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Lietuva, mitų ir poezijos žemei Milosz'o 
nobelinės kalbos žarijos. 
Lietuviškų ekslibrių pasauly. 
Prisimenant režisierių Juozą Gučių. 
Stepo Zobarsko eilėraščiai. 
Agnės Lukšytės novelė „Arturas Bušas 
ir Rudolfas". 

.-. - . . — 
Vytauto O. Virkau drobės. 
Romo Bartuškos nuotraukų paroda. 
Nauja „Muziejų ir paminklų" serija. 
Nuomonės ir pastabos: Ypatingiausio-
ji diena; Priimta nebuvau. 
Nauji leidiniai. 
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LIETUVIŠKU EKSLIBRIU PASAULYJE 
JURGIS GLIAUDĄ 

* . 
Vitolis E. Vengris, LITHUANIAN. nius. Septintasis šios leidyklos lei-

BOOKPLATES — LIETUVIŲ EKS- dinys, skirtas plačiam skaityto-
LIBRIAI. Lithuanian Library Press, Į jui, mažai žinomai lietuvių kul-

Gl|=ORlU?-

Inc. and Loyola University Press, 
Chicago, Illinois, 1980. Library of 
Congress Catalog Card Number 80-
82295. ISBN' 0-93204206-6. First prin-
ting 2,0000 copies. Printed by Mor
kūnas Press, Chicago. 

Knyga didelio, liuksusinio forma
to, kupinai iliustruota, 250 psl., kaina 
— 20 dol., gaunama ir "Drauge". 

Lietuva, mitų ir poezijos žemė 
Milosz'o nobelinės kalbos žarijos 
Nobelio premijos įteikimo pro- Į nius, tas savotiškas miestas, baro-

ga (Stockholme) surengtame i kinės ir itališkos architektūros, 
bankete rašytojas prof. Czes*aw j perkeltos į šiaurės girias ir istori-
Milosz savo trumpoje kalboje j jos įrėžtos kiekviename akmeny-
("Akiračiai", Nr. į 1981 m . ) , pa 
brėžė kad jo mintys ypač kryps-
tančios į tą kraštą, kuriame jisai 

tūros sričiai: lietuviu ekslibriams. 
Knygos pavadinimas: Lithua
nian Bookplates — Lietuvių eks
libriai. 

Knygą parengė, tekstus parašė, 
ekslibriu žinovas, kolekcionierius 
Vitolis E. Vengris. Redakcinėje 
kolegijoje buvo; Kęstutis Girnius, 
Saulius Girnius, Nijolė Gražulis, 
Algimantas Kezys, Skirma Kond-
ratas, Bany Kritzberg. Dailinin
kai patarėjai: Vincas Lukas ir 
Vytautas O. Virkau. Meno tal
ka: dailininkas Petras Aleksa. 
Rinko Aleksandras Pakalniškis, 
Jr. 

Amerikos Lietuviu bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library 
Press. Inc.) garsėja savo leidi
niais, albuminio dydžio tomais, 

j Įspūdingi, prabangus leidiniai, 
kuriu dvikalbis (anglų ir lietu-Į § a l i a rivačiu a u k o t D J U j k n y . 
v.y) tekstas įgalina juos būti pm- į , „Įfil ,IM « į p a r ėmė Ulinois 
kiais lietuvių kultūros ambasado- j ̂  C o u n d l > I n c v a l s t i j o s a g e n . 
nais plačiame pasaulyje. Knygos; ^ k a s m reikšrninga> n e s j a u 
gausiai iliustruotos. Tai paveiks-' xnM ribrendęs l a i k a s > k a d 
ly ,r nuotraukų galerijos, nes, multimllijoniniai amerikiniai 
tekstas dažnai eina kaip temos f o n d a i fc k u l t ū r ; n ė s v d k l o s a m e . 
iliustravimo palyda. Tačiau tas ^ ^ a t ū r o s „ „ „ Hetuviv 
lakoniškas tekstas išsamus, kon- j k u I t ū r i n i o r e į š k i mosi iniciatyvą, 
densuotas, informatyvus. 

Lietuvių bibliotekos leidyklos 
leidiniai neturi akademinės saus
ros. Tai talkina vaizduojamojo 
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Domicėlė Tarabildien* Ex libris 

lenkai ir rusai laikosi prie „eks- Į vės ir estetiško džiaugsmo. Tai 
librio". Prancūzai vadina „Ex I ekslibrių pasaulis, ekslibriu nau-

je, keturiasdešimties katalikišku 
bažnyčių ir daugybės sinagogų 
miestą, anais laikais žydų vadi-

yra gimęs, — Lietuvą. Tačiau tai namą šiaurės Jeruzalę"... 
buvo pasakyta daugiau prabė- j Cz. Milosz pabrėžia taipgi, kad 
gom, nes anoji kalba buvo trum- j jis esąs Europos vaikas. Bet Eu-
pa. 

Svarbesnė ir platesnė jojo kal
ba, gal net labiau paskaita, buvo 
Nobelio Fundacijos Akademijoje, 
priimant tą premiją iš Švedijos 
karaliaus ranku. Tradiciniai tai 
yra laureato žodis apie savo kūry
bos, nueitąjį kelią, josios ištakas 
ir drauge tai yra jo pažiūru visu
mos Credo. 

Paryžiuje leidžiamas lenku 
žurnalas "Kultūra" 1981 m. Nr. 
1 paskelbė šios kalbos tekstą. Tą 
savo žodį Cz, Milosz pradeda sa
kydamas, kad pirmuosius savo ei
lėraščius paskelbęs 1930 metais 
Vilniaus universiteto studentų 
laikraštyje "Alma Mater Vilnen-
sis". Pasakodamas apie savo kū
rybą, gyvenimą ir susitikimus 
su žmonėmis, Cz. Milosz šioje sa
vo kalboje pasakė net labai daug 
svariu žodžiu, liečiančių Lietuvą 
ir Lietuvos reikalus. Čia bent ke
lios tokiu vietų ištraukos: 

"Gera gimti mažame krašte, 
kur gamta artima žmogui, kur 
šimtmečiais sugyveno įvairios 
kalbos ir įvairios religijos. Turiu 
galvoje čia Lietuvą, mitu ir poe
zijos žemę. Nors manoji šeima 
jau nuo XVI amžiaus vartojo len
ku kalbą, panašiai kaip daug šei
mų Suomijoje — švedy, o Airijo
je — anglų ir užtat esu 

kaip remiami kitų tautinių mažu
mu darbai. 

libris", anglai — „Bookplate". 
1926 metais P. Galaunė nau-i 

dojo „ex - librisas". 1937 metais; 
V. Cimkauskas sakė „knygos! 
ženklas". Dabartinėje lietuvių; 
vartosenoje, atrodo, lygiomis tei-! 
šėmis skamba „ekslibris" (1974,! 
V, Kisarauskas, „Bibliotekų dar- į 
bas") ir „knygos ženklas" (1978,! 
V. Kisarauskas, tas pats žurna-j 
las). Domas Kaunas (1979,: 
„Mokslas ir gyvenimas") vadi-1 

dojimo, mylėjimo, jais grožėjimo-
si teritorija. 

Lietuvių ekslibriu istorijos ap
žvalgą su kaupu prisotina platus 
knygos skyrius, „Dabartiniai lie
tuvių ekslibriai". Čia, šalia dai
lininkų ekslibrininkų portretų ir 
biografinių keliu eilučių, demon
struojami, kaip parodos stenduo
se, jų piešti ekslibriai, be svars
tymu, be analizės. 

ropos esančios dvi. Jis kaip tik 
esąs iš tos antrosios Europos, ku
rios gyventojams teko nužengti į 
XX amžiaus tamsos gelmes". 
Pastarosios Europos pabėgėlio 
patirtis jį lydi,atsidūrus ir toli nuo 
josios. Tos kitos Europos įvykiai, 
poeto apibūdinami Holocaust'o 
vardu, yra laiko tėkmėje tokia re
alybė, kad išsilaisvinti iš jos nuo
latinio prisiminimo galėtų padėti 
tik Dovydo psalmių vertimas. 

Toliau poetas sako: "Sužavėti 
technologiniu permainų sąjūdžiu, 
žinome kad prasidėjo mūšy pla
netos apjungimas ir užtat verti
name tarptautinės bendruomenės 
sampratą. Tautu Sąjungos, o taip 
pat ir Jungtiniu Tautu įsteigimo' 
datas verta atsiminti. Tačiau jo
sios netenka savo svorio, palygi
nus su kita data, kuri tUri būti 
kasmet minima kaip gedulo diena, 
nors apie ją jaunosios kartos nie
ko negirdi. Tai yra 1939-jų mėty 
rugpjūčio 23-ji. Du diktatoriai ta
da sudarė sutartį, sutartį su slap
ta klauzule, pasidalindami savo 
tarpe kaimyninius kraštus, turin
čius savo sostines, vyriausybes ir 
parlamentus. Tai reiškė ne vien 
tik baisaus karo sukėlimą. Vėl bu-1 
vo įvestas kolonializmo dėsnis,' 
kuriuo tautos, tarytum galvijai 

.„ ,„. , 5ioje knygoje onstatomi sie na platesniu tnzodziu: „knvgos; , ... . , . , ,:, • '• i • ir i . .„ . « ' ,. - i dailininkai ekslibnnmkai alrabe-.,...,.„.»... ekshbns . Vitolis E i . , , , . , -
kas lietuviams turėtų būti garbės | apie „Ex libris", arba „knygos! Vengris, rašęs keliais " ' ' ! tvarka, gyveną laisvos kury-

objekto populiarizacijai. Tai na- Turime sutarti, kaip vadinti 
ši lietuviu kultūros faktų ir arti- knygos objektą. „Dabartinės lie-
faktų populiarizacifa. tuvių kalbos žodynas" nežino 

Nuo 1976 mėty pasirodė šeši! termino „ekslibris" ir sako „eks-
impozantiški tomai, pareikalavę J librisas". „Lietuviy enciklopedija"; 
B leidėjų milžiniškos investacijos, į be novatoriškų tendencijų kalba j j g j j j a j 

pareiga pirkti šios leidyklos leidi-1 ženklą". Vokiečiai, skandinavai, i ' į r a u e e " ir Metmenyse"' š i o j e l b o s s ą l y ^ o s e i r gyveną socialisti
ni' Z J - " i • . '. . . i nio realizmo doktrinos slogutyie: 
knygoje vadina lygiomis teisėmis. V a ] e n t i n a s A i a u s k a s Valentinas 
ir „knygos ženklu , ir „ekslibriu . . n ,. A . . . . . . . . . " . mT.. ! Antanavičius, Paulius Augius, Kaip ilgainiui nusistovės lietu- ~ , D , . . . . . . ° . v •« r- . . i . J- • o i Gerardas Bagdonavičius, Virgili-viskas šio objekto pavadinimas? . , ,. 
O kodėl jo nepavadinti „ k n y g - J u s Augustinas Burba, Saulius 
Ženkliu". j 

Tad esame įdomiame, naujo-j 

1 Chlebinskas, Alfonsas Čepaus-
! kas, Irena Daukšaitė - Katinie-
! nė. Gražina Didelytė, Mstislavas 
' Dobužinskis, Stasys Eidrigevičius, 

Paulius Galaunė, Gintaras Ge-
; sevičius. Rimtautas Vincentas 
i Gibavičius, Vytautas Ignas, Vy-
i tautas Kazimieras Jonynas, Edu

ardas Juchnevičius, Valerijonas 
; Vytautas Jucys, Vytautas Kali

nauskas, Vincas Kisarauskas, 
Saulė Kisarauskienė, Algis Kliše-
vičius, Antanas Kmieliauskas, 

• Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, 
Antanas Kučas, Algirdas Kuraus-

. kas, Paulius Lantuch, Žibuntas 
i Mikšys, Viktoras Petravičius, Jo

ana Danutė Plikionytė - Bru-
I žienė, Kęstutis Ramonas, Petras 
i Rauduvė, Petras Repšys, Edmun-
! das Stasiulis, Algimantas Švažas, 
I Rimtautas Tarabilda, Domicėlė 

Tarabildienė, Telesforas Valius, 
; Alfreda Vencįovaitė - Gintaiienė, 

Henrietė Vepštienė, Romas Vie
sulas, Mikalojus Povilas Vilutis, 
Vytautas O. Virkau, Vladislovas 
Žilius. 

Šioje šaunioje rikiuotėje figū
ruoja toli ne visi dailininkai, ku
rie piešė arba piešia ekslibrius. 
Pirmu žvilgsniu pagavus, nėra 
A. Tamošaičio, H. Ratkevičiaus, 
A Tarabildos, M. Vaicekauskai
tės, J. Sodaičio, J. Kuzmickin. A. 
Varno, V. Vizgirdos, J. Burbos, 
K. Šimonio, V. Vaičaičio ir kity. 
Ir mano ekslibris yra nupieštas 
dailininkės Jadvygės Paukštienės. 

Tenka nuspėti, kad knygos au
torius paėmė, jo nuomone, bū
dinguosius, atstovaujančius pe
riodams ar piešinio būdams. Ar
ba, kas suprantama, paėmė jam 
prieinamu būdu pasiekiamus 
ekslibrininkus. Kaip matyti iš 
dailininkų gausos, ekslibrio pie
šimo malonė daugel; meno žmo
nių patraukė, net pavergė. 

lenku o P e r k a m o s ' parduodamos, padaro-
ne lietuviu portas, vis dėlto Lie- j m o s v i s i § k a i Priklausomos nuo tų 

/aizdai ir galbūt Lietuvos I t a u t ^ "vininko valios. Ju geogra-tu vos vaizdai ir 
dvasios manęs niekados neaplei 
do. Gera yra nuo vaikystės girdė
ti lotynų liturgijos žodžius, vers
ti mokykloje Ovidijų, mokytis ka
talikiškos dogmatikos ir apolo
getikos. Tikra palaima yra tam, 
kas iš likimo yra gavęs tokį mo-! " 
kykliniy ir universitetiniu studi- j 
jų miestą, kokiu man buvo Vii-! 

finės sienos, jų teisė būti sava
rankiškomis, jy pasai nustojo eg
zistuoti. Ir galima tik stebėtis, jei 
dar ir šiandieną kalbama pašna
bždomis Į pridedant pirštą prie 
lūpų, apie tuos veiksmus, dikta
torių padarytus prieš keturiasde
šimtį mėty. O juk neišpažinti ir 

(Nukelta į 2 psl.) 

viskame, įnoringame 
pasaulyje... 

ekslibrio 

Ekslibris, arba knygos ženklas, 
arba, jeigu sutinkate, ir knyg-
ženklis, yra knygos savininko, 
urbi et orbi deklaracija: ši kny
ga mano! 

Panašiai deklaruoja parašas 
prie kapo, kam įpriklauso kapas, 
kas palaidotas. Vienodai skelbia 
verslo iškaba. Kai kuriose šalyse 
namų savininkai kabina savo 
vardus ant valdomo turto, kad 
praeivis žinoty. Tai informatyvi 
skelbimo funkcija. Tuo pat prin
cipu ekslibris nurodo knygos, 
kaip turto, santykį su jos savi
ninku. Nenuostabu, kad senovė
je, kada knyga buvo vertinama 
aukso svoriu, buvo tam tikras 
pasididžiavimo momentas šalia 
pilių ir žemių turėjimo turėti ir 
knygą. Prie lentynų prirakintose 
knygose žėrėjo įklijos, įrašai, kur 
su knygos savininko vardu 
skambėjo ir jo titulais. 

Glaustoje ekslibrio istorijoje ir 
ekslibrio funkcijy evoliucijos ap
žvalgoje Vitolis E. Vengris nuro
do ekslibrio naudojimo plėtros į 
momentus. Bet teksto liūto dalis 

paskirta lietuvių ekslibriam1;. | 
Tenka pasakyti, kad autorius 
daugelį skaitytojų įves į tą terra \ 
incogntta (nežinomą žemę), kur Į 
šiaip skaitytojui bus daug naujo-1 Viktoras Petravičius 

Kaip kiekviena iškaba, ekslib-
I ris yra funkcijos priemonė, ku-
1 rią galima vykdyti asketiškai 
į kukliai, o galima ir aprengti įno-
! ringais, stilingais, skoningais, be-
į skoniais, net ekstravagantiškais 
1 rūbais. Šiuos ekslibrio rūbus be-
įpuoselėjant, neretai prieinama 

j iki tam tikros arogancijos, kada 
pakartojama senyjų tituluotyių 

i ponų tradicija: knygos viršelyje 
! dominuoja ne knygos autoriaus 
j vardas, bet jos dabartinio savi

ninko vardas. Antraip pažvelgus, 
gal ta puošni arogancija išsiteisi-

I na meile knygai, džiaugsmu tą 
knygą turėti. Tai fejerverku iški-

i les ir sprogęs pasididžiavimas. 
; Lakios fantazijos ir užsakymo 
| paslaugumo paveikti, ekslibri-
] ninkai dailininkai neretai per

žengia ekslibrio funkcinės logi-
| kos ribas, kiša alegorijų, simbo-
; likos, antikos skulptūrų, senųjų 

(Nukelta į 2 psl.) 

Ekslibriai 
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Lietuviškų ekslibrių pasaulyje 
(Atkelta iš 1 peL) 
meisterių imitacijų ir tomis vaiz
dinėmis metaforomis stebina net 
ir knygos autorių — va! jo kūri
nys pateko į tokią ^prakilnią glo
bą. Tiktai kolekcijoje, be santv-, . ,. - . t , 
,7 , i i-il • I centruoja Nemesi ties taktine ~.s-
kio su knyga, exs1ior:s esąs gra- i ,., . . , . . , .̂, - i 
r- . . •Z— i 7 " « libnų rimamo problematika, ties i 
rines miniatiūros eksponatas. 1 o-I ,_7_ j . , , , „ ,_ , 77Z-Z Z— ! 
lygiai senos knygos didžiavosi sa
vo arabeskinėmis. užsklandomis 
ir pradiniu didžiųjų raidžių orna
mentika. 

Tomis temomis, kurios tokios 
jautrios knygženklio pasaulį ap- j 
žvelgiant, yra užuominų ir bib- \ 
liografinėje medžiagoje, kurią 
pateikia šis tomas. Bet dažniau
siai ekslibrių nagrinėtojai k m-

1 paskirų dailininkų darbais. Bega
liniai įvairi ekslibrių atlikimo 
technika, dažnai pareinanti nuo i 
piešinio savybių, prabyla savo i 

i profesinėmis gudrybėmis nuo 
sultingojo oforto iki foto ir roto-
graviūros, iki kolotipo, ofseto, iš
radingosios mišriosios technikos... 

Vitolis E. Vengris, gimęs Kė
dainiuose 1943 metais, viroiogas, 
ekslibrių ekspertas, kolekcio- j 
nierius, šios taikomosios grafikos [ ^ 
meno eruditas, jau surengęs ke 
lėtą savo kolekcijos parodų. Su 
šiuo įspūdinguoju tomu jis dar 
kartą įrodo, kad ekslibrių pasau
lis tapo didele grafikos meno | 
padala, ir asmeniškas ekslibrio 

Mi/oszb kalbos žarijos MŪZEIAI m PMiimaM 
Lietuvos Paminklų apsaugos 

ir kraštotyros draugija, pavaldi 
Kultūros ministerijai, nuo 1979 
mėty išleido tris straipsniu rin
kinius "Muziejų ir parninklu" 
antrašte. Tai yra nedideli, po • k u r k v e i k d a m i lėtai> ^ t o n 
maždaug 100 puslapių iliustruo- , d r a u g y s t ė s k u r i a neapykantą 
ti sąsiuviniai, redaguojami tryh- t a u t u t a p p e D u diktatoriai, žmo-

K 
[Atkelta ii 1 cd.) 

nepasmerkti vieši nusižengimai 
prieš žmogaus teises yra nuodai, 

Kaip ir kiekviena meno šaka, 
ekslibris taipgi turėjo savo auk
so amžius ir graudžius nuosmu
kius. Yra gausybė stilių variantų, 
temų ir siužetų atrankos. Tuos 
mažyčius taikomojo meno kūri
nėlius piešė ir garsiausi dailinin
kai, tarytum suvesdami savo pla
čiausius kūrybinius planus į del
no dydžio plotą. Iš šioje knygo
je patalpintų knygženldių mato
me, kad lietuviai ekslibrininkai 
ne visados yra saviti ir individu
aliai nepakartojami. \ ne per il
gą lietuvių ekslibrių periodą įsi- I turėjimo (naudos) momentas 
talpino daug stilių, piešinio ma- j nyksta. Juo svaresnis yra Vitolio į 
nierų, nuotaikų. Atrandame j E- Vingrio nuopelnas lietuvių į 
daug pasaulinių jų savybių, i kultūros istorijai, sudarius šioje i žiūrovams ir žinovams belieka 
Tai dieviškųjų žmogaus kūno for- į knygoje permanentinės ekslibrių j susigaudyti temos platybėse, 
mų subjaurojimas Picasso meto- j parodos aruodus, tautinio meno: laikmečio įtakose į lietuvių eks-
du, gotiškai germaniškojo Duere- į atskleidimo dingstimi šiame mū- j Hbrininkus. Vitolis E. Vengris 
rio realizmo esencija, trapus Ma- j sų grafikos bare. Šitokio veikalo pakėlė uždangą, parodė lietuvių 
net ažūras, slystantis Toulouse - ! taip pilnai ir taip objektyviai da- j ekslibrių pasaulį, kuris šiaip kas-
Lautrec'o ovalas... Alfabetine j bar negalima išleisti tėvynėje. j dienybėje nepastebimas, šalia 
tvarka išrikiuoti dailininkai ne- į Autorius pateikė faktus, o jau f dailės parodų pamirštamas, 
duoda progos suvokti kūrybinio 
jų pareinamumo, savybių gimi
nystės, sunku įžvelgti į jų eks
librių siužetinę ir idėjinę evoliu
ciją. 

Stebina ir tai, kad dailininkai 
priartina ekslibrį prie karikatūros 
(psl. 198, 236), supranta ekslib- j 
rį kaip plakatą. Dažnai moters j Mūsų tauta,kaip ir kitos pašau-1 driekėsi iki septynių valandų, 
torso ekspozicija, tarsi klasiško- j \\0 tautos, pagrįstai didžiuojasi i — Tada ir laiko prieš akis 
šios antikos pomėgis, vargina lyg | savito charakterio geraisiais bruo- j buvo marių marios. Šiandien, ap- j Jono Kazimiero, Didžiojo Lietuvos 

kos specialistų redakcinės komi
sijos, kurios pirmininku pasirašo 
architektas Jonas Glemža. Jis yra 
Muziejų ir kultūros paminklų ap
saugos valdybos viršininkas. Re
dakcinėje kolegijoje matome ži
nomų menotyrininkų, architektų, 
archeologų pavardes. Leidinių 
metrikoje įskaitomi dar du lei
dėjai: LTSR Mokslų Akademijos 

nių žudikai, seniai yra mirę. Kas 
žino vienok, gal jie pasiekė lai
mėjimus, kur kas patvaresnius 
negu jųjų kariuomenių laimėji- fc i š a l m k o 
mai ar pralaimėjimai. Priešingai | £ -_._._ - J i w ^ c 2 — S L 

ryžiaus atsiskyrėlio ir vizionie-
riaus, kuris įkvėpė jam gilesnį Se
nojo ir Naujojo Testamento re
ligijos supratimą. 

Švedų Akademijos sekretorius 
Lars Gyllensten, pristatydamas 
Cz. Milosz'ą Švedijos karaliui ir 
susirinkusiems į Nobelio premi
jos įteikimo iškilmes, pradėjo 
šiais žodžiais: "Czeslaw Mitosz 

Atlanto Chartos žodžiams, dės
nis, kad kraštai yra prekybos ar 
net kortų arba kauliukų lošimų 
objektu, tapo patvirtintas Euro
pos padalinimu į dvi sferas. Nuo-

Istorijos institutas ir leidykla l a t i n i s ^ d y i e j u d i k t a t o r i Ų l i k i 
Mokslas . Vieni straipsniai yra 

moksliniai, su dokumentacija, ki
ti gana populiarūs informaciniai. 
Maži tiražai apriboja šių litua
nistinių leidinių paplitimą visuo
menėje Pirmasis 1979 metų są-
siuvinys išspausdintas vos 1000 
egz., antrasis 1980 metų taip pat 
tik 1000 egz., o trečiasis irgi 1980 
metų jau 2000 egzempliorių. 

Pirmame sąsiuvinyje duotas 
redakcijos (be autoriaus) įvadi 

je, kurioje buvo gyvos tautinės 
tradicijos, turėjusios turtingą ir 
sudėtingą istorinį palikimą. Su-
pramoninimo ten dar beveik ne
buvo, ir žmonės gyveno glaudžio* 
je bendruomenėje, veik prigimti
nėj aplinkoj. To krašto ir daugu
mos tų žmonių jau nėra. Nacis-mo priminimas yra nebuvimas 

trijų Baltijos valstybių Jungtinių • . . . , , 
Tautų eilėse. Prieš karą tos vals-! ̂ s teroras, genocidas^ karasV* 
tybės priklausė Tautų Sąjungai, 
tačiau slaptų klauzulių prie 1939 
metu sutarties dėka jos išnyko iš 
Europos žemėlapio"... Tos tikro
vės poetas negalįs nematyti. Ka
tastrofose išlikę gyvi, mirusiųjų 
ir žuvusiųjų yra įpareigoti kalbėti 
apie skriaudas ir nuoskaudas. 

Laureatas Czeslow Milosz No 

persekiojimai ten padarė baisiau
sius nuostolius"... 

Trumpai suglaudus, Cz. Milo-
sz'ui Nobelio premijos įteikimas 
buvo ne vien tik jojo, lenkų kal
ba rašančio poeto, pagerbimas, 
bet ir drauge Lietuvos valstybes 
tragiško likimo bei lietuvių se
nos kultūros pristatymas. Prista-

Nuomones ir pastabos 

Ypatingiausioji diena 

nis straipsnis "Mūsų uždaviniai j W b " į v i j o s įteildmo kalboj ne-! tymas tos Lietuvos, kuri laureą-
•r j>i iltim t r . Imt wacįįąmml^mmm k a d j i s k b a i d a u g i§_ j t u i yra mitų ir poezijos žemė. 

I 

vis neatvėsęs noras pratęsti me
no mokyklos piešimo pamokas 
„iš natūros". Džiugina piešinyje 
rastas savitumas, ryšys su ekslib
rio logika, pastangos perkelti lie
tuvių ekslibrį ant lietuvių tauto
dailės bėgių. 

sake: 
— Trys valandos be pertrau

kos —tai niekis. Būdavo Bostone 
prieš daugelį metę minėjimai 

Dažniausiai neįmanoma iš 
ekslibrio atspėti knygos savinin
ko idėjinės gyvenžiūriškos pri
gimties, nei jo amžiaus, profesi
jos, lyties. Daug knygženklių, ku
riuose nenurodomas knygos sa
vininko vardas, pasitenkinama 
inicialais, arba ekslibris iš viso 
anoniminis, bevardis. Tai iš es
mės nuneigia ekslibrio funkcijos 
orasmę. Vienas žaidžia origina
lumu, imdamasis už viduramži
nio konkvistadoro šarvų, kitas — į 
va! — ekslibryje vaizduoja stili
zuotą katiną, nuleidžiamą para
šiutu, kuris pririštas prie katino 
galvos. Atspėk, sveikas, kokios 
struktūros žmogus gali turėti 
knygą, tokiu ekslibriu pažymė
tą? Yra ekslibrių, rodančių siur
realistinio monstriškumo scenas; 
(psl. 106, 107;* Tai ekslibrio pa-J 
skirties nuneigimas ir mėgavi
masis miniatiūrine graviūra už 
ekslibrio uždavinio ribų. I 

Juk ekslibrio faktūra turi savo 
specifiką, logiką, prasmę. Platūs \ 
atributai visados bus už ekslib-' 
rio prasmės ribų. Tokiu būdu tas ! . . . . „ 

. . . , . , . , . . , ! Algirdas Kurauskas 
mimpiesinys tampa dailininko | 
kūrybinių ieškojimų batalija ma
žame plote. Tenka saikingai lai
kytis ekslibrio meno konservaty
vumo. Geriau jau bus, kada ale
gorija, didaktika prasikiš iš pie
šinio. Tada liks išlaikyta knyg
ženklio prasmės logika. 

Kitas įdomus ir jautrus mo
mentas slypi ekslibrio santykyje 
su knygos autoriumi. Pvz. gru
bus, brutalus piešinys (psl. 94, 
131, 163) ar tiks be konflikto su į 
subtilios knygos autoriumi dekla-1 
ruoti savininką? Negalima tokį 
ekslibrį apgyvendinti ant, šaky-1 
sim, Pulgio Andriušio „Anoj pu- > 
sėj ežero". Ir i?ice versa. Negali-1 
ma priskirti ekslibriui plakato j 
pareigų. Tačiau tobulai funkcio- į 
nalus ekslibris nejučiomis per- \ 
rimsta i oficialios sausros štampą. Antam* K-J6U 

žais. Neminėsime jų, nes girtis j sipratus su amerikietiškų tempu, j kunigaikščio ekslibris, vario raiži-
netinka. Cia pravartu tik iškelti: minutės labai pabrango. j «ys, 1670-1672 m. 
lietuvišką kantrybę. Anot patar- j — Bet savo svarbiausiai šven- Į 
lės, kantrybe dangų pelnome. ' tei juk galima skirti bent vieną \ maršo taktai pakėlė ūpą. 

Neseniai pareigingai dalyva- popietę per metus. Scenoje subangavo tautiniai 
vau Vasario 16-tosios minėjime. I Teisingai —mūsų nepriklauso- { šokiai. Salė atkuto. Gracingai, 
Saulėtą sekmadienį nuo pusės j mybės gimtadienis vertas ypa- mikliai sukosi poros, rateliai, vi-
pirmos iki pusės ketvirtos išsė-1 tingo dėmesio. Jį švenčiant no- šokios f!" cs. Akį vėrė įvairia-

, ! dėjau archaiškoje High School j risi būti kartu su savais. Taip' spalviai ^ai. Keturi šokiai, su
šalėję viename Amerikos mieste.' pat norisi, kad paminėjimas bū- j pinti pr i choreografija. 
Suprantama viskas prailgo. I tų kuo gražiausias. Tam rengė- i -r . , . j , «, 
***m m•"••- . " ^ " « . . i «. • J i - Taip pagalvojau — duokite 
Ėmiau šiek tiek nerimauti. Sa-; jai daug ruošiasi, daug pluša,• j a u n i m u i v a l i ą £ tQS š v e n t ė s n e 
lia susikaupęs romus bičiulis pa-! bet Kasmet norom nenorom Pf"! liūdesiu, bet džiaugsmu suspindės. 

ankstyvesnių panašių; T a . b u g i 5 c i a u s i a s , l a i d a s a t e i . 
pliusus ir minusus. Ir 

Lietuvos kultūrinio palikimo iš
saugojimo aktualijos. Nieko ne
rašoma apie šios leidinių serijos į 
planus. Nepaminėtas ryšys su to> 
paties vardo "Muziejų ir pamink
lų" penkiais didesniais sąsiuvi
niais, išleistais 1966 — 1970 me
tais. Anos serijos leidėjas buvo 
Lietuvos TSR Dailės muziejus ir 
redakcinę kolegiją sudarė daug 
tų pačių asmenų, kaip ir naujo
sios serijos. Pobūdis ir turinys 
taip pat panašūs. 

Naujosios "M. ir p." serijos pir
majame sąsiuvinyje yra 15-ka 
straipsnių, du bibliografijos rin
kiniai ir trumpos santraukos rusu, 
kalba. Svarbesnieji straipsniai 
yra šie: I. Butkevičiaus ir S. 
Pinkaus apie šiaudiniSdo kfirrrą 
Utenos rajone; E. MWulio*irp1e 
Zervynių kaimų Dzūkijoje, S.: 
Bernotienės apie žemaičių skaras. Į 
ir kituose straipsniuose randama' 
vertingų informacijų, bet ne* f 
trūksta propagandinės — pollti 
nės medžiagos apie vadinamas j 
revoliucines relikvijas. 

mokęs iš Oskaro Milašiaus, Pa-! /. Damauskas 

renginių 
šiemet minėjimo formatas bei 
turinys beverk nesiskyrė nuo bu
vusių. 

Kalbėtojai — tiek šalutiniai, 
tiek pagrindinis — dėstė tas pa
čias mintis apie mums padary
tas ir daromas skriaudas. Jų ora
cijose dažnu atvejų žodinio pa
mušalo buvo daugiau negu au
deklo. 

Kaip visuomet, rampoje buvo 
tvarkomasi net tada, kai klausy
tojai, pusvalandį vėluojant, lauk
te laukė pradžios. Gi per patį 

ciai. 

Atleiskite, jei atvirai šnektelė
siu apie vadinamą aukų rinki
mą. Jis yra būtinas tokio pobū
džio minėjimuose. Džiugu, kai 
žmonės yra dosnūs ir pinigai su
renkami rekordiniu kiekiu. Ta
čiau, ar tinka pinigus vadinti 
aukomis. Jei kas duoda tiek h* 
tiek dolerių mūsų veiklioms orga
nizacijoms, tai paprasčiausiai 
duoda, o ne aukoja. Pinigas yra 
finansinis įnašas, mokestis, para-

į ma, dovana, ar kaip^ nors pana 

Algimanto Kezio 
nuotraukų paroda 

pių). B straipsnių minėtini: S. 
Daunio apie namų interjerus 

buities muziejuje; B. Si-
frr1tfciiį*— papildymai 

kultūros paminklų sąraše; & 
PaSausko —«". Lazdininkų sen
kapio apskritieji kabučiai; B, Ce-

Rinktinė ir apžvalginė Algi
manto Kezio, S. J., nuotraukų pa
roda kovo mėn. 11 d. atidaroma 
Chicago Status Gailery patalpo
se, 325 N. Wells St , Chicagos 
miesto centre, galerijomis gausia
me rajone. Paroda pavadinta "Ar
tistą Choice". Tai rinktinių Algi
manto Kezio meniškųjų nuotrau
kų paroda. įdomu dar ir tai, kad 

| nuotraukos b%s rodomos alSTspe
cialiai galerijos patentu paruoš
tos drobės. Paroda galerijoje bus 

j visą kova mėnesį. 

Antrajame sąsiuvinyje paskelb-1 W J P » - « ? " P ^ f M * J**™** 
tas L?S* istorijos ir K o s p*- S ^ ^ K a & J ^ " 
mmklų apsaugos ir naudoUmoH^«cenzijos bei biografijos. 
įstatymas (1977 metų, 19 pusla-; Trečiajame sąsiuvinyje randą-

' me puikų A Matušakaitės il
gesnį darbą apie Stelmužės baž-
tėlėje įrengto liaudies drožybos bario nebuvom pakviestos. 

Tokie dalykai ir po daugelio 
metų nepamirštami. \ jokias toli
mesnes polemikas nesileisiu. 

senkapius. A fndriulaitis apie 
literatūros ir meno archyvo fon
dų dokumentus. S. Pinkus nagri
nėja sieninės tapybos restauravi
mus Pažaislyje, Vilniaus Sv. Jo-

j no bažnyčioje ir kitur. E viso yra 
12 straipsnių ir du priedai. 

Atrodo, kad naujieji "Muzie* 
jai ir paminklai" imasi tęsti dar
bą, nutrauktą 1970 metais. At-

muziejaus turtus ir analogijas su, sižvelgiant į nenormalias saly-
panašiais objektais kituose kraš
tuose. V. Statkevičitts ir S. Pat-

1981. Iii. 2. V. Sruopenė' kauskas rašo apie pilkapius ir 

gas, reikia džiaugtis pozityviąja' 
h* moksline naujųjų leidinių da* 
limi Jurgis Gimbutai 

Į minėjimą, kaip pernai ar užper- j šiai. Tik ne auka. Tautos^ labui 
I nai? rengėjai grūmėsi tai su kren- {galima paaukoti sveikatą, įtemp

iančia pulto lempute, tai su ne- J tą darbą, veiklą, gyvybę. Pinigus 

Ex libris 

EX 
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galuojančiu mikrofonu. 
Vėliavos į sceną buvo įneša

mos su tokia gailia rimtimi, jog 
tiesiog norėjosi raudoti. Kad bent 
viena šypsnio liepsnelė suplazdė
tų vėliavnešių veiduose. 

Meninė dalis kaupė tiek peno, 
kad jo būtų užtekę ir rugsėjinei 
tautos šventei. Gausus, gražiais 
tautiniais drabužiais aprengtas 
jaunimo choras dainavo tylėda
mas. Keistas įspūdis — tiek spin
dinčių jaunų veidų, bet girdisi vos 
keli balsai. 

Pasirodė smuikininkas, paskui 
pianistė. Abu paeiliui atliko nos
talgiškus kūrinius. Tada žavin
go balso lyrinis sopranas iš eilės 
padainavo „Kur bakūžė samano
ta", „Rekviurnas draugams" ir 
„Tykiai tykiai Nemunėlis teka". 
Tuo liūdesys buvo padaugintas 
rš trijų. 

Išėjęs vyrų kvartetas suskato 

mes paprasčiausiai dovanojame. 
Pr. V. 

Priimta nebuvau 
S. m. vasario men. 19 d. laik

raštyje "Laisvoji Lietuva", nr. 4, 
buvo atspausdintas S. Kviečio 
laiškas redakcijai. S. Kvietys, pa
žymėdamas, kad buvęs pirmojo 
generalinio tarėjo generolo P. 
Kubiliūno adjutantu, paneigia 
mano žodžius "Draugo" kultū
riniam priede sausio 10 d.), kad 
atvykusi Lietuvos fkaitų reikalu, 
tarėjo nebuvau priimta. 

Buvau atėjusi generalinio ta
rėjo įstaigon (veikė 1941 —44 m. 
prie vokiečių okupacinės valdžios) 
ne viena, bet su antra suimtųjų 
šeimų delegate ponia Starkiene. 
Jokio pasikalbėjimo, apie kurį ra-

išo P. S. Kvietys, nebuvo. Pakar-

Arturas Bušas ir Rudolfas 
AGNĖ LUKŠYTĖ 

r . -U 

į I 
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(Tęsinys iŠ praėjusio šeštadienio) Paėmiau baterinę lemputę ir abi išėjom į kie~>i 

. . . , mą Rainio ieškoti. Vargais negalais radom 
Gegužės mėnesio pradžioje oras gerokai - - . . . • • - - ,,„ u _ j . __ *, 

susirūpinom atšalo. Mes 

draikyti salėje pakibusius grau-1 
dūlio klodus. Jų dainoh daugsyk į totma: ir kategoriškai tvirtinu, 
girdėtos, bet stamantri, ryžtinga j kad nei adjutanto, nei tarėjo pri-

Ex B>ris i Uikysena, žvaliai akcentuojami i imta nebuvau. Toliau prieškam-

. p tolimiausiam kiemo kampe palindusi po di-
Katniu. fo jo jjj^jįg a z a i į j o s krūmu. Atsinešėm į mano 

pamėgtuoju krūmokšniu pndėjom vaSkuo- b u t ą B j t o a i š R i a i g i r g Q Tg JQ a k į ų U k o ^ 
tų, kartoninių dėžių. \ jas pnklojom vii- d u i g t r f 2 i b r u k g n i a i p r o k u r i ų p l y š i u g ž v i l . . 
nonių patiesalų. Tikėjomės, kad tris mene- g ė j o t a r g i m i g l a a p t r a u k t i a k i ų v y z d ž i a i J i 8 i - i 
sius trunkančią Sydnėjaus žiemą Rainis a l g a v Q tenkiai J o n e 8 i e n ė p r i d ė j o p i r g t ą p r i e . : 
šiam taip pergyvens. j o n o s ies . 

Vieną vakarą grįžus iš darbo, radau ko- _ Q s e r g a 2 i ū r ė k i t k o k i a ^ ^ . 
ridonuje ant laiptų sėdinčią Jonesienę. J i ty- te j Q n Q g i g 
hai pasakė turinti kažką svarbaus pranešti Ahį p a s i t a r ė m k a d Rad^ r e i k i a g e l b ė t i < 
ir, parodžiusi pirštu žemyn i Bušo duris, J o n e s i e n ė tučtuojau atsisėdo prie telefono to* 
liūdnai pakratė galvą. Maniau, kad Bušui y ^ ^ i e § k o j o veterinaro, kurio priėmimo-
kas nors atsitiko. Mano kambaryje ji ėmė b u v e i n ė b Q t ų m a g ų p r i e m i e s t y j e Aft> r a d u g i 
pasakoti: kartoninę dėžę, įklojau į ją seną, vilnonę 

- Jus žinot, ką aš mačiau * i * ą ? A r £ Marelę ir paguldžiau Rainį. Jonesienė šūk 
ras, išplovęs savo baltinius ir uos, padžio- tel n u s tebusi: 
ves laistė cementą * * * * * & * * £ - įsivaizduokite sau, veterinaras į s i ta i^ vandens žarna^Pasimaišė Rainių ir Artu- g ę g ^ ^ g a t y ė j e M u m g ^ ^ 
ras piktai rėkdamas, apšvirkštė j , van- C a n dos gatvės užsisukimo ir bematant atsi-
deniu. O, kad jus būtumėt mačiusi - nuo d u r 8 i m v e t er inaro laukiamajame. Kad tik jis 
Rainio vanduo tiesiog varvėjo! Vargšelis, § į y a k 
nuėjo į krūmokšnius ir pasislėpė. Kai Artu- J ^ ^ ^ A „„„U 
ras grįžo į savo butą, aš Reinio visur ieš 
kojau, bet neradau. 

. n , 

Susirūpinau. Mudvi abi nutarėm, jog ka
tės nekenčia vandens todėl, kad joms su-

Jonesienė paskambino ir iš jos pokalbio 
supratau, kad mes Rainį galim tučtuojau at
nešti. Rainį pridengėm senu nertiniu ir nu* -
nešėm pas veterinarą, kuris, pamatavęs'^ 
temperatūrą, pareiškė, kad Rainis serga 

šlapti nesveika. Rainis gali susirgti, nes die- P-aucių uždegimu. Su mediciniška adata 
ną pūtė saitas vėjas, o vakaras žvarbus. » l e i d o Rainiui į sprandą vaistų. Man padavė 
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Prisimenant režisierių Juozą Gudų 
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Ateis kiti laikai, bet mūsų saulė švies; 
Kita širdis kentės, bet meilė ta pati. 
Ir naujas genijus naujom dainom žavės, 
Ir mano šypsena bus sapnas praeity. 
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zšGyvenimo ra t a s sukasi, 
jyykius nešdamas užmarštin. 
Bet yra įvykių, kurie yra nepa
mirštami, kurie vis prisimena
nti vienu ar kitu atveju. Taip ir 
sju žmonėm. Vieni praeina, į 
sčtve n e a t k r e i p d a m i jokio 
dėmesio, o kitų net užmiršti 
begalima. Praeina jie, kaip 
audra, kaip viesulas, sujudin
dami visą aplinką, kurioje 
gyveno. Jų asmuo šviečia, kaip 
tas žiburėlis tamsioje naktyje, 
ir jie nepamirštami, nei savųjų 
artimų tarpe, nei tų, su kuriais 
bendravo, visą gyvenimą žen
gė kartu. 

Vienu tokiu šviesiu asmeniu 
DUVO Valstybinio radiofono 
režisierius — aktorius Juozas 
Gučius, prieš trejus metus 
apleidęs šį pasaulį Adelaidėje, 
Australijoj. 

Paskutine šakoto ir įdomaus 
gyvenimo uždanga 1978 metų 
vasario 22 d. n'usileido am
žiams. O kūną priglaudė jo 75-
jų^ tt^etų sukaktuvių dienoje 
Ce*hfennial Parko kapinės, 
palydint nepaprastai dideliam 
aaelaidiškių būriui. 
-£C 

Ir tuos dienų rūkuos mes skambinam varpais, 
Mes uždegam žvakes ir užpučiame vėl, — 
O žemė sotinas žaidimais ir kapais, 
Ir laikas bėga eiulpdams amžius pamažėl. 

Faus t a s Kirša 

Pagerb ian t šio didžio me
nininko atmintį , t enka pra
skleisti, no r s suglausta i , nuei
tą jo gyvenimo kelią. 

Gimęs gražioje Aukštaitijo
je, netoliese nuo Zarasų, Žirna-
juose, 1903 m. vasa r io 25 d., 
Juozukas buvo vyriausias 
Juozo ir Emilijos Gučių sūnus, 
kurie vėliau susi laukė dar ir 
kito sūnaus Vinco ir dukros 
Emilijos. 

Baigęs Zarasų progimnazi
ją, išvyko J u o z u k a s Kaunan ir, 
gavęs darbą F inansų minis
terijoj, mokslą tęsė toliau — 
v a k a r a i s — S u a u g u s i ų j ų 
gimnazijoj, kurią ir baigė. 

Domėjosi vaidinimais nuo 
mažens, nes t ėvas visuomet 
veždavo visą še imyną į mies
telyje a r apylinkėje vyks
tančius „ tea t rus" . 

Nepriklausomo gyvenimo 
pradžioje Kaune vyko meninio 
— teatr inio — kultūrinio 
gyvenimo formavimasis . Atsi
rado, Vilkolakis, Tautos teat
ras* Meno kūrėjų d-jos globo
j a m a Dramos vaidyWa,bei#ab 
metu populiarūs gastrolįęcį | j iš 

Rygos ir Maskvos koncertai, 
vaidinimai. Tai, žinoma, darė 
įtakos Juozui Gučiui, mėgu
siam scenos meną. Ir, štai, 
kartą net teko pavaidinti su 
profesionalais aktoriais, kai 
1923 m. gastroliavo Maskvos 
Koršo teatras , A. Krečetevo 
pas ta ty tame spektaklyje. Ir čia 
buvo tas didysis Juozo Gu-
čiaus posūkis teatro link. 

Nuo 1923 m. pradėjo teatri
nes studijas A. Sutkaus vaidy
bos kursuose ir tuo pačiu daly-
v a v o T a u t o s t e a t r o i r 
Vilkolakio pastatymuose. 

1929 m. baigia I-ją Valsty
binės dramos studijos laidą. 
B a i g i a m a j a m e s t u d i j o s 
spektaklyje Molier'o kome
dijoj „Tar t iu fas" v a i d i n o 
Kleantą ir savo vaidyba buvo 
pa ts „molieriškiausias". 

Tik po studijų nenuėjo dirbti 
teat ran, o iš Finansų minis
t e r i j o s 1930 ra. perė jo j 
Valstybinį radiofoną Kaune, 
kaip sekretorius — administ
ratorius, direktoriaus pava
duotojas ir radijo vaidinimų 
režisierius. O nuo 1936 m. iki 
pasi t raukimo iš Lietuvos buvo 
jau vyriausiu Valstybinio 
rediofono režisierium. 

Dabar atsiskleidė Juozo 
Gut iaus , kaip menininko, 
plačiąja prasme, talentas. J i s 
ne tik režisavo radijo vaidi
n imus, bet ir rašė juos, kompa-
navo , pritaikydamas radijo 
klausytojams. Dėl vietos, sto-

(Nukelta į 4 psl.) 

SVAJONĖS 
Tavo lūpos pabučiavimui sutvertos. 
Tavo akys žvelgia į erdves. 
Nors žinau, kad aš nesu to vertas, 
Bet vis tiek nesitraukiu nuo tavęs. 
Jei būčiau Renoir, tave tapyčiau nuogą, 
Tavim žavėtųsi Manėt. 
Tavo burnytėn įdėčiau išsirpusią uogą, 
Kuždėdamas: „mylėk mane". 
Norėčiau bristi su tavim per Nidos smėlį, 
Klausydamas marių dainos, 
Ir nereikėtų Manėt nei Renoir'o gražumėlių 
Mano laimei pakaktų tavęs vienos. 

Oi norėčiau vėl būti jaunas ir tvirtas 
Ir sugrįžt iš vakaruškų subatos vakarais, 
Ir išbučiuoti Tave ant žalio šieno stirtos 
Ir pakvėpuoti kylančio rūko garais. 
Ir pasakyt, ko lig šiol nebuvau pasakęs: 
Mergyt, man pekliškai patinka Tavo akys.' 

PO EGLĖS BALDAKIMU 
Po eglės baldakimu sustoję, 
Mes nebijosim nei vėjo, nei lietaus. 
Tu būsi miško glūdumoje, 
Tarsi lašelis nukritęs iš dangaus. 
Čia mūsų niekas negirdės 
Ir niekas nematys, 
Kai Tavo širdis ieškos širdies 
Ir prie peties glausis petys. 
Po eglės baldakimu taip kvepia 
Sakais ir mėlynėm ir gailiais. 
To viso gardumo mintis neaprėpia 
Ir neaprašo jokios eilės. 
Tai kas, kad perkūnija riaumoja, 
Kad vėjas viršūnėse siautos. 
Tu esi ir liksi mano mylimoji, 
Nors ir visos mūsų svajonės sugriautos. 
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Rašytojas Stepas Zobarskas skaito savo kūrybą 70 metų jubiliejaus proga 
Kultūros židiny, New Yorke. Nuotr. V. Maželio 

lfS» m. trumpai prieš Velykas ir Didįjį penktadienį Lietuvos Valstybiniame radiofone buvo vaidinta Juozo Gu-
čiaus parašytas ir režisuotas radijo vaidinimas "Golgota". Nuotraukoje vaidinusieji Valstybinio dramos teatro akto
riai: (it kaires j dešine): Petras Kubertavičius, Antanas Mackevičius, Jadvyga OSkinaite-Sutkuviene, Juozas Sipa
ris* Kazys JurSys, autorius ir režisierius Juozas Gučius, Stasys Petraitis, muzikines dalies vadovas Balys Dvario
nas ir Algirdas Jaksevičius. II-je eilėje stovi: Juozas Palubinskas, Aleksandras Kernagis, Mečys Chadaravičius, 
Juozas Grybauskas ir Henrikas Kačinskas. Nuotrauka daryta 1934 m. balandžio 9 d. Kaune. 

EXPROMTAI 
STEPAS ZOBARSKAS 

DIDELĖ AKIS 

Vakar vakarą sėdėjau pats vienas, 
Mąsčiau apie jaunystę ir draugus. 
Ir dingo slogios kambario sienos 
Ir atsivėrė, kaip didelė akis, dangus. 
Ir laukiau, ar nepasirodys paukščiai — angelai. 
Nepasirodė. 
Gal jų pasigedau per vėlai. Tikrai per vėlai? 
Vakar naktį budėjau pats vienas 
Pasilgęš ir lūpų ir pečių. 
Ir mačiau tave, atsišliejusią sienos, — 
Pačią brangiausią tarp viešnių ir svečių. 
Ir laukiau, kol išsiskirstys visi angelai. 
Neišsiskirstė. 
Paskui jau buvo per vėlai. Tikrai per vėlai. 
Šiandien nebesėdėsiu pats vienas. 
Nebemąstysiu apie jaunystę ir draugus. 
Tegu užsidaro slogios kambario sienos, 
Tegu užsimerkia didelė akis — dangus. 
Tegu nežinos nei žmonės, nei angelai, 
Kad pasilgau tavęs 
Ir tavo dainos per vėlai. Tikrai per vėlai? 

PURIENOS 
Berniukas sėdi pievoje vienas — 
Tik žolė, dangus ir purienos. 
Atbėga mergytė prasiskinti purienų — 
Ir berniukas vėl nebe vienas. 
Tokios žalios ir plačios lankos! 
Berniukas laiko mergytę už rankos. 
Staiga pravirksta išbučiuota mergytė: 
— Jei toks negeras, tai pasiskųsiu mamytei. 
Ji susirenka išbarstytas purienas, 
Bėga tolyn, o berniukas vėl vienui vienas. 
Pabėgėjus sustoja, pasitaiso kasytes. 
Pasiilgęs berniukas vėl skuba pas mergytę. 
Ir eina tolyn, laikydamies už rankų. 
Ir juokiasi abu, ir juokias žalios lankos. 
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PARYŽIUS 
Šią naktį buvome Paryžiuj. 
Po kojom tiesės Eliziejaus laukai. 
Vėjelis pleveno Tavo suknelę dryžą 
Ir ant akių draikėsi plaukai. 
Aš pasitraukiau su Tavim už mūro 
Ir pervėrė abu strėlė išdykėlio Amūro. 
Pasidarėme lengvi, kaip drugeliai 
Ir kilome aukštyn į erdves. 
Tu nuskridai, kaip tvyskanti žvaigždelė, 
Aš nusileidau į žemę be Tavęs. 

i 
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bonkutę su vaistais ir patarė du kartu per 
dieną vaistus su švirkštuku į Rainio snu
kutį įšvirkšti ir žiūrėti, kad juos prarytų. 
Laikyti jį šiltai. Kokias dvi dienas jis l aks 
tik vandenį, o trečią dieną reikia pasiūlyti 
jam kokio nors maisto. Jei parodys norą ėsti 
— reiškia išgis. Jei ne — vėl atnešt i . 

Man klausiant veterinaro, kiek esu 
skolinga, Jenosienė skubiai paėmė dėžę su 
Rainiu ir, jį šiltai uždengus, išlėkė pro du
ria. 

Veterinaras nė nemirktelėjęs ištarė: 
— Dvidešimt penki doleriai. 

.Nustebau, bet nieko nesakiau, užmokė
jau prašytą sumą ir pasivijau Jonesienę. J i 
aiškiai girdėjo veterinaro pareikalautą su
mą, nes visu keliu bambėjo, kad šiais lai
kais veterinarai yra turtuoliai, kadangi ne
turi gėdos tiesiog apiplėšti žmones. 

Man grįžus į butą su Rainiu, Jonesienė 
bematant atnešė keturkampį, lėkštą indą, į 
kurį jau buvo pripylusi smėlio. Tą indą pa
dėjo tualeto kambaryje- prinešė Rainį ir pir
momis jo kojomis pakrapštė smėlį. 

. Jonesienė be paliovos tarškėjo: 

.— Gerai, kad tą indą pasiėmiau, kai vy
rui mirus namą pardaviau. Aš visada lai
kiau kates. Aš jas taip myliu, kažin ko joms 
negailėčiau. 

. Jonesienei išlėkus, per mano galvą per
bėgo mintis, kad daug geriau būtų, jei 
Jonesienė Rainį laikytų savo bute. J i neina į 
darbą — galėtų geriau prižiūrėti už mane . 

Nusišypsojau prisiminus jos pasakymą, 
kad katėms "kažin ko negailėtų" ir pusbal
siu pasakiau: 

t — Matai kokia, o pusės išlaidų veteri
narui ir pagailėjo! 

g * 

Kitos dienos vakare siūliau Rainiui mais
to, be t jis nė nežiūrėjo. Įšvirkštus į burną 
va i s tus klusniai prarijo. Tačiau dar sekantį 
vakarą , kai grįžau iš darbo, radau Rainį sė
dint i vidury salono. J i s žiūrėjo į mane di
delėmis akimis ir miaukčiojo. Pasiūliau 
ma i s to ir net juokiaus, taip j is godžiai ėdė. 
Atlėkė Jonesienė. Mes abi džiaugėmės Rai
nio nežmonišku apetitu. Gyrėm jį, kad toks 
šva rus ir puikiai suprato mūsų pageidavi
mus , ka i Jonesienė pirmomis jo kojomis pa
k rapš t ė smėlį inde, padėtam tualeto kam
baryje . 

Po kelių dienų Rainis buvo aiškiai svei
kas . J į kas vakarą lankė Jonesienė ir stu
dentės , kurios, parodžiusios Bušo butą, iškel
davo į viršų smakrus ir per savo jaunus, 
dai l ius kaklus perbraukdavo smaližiais pirš
tais , sakydamos: 

— Jis tik to teužs i ta rnavo, šitaip elg
d a m a s i s su Rainiu. 

Visi mūsų namo gyventojai, išskyrus 
Bušą, kalbėjo apie Rainį ir džiaugėsi jo iš
gijimu. Susirūpinau, ką reikės daryti su pa
sveikusiu Rainiu. Pripratęs šiltame viduje, 
jis vėl gali susirgti, jei grąžinsiu į kiemą. Ta
čiau sveiko katino negali laikyti bute ir bal
kone. 

Ir štai, kar tą jis perlipo į ponios Bakerie-
nės balkoną, tačiau sugrįžti negalėjo. J o na
gai nekibo į metal inius balkono turėklus. 
Ponia Bakerienė, išgirdusi m a n e tyliai Rai
nį šaukiančią, išėjo į savo balkoną ir per 
faneros sienelę padavė man Rainį. Padeja
vau, kad nežinau, ką toliau su Rainiu da
ryt i . 

J i pagalvojo ir nuramino mane: 
— Turėkit porą dienų kantrybės — a š pa

žiūrėsiu, gal jam surasiu kokią nors šeimą, 

gyvenančią nuosavuose namuose. 
Iš tiesų, sekanti šeštadienį ponia Bake

rienė atėjo su nematyta ponia. Supažindin
dama pasakė: 

— Štai. mano draugės žentas yra dak
taras , gyvena erdviame name, aplinkui di
delis kiemas, kuriame auga keli medžiai ir 
daugybė krūmokšniu. Rainiui bus panaši 
apl inka kaip ir mūsų kieme. 

Nors man ir sugnybo širdį lyg koks pa
vydas, kad Rainis priklausys kit iems žmo
nėms, bet nutaisiau malonų veidą ir pa
dėkojau. Nuėjau į miegamąjį. Rainis buvo 
patogiai įsitaisęs mano lovoje. Atnešiau į 
saloną dar mieguistą ir mano rankose besi-
raivantį . 

— Koks gražus! - nusistebėjo viešnia. 
— J o va rdas Rainis, — pasakiau su pasi

didžiavimu. 
Viešnia išsitraukė mažą užrašų knygutę 

su joje įkištu pieštuku ir, gerai įsiklausius 
mudviejų su Bakerienė pakaitomis tariamą 
Rainio vardą, užrašė į knygutę didelėmis 
raidėmis: "Katino vardas lietuviškas — 
Rahinis". Ponia paskaitė vardą lėtai tar
dama. Skambėjo: Ra-ainis. Nutariau 
"nesismulkint i" dėl to kone dvigubo "a" — 
ponios ištarimo netaisiau. 

— Mano žentas labai myli kates, o Ra-
ainis yra ypačiai gražus kat inas. 

Sutarėm, kad viešnios dukra sekmadie
nio rytą pasiims. 

Bakerienė. išlydėjusi viešnią, grįžo ir 
pasigyrė papasakojusi visą istoriją: Rainio 
įmetimą į mūsų kiemą. Artūro Bušo pasiel
gimą, mūsų rūpestį Rainiu. Jos dukters žen 
tas būtinai norėjęs Rainį vadinti tuo vardu. 
kuriuo mes jį vadinom. 

Sekmadienio rytą šeštadienio viešnios 

duktė prisistatė su krepšiu, specialiai nu
pintu katėms gabenti, ir su Rainiu išvyko. 
Ja i nešant Rainį kiemu, mes visos stovėjom 
savo balkonuose: studentės, Jonesienė ir aš. 
Esu tikra, kad jos lygiai liūdėjo kaip ir aš. 

Netrukus ponia Bakerienė papasakojo 
apie Rainio gyvenimą naujoje vietoje. Jos 
draugės duktė su žentu laikė Rainį saulės 
kambaryje uždarę tr is dienas, o po to rytą iš
leido į kiemą. Jis. lyg koks šmaikštus ken-
gūriukas. t ik liuokt, liuokt ir dingo krūmokš
niuose. Veltui jie visi dienos metu jo ieškojo 
— niekur nebuvo matyti. Manė, kad pa
bėgo. Dėl visa ko vakare jie paliko indelį 
maisto po vienu krūmokšniu. Rytą jie rado 
Rainį, tupinti prie krūmo, šalia tuščio inde
lio. Po kelių dienų Rainis išdrįso įeiti į vidų, 
o vėliau įsidrąsino užšokti daktarui an t ke
lių ir, kelis kartus apsisukęs ratu, saldžiai 
užmigti. 

Mudu su Bušu vengėm susitikti. Jonesie
nė sakė graudenusi Artūrą dėl Rainio. Nors 
jis nuduodąs. kad jam visa tai nesvarbu, bet 
jinai jaučiant i , jog jis labai gailisi to savo 
pasielgimo. 

Vieną sekmadienio rytą, man baigiant 
išdžiaustyti skalbinius, Bušas atėjo ir pra
dėjo maloniai kalbinti: pradžioje apie orą, 
girdi, rugpjūčio mėnesio pabaiga ir pavasa
ris jau čia pat. Po to išreiškė pasipiktinimą 
žmonėmis, kurie išmėto kačiukus po prie
miesčius. J i s neabejojąs, kad, pavasariui 
įpusėjus, mūsų priemiestis vėl būsiąs pilnas 
benamių kačiukų. Girdėjęs, kad aš globoju
si dryžuotą katiną ir su ponios Bakerienės 
pagalba jį patalpinusi privačiuose na
muose. 

Bušui kalbant, mano akyse atsistojo ser
gančio Rainio įstrižai primerktų akių vyz
džiai, kurie atrodė lyg pilkšva migla ap
t r a u k t i . S t a i g a m a n e u ž v a l d ė 
neišaiškinamas, bet toks stiprus pyktis, k a d 
Bušui paklausus: 

— Girdėjau, kad jūs t a m rainam kat inui 
davėt keistą vardą. Ponia Jonesienė m a n 
sakė, bet būtų įdomu jį išgirsti ir iš jūsų lū
pų... Atšoviau staigiai ir neįprastai gar
siai: 

- Rudolf! 
Bušas aiškiai supyko, net pabalo, ir jo 

akys, rodos, dar daugiau priartėjo viena prie 
kitos. 

Grįžus į savo butą, tučtuojau pradėjau 
gailėtis savo pasielgimo. Prikaišiojau sau , 
kad sulaužiau nusistatymą su ka imyna i s 
nesipykti. Susigėdau, prisiminus, kad, mud
viem su Jonesienė aptariant Artūro Bušo 
pasielgimą su beginkliu vokiečių Rudolfu, 
išreiškiau nusistebėjimą ir pasigyriau: 
"Manęs niekuomet nesuima toks pyktis, kad 
pasielgčiau taip. dėl ko reikėtų vėliau gai
lėtis". 

I mano galvą pradėjo skverbtis teigia
mos mintys Bušo atžvilgiu: Bušas nėra blo
gas žmogus, nes sugeba žiauriai pergyventi 
Rudolfo nušovimą: bandė su manim dėl Rai
nio net susitaikyti. 

Norėdama savy nuslopinti nemalonų 
jausmą, pradėjau energingai tvarkytis vir
tuvėje, nuduodama nerūpestingą. Pradėjau 
niūniuoti kažkokios dainos melodiją ir, stai
giai niūniavimą nutraukus, garsiai sau pa
sakiau: 

— Tai nieko, Jonesienė mudu su Artūru 
sutaikys! 
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Vytauto 0. Virkau drobes 
Išeivijos dailės gyvenime sa- Į veikslas nutapytas labai išmąs-

vuosius dailininkus tam tikru lai-! tytai, spalviniai tonai puikiai iš-
kotarpių atžvilgiu galėtume su-' balansuoti, paveikslu struktūri-
skirstyti į tris spiečius: 1. dar 
Lietuvoje dailininko statusą įgi
jusieji, 2. pokario metų Freibur-

nė kompozicija tiksli ir tvirta, 
nieko čia atsitiktinio, nieko už 
mesk) atgalia ranka. Taip ir jau-

go mokyklos auklėtiniai, 3. jau į ti, kad tapyba Vytautui O. Vir-
šiame krašte ir kituos Vakarų kau nėra laisvalaikio žaismas, o 
kraštuos dailės studijas baigusie- | sunkus ir kietas talento pajungi-
ji ir ligi šiol kūryboje besireiš-. mas rimtam, visą žmogy an-
kiantieji. Vytautas O. Virkau ir j gazuojančiam darbui, 
yra vienas iš pirmųjų mūsų dai
lininkų, išsimokslinusių jau šia
me krašte: Chicagos Meno insti
tute bakalaurą įsigijo 1954 m. 
o magistrą 1956 metais. 

Kiek kaimynystėje begyvenant 

Tam tikrą dailininko susikau
pimą ir nesiblaškymą, neieškoji-
mą paviršutinių efektų liudija ir 
pats ekspozicinis parodos apipa
vidalinimas. Joje išstatyta lygiai 
dvidešimt darbų. Visi jie vienodo 

teko sužinoti, Vytautas Virkau; — 40" x 42" — formato. Pa
yra įsimylėjęs į du dalykus: į 
dailę, ir į gamtą — į visą veš
liąją augaliją. Įsimylėjęs visa 

veikslai neįsprausti į juos var
žančius rėmus. Drobės, užtrauk
tos ant akiai nematomų rėmelių, 

konkrečiąja savo gyvenimo kas-' tapybai suteikia erdvinio laisvu-
dienybe: žiemą dėsto meną kole- j mo net ir labai architektūrinėje 
gijoj, o vasarą išvažiuoja nuosa- į kompozicijoje. Paveikslai taip pa-
vai sodininkystei ir daržininkys- į ruošti ir taip sukabinti, kad jie 

Nauji eidiniai 

tei į Wisconsino šiaurę. tampa integralia galerijos dali
mi. 

Po ilgesnio laikotarpio išvys-

k. brd. 

Šita vešlios augalijos meilė 
ypač atsispindėjo ankstyvajame :*^ * ' , , - V J t i sitok; Vvtautą O. Virkau kiek ir gana netrumpame jo kūrybos i . * , -.,. r r_ ,. . . , , i - j i vienam dailės bičiuliui yra nema periode, kur lapų ir vandenų L , „ , J ~. , .. V . v .i-,. - _• . zas malonumas. Paroda „Galen o draugyste užpilde rūpestingai nu- . „ „ . . . , . , , , , bJ . . . . . , .J* ! ftT tęsis iki kovo 14 d. 
tapytas ir jautriai sukomponuo- i' 
tas drobes. To periodo Virkau į 
indėlis mūsų dailėn yra gana 
ryškus ir išliekantis. įtakojęs ku
rį laiką net kitus jaunesniuosius, 
pvz. Kęstutį Zapkų. 

Dabar vykstančioje Vytauto O. 
Virkau darbų parodoje, „Galeri- i 
joj", 744 North Wells Str., Chi-
cagoje, matome dailininką kiek 
kitokį. Augalija jo naujesniuose 
paveiksluose nėra visiškai išny
kusi, bet ji čia nėra jau taip pa
brėžtinai visuotina, o daugiau 
tik kaip dalinis komponentas pa
gausėjusioje geometrinių formų 
bei plokštumų jungtyje. Ar tai 
yra grynieji abstraktai? Saky
tume, jog ne, nes geometriniai 
klodai, erdvė ir architektūros už
uominos ne kartą priartėja vi
sai prie konkretaus peizažo, te
gu ir kalbėdamos tam tikrų fi
losofinių paraščių ar simboliu 
balsu. 

Žiūrovą maloniai nuteikia di
delis dailininko sąžiningumas sa
vo pašaukimui. Kiekvienas pa- \ Vytautas O. Virtum 

Vytautas O. Virkau "Silverton", 8/1972, 4©"x42" (akrills) 
U dailininko darbų parodos "Galerija", 744 N. WeUs St„ Chicagoje. 

Romo Baltuškos nuotraukų paroda 
S. m. kovo 13 d. Čiurlionio ga-1 Chicagos skyrius, 

lerįjoje, Jaunimo centre, Chica-1 Romas Bartuška, kaip fotogra-
goje, bus atidaryta R. Bartuškos 
nuotraukų paroda. Rengėjai — 
Akademinio skautų sąjūdžio FSS 

I • AIDAI, 1981 m. sausio — 
i vasario meru, Nr. 1. 'Kultūros 
' žurnalas. Leidžia lietuviai pran
ciškonai. Vyr. redaktorius — dr. 
Leonardas Andriekus, O . F. M. 
Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis 
Trimakas ir Vytautas Volertas. 
Pagalba dailei — Viktoras Viz
girda. Administruoja Benevenu-
tas Ramanauskas, O. F. M. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: 361 Highland Blvd., Brook-
lyn, N . Y. 11207. Metinė prenu
merata — 15 dol. 

"Aidai" yra vienintelis kultū
ros žurnalas išeivijoje, išeinąs re
guliariai nuo pat 1945 metų. 
Per daugiau tris dešimtmečius 
žurnalo puslapiuose yra sukaup
ta ištisi lobiai išeivijai ir aplamai 
lietuvių tautai brangios kultūri
nės medžiagos. Ir šiuo metu jis 
yra vienintelis punktualiai kas 
du mėnesius išeinantis, puošnus, 
didelio formato, visas kultūrines 
bei visuomenines sritis apiman
tis 64 psl. leidinys. Žurnalas yra 
aukšto akademinio lygio mūsų 
kultūrinio gyvenimo veidrodis, 
aktualių problemų kėlėjas ir viso
keriopos kūrybos skatintojas. Tad 
ir sunku būtų išeivijoje įsivaiz
duoti kultūrininką, šviesų žmo
gų, 'kuris neskaitytų "Aidų". 

Štai ir naujausiame "Aidų" 
numeryje to būtino dvasinio ir 

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
stabtelėjama prie ekumeninės či-
kagiečių veiklos (Raimundas Lu
kas); kalbama apie religiją ir 
sveikatą K. T.)J žiūrima į nau
jus Jupiterio mėnulius (A. Ra-
džius). "Iš lietuviško gyvenimo" 
skyriuje pateikiamos mintys la
bai netolimai praeičiai (Vytau
tas Volertas); kalbamasi su Ri
mu Česoniu apie įdomius nutiki
mus Madride ir vertinama dail. 
Eleonoros Marčiulionienės kera
mika (M. Šileikis). 

fas, nėra svetimas lietuvių visuo
menei. Jau nuo 1973 metų daly
vauja metinėse fotografų parodo
se, Čiurlionio galerijoj, ir yra lai
mėjęs tris pirmąsias premijas, 
1974, 1975 ir ,1976 metais. 1980 
metų bendroje-, fotografų parodo
je R. Bartuška jau buvo pakvies-1 kūrybinio peno net pasirinktinai 

Liečiant įvairias sritis, teikia
ma lenkų savilaidinės spaudos 
apžvalga, 1978 — 1979 (Juozas 

zas Almis Jūragis, Karolis Mflko-
vaitis), Palaimintas, kas nepasi
piktins (ChiaTa Lubich), KanT 
sviesti akmenį (J. Strimaitienė), 
Gyvenimo staklės (Anicetas Ta-

Liepinis); atsekami Lietuvos pra- .mošaitis, S. J . ) , Meilė, jospsicho-
eities archyvai ir jų likimas (Vy-i logįja (Aleksandras A.), "Ame-
tautas Sirvydas); atsisveikinama j ̂ ^ Oberarnrnergau" aplankiusOF>' 
su Marium Katiliškiu. 

Oberarnmergai 
(H. Stasas), Skyrybos priežasčių i ii? 

Recenzuojamos šios knygos: I beieškant (D . Bindokienė), -Ne- Q 
Broniaus Kviklio "Lietuvos HE-\ tekėkite, mergaites, už l l l l M i \a 
nyčios", I tomas — Telšių vys- i taučiųtD. Žilevičienė), Vyrai, Šapui 
kupija (Juozas Alaušius); Kot-įi5* suprantate moteris (V. Kas* & 
rynos Grigaitytės "Marių vėjui ™), Harmoninga santuoka (D. .3.0 
skambant'" (Aug. Raginis); A l - j s - ) . Visur reikalingas saikas (Ai*:d 
girdo J. Greimo "Apie Dievus ir S.), Po vienerių metų jėzuitų n a u ^ i ^ 
žmones" (Dr. Jonas Balys); Len-!J<*yne (A. Valevičius), Įdomiau-ąiJ 
kų katalikų enciklopedijos II ir šias mano gyvenimo įvykis (A. Uį 
m tomai (Paulius Rabikauskas);iEitutytė), Mergaitė liko vien*. 

(E. Valmienė), Tėvynėje (V. But 
A 

tas kaip garbės svečias su 11 fo
to darbų. : y 

1976 metais dalyvavo rinktinė-
įje University of Akron Photo 
Exhrbition ir "1978 m. Illinois 

yra apstu. Antanas Maceina ra
šo apie šiandien primirštą, bet 
savo aktualumo nepraradusią 

John W. Knight, Emils Delinš 
"Baltic States: A. Domestic Issue, 
An International Problem" (A. 
Lembergas). 

2urnalo viršelius ir vidaus pus
lapius puošia Eleonoros Marčiu
lionienės keramikos darbų nuo
traukos. 

maldos prasmę. Poezijos mėgėjai j # LABRAI ..LIETUVIAMS, 
grožėsis nauju Vlado Šlaito eilė- Į m i m ^ „ ^ N n L L i e . 

Photographers, Springfield, 111. raščių pluoštu. Vasario mėnesiui t u y i u • ė z u i t v j e i < u i a m a s religinės 
1979 m. du puslapiai buvo skirti, tinka Vinco Maciūno žvilgsnis | įf ^ į į kultūros mėnesisnis 
spalvotom jo nuotraukom Western Į istorijon ir Vaižganto širdin. J u r" ^ žurnalas Redaguoja Juozas Vaiš-
Electric Co. "WE" žurnale. Taip t gio Šlekaičio poeziją, ypač jo n y s > g j ' A d m i n i s t r u o j a A . L*kan-
pat darbai buvo atspausdinti naują rinkinį "Rudens ritmu", j derjenė. Redakcijos ir adminis-

aptaria V. A. Jonynas. Perspaus-> t r a c i j o s * a d r e s a s : 2345 W . 56th 
dinama iš pogrindžio "Aušros" s C h k ^ £ g ^ g M e t i . 

Laiškuose Lietuviams, Akiračiuo
se ir Drauge 

R. Bartuška gimė Lietuvoje, j atsakymas J. Aničui, ryšium su 
mokslus baigė Amerikoje. Domė
tis menu pradėjo dar vaikystėje, 

jo pastangomis iškraipyti senojo įnė prenumerata — 8 doL 
Vilniaus universiteto praeitį. Apie j Temos ir autoriai: Laiko ver-

paskui interesas augo uinversite- j politiką dešimtmečių sąvartoje'tė (Juozas Vaišnys, S. J.), Eilė-
tiniuos metuos, kur pagaliau pa 
siririko sau prieinamiausią būdą 
išreikšti kūrybiniams polinkiams 
—foto aparatą. 

rašo Vytautas Vaitiekūnas. Iraščiai (Dalia Staniškienė, Juo-

vila), Kalba (J. Vaišnys), Trum-fs*š 
pai iš visur (J. P r . ) . Numeris- 'A 
iliustruotas Eleonoros Marčiulio- aoį 
nienės keramikos darbų nuotrau- nei 
komis. w n 

• « C S I J ŽINIOS, 1981 mtsM 
vasario 16 d., Nr. 2 . Lietuvių jė* '~* 
zuitų ir Jaunimo centro Chicago- ,r 
je biuletenis. Redaguoja Antanas v? 

Saulaitis, SJ. Administruoja P. 
Kleinotas, SJ. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, <IL 60636. 
Atskiras egzempliorius — 25 cen
tai, metinė prenumerata paštu "•*-
bent 5 dol. 

Leidinio straipsniuose ir gau
siose nuotraukose atsispindi pla
ti ir šakota čikagieciŲ verkia Jau
nimo centre ir lietuvių jėzuitų 

• 

rūpesčiai bei darbai. 

ninkas, ir ne kiekviena nuotrau- niekas nesujaudina, nesužavi. O minimalinės gamtos struktūra* 

tografų ir dar daugiau nuotrau
kų. Bet ne kiekvienas žmogus, 

Roman Strlpes 3/1980 (4e"x42") i kuris naudoja aparatą, yra meni-

Siais laikais yra ypač daug fo- i j ^ meno darbas. Kad taptų foto— kitais sykiais tiesiog nežinai į ku-
menininku žmogus turi būti kū 
rybingas, jautrus aplinkai, rnaty 

• i i 

Režisierius Juozas Gudus 
Atkelta i i 3 pai. • 

kos čia tik kelis tenka sumi
nėti kaip išskirtinius: Krikštas 
— arba Te Deum laudamus. 
Žvarbūs vėjai Panemuniuose. 
Savanoris Lukšys, \ laimė
jimą 'Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų sukakčiai), 
Ateina Žmogaus Sūnus, Gol
gota, Saulės mūšis ir kt. 

Lietuvių rašytojų kūrinius 
taip pat pritaikydavo radijo 
transliacijoms. Iš jų minėtini: 
Vaižganto „Pragiedruliai", 
Krėvės ..Šarūnas", Biliūno 
„Liūdna pasaka", Sruogos 
„Milžino paunksmė", o taip pat 
Žemaitės, Vydūno. Milašiaus, 
Pietario ir kitų veikalai. 

Darė svetimųjų autorių verti
mus, ir radijo klausytojai turė
jo progos užgirsti Shakes-
peare 'o , Geothės , Ibseno, 
Meterlinko, Tolstojaus, Haupt-
manno, Puškino ir kitų pasau
linio garso rašytojų veikalus. 

Net jeigu tik dalį tų radijo 
vaidinimų J. Gučius būtų 
paruošęs, tai vien už jo sukur 
tą „Golgotą", kuri būdavo 
transliuojama radijo bango 
mis kasmet gavėnios laikotar
piu, turėtume jį labai vertinti. 
Kiek tūkstančių žmonių gir 
dėjo tą vaidinimą, sunku būtų 
šiandien net apskaičiuoti. Bet 
šio vaidinimo tradicija ir toliau 
tęsiama Amerikos Balse, ir tuo 

vaidinimu jisai pasistatė sau 
didį paminklą,-kurio ne t laikas 
nesugriauna. 

Po karo, atsidūręs su žmona 
Antanina Binkevičiūte-Gučie-
ne, soliste, dainavimo peda
goge ir muzikos meno kritike. 
Britų zonoje, Vokietijoj, imasi 
organizuoti Lietuvių meni
ninkų kolektyvą ir kviečia 
Augustdorfan-Detmoldan sce
nos menininkus net iš kitų 
okupacinių Vokietijos zonų. 
Čia susibūręs nemažas kolek 
tyvas surengė apsčiai koncer
tų, atliko minėjimuose progra
mas ne tik lietuviams, bet ir 
britų įguloms, vokiečių visuo
menei. 

Visos šios meniškos veiklos 
„spiritus movens" ir meno 
vadovas buvo Juozas Gučius. 
Iš pažymėtinų įvykių tuo trem
ties metu buvo Rossini „Sevili
jos kirpėjas" operos pasta
tymas, J. Gučiui režisuojant, ir 
suorganizavimas kar tu su J . 
Blekaičiu ir A. Rūku „Aitvaro" 
teatro ir A. Rūko „Bumbulio ir 
Dundulio" išvedimas į sceną. 

Prasidėjusi emigracija į užjū
rius išblaškė veikusius Vokie
tijoj meninius vienetus, nes ir 
menininkai turėjo ieškotis 
pastovesnių apsigyvenimui 
j»etų. Vieni traukė Kanadon, 
kiti Amerikon, o d a r kiti net 
tolimojon Australijon ar kur 
nors kitur. 

1951 m į Australiją atvyko 

A. ir J . Gučiai ir įsitvirtino 
Adelaidėje, kur turėjo atlikti 
dvejų metų darbo sutartį. Čia 
tuojau buvo pakviestas imtis 
teatrinio — kultūrinio darbo, 
kuris jam buvo mielas, savo
tiška a tvanga po fizinio plu
šėjimo, užsidirbant pragyveni
mui reikiamus dolerius ir 
vykdant sutartį. 

Jisai suorganizuoja Teatrą 
— Studiją. Toje studijoje rim
tai ruošia scenos entuziastus 
net septynerius metus scenos 
darbui. Dėstydamas vaidybos 
meno pagrindus, teikdamas 
reikiamas žinias ir patyrimu 
dalindamasis su savo auklė
tiniais, stato veikalus Jungia 
teoriją su praktika ir pateikia 
visuomenei savųjų ir svetimų 
dramaturgų scenos veikalus: 
Vyt. Alanto. A. Gustaičio, A. 
Škėmos, Moliero, Čechovo ir 
kt. 

Iš viso ten Juozo Gučiaus 
buvo pastatyta ir surežisuota 
15 veikalų ir suvaidinta dau
giau kaip 30 kartų ne tik sava
jam mieste, bet ir pagastro-
liuota kitose vietovėse. 

Reikšmingas įvykis Teatro-
Studijos veikloje — dalyvavi
mas australų teatrų festi
valyje su trimis veikalais. 
Lietuviai aktoriai vaidino ang
lų kalba ir susilaukė vietos 
australų spaudoje gražių at
siliepimų. 

J . Gučius nesiribojo vien 
režisūriniu ir vadovavimo dar
bu, bet plačiai reiškėsi ir lite
ratūros vakaruose ar minė
jimuose, juos paruošdamas ir 

juose skaitydamas savo ir kitų 
rašytojų kūrybą. 

Yra išlikęs pluoštas jo rašy
tų įdomių novelių, apsakymų, 
feljetonų. 

Juozas Gučius buvo visuo
menininkas, aktyviai daly
vavo Bendruomenės, Ramo
v ė s , L i e t u v i ų s - g o s 
organizaciniuose darbuose. 
Buvo ir spaudos bendradar
bis. 

Gyvenime buvo mėgiamas ir 
laukiamas žmonių — nuo jo 
spinduliavo kažkokia jėga, 
p a t r a u k l u m a s , mokė j imas 
bendrauti. Visuomet džentel
menas, aukštos kultūros as
muo, visų gerbiamas, nes ir jis 
kitus gerbė. 

Juozo Gučraus pasitrauki
mas iš gyvenimo ne tik skau
dus smūgis jo mylimai žmonai 
A n t a n i n a i Binkevičiūte i -
Gučiuvienei, bet taip pa t jo 
seseriai Emilijai Kolbienei ir 
kitiems giminoms. 

Adelaidės visuomenė tikrai 
jaučia žymų nuostolį jos kultū
riniam gyvenime, o jo moki
niai — aktoriai pagarbiai mini 
bendravimą su savo moky
toju, režisierium, į rampos švie
są juos išvedusiu vadovu. 

Minint šią 3-jų metų mirties 
sukaktį, tenka konstatuoti, 
kad Juozas Gučius paliko 
pėdas lietuviško kultūrinio 
gyvenimo kelyje — tiek Lietu
voje, tiek Vokietijoje, tiek 
Australijoj. O mūsų kultūros 
istorijoje jam priklauso tikrai 
t inkama vieta ir pagarba. 

Vitalis P. Žukauskas 

rią pusę pirma suktis, tiek daug 
atsiveria įdomių kompozicijų. 

ti tai, ko kiti nemato; reikia su-1 Stengiuosi nekeisti ar specia-
gebėti perduoti savitą jausmą per ! I i a i suorkestruoti pasirinktus vaiz- _ 
atitinkamai pasirinktas temas,! dus, bet vadovaujuos intuicija ir Į traukų išryškinimui, nieko nė- -' 
objektyvus ar vaizdus. į spontaniškumu. Visada akį pa- Į pridedant ar neat imant Esu |ši- ' 

R. Bartuška, kaip nuotraukos j traukia stiprios formos, anomali- į tikinęs, kad stiprumas nuotraukos:T^: 

menininkas, rimtai puoselėja šią n ^ situacijos, žmonių natūralios! nėra manipuliacijoje, bet natūra- ? " 

tušti laukai, keliai, dangus, ir jų -
sankryžos, sudarančios abstrakti- • 
nius vaizdus. Visas kompozicijas 'r 
stengiuosi atlikti objektyve. La-

j boratoriją naudoju grynai nuo

saką jau bent dešimtį metų 
Užklaustas apie jo kūrybinį 

procesą, R. Bartuška atsako taip: 
"Fotografavimui skiriu specia-

;1Ų laiką ir einu ar važiuoju į iš 
anksto pramatytas vietas. Pasi
taiko, kad valandų valandas pra-
vaikštau ir nieko gero nenufoto
grafuoju, niekas nekrenta į akį, 

išraiškos ir aplinka, kurioje jie hime'' 
egzistuoja. Mėgstu dažniausiai; Visuomenė yra kviečiama ap- " 
spalvotas nuotraukas, nes spalvą lankyti šią foto —meno parodą,, 
matau kaip integralinę dalį vi- kuri vyks nuo š. m. kovo 13-tos ~Lir 

sumos. Nemėgstu gilintis į deta
les, kaip pvz. gėles, jų lapus ar 
kokias žoleles. Turiu pasakyti, 
kad kur kas daugiau intriguoja 

iki 22-os dienos. : - -..: 
Atidarymas kovo 13d., penkta

dienį, 7:30 vai. vak. I* -
Zita Sodeaden* 

U Jo darini parodos M. BL ChrUonJo galerllo^, .»<iwnljrw centm, Chlca»oJ*. . . . . •< . 
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