mūsų žymaus kultūrininko ir gy
dytojo profesoriaus Petro Avižo
nio monografija, plačiai apžvel
gianti jo profesinius, kultūrinius 
r visuomeninius darbus, bet drau
ge yra netrumpo ir labai permai- r * ) ; Švietimas ir auklėjimas; 
ningo lietuvių tautos istorijos lai- Skaitytojų žodis; PLB žinios; PL 
kotarpio panorama. Bendrieji is- JS žinios; Pasaulio lietuviai; Mi 
toriniai bruožai ir būdingosios jų Irusieji; Leidiniai; Laiškai. 19 
detalės paklojamos prieš skaity-Į79 metų turinys; JAV Lietuviu 
tojo akis su įprastu Puzinui pre- Į fondas, 
ciziškumu. Iškeliami nauji as 

I r jis dabar mirė, būdamas 93 
metų. Pirmame pasauliniame 
kare, kaip Austrijos karys, 
fronte buvo sunkiai sužeistas, 
vėliau gyveno Vokietijoje, An
glijoje, Austrijoje, mirė Šveica
rijoje, Montreux mieste, prie 
Genevos ežero. 

Savo kūryboje Kokoschka 
pergyveno įvairius etapus. Pra
dėjęs žmonių figūromis i r port
retais, vėliau įniko j peizažus. 
Pradžioje nervingai neramus ir 
liepsnojantis, tolydžio vystėsi į 
labiau balansuotą visų tapybi
nių elementų sintezę, juose pa
siekdamas savo kūrybinę vir
šūnę. 

Prisimintina čia dar ir tai , 
kad Kokoschka buvo, kaip ir 
mūsų Čiurlionis, ne vien tik dai
lininkas. Jis buvo ir poetas ir 
dramaturgas. Jo poezijos rinki
niai ir dramos, pastatytos vo
kiečių scenoje žymaus režisie
riaus Max Reinhardto, turėjo 
nemažos reikšmės ir literatūri
nio ekspresionizmo išsivysty
mui, kz. 

(Atkelta i š 3 psl.) 
ono, nei lengvo žanro dainų. 
Taip aš ir pasakiau akordeonis
tui G. Kliaugai po prerrąeros. Šis 
lyg ir nesuprato mano "svetin
go" komplimento. Tačiau po 
dramatiniai iki begalybės išsitę-
susios akimirkos pridūriau, kad 
šiame vakare jo akordeonas ne
skambėjo kaip akordeonas — bu
vo kažkas panašaus į švelnius or
kestro pučiamuosius. Po to mu
du pradėjome susikalbėti. 

Sekančioje grupėje "Ąžuoly
nas" pašoko keturis šokius. Nors 
kartą, Clevelande lietuviams be
šokant su klumpėmis, olandai ir 
pareiškė griežtą protestą, bet aš 
labai žavėjausi "Pakeltkoju" ir 
jo klumpine choreografija. O 
kodėl ne? Ir pas mus ūkininkai 
nešiojo klumpes — ar jiems ne
užeidavo kartais noras patauš-
kinti jas į medines trobos aslas. 
Labai gerai komiškai suvaidin
tas "Dar ne tavo valia" šokis, 
kai jauną porelę trukdantys ke
turi jauni bernai galų gale yra 
surišami virvele į vieną krūvą. 
Taip gerai ir vaidybiniai užbaig
tai buvo perteiktas šitas šokis, 
jog nieko daugiau negalėjai rei
kalauti, nebent jaunasis lasso ant 
jų pabaigoje būtu užmetęs. Pa
čią giliausią, tiesiog hipnotizuo
jančią nuotaiką sukūrė A. Stane
vičiaus choreografuota liaudies 
daina "Siuntė m a n e motinėlė". 
Tik čia baisiai erzino tie mergi-
nų nešami plastikiniai kibirai. 
Kadangi "Ąžuolynas" dėl toli
mos kelionės negalėjo pasiimti 
visos savo butaforijos, argi ne
galima buvo Chieagoje atrasti 
žmogaus, kad ir su trupiniu me-
T!--- -O T33.T 3.y^I2710y kuris būtų ga
lėjęs sukombinuoti ką nors ar-
chaiškesnio —sakysim, užlipi
nant ant tų pačių plastikinių 
kibirų kokią nors senoviškus me
dinius kibirus primenančią teks
tūrą. O be to, kadangi šitas šokis 
sukuria tokią stiprią nuotaiką, 
kad ji dar stipresnė būtų, reikė
tų stengtis kaip nors įvesti pra
dinį merginų dainavimą, trupu
tį gal daugiau padedant akorde
onams, kad jos pradžioje dainos 
dainuotų į toną. 

Užbaigiamoje grupėje "Žibu
tės" padainavo argentiniską dai
ną apie savąjį miestą Buenos Ai
res ir lietuvišką "Pr ie ugniakuro". 
Po to, nesibaigiant publikos plo-

Patikslinimas. "Žibučiu" ir 
"Ąžuolyno" aprašyme, 3 ipsl, 
3-čios skilties antrojo skyrelio 
antrajame sakiny vietoj "jaunikis" 
turi būti "jaunimas". 

• Jonas Puzinas, PROFESO
RIUS MEDICINOS DAKTARAS 
PETRAS AVIŽONIS (1875 — 
1939). Jo visuomeninė, kultūrinė 
ir mokslinė veikla. 1979 m. išlei
do Amerikos Lietuviu Bibliote
kos leidykla (Lithuanian Libra-
ry Press, Inc.) , 3001 West 59th 
St, Chicago, IL 60629. Knygos 
mecenatai: dr. Vytautas ir Vale-
lerija Avižoniai ir dr. Petras ir 
Liuda Avižoniai, Kongreso bib
liotekos katalogo numeris: 79 — 
88438. Aplankas dail. Petro Alek
sos. Tiražas 1000 egz. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chieagoje 
Knyga kietais viršeliais, iliustruo
ta nuotraukomis, 220 psl., kaina 
— 12 dol., gaunama ir "Drauge". 

Tai knyga, kuri visada neat
skiriamai primins mums du žmo
nes: joje aprašomą prof. dr. Pet
rą Avižonį ir knygos autorių 
prof. dr. Joną Puziną. Sio veika
lo parašymas ir buvo vienas iš 
paskutiniųjų prof. J. Puzino dar
bų, 

pektai ne vien žinomų faktu, bet 
atkasama ir visai naujų duome
nų. Visame šitame aplinkos ir 
istorijos kontekste prof .Petro Avi
žonio asmenybė iškyla su visa 
žmogiška šiluma ir su labai re
aliu tautinės pareigos jausmu. 

• PASAULIO LIETUVIS, 
1979 m. lafjiaiČic-^ruodžio mėn., 
Nr. 11-12. Leidinys Bendruome-
nės minčiai ir gyvenimui. Lei
džia Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba. Redaguoja Romas 
Kasparas ir Romas Sakadolskis-
Administruoja Daina Kojelytė. 
Redakcijos ir administracijos ae-
resas: 5620 S. CdaTemont Ave., 
Chicago, IL 60629. Spausdina 
"Draugo" spaustuvė. Prenume
rata —6 doB. 

Štai šio numerio temos TT -pa
tiestosios sritys: Vidniaus univer
sitetas XX amžiuje; Trys ketvir
čiai amžiaus (spaudos draudi
mas ir pogrindžio spauda); Pie
tų Kryžiaus žemyne; Rūstūs vė
jai veiksnių viršūnėje; Bendruo
meninė demokratija; Rūpestis 
Lietuva ir lietuviais; Lietuva; 
Politikos baruose. Visuomenės 
baruose; Kultūros baruose; Spau
da. Retieji fenomenai (karikatū-

Jaunų redaktorių sumanumo 
ir išradingumo dėka "Pasaulio 
Lietuvio" naujas ir laiką jau bai
giąs pasivyti numeris yra tikra 
encikiopeci;a. tik ne kokiu praei

ties įvykių IT temų, o šios dienos 
gyvosios ir kūrybinės veiklos. 

• l LAISVĘ. 1979 m. gruo
džio mėn,, Nr. 77. Lietuvių poli
tikos žurnalas. Leidžia Lietuvių 
Fronto Bičiuliai. Redaguoja Juo
zas Kojelis, 747 — 23rd St., San
ta Monica, CA 90402. Adminis
truoja Jonas PraScapas, 14 Thei-
ma Drive, Bafcersf ield, CA 93303. 
Metinė -prenumerata JAV ir Ka

nadoje — 7 dol., kitur — 5 dol. 
Sio numerio alkcentai: Jurgis 

Gliaudą ""Rytojaus šaknys nū 
dienoje", Linas Kojelis "Jauni
mo lietuviškas sąmoningumas' ' , 
Vytautas Vaitiekūnas V a t i k a 
no Rytų politika", Stasys Rašti
kis "Ateinantieji pakeičia išei-
načius", Jonas Pabedinskas "Lie
tuvių Fronto Bičiulių Credo", 
vedamieji — "Ruoškimės grįžti", 

| "Prieš Vasario 16-tą". 

jimams, padainavo ritmiškai la
bai įdomią "Malambo". Nežiū
r in t kaip jaunatviškai nuotaikin
gai šios ir kitos lengvojo žanro 
dainos nuskambėjo, nežiūrint 
kiek publika plojo, išgirdusi ke-
liasdeŠimtą kartą "Pūkeli mano, 
ar žinai", aš vis dar laukiau, kad 
"Žibutės" padainuotų ką nors 
panašaus kaip pirmosios dalies 
"Pastorella", ar "Los Castillos", 
ar "Skamba, skamba kankliai". 
Bet nebeišgirdau. Todėl ir atė
jau dar kartą pasiklausyti sekma
dienį. Ateičiai aš norėčiau "Ži
butėms" palinkėti — daugiau to
kių dainų kaip pirmoje dalyje. 
T a s kitas daug kas gali padai
nuoti, o šias ne visi. Dainuokite 
publikai dainas, kurias ji mažiau 
pažįsta, supranta. Tebūnie pub
likai jūsų dainų repertuaras, 
kaip jūs pačios bernužėliui — 
kuo mažiau jis žino apie jus, tuo 
jam esate įdomesnės. 

Pabaigai "Ąžuolynas" pašoko 
"Grūstą" ir "Rugučius". Pirma
sis naudojant kiekvienai porai ar 
asmeniui po du medinius grūs-
tuvėlius, perteikė publikai labai 
įdomią įvairių medinių garsų 
paletę, neužmirštant, žinoma, ir 
vėl labai išradingos komiškos 
vaidybos; gi antrasis pademons
travo grupės vadovo nepaprastai 
gerą erdvės išnaudojimą (ne 
vien tik šiame šokyje!), sutalpi
nan t į mažą Jaunimo centro 
sceną ne tik šokėjus, bet ir jy di
džiulius medin:us dalgius. Gale . 
"Ąžuolynas" pašoko "Melniką^,. 
Ta i paties grupės vadovo choreo-
grafuotas, sakyčiau, viso vakaro 
įspūdingiausias — "tour de force" 
šokis, užsibaigiąs efektingu išva' 
žiavimu. 
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\plamai paėmus,visai šiai iš
vykai ruošiantis, įdėta daug dar
bo ir meilės ? gerai parengiant 
ne tik programą, bet pasigami
nan t tiek "Žibučių", tiek "Ąžuo
lyno" kiekvienam išėjimui nau
jus bei naujai intriguojančius 
kostiumus. Kad "Ąžuolynas" ne 
visą laiką dėvėjo mums įprastus 
tautinius kostiumus, o pakeitė 
juos paįvairinimui stilizuotais, ta
čiau į etnografiją atremtais kos
tiumais, tai tik padidino viso 
spektaklio dramatinį intensyvu-

oVJ. 
mą. 

Neužsibaigiančių stovinčios 
publikos ovacijų bangose girdė
josi poros pelyčiu cypt — cypt 
protestai: "Per daug raudonos 
spalvos kostiumuose. Betrūksta 
tik!..." ar vėl "Sudarkė mūsų 
tautinius kostiumus, nukirpdami 
sijonus iki kelių"... Kalbant apie 
t rumpus sijonus, tai visa gausi 
publika grožėjosi grakščiai besi
sukančiomis, gražiai nuaugusio
mis merginų kojomis. O dėl tos 
raudonos spalvos tai aš ją įpratęs 
matyti mūsų Vyčio fone, man 
ji primena raudonus mūsų sosti
nės Vilniaus stogus, ji yra pama
tas mūsų tautinėje vėliavoje, 
an t kurios ilsisi kitos dvi spalvos, 
tik raudona valstybinė vėliava, 
su Vyčiu ir Gedimino stulpais, 
plevėsavo ir Karo muziejaus 
bokšte, Kaune. Kas man šiame 
spektaklyje, ypač premjeroje, 
trukdė, tai raudonos ir jai gimi
ningu spalvų — geltonos ir oran
žinės bei auksinės katastrofinis 
apšvietimas žaliom bei mėlynom 
šviesom. Dėl to dauguma kos
tiumų pavirto purvinai rusvais. 
Ta i lyg A. Galdiko paveikslą, ku
riame irgi vyrauja raudona oran-. 
žinė ir geltona spalvos, apsvies-. 
tum žaliom bei mėlynom švie-
som. Bet tai tik smulkmenos, ku
rių galima išvengti kituose mies
tuose. Reikia tik sveikinti Dr. L. 
Kriaučeliūną ir jo visus talkinin
kus ir padėkoti jiems už tokio ža
vingo spektaklio atsikvi stirną 8 
Pietų Amerikos. "Štai man di
džiausia padėka" — parodė jis i 
sceną, kur, neužsibaigiant pub
likos plojimams ir ovacijoms, per 

| atvykusiu mergaičių skruostus 
riedėjo džiaugsmo ašaros. 
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