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Tarp Dievo ir artimo meilės
šventajame Rašte skaitome 

ir sekmadienio evangelijoje 
girdime Jėzaus išreikštą didįjį 
įsakymą: mylėti Dievą ir arti
mą. Abu šie įsakymai uždeda 
mums pagrindinės reikšmės 
parėigas, kurias lengva 
pasakyti, bet nelengva įgyven
dinti. Sustokime trumpai ir 
prie vienos ir prie kitos.

Pirmiausia, ar svarbu yra 
mylėti Dievą? Daugelis prag
matiškai nusiteikusių asmenų 
sakys, kad tai nėra įmanoma. 
Dievo aš nematau. Jo aš net 
aptarti neįstengiu, kaip aš 
galiu jį mylėti? Priekaištas yra 
rimtas. Su juo skaitėsi net 
apaštalas Jonas, iš jo padary
damas argumentą, kalbantį už 
artimo meilę. Jis sakė: kaip tu 
mylėsi Dievą, kurio nematai, 
jei tu nemyli artimo, kurį 
matai?

Nepaisant šio uždavinio 
sunkumo, tačiau vis dėlto 
aukščiausia žmogaus pareiga 
yra Dievą mylėti jam priei
namu būdu. Nors tiesioginio, 
jausminio, priėjimo prie Dievo 
neturime, tačiau neigiamo 
pobūdžio paskatinimą turime. 
Mat visos kitos meilės žmo
gaus‘galutinai nepatenkina.

Šia proga turime susimąs
tyti prie vieno iš sunkiausių 
mūsų kultūros žmogui dalykų. 
Turime išmokti tikėti Dievo 
apreiškimu. Anuo Apšvietos 
laikų Vakarų kultūros žmogui 
buvo sugriauta galimybė pasi
tikėti kitu žmogumi, savimi ir 
tuo pačiu Dievo apreiškimu. 
Mums buvo įpiršta mintis, 
kad kiekviena tiesa turi būti 
patvirtinta vad. griežtųjų 
mokslų metodu. Šiuo galvo
jimu yra susiaurintas huma
nizmas. Šituo keliu moderniai 
visuomenei atėjo pažiūra, kad 
žmogus neturi santykio su 
Dievu, jis pats yra atsiradęs 
kaip nors savaime ir dėl to 
meilės pareigos Dievui jis 
neturi.

Mes nenorime pasakyti, kad 
Dievo pažinimas kam nors iš 
mūsų yra be sunkumų ir kad 
tikintieji yra techniškai 
geresnėje pažinimo atžvilgiu 
būklėje, negu abejojantys. Ir 
vieniems ir kitiems Dievas yra 
pilnas paslapties uždavinys. 
Tikintieji nuo netikinčių 
skiriasi galbūt tik tuo, kad jie 
šiuo uždaviniu užsiima, jo 
nevengia, net jį brangina, kaip

paties savęs gyvenimo šaltinį.
Dabar pereikime prie artimo 

meilės įsakymo. Sakysite, kad 
čia yra lengvas dalykas. Tiesa, 
kad šis uždavinys yra lengves
nis, tačiau nesakykime, kad jis 
yra paprastas. Einant Kris
taus mokslu, artimas yra ir tas 
žmogus, kuris man jausmiškai 
yra svetimas. Ir dėl to, jeigu 
mes artimo meilės uždavinį 
imame rimtai, jis išvirsta į 
meilę nedraugų, priešų, sveti
mųjų, nesimpatingųjų, atsili
kusių žmonių. Kas gali sakyti, 
kad tai yra lengvas užda
vinys.

Ir taip matome, kad ne tik 
Dievo meilė išveda mus 
anapus jausminio išgyvenimo 
ribų, bet artimo meilė savo 
pilnumoje yra ne tas pat, kas 
vakaronė savo artimųjų tarpe. 
Tiek vienas, tiek kitas šių 
įsakymų, jausmiškai žiūrint,, 
plėšo mūsų siaurumus, skatin
damas mus plėstis, plėstis be 
ribų. Šie abu įsakymai pastato 
mus prieš žmogišką natūralią 
aplinką sprogdinančius 
uždavinius. Reikalavimas 
mylėti Dievą, verčia mus susi
telkti prie visos būties asmeni
nės pradžios, su ja išsilygiuoti, 
kitaip tariant, Dievą mylėti. 
Artimo meilės įsakymas 
sprogdina mūsų aplinkos, san
tykių, visuomeninių tvorų, 
kultūrinių skirtumų užda
rumas ir skatina stengtis save 
suvokti ne kuo mažiau, negu 
žmonijos mylėtoju.

Šitokią meilę atrodo turi 
amerikiečių poetas Walt Whit- 

man (1819-1892) savo eilė
raščiu skaitytojui. Jis jam 
sako:

Kas tu bebūtum, aš dedu 
savo ranką ant tavo peties, tu 
esi mano poezija...

Aš ieškau tavęs, kur niekas 
tavęs neieškojo. Tyluma, darbo 
stalas, tuščia kalba, naktis, 
kasdienė rutina, jeigu tie daly
kai tave ir paslepia nuo kitų, 
net nuo tavęs paties, bet jie 
nepaslepia tave nuo manęs...

Netinkamas drabužis, 
iškrypusi laikysena, girtybė, 
pavydas, per ankstyba mirtis, į 
tuos visus dalykus aš nekrei
piu dėmesio...

Niekame kitame nėra tiek 
dorumo, tiek grožio, kiek jo yra 
tavyje.

Šis poetas savo labai plačia Kajetonas Šklėrius (1876—1932)

Priešiškumo ir meilės painiavos
PR. VISVYDAS

Eduardas Cinzas, MONA. Ro-' 
manas. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas 1981 
m. Chicagoje. Tiražas — 1000 egz. 
Aplankas — Petro Mikalajūno. 
Spaudė M, Morkūno spaustuvė 
Chicagoje. Knyga kietais virše
liais, 208 psl, kaina — 8 dol., gau
nama ir “Drauge”, su persiun
timu — 8 dol. 95 centai.

Nūdien lietuvių raštijoje pro-
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zininkui Eduardui Cinzui se
kasi geriau, negu bet kuriam 
kitam lfetuvių rašytojui. 
Gyvendamas Belgijoje, E. Cin
zas pasirodė su savo raštais ir 
Lietuvoje, ir išeivijoje. 1981 m. 
Vilniaus “Vaga” išleido jo ap
sakymų rinkinį “Spąstai” (šie 
rašiniai anksčiau buvo at
spausdinti išeivių periodiko
je). Taip pat 1981 m. Chicagoje 
Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas išleido jo romaną 
“Mona”.

Be abejo, E. Cinzo sėkmė lei
dyklose visų pirma remiasi jo 
rašytojišku talentu. Jis pasa
koja įdomiai.Kita sėkmės prie
žastis —, tai jo politinė “šva
ra”, kitais žodžiais, mokėjimas 
tylėti apie tuos, kurie kritikos 
netoleruoja. Jis niekur viešai 
nėra neigiamai prasitaręs apie 
bolševikų okupaciją. Anaiptol, 
nuvykęs viešnagėn į Lietuvą ir 
pagyręs tenykštę kultūrinę būk
lę, jis lengvai laimi galimybę 
gal dar vieno veikalo išlei
dimui.

Neseniai, trečią kartą lan- 
dydamasis Lietuvoje, E. Cin
zas šnekučiavosi su “Vagos” 
redaktore Vanda Šatkuviene. 
Pokalbis atspausdintas “Lit. ir 
meno” spalio 17 d. numeryje. 
Čia rašytojas atskleidė savo 
kūrybinio darbo paslaptis. Ko
kiu būdu jis pasiekia tokio au
tentiškumo, meninio įžvalgu
mo? “Savo kūryboje ir 
gyvenime aš visada esu atsi
sukęs į žmogų. Turiu tokią 
maniją - stebėti žmones. Nuei
nu į kavinę, atsisėdu terasoje ir 
žiūriu: pro šalį eina žmonės”. 
Stebėdamas įsivaizduoja pra-

meile savo skaitytojui gali 
mums būti artimo meilės pa
vyzdžiu.

V. Bgd.

Parke (1914)

eivių gyvenimus. Analizuoja, 
gilinasi. “Žmogaus psichologi
nė drama — mano silpnybė”. 
Žmones pažinti padeda litera
tūra, kino filmai, o ypač laik
raščio kronikos. “Nuostabus 
dalykas — laikraščių kroni
kos! Išspausdinta 10-15 eilu
čių, o už jų slypi didžiuliai 
gyvenimai, skaudžios 
problemos”.

Suprantam, ne visų leidinių 
kronikos jam gali būti naudin
gos ar įkvepiančios. Kaip mi
nėjome, E. Cinzo raštuose nė
ra nė lašelio to sopulio, kuris 
pastoviai srūva išeivijos spau
doje spausdinamose Lietuvos 
pogrindžio kronikose. Prie
spaudos sukeltos problemos 
autoriaus nejaudina. Gal ir ge
rai, kad nejaudina, nes tokiu 
būdu E. Cinzas gali giliau įsi
žiūrėti į Belgijos provincialų 
gyvenimą. Sielotis jų likimais. 
Narplioti regimų žmonių psi
chiką. Žodžiu, būti kuo arčiau 
aprašomos tikrovės, išgauti 
kuo gyvesnį būties problemų 
skambesį. Atrodytų, jo raštai 
turėtų nesukelti galvos skaus
mų tarybiniams cenzoriams. O 
vis dėlto (!) — romanas “Rau
donojo arklio vasara” nebuvo 
leistas Lietuvoje, nes siužete 
yra detalių, “kenksmingų” 
tarybinei etikai. Netiko ir “Mo
na", nes čia pagrindinė vei
kėja (sudėtingo būdo, laisvai 
mąstanti mergina) gyvenimo 
priešybių sukrėsta ieško pa
guodos pas seną kunigą.

Spėju, kad E. Cinzas aname 
pokalbyje su “Vagos” redak
tore gal turėjo minty idealo- 
ginius varžtus sovietų Lie
tuvoje. Į paskutinį klausimą 
apie įspūdžius, išsivežamus iš 
gimtojo krašto jis, tarp kitko, 
pabaigoje atsakė: “....džiau
giuosi, kad savo knyga (“Spąs
tais” — m.p.) įliejau bent lašelį 
į gero lietuviško vyno statinę”. 
Tik kuklų lašelį!? Po ilgos 
atrankos ir partiečių malonės. 
Įsiliejo ne visa savo kūrybos 
srove, bet tik distiliuotu lašeliu.

Žvilgterėkime į naują ro
maną. Pavadinimas “Mona” 
sugalvotas, jau spausdinant 
Amerikoje. Pirmykštis pava
dinimas “Trys liūdeso die
nos”, nors ir nuskamba pesi-

Kajetonas Šklėrius (1876—1932)
mistiškai, vis dėlto atitinka 
knygos struktūrą. Romanas 
sudėtas iš trijų dalių — trijų 
dienų. Siužetas išplaukia iš 
ankstyvesnio romano “Rau
donojo arklio vasara” įvykių. 
Tai lyg ir pirmosios knygos 
tęsinys, visapusiškai aiškus 
tik su ana knyga susipažinus. 
Ypač pradžia sunkiai įkan
dama, nežinant kas yra toji 
Mona. Ji čia sugrįžta į tėviškę 
atostogauti po trejų metų ne
buvimo. Pati stebi ir pasakoja 
savo įspūdžius ir dažnais pri
siminimų pluoštais atgaivina 
praeitį, parodo savo ir kitų vi
dines savybes. Tai retas užmo
jis lietuvių vyrų prozoje — iš
mintingos, jautrios merginos 
visokeriopas atsiskleidimas. 
Reikia stebėtis, kaip vykusiai 
ją perprato autorius. Kai kam 
atrodys, kad Monos samprota
vimai vietomis prašoka jos 
gležną 21-rių metų amželį. Ta
čiau jos emocinė įtampa, jos 
problemos esmė — priešiš
kumo ir meilės sandūra yra 
įtikinančiai pavaizduota.

Su šia knyga autorius siekia 
atrišti tuos mazgus, kurie taip 
ir liko nublokšti “Raudonojo 
arklio vasarai” praūžus. Ir da
bar regime raiškų Ardėnų 
gamtovaizdį, jo reljefiškus gy
ventojus, pragmatišką tėvą 
Lefontą, jo šeimą, Monos pri
siminimuose — nuostabų dak-

2monos portretas (1914) 
tarą Roksą, asketišką altruis
tą gydytoją Dogenį, dar 
tebenešantį nuomario ligos 
įspaudus. Yra ir nauji veidai su 
skirtingai įdomiais gyveni
mais. Būtent, kelios pensiono 
Lokio kalvos slaugės, su kurio
mis dirba Mona. Aistringai įsi
mylėjusi Laputė. Jautri mis- 
tikė Žosetė. Filosofiška, 
sąmojinga pasakotoja Fina. 
šioji supažindina Moną su 
savo meilužiu , moderniu dai
lininku Ritmanu. Ritmano dai
lei — į stulbinančias alego
rijas pasinešusiam siur
realizmui — E. Cinzas ne
pagaili švelnios satyros. Vis 
tiek Ritmanas išlieka meilės 
trokštantis individas, nesunie
kintas žmogus. Šmėkščioja ro
mane ir tas Dogenio operuotas 
Satyras — savotiškas Dos
tojevskio Smerdiakovo atšvai
tas. Žudikiškas Satyro kerštas 
atneša fabulai atomazgą, tiks
liau — nuskaidrina Dogenio ir 
Monos meilę.

E. Cinzas meistriškai išryš
kina herojų nuotaikas. Keliais 
taikliais sakiniais prasiskver
bia į žmogaus vidų. Štai Mo
nos susitikimas su tėvu Lefon- 
tu po trejų nesimatymo metų. 
“Mūsų žvilgsniai susitiko ir 
atsiskyrė. Ne, jis nenukreipė 
žvilgsnio: aš užsimerkiau. Le
dinė banga ūžtelėjo į veidą ir 
užliejo krūtinę. Aš sugniau
žiau staiga sugrubusias ran
kas, prikandau drebančią lū
pą”. Šiuos sakinius skaitai ir 
jauti, kad psichinė siena ski
ria jautriąją Moną nuo tvir- 
tavalio tėvo, nuolat įnikusio į 
savo laimės reikalus. Ji nie
kad iš jo nebuvo patyrusi švel
numo, nors jo labai troško. Tė
vo meilės stoka pakirto Monos 
būdo šaknis, įskiepijo priešiš
kumą vyrams. Juo labiau, kad 
prieš trejus metus Dogenis, sir
gęs nuomariu, buvo priverstas 
ją palikti. Ji nežinojo priežas
ties. Liko tik kartėlis — dar vie
nas smūgis jos sielai. Jei šiaip į 
gyvenimą Mona žiūri gan blai
viomis, išmintingomis akimis, 
tai meilės painiavose ji yra vi
siškai pasimetusi. Su abejo
nėmis vyro mylėti neįmano
ma. Neapykantą gimdo 
abipusis nežinojimas, užsis
klendimas savo kančios vie
nutėje.

Kaip tik E. Cinzui ir rūpi pa
brėžti psicho-sociologinę tiesą, 
kad dvasinė įtampa, priešiš
kumas, nepasitikėjimas daž
niausiai kyla dėl nesugebėji
mo ar nenoro pažinti kito

žmogaus vidinę tikrovę. Bai
su,kai žmonės, su kuriais no
rima bendrauti, egzistuoja tik 
kaip paslaptingi profiliai. Mo
na klaidingai supranta ir savo 
tėvą, ir mylimą Dogenį. Jos įsi
tikinimų, jausmų bei patirties 
pasaulis todėl yra liūdnas ir la
bai painus. Lemtingu metu ji 
vienok išdrįsta ieškoti kitų pa
galbos, klausti patarimo, išsi
aiškinti. Tai geras posūkis.Au- 
torius tuo išlaiko Moną 
taurioje aukštybėje. Jausmai 
jos nepražudo. Išminties žodis 
ją sutvirtina. Skaitytojai pa
stebės, kad romane patarian
čios, paguodžiančios išminties 
yra tikrai daug. Dažnas vei
kėjas skuba su aforistiniu saki
niu.

E. Cinzas neskirsto veikėjų į 
teigiamus ir neigiamus. Palie
ka skaitytojams spręsti. Žino
ma, siužeto dalyviai egzistuo
ja su įvairiomis silpnybėmis ar 
dvasinėmis galiomis, kaip ir 
esti gyvenime. Jų psichinėse 
dramose — klesti liūdesys, ta
čiau jo fone bet kokia sąmo
jinga situacija, pašaipėlė ir 
juokas nuskaidrina viską.

“Monoje” ypatingas vaid
muo tenka intelekto atsto
vams. Siekdami sukurti san- " 
dorą priešingybių bei 
nelygybių arenoje, protingi ar 
išsimokslinę žmonės įsiparei
goja padėti tiems, kurie kenčia 
nuo įvairių smūgių. Taip el
giasi vienintelis lietuvis Doge
nis, sekdamas senuoju provin
cijos gydytoju, žmones 
mylėjusiu Roksu. Taip daro ir 
Mona, pro pirštus žiūrėdama į 
tėvo jai skiriamą turtą, svajo
dama apie utopinį laimės mies
telį. Toks yra ir susenęs, ligo
tas kapelionas Ledinas, savo 
negalioje vis tiek žinąs, kaip 
paguosti jauną, paklydusį 
žmogų. Toks dalinai yra ir Mo
nos tėvas, savitai stumiąs šei
mos reikalus į priekį. Atseit, 
vyresnioji patyrusi karta pa
deda jaunesniesiems, o šie sa
vo entuziazmu ir gabumais 
džiugina senesniuosius. Tokia 
yra idealioji žmonių santykių 
formulė, deja, neišvengiamai 
surizgusi su melo, neapykan
tos, ironijos atvejais. E. Cinzo 
humanizmas nėra nei sen
timentalus, nei triukšmingai 
įkyrus, juo labiau tolimas 
vienašališkai ideologijai. Šiuo 
romanu ir kitomis knygomis, 
meniškai įkūnydamas spal
vingus charakterius, į žmonių 
galvoseną jis įneša daugiau su
pratimo ir atlaidumo.

Veikalą perskaitęs, pasijun
ti išmintingesnis. Gaila, kad 
lietuvių kalbos vartosenos šva
rumu ši grožinė knyga di
džiuotis negali. Autoriui, gy
venančiam Briuselyje tarp 
kitataučių, nelengva kalbiškai 
viską išlyginti. Man regis, kny
gos leidėjai ir spaustuvininkai 
galėjo atidžiau peržiūrėti teks
tą. O dabar rašoma “turbūt” ir 
“tur būt”; “Trejis metus” (= tre
jus); “bonka” ( = butelis); “se
nai atsisakė” ( = seniai); “laiš- 
kanešis” ( = laiškanešys);
“Lygsvara” ( = pusiausvyra); 
“plovyklos baseinas” (kriauk
lė). Pasitaiko nukrypimų ir 
linksnių vartosenoje. Gero, ati
daus kalbininko peržiūrėjimas 
prieš spausdinant būtų pra- 
vertęs. Šiaip, stilistiniu požiū
riu, “Monos” kalba yra aiški, 
sklandi ir meniškai įtaigi. Įtai
gi savo paprastumu. Skaityto
jas, perskaitęs “Raudonojo 
arklio vasarą”, neturės keb
lumo su jokia “Monos”” pa
straipa. Visi aforizmai natūra
liai išplaukia iš pokalbio lūpų.
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Psichologija Mokslo ir 
Kūrybos simpoziume

Turint prieS akis IV Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo tikslus, psi
chologijos sekcijoje buvo ban
doma parodyti, koks yra lietuvių 
psichologų įnašas i mokslo loby
ną. Ši sekcija turėjo dvi sesijas. 
Abiejose vadovavo dr. Kęstutis 
Trimakas, dirbąs Hines veteranų 
ligoninėje ir Lojolos universitete, 
Chicagoje. Pranešimai buvo pa
dalinti j dvi sesijas: ketvirtadienio 
sesijos pranešimai buvo išimtinai 
apie išeiviškus reiškinius; šešta
dienį — vyravo bendrieji psicholo
giniai klausimai.

Pirmoji sesija vyko ketvirta
dienį, lapkričio 27 d. Pirmąjį pra
nešimą skaitė dr. Rimantas Pet
rauskas, Ontario vaikų centro 
galvos sužalojimų programos 
koordinatorius iš Toronto. Jo pra
nešimo tema “Lietuvių jauni- 

,.mo padėtis išeivijoje: analizė ketu
rių studijinių anketų, nuo 1956 iki 
1979 m.“. Buvo palyginti 1956, 

,1960 m. JAV-ių ir 1972 bei 1979 m. 
pasaulio lietuvių išeivių jaunimo 

'anketų duomenys. Tame laikotar
pyje jaunimo dalyvavimas jauni
mo organizacijų veikloje nesuma- 
žėjo, tačiau sumažėjo 
dalyvavimas bendriniuose lietu
vių parengimuose, organizacijų 
valdybose, sumažėjo jaunimo pini
ginės aukos, lietuvių kalbos var
tojimas, lietuviškų knygų skaity
mas, sugebėjimas lietuviškai 
rašyti, vedybinio partnerio tauty
bės svarba, lietuvių draugų turėji
mas, noras grįžti į Lietuvą (jei lais- 

,,va). Lietuvybė kiek geriau 
išsilaikė JAV-se, kiek silpniau 
Kanadoje, Europoje (Vokietijoje), 
Australijoje, o prasčiausiai — Pie
tų Amerikoje. Diskusijose buvo ke- 

' liamas reikalas pažinti ne tik tuos, 
kurie į anketas atsiliepia (ir tuo pa
čiu mažiau arba iš viso jaunimo
veikloj nedalyvauja).

,, Antrąjį pranešimą skaitė dr. Al- 
•'įlis Norvilas, Xavier kolegijos Chi

cagoje profęsorius. Jo tema: “Kaip 
pasirenkama vartoti viena kalba 
vietoj kitos”. Šioje fenomenologi
nėje studijoje jis apklausinėjo aš
tuonis anglų ir lietuvių kalbas var
tojančius studentus. Jų kalbos 
pasirinkimo skerspjūvyje išryš
kėjo, jog anglų kalba yra bran
duolio arba kasdienos kalba, kuri 
yra vartojama su bendraamžiais.

,,O lietuvių kalba yra pakraščio ar- 
.ba progos kalba, naudojama, kal
bant su vyresniaisiais ir kitais iš 
pareigos, arba kalbant su jaunes
niais, vadovaujantis kalbos išlai
kymo mintimi. Jos vartosena — 
apeiginė, arba naudojama kaip 
efekto ar nuslėpimo priemonė. 
Abiejų kalbų pergyvenimas — 
skirtingas. Vartosenos atžvilgiu 
anglų kalba sklandi, išraiški; lie
tuvių kalba — trūkčiojanti, neiš- 
raiški. Jausminiu atžvilgiu, anglų 
kalba — sava, patogi; lietuvių kal
ba — nesava, ribojanti išsireiš
kimo galimybes. Pagaliau pama
tiniu atžvilgiu, anglų kalba — 
būtina; lietuvių kalba — nebūti-

Trečiąjį pranešimą skaitė Vita 
Musonytė - AukStuolienė, Illino- 
jaus universiteto Chicagoje dok
torantė. Jos tema: “Kaip dvikal
biai vaikai atsimena žodžių 
sąrašus vienoje ir dviejose kal
bose”. Savo studija ji siekė sužino
ti, ar dviejų kalbų vartojimas vys
to protinį lankstumą labiau negu 
vienos kalbos naudojimas. Jos stu
dija ribojosi pradžios mokyklos 
pirmo ir šešto skyriaus mokiniais. 
Vieni jų buvo. lietuvių kilmės, mo
kantys anglų ir lietuvių kalbas, ki
ti tekalbantys anglų kalba. Dvi
kalbiai vaikai atsiminė daugiau 
Žodžių negu vienkalbiai vaikai, 
sąrašuose sudarytuose iš vienos 
kalbos žodžių, bet teatsiminė ma
žiau žodžių sąrašuose iš dviejų kal
bų, negu kad vienkalbiai vaikai tų 
pačių žodžių sąrašuose, sudary
tuose iš tų pačių žodžių vienoje 
kalboje. Dar mažiau žodžių dvi
kalbiai vaikai atsiminė, kai dvi
kalbiuose sąrašuose semantinės ir 
lingvistines kategorijos nesutapo. 
Tie ir kiti tos studijos rezultatai 
neįrodė dvikalbius vaikus turint 
daugiau protinio lankstumo už 
vienkalbius.

Antroje sesijoje, šeštadienį, 
lapkričio 29 d., pirmąjį pranešimą 
skaitė dr. Jurgis Karuža, Jr., pro

fesorius iš Valstybinio universi
teto kolegijos Buffalo, N.Y., apie 
savo ir savo žmonos Colleen stu
diją “Asmeninė atsakomybė 
asmeninių problemų sprendime”. 
Jis apbūdino keturis skirtingus 
žvilgsnius į problemų atsiradimo 
priežastis bei jų rišimą: 1. medici
ninis modelis, tai toks atvejis, kada 
individas serga, tad jis nėra atsa
kingas nei dėl problemų atsiradi
mo, nei dėl jų išrišimo: jis yra 
socialinių priežasčių auka, lieka 
pasyvus, kiti jį “gydo”; 2 kompen
suojantis modelis, kada remiasi 
optimistiškesnių žvilgsniu: indivi
das čia nėra atsakingas, už prob
lemos atsiradimą, bet jis atsakin
gas tą problemą sprendžiant, 3. 
moralinis modelis, kada žmogus 
pats susikuria sau problemas sa
vo tinginiavimu, klaida, užsis
pyrimu ir dėl to pats atsakingas 
sprendimo ieškojime; 4. apšvietos 
modelis — individas čia yra at
sakingas ir dėl to pats kaltas, bet 
dėl tų problemų jis pats nebesusi- 
valdo, nebesikontroliuoja ir todėl 
turi pasiduoti kito autoritetui (pvz. 
tėvams, A. A. grupei ir pan.), kad jį 
pataisytų. Pagal šiuos žvilgsnius - 
modelius yra studijuojami imi
grantai ir senyvi žmonės.

Antrame pranešime Pittsburge 
privačia praktika ir konsultacija 
besiverčianti dr. Aldona Grinienė 
kalbėjo apie “Neigiamus reiški
nius vyruose ryšium su auklėjimu 
pagal tradicines lyties roles”. Atsi
žvelgiant į skirtingus vyrų ir mo
terų vaidmenis, berniukai ir mer
gaitės skirtingai auklėjami nuo 
pat kūdikystės. Pagal tradicinį 
“vyriškumą” išauklėti vyrai neiš
vysto savo pilno žmoniškumo. 
Mokslininkų rasta šios neigiamos 
tradicinio auklėjimo pasekmės: 
vyrai turi sunkumų sukurti arti
mas draugystes su kitais vyrais, 
išreikšti jausmus, puoselėti visa
pusiškai žmogiškus, lygius (ne 
vien lytinius) santykius su moteri
mis. Vyrai yra labiau linkę “pasi
nerti” į darbą, gerti alkoholį ir ki
taip gadinti savo sveikatą. Vyrai 
turi išsivystyti daugiau balansuo
tai ir patys nesibijoti būti apšau
kiami “nevyriškais”. Tuo pačiu ir 
moterys turi siekti būti pilnom ir 
lygiom vyro partnerėm ir nepalai
kyti jų tradicinėse jų rolėse, su vy
rais vien žaidžiant, juos mani
puliuojant.

Trečiąjį pranešimą “Grafosko- 
pinę skalę kuriant” skaitė Detroi
to universiteto profesorius ir Sei: 
mos bei vaikų centro direktorius 
dr. Justinas Pikūnas. Susidomė
jęs piešimu, kaip diagnostine prie
mone, dar savo studijavimo me
tais Miuncheno universitete. Po 
įvairių bandymų ir tyrimų Det
roite jis sudarė ir išspausdino pir
mąją grafoskopinę skalę 1953 m., 
jos pakeitimus — 1961 m. ir ant
rąją skalę — 1963 m. Testuojamie
ji ne tik nupiešia, bet piešimui ren
ka spalvas ir raštu paaiškina, ką 
piešia. 25 metų laikotarpyje keliuo
se JAV-ių universitetuose buvo at
likta apie 20 studijų, be to — viena 
Brazilijoje ir dar kita — Vilniaus 
universitete (apie pastarąsias au
torius sužinojo atsitiktinai tik vė
liau). Studijos rodo šią skalę esant 
naudingą atskleisti asmens nor
malius ir nenormalius polinkius.

Paskutinį pranešimą “Lietuvių 
vaikų intelekto ypatumai” skaitė 
Julija Zabarskienė, doktorantė 
Illinojaus profesinėje psicholo
gijos mokykloje. Savo studija ji no
rėjo patikrinti lietuvių išeivių kul
tūros bei jos vertybių įtaką į 
lietuvių emigrantų vaikų intelek
tą. Rasta, kad lietuvių vaikų in
telektualinis lygis (pagal Wechs- 
ler Intelligence Scale vaikams) yra 
reikšmingai aukštesnis už ameri
kiečių vaikų. Taipgi amerikiečių 
žodiniai ir nežodiniai sugebėjimai 
yra tokio pat lygio, tuo tarpu lietu
vių vaikų žodiniai sugebėjimai 
(kurie lemia pasisekimą mokyklo
se ir kolegijose) yra aukštesni. Taip 
pat rasta, kad lietuviai tėvai (ir 
ypač motinos) mokslą vertina la
biau negu amerikiečiai tėvai. Gali
mas daiktas, kad tėvų vertinimas 
mokslo turi teigiamos įtakos į Lie
tuvių vaikų intelektualinį lygį. Abi 
psichologijos sesijos buvo 
gausiai publikos lankomos.

k. t.
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Lietuviai įurado kometą
Baigiantis 1980 metams ir 

1981 metų pradžioje pasirėdė 
astronominiame „Sky and 
Telescope“ žuranale praneši
mai apie Sovietų Sąjungoje 
1980.VII.31 surastą kometą. 
Daug kometų kasmet suran
dama, bet ši patraukia mūsų 
akį savo pavadinimu; Cemis- 
Petrauskas, 1980 k. Raidė k 
rodo, kad tai vienuoliktoji 
pagal alfabetą kometa, suras
ta 1980 metais ir kaip praneši- ( 
muose sakoma, ją suradę K. 
Cemis ir J. Petrauskas.

Kometa surasta pietinėj 
Grigo Ratų žvaigždyno daly.

Kajetonas Šklėrius (1876—1932)

M. K. Čiurlionio galerija. Jaunimo centre, Chicagoj
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A. RADŽIUI’

Per dieną ji pasisiinkdavusi po 
20 lanko minučių rytų kryptim. 
Jau pačioje pradžioje ji buvusi 
gana silpna, vos 9 ryškumo. 
Vėliau dar susilpnėjusi. Rugsė
jo vidury tebuvusi tik 11.6 
ryškumo.

Kometa buvusi ypatinga. 
Turėjusi vadinamąją anti- 
uodegą, t.y. kitą uodegą, išsišo
vusią į priešingą pusę nuo 
normalios uodegos. Edgar 
Everhart iš Denverio univer
siteto nufotografavo kometą 
1980.VII.29 su josios smaila,

lyg durklas anti-uodega. Ją 
taip pat pastebėjęs dr. V. Strai
žys, nufotografavęs kometą 
Molėtų observatorijoje, Lietu
voje, o K. Cemis atlikęs 
matavimus. Kometa, nors 
trumpalaikė, bet buvo sekama 
Anglijoje, JAV ir, žinoma.Sov. 
Sąjungoje, Krymo observa
torijoje. Tokia anti-uodega 
esanti retas reiškinys net švie
siųjų kometų tarpe.

Mums, žinoma, rūpi, kas 
tasai Cemis su Petrausku. 
Pavardės aiškiai lietuviškos, 
tik „Cemis“ bus greičiausiai 
transliteracijos proceso (iš

lietuviškojo alfabeto į rusišką
jį ir iš rusiškojo į angliškąjį) 
iškreiptas „Černius“. Prane
šimuose jie vadinami rusais ir 
įrikiuojami į Sovietų Sąjungos 
kometų atradėjų tarpą. 1981 
„Sky and Telescope“ rugpjū
čio numery pasirodė kiek ilges
nis rašinys, apibūdinęs atra
dėjus ir kaip jie kometą atradę. 
Žinių suteikęs K. I. Churyu- 
mov iš Kijevo universiteto 
observatorijos.

Kazimieras Cemis (Čer
nius?) dar mokyklos suole susi
domėjęs astronomija. Jaunuo
lį patraukusios kometos, ir jis 
anksti pradėjęs jų ieškoti, 
sistemingai stebėdamas 
padangę 75 mm binokliu. 
Metams prabėgus, jis jau 
pranešė radęs kometą 
Sekstanto žvaigždyne. Bet 
koks nusivylimas:prieš keletą 
savaičių, t.y. 1974.11.12, ją jau 
buvo suradęs William Brad- 
field. Černius tęsęs ieškojimus 
toliau. Praleidęs su binokliu 
daugiau kaip 220 valandų, jis 
1975.VII.18 vėl užtikęs kome
tą. Deja, ir ši pasirodė besanti 
jau surasta prieš dvi savaites. 
Tai buvusi Kabayashi-Berger- 
Milton kometa.

1978,X.2 užtikęs 10 ryškumo 
kometą su 20*110 binokliu. Ir 
vėl bėda. Sąlygos neleidusios 
tuoj pat pranešti į Kijevą arba į 
Maskvą. Tik vėliau K. Černius 
sužinojęs, kad jo kometą paste
bėjęs japonas S. Fujikawa vos 
porą dienų anksčiau už Černių. 
Jei ne komunikacijos (sovie
tinės, žinoma,) problema, tai 
toji kometa būtų buvus 
pavadinta Denning-Fujikawa- 
Cemis, 1978 n. Trečia kometa 
— trečia nesėkmė, bet Kazimie
ras jau aiškiai įsijungęs į 
nepaskelbtąsias tarptautines 
kometų ieškojimo varžybas. 
Reikia varytis tolyn, nepasi 
duoti.

Studijuodamas fiziką ir 
matematiką Vilniaus uriivėr- 
sitete, K. Černius paskatinęs 
savo draugą studentą Jovarą 
Petrauską, taip pat astrono
mijos mėgėją, prisidėti prie 
kometų medžioklės. 1980 m. 
liepos mėn. abu vyrukai nuke
liavę į Maidanako kalną Uzbe
kistane, vieną iš mėgiamų 
stebėjimo vietų. Paskutinį 
liepos mėn. vakarą jiedu ste
bėję padangę 20*110 ir 12*80 
binokliais. Netrukus užtikę 
silpnutį neryškų objektą Grigo 
Ratų žvaigždyne, lyg rutulinį 
žvaigždžių spiečių. Tai buvusi 
jų kometa.

Ilgai užtrukę, kol atradimas 
buvęs patvirtintas, o kometa 
kas vakaras silpnėjusi ir 
silpnėjusi. Pagaliau 
1980.VIII.20 paskelbtas IAU 
(International Astronomical 
Union) cirkuliaras 3504, kuriuo 
jų radinys oficialiai į rekordus 
įrašytas, kaip kometa Cemis- 
Petrauskas, 1980 k. Černiui tai 
buvęs aštuonerių metų arba 
808 valandų stebėjimo rezul
tatas. Petrauskas praleidęs 
apie 100 valandų.

1980 m. rugsėjo mėn. Kryme 
įvykusi kometų tyrinėtojų visa
sąjunginė konferencija. Į ją 
buvę pakviesti ir K. Černius su 
J. Petrausku. Konferencijoje 
priimta rezoliucija, kuria jiedu 
apdovanojami medaliais už 
astronominio objekto atradi
mą. Rašinyje dar priduriama, 
kad tai turėjusi būti jiems dide
lė šventė, nes nuo II-jo Pasauli
nio karo tik dvi kometos buvu
sios atrastos rusų mėgėjų.

Taigi, rusų mėgėjai. Nekal- 
tintumėm žurnalo redakcijos. 
Ji skelbia tik tokius duomenis, 
kokius gauna iš oficialių šalti
nių. K. I. Churyumov nesuin
teresuotas pabrėžti arba bent 
paminėti atradėjų tautybę ir 
sąmoningai sudaro klaidi
nantį įspūdį. Rezultate lietu
vių laimėjimai nukrinta ne tik 
į Sovietų, bet ir į rusų krepšį.

Štai kita charakteringa 
aplinkybė. Viso pasaulio stebė
tojai telegramomis skubiai 
praneša savo kometų radinius

Viktoras
Petravičius

vėl amerikiečnj° 
kultūriniuose

, . 5 Įsa o)puslapiuos >i# sŲlfi
Pastaruoju metu pietinių 

Michigano ežero pakrančių 
spauda Illinojaus, Michigtmo 
ir Indianos valstijose yrapa- 
brėžtinai susidomėjus Viktoro 
Petravičiaus dailės darbais 4r 
asmeniškąja jo gyvenimo'ew- 
linka. Kaip žinome, Viktoras 
Petravičius gyvena Michi- 
gano valstijoje, prie pat? lie
tuviškosios Union PierVaedr- 
vietės, ir savo namus, kiemą kr 
visą aplinką yra pavertęs reto 
įdomumo savo kūrybos mu
ziejumi. Ryšium su neseniai 
Chicagoje vykusia jo darbų pa
roda amerikiečių spaudos’kūl- 
tūriniai puslapiai mūrtį'j dai
lininkui tikrai nepaghilėjo 
vietos. Ir tas dėmesys tolydžio 
nemažėja, bet auga. Šttti'iš
maus Indianos universitėtiftto 
miesto South Bend laikraštis 
“South Bend Tribūne” šdūeicrB 
d. savo kultūriniam priėdę 
“Michiana” pagrindinį^1 dėme
sį skiria Viktorui PetrBbičitfi. 
Visą pirmąjį puslapį'1 Užinia 
spalvota V. Petravičiaus rtU6- 
trauka. Viduriniuos leidinio 
puslapiuos spausdinamas 
Kathlen Zmuda straipsnis 
“Works of Lithuanian-bam ar- 
tist express vitality and pom- 
passion”, kuriame tiesiog en
tuziastingai aptemta 
lietuviškos ir liaudinės) gelmės 
dailininko kūryba ir muzie
jumi paversta jo gyvenamoji 
aplinka. Straipsnį puošia pep- 
kios didelės ir spalvotos paties 
Petravičiaus, Ponios ir dailės 
darbų nuotraukos.

IAU Centriniam biurui Cąmb- 
ridge, Massachusett8, JAV, 
kurs atradimus patikrina, 
pripažįsta ir įrašo į rekordų 
knygas. Bet lietuviai stebė
tojai negali tiesioginio ryšio 
turėti su tarptautinėmis insti
tucijomis. Jie pirma 'pritilo 
pranešti Maskvai, ir tik Mask
vos Stembergo astronominis 
institutas siunčia telegramą į 
Cambridge, Mass. TĮ^kia 
biurokratija ne tik kaštuoja 
kartais stebėtojui užtąnįąuįą 
pripažinimą, bet ir gražiai 
suvirškina Sovietų Sąjungos 
tautybes, paversdamą u Jas
rusais, kaip matome iš Cęr- . r, f , . .niaus ir Petrausko istorijos. r

Įdomi istorija, tik^jj^ja 
neaiškumų. Kodėl Cepęųųjį‘ir 
Petrauskui prireikė keliąųj^net 
į Uzbekistaną? Kodėl jų m£gįa- 
ma stebėjimo vietaK vra 
kažkoks Maidanako kalpąs pž 
kelių tūkstančių kilomeįpj ljųo 
Lietuvos, tolimoje Azijoje Lįpž 
Uralo, žemės galo“)? Argi į^etu- 
voje jau nebėra vietos,^.po 
skliautą pasižvalgyti?, Jp, 
kokios aiškios ir spinjįiiĮįįps 
naktys būdavo Lietuvoje, koks 
ryškus Paukščių Takas' su 
savo žvaigždžių debesimis ir 
„anglių maišais“ Gulbės 
žvaigždyne. Tik ateik, astrono
me, ateik, poete, ir gerk visa
tos išmintį. Ji liejasi sielon 
plonais spinduliais.

Be to, kokiu būdu Černius ir 
Petrauskas galėjo naudoti 
tokius galingus binoklius? Juk 
jų dabar Lietuvoje ir visoje 
Sov. Sąjungoje lengvai krautu
vėje nenusipirksi. Tai kariš
kos reikšmės objektai.

Klausimų daug, o atsakymų 
nėra. Lietuvoj ir padangė 
okupuota.

Tik vieną kartą pereisiu 
gyvenimu, dėlto — jeigu yra 
švelnumas, kurį aš galiu paro
dyti, ar koks geras darbas, kurį 
galėčiau artimui padaryti, 
noriu daryti dabar, ir to neati
dėti, neS šiuo gyvenimo keliu 
jau daugiau nebeisiu^ antrą 
kartą.

W. Petin
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Abudu Šklėrius prisimenant

5$,metų be Kajetono Sklėriaus
Kejatonas Šklėrius — Šklėris 

(o gal Šklėrys), vienas iškiliau
sių šio šimtmečio pradžios 

tuvos dailininkų, mirė
"-'e. 1932 m. sausio 14 d.

-t*1

omSifirt'buvo gimęs 1876 m. 
UąposJ27 d. Kunigiškių kaime, 
Svėdasų vis., Rokiškio apskri- 
tįynMokėsi Mintaujos bei Pane- 
Mė#žWmT<5alinė8e mokyklose, o 
ąąilėn (Studijas pradėjo, 1896 m. 
RętWPily> A. L. Štiglico Taiko- 
ttpsjpft dailės m-je. Ten, gavęs 
ųtįpęn4iją, 1903 m. baigė prof.

vadovaujamą skulptū- 
i)oą ^diją. Kaip skulptorius 
ttt«ėjQodprogą pasireikšti 1902 
m^yąąarą, dalyvaudamas ViĮ- 
3^ųe-Šv. Petro ir Povilo baž- 
RįĮĮčįpp skulptūrų restau- 
pgfyiip.e, o vėliau sukūrė keletą 
S^ųJjyūrų Petrapilio miestui. 
Jįįį^jl0O4 iki 1915 m. nuolat 
gyvępo Liepojoj, duoną pelny- 
JwBWPai&ybos mokytojo dar- 
-sbė/ikSRiercijos mokykloj* Ato- 
ą$flg)fcjmetu lankydavo gamtos 
gry^u apdovanotas pasaulio 
jfįaigsj (Krymą, Bavariją, Du- 
jįtęjąųs pakrantes Austrijoj) ir 

:iV#k#rų Europos meno mies- 
tųą. g&amtos sužavėtas, ėmė 

o&įflūliis akvareline tapyba, o 
ilgainiui transformavosi į pir- 
maąiir akvarelistą, prieskulp- 
ūūra»dtik retai begrįždamas. 
."Nepriklausomai Lietuvai atsi- 
duupsnt, išsimokslinusių 

ažmo&iu visur stokojant, buvo 
^atfr^ikęs net į administracinį 
darbą: Vilniuje ėjo Maitinimo 

((departamento direktoriaus 
pareigas, o Kaune 1919 - 21 m. 
buvo miesto bei apskrities 
viršininku. Nuo 1922 m. Kauno 
meno m-loj dėstė piešimą ir 
akvarelės tapybą, o 1925 - 29 
m. buvo meno m-los direk- 

W-.S?wirm ^tdięs Jiga, 
agogini darbą metė. Besi

gydydamas važinėjo į Italiją 
bei kitus šiltesnio .klimato 
kraštus ir visur rasdavo gražių 
vaizdų akvarelėms. Vasa- 

įjromis užtektinai gamtos gro- 
.jiįpįū^ikdavo Kauno apylinkės, 

žiemą pasilikdavo savo 
4Inąmuose Kaune, tai piešdavo 

įf&įtuįt ponių portretus.

8avo namuose staiga,
He skausmo, žmonai ir juos

‘lankančiai poniai Tallat-Kelp- 
šįenS (nežinau vardo, kompo-

"z&or&us žmonai) anekdotą 
^įs^todamas. Palaidotas 

Kaune, o kapines panaikinus, 
pf antrajam bolševikmety, 

ikai perkelti į Petrašiūnų 
~es. Kapas papuoštas 

' granito paminklu su 
'^rcfo profilio bareljefu viršu- 
BHhiam kairiam obelisko šone, 

lio graviūra ir įgraviruo- 
šia metrika: „Dailininkas / 
•tonas / Šklėrius - Šklėrys 

- 1932“ (ir čia nesu tik- 
3SasK^kr antrasis pavardės 
■ variantas Šklėris, ar Šklėrys, 

feš”;reikiama raidė nuotrau- 
ye'jiždengta gėlių puokštės;

eidluD
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buvo rašoma ir Šklėris, ir Sklė- 
rys).

Jeigu dar gyvi buvę K. Sklė
riaus mokiniai niekur nebe
parašys, norintieji pasiskai
tyti platesnę jo biografiją gali 
rasti LE 28-tam tome. Ten 
aptardamas K. Sklėriaus 
kūrybą, biografijos autorius 
(Viktoras Vizgirda) tarp kitko 
štai ką rašo:

„(...) Varsų pasikeitimas 
saulės šviesoje ir šešėlyje, jų 
virpėjimas S(klėriaus) kūry
boje yra jautriai išgyventas. 
Jis niekad nesijautė ,baigtas 
menininkas. Kiekviename 
naujame jo darbe jaučiamos 
pastangos vįs naujų ir gilesnių 
ieškojimų, atradimų, vis subti
lesnio gamtos pažinimo. 
Skulptūros studijos dailės,pa
loj davė jam stiprų piešimo 
pagrindą. Tačiau jo piešinys 
nėra nei sausas, pei apskai
čiuotas pagal amato normas. 
Prie piešinio, kaip ir- ąpalyos, 
jis priėjo su jautria menininko 
siela. [...] Vėliau palaipsniui 
tapyboje jis vis daugiau atsi
palaidavo grafiško*' piešinio, 
pakeisdamas jį kontrastinių 
spalvų dėmėmis, kurios savo 
meistriškais suliejimais 
suteikė jo kūriniams daugiau 
plastinės išraiškos. [...] Vėly- 
vesniame savo kūrybos lai
kotarpyje ir į gyvenimo 
pabaigą jo tapysena darosi dar 
daugiau lanksti, retų'ir išieš
kotų varsų gama darosi 
skambesnė. lietuviškos gam
tos mistika, senų, nusvirusių 
medžių sodri žaluma, ryto 
rūkas negausiuose jo. 
peizažuose, [...] priskirtini prie 
geriausiųjų lietuvių dailėje.f *;.] 
Gamtovaizdžiuose S(klėrius) 
reiškiasi daugiau kaip aistros 
meriįninkas, apsvaigęs gamtos 
grožiu, o portretuose ir figū
rinėse kompozicijose reiškiasi 
daugiau kaip subrendęs meni
ninkas, ilgų metų patyrimą 
giliai įsisąmoninęs visąs savo 
amato paslaptis . ,,

Biografijos autorius K. Sklė
riaus dailės vertinimą baigia 
šiais žodžiais:

Eilė jo darbų, , kurie 
pavadinti Žmonos portretas, iš 
tikro yra portretai tik tam 
tikros socialinės ąplinkos mo
ters. Taip pat eilė portretų pa
vadintų Ponia St., kurie šalia 
keletos žmonos portretų yra 
vieni iš geriausių jo kūryboje, 
taip pat vaizduoja daugiau 
tam tikros visuomeninės padė
ties moterį, negu konkretų 
asmenį“. •i8Ii : -

Jeigu citatos dalį apie „Žmo
nos portretus“ siūloma su- ‘ 
prasti, kad tai buvo tapyti ne 
K. Sklėriaus, o bet kieno žmo- 
nos portretai, turiu štai ką pa
aiškinti. Ruošdamas' ’ rašinį 
„Draugiu“ K. Sklėriaus šim- 
tojo gimtadienio proga ir dar 
kartą kiek vėliau, jo našlę pri
mygtinai klausiau, ar „Žmo

nos portretams“ tik ji pozuo
davo, ar ir kuri kita moteris? 
Abiem atvejais atsakė: visi 
portretai, pavadinti „Žmonos 
portretas“ buvo tapyti jai 
pozuojant, tad visi yra Elenos 
Sklėrienės portretai. Vėl klau
siau, kas buvo ponia St.? Atsa
kymas: ponia Staneikienė, 
graži italė, prieš ištekėdama už 
Staneikos (turbūt dailininko ir 
diplomato, Amerikoj mirusio?) 
Italijoje jau buvusi modelė, 
nepaprastai kantri pozuotoja 
ir užtat keleto K. Sklėriaus ge
riausių portretų talkininkė. E. 
Sklėriepė apie ponią Stanei- 
kienę man dar ir kiek daugiau 
parašė, bet tai nieko bendro 
neturi su K. Sklėriaus kūryba.

Skurdokas šis mano rašinys, 
nes Kajetono Sklėriaus tep
tukui pagerbti reikalinga 
aštresnė plunksna. Viliuosi, 
kad gal šiuo rašinėliu išprovo
kuosiu Viktorą Vizgirdą, Bro
nių Muriną, Aleksandrą Mar
čiulionį ar kurį kitą dailės 
didžiūną, Kajetoną Šklėrių 
pažinusius, gal dar ir jo 
mokyklą lankiusius. Netikiu, 
kad K. Sklėriaus mirties 
penkiasdešimtmetis būtų 
paminėtas Lietuvoje. Ten, 
Maskvos įsakymu, mirties 
sukaktys neminimos veikiau
siai todėl,'kad per dažnai susi-

duriama su režimo nužudytai
siais ir tik už dešimtmečių 
reabilituotais...

1982.1.3.
Alfonsas Nakas

Dar šis tas apie Šklėrių
Dail. Kajetono Sklėriaus 

(1876-1932) gyvenime 1904- 
1915 metų laikotarpis Liepojoj 
yra laikomas labai svarbiu. 
Dirbdamas mokykloje daili
ninkas įsigijo pedagoginio 

. patyrimo, kuris jam buvo labai 
naudingas vėlesniais metais, 
dėstant Kauno Meno mokyk
loje. Gyvendamas Liepojoje, K. 
Šklėrius aktyviai reiškėsi lietu
vių visuomeninėj — kultūrinėj 
veikloje. Jis buvo „Liepojos 
lietuvių savišalpos draugijos“ 
narys. Režisuodavo, vaidin
davo, deklamuodavo, piešda
vo dekoracijas artistų mėgėjų 
spektakliams. Pirmaisiais 
Liepojos gyvenimo metais jo 
meno darbai buvo daugiausia 
skulptūriniai, tik vėliau jis 
pradėjo linkti į akvarelinę 
tapybą.

1912 metų K. Sklėriaus kelio
nės po Vakarų Europą padarė 
didelę įtaką jo tolimesniems 
darbams. Lankydamas 
Antverpeno, Briuselio ir ypač 
Paryžiaus muziejus K. Šklė
rius susipažįsta su praėjusių 
amžių šedevrais bei naujo
siomis kryptimis. Ypačiai 
giliai jį paveikė impresionistų 
paveikslai. Jų paveikia jaučia
mas tolimesniuose Sklėriaus 
darbuose. Nuo to laiko K. Šklė
rius bando įsisavinti plenerą 
— tapybą atvirame ore, saulės 
šviesoje, siekia didesnio spal-

vinio jautrumo ir išraiškin
gumo.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu K. Šklėrius iš Liepojos 
pasitraukė į Suomiją, kur tapė 
etiudus. 1916-17 m. gyveno 
Petrapilyje. Čia, temperos da
žais nutapė pirmą didesnę 
žanrinę kompoziciją — 
„Gedimino sapną“. Tuo metu 
Petrapilyje, šalia tapybos ( 
nemažai laiko skyrė ir visuo
meniniam darbui, dirbdamas 
Lietuvių centriniam komitete. 
1918 m. K. Šklėrius sugrįžo į 

I Lietuvą ir apsigyveno Kaune.
Nepriklausomos Lietuvos 

periodas buvo paskutinysis ir 
stipriausias K. Sklėriaus kūry
bos etapas. 1924 m. dailinin
kas sukūrė tikrai brandžių 
peizažų, neskaitant daugybės 
etiudų, turėjusių studijinių 
pratybų reikšmę. Didžioji šių 
akvarelių dalis buvo atlikta 
Palangoje vasaros atostogų 
metu. Todėl jose vyrauja pajū
rio motyvai; žmonių figūros 
pliaže ir parkų pavėsiuose, 
jūros pakrantės, žvejų laive
liai. Šiai grupei priklauso 
nemaža giedrios nuotaikos ir 
gražaus kolorito peizažų, nuta
pytų Klaipėdos uoste ir apylin
kėse. Nemažiau K. Šklėrių 
viliojo ir intymūs paupių bei 
paežerių motyvai, žaliuo
jančios pievos ir krūmai, pla
tūs laukai ir medžių šešėliuose 
paskendusios sodybos, anksty
vo pavasario arba drėgno 
rudens nuotaikos. Dailininkas 
subtiliausiai sugebėjo išreikšti 
elegiškas Lietuvos gamtovaiz
džio intonacijas, apdainuoti 
nuostabų jo grožį.

1929 m. K. Šklėrius aplankė 
Šveicariją ir Italiją. Kelionės 
metu sukūrė ypač meistriškų 
akvarelių. Saulėta Italijos 
gamta privertė dailininką 
sustiprinti spalvinę gamą, 
daug dėmesio skirti šviesos ir 
refleksų efektams, ieškoti 
skambios, mažorinės nuotai
kos.

Nors gamtos peizažai vyra
vo K. Sklėriaus kūryboje, tuo 
pačiu jis buvo ir labai stiprus ir 
portretistas. Jis ypač mėgo 
tapyti gražių moterų portre
tus. Kiekvienai iš jų jis suge
bėdavo sukurti jai tinkančių 
spalvų atmosferą. Tačiau jo 
pats žymiausias portretas yra 
dvigubas portretas „Bažnyčio
je“, sukurtas 1930 m.

Neatsisakė tačiau ir savo

Norėčiau būt maža
Rima PuniSkaitė

Norėčiau vėl būti maža, laukti sekmadienio 
ir nieko rimto negalvot, — nešiot ružavą 
angorinį suknutę, kurią mama su meile 
mezgė per ištisą mano ketvirtą žiemą, 
kuripirmąkart skalbiant susitraukė... 
Šventadienišką svajonių suknutę... — 
Sekmadienį kasas geltono aksomo kaspinais 
aprišt ir jaustis kaip drugelis... — užsimaut 
švarius, šeštadienio vakare išbaltintus 
batukus, kurių jau neatsimenu.

Lyg plyštų noru vėl jaust nekalto 
sekmadienio džiaugsmą kaspinų sparnuos, 
ružavos vilnos švelnume, batų baltume, 
norų paprastume...

Noriu vėl laukti sekmadienio ... ir pati 
jau neprisimenu kada pradėjau pinti 
sekmadienio kaspinus į pirmadienio kasas.

Paryžius, 1981 m. lapkričio mėn.

Kajetonas Šklėrius (1878—1932) Bažnyčioje (1930)

Prieš metus mirė Elena Sklėrienė
Kajetono Sklėriaus žmona 

Elena, beveik 49-rius metus 
ištikimai našlavusi, mirė 
Vokietijoje 1980 m. gruodžio 23 
d. Apie tai trumpai buvo rašy
ta „Drauge“, „Darbininke“ ir 
„Tėviškės žiburiuose“. Norė
čiau apie šią nuostabią moterį 
kiek plačiau pakalbėti, juoba 
kad keletą paskutinių nuo karų 
ir okupacijų išgelbėtų K. Sklė
riaus paveikslų ji paliko čika- 
giškei Čiurlionio galerijai.

Elena Freybusch, Rusijos 
vokietaitė, gimė 1887 m. liepos 
16 d. Kolomnoj, netoli 
Maskvos. Jai tik pradėjus 
lankyti gimnaziją, 1899 m. 
teko apsigyventi Liepojoj, kur 
tėvas, inžinierius, buvo pa
skirtas fabriko direktorium. 
Baigusi Liepojos g-ją, įstojo į 
Rygos meno mokyklą. Ato-

pirmosios meilės — skulp
tūros, lipdydavo portretus, 
komponuodavo dekoratyvines 
statulas. Žymiausias jo skulp
tūros darbas — dekoratyvinė 
grupė, puošianti Kauno banko 
rūmų fasadą.

Nors dauguma K. Sklėriaus 
darbų yra Lietuvos galerijose, 
jo našlė mirdama keletą mažo 
formato akvarelių, tapytų 
1929-31 metų periode, paliko 
M. K. Čiurlionio galerijai, 
Jaunimo centre, Chicagoj.

rl
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stogų metu susipažino su K. 
Sklėrium ir savo namuose jam 
pozavo, galvos skulptūrą lip
dant. Juodu susituokė 1910 m. 
vasario 20 d. Karui prasidėjus, 
buvo staiga evakuoti į Petra
pilį, o puikiai pavykusi galvos 
skulptūra ir daugybė kitų K. 
Sklėriaus darbų žuvo karo 
liepsnose. Kai Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, su vyru 
apsigyveno Kaune. Pakan
kamai pramokusi lietuvių kal
bos, o būdama nepaprastai 
sociali, įgijusi ir daugybę 
draugų, po vyro mirties liko 
gyventi Kaune, savo namely. 
Tik bolševikų okupacijos pabū
gusi, 1941 m. pradžioj repatri
javo į Vokietiją. Šalia kelių 
kitų gerai mokėdama ir pran
cūzų kalbą, karo metu dirbo 
vertėja vokiečių okupacinėj 
įstaigoj Paryžiuje. Karui pasi
baigus, apsigyveno P. Vokie
tijoj, netoli Stuttgarto, ramia
me Schomdorfo miestely, 
draugiškoj Eberhard’ų šeimoj.

Pati meną studijavusi ir tu
rinti gerą skonį bei supratimą, 
ji Kajetonui Sklėriui buvo ne
pamainoma talkininkė. Ji 
pasirūpindavo tapybos 
medžiaga, maišydavo dažus, 
gamtoje tardavosi dėl vaizdo, 
ligotam nešiodavo kėdutę ir 
skėtį nuo saulės. Ji surasdavo 
pozuotojas, pasirūpindavo pa
veikslų rėmais ir parodomis. Ji 
dailininką lydėdavo į visas,

tolimas bei artimas keliones. 
Viename laiške, kai buvau 
prašęs jos pačios biografinių 
duomenų, atrašė: „Mano gyve- 
nimas buvo Kajetono 
gyvenimas“. Ir kad neturinti 
nieko ypatingo apie save 
pasakyti.

Ir gerokai įbridusi į 94-sius 
metus nerodė nė mažiausių 
sklerozės žymių. Nepaisant 
daugelio fizinių negalavimų, 
silpstančių akių, labai nusil
pusio girdėjimo, išskirtinai 
giliai raukšlėto veido, protu ir 
siela išliko sveikutėlė iki mir
ties. Paskutinis laiškas trys 
savaitės prieš mirtį buvo toks 
pat sąmoningas, kaip pirmu
tinis prieš aštuonerius metus. 
Per paskutinius tris mėnesius 
keliuose laiškuose padarė daug 
svarbių sprendimų, įskaitant 
ir savo laidotuvių tvarką. Jos 
globėjų pranešimu, ji mirė kaip 
buvo svajojusi: prisnūdus 
pokaičio ramiai užgeso. Palai
dota taip, kaip prašė: kūnas 
sudegintas, o pelenų urna 
karste amžiną poilsį rado 
Schomdorfo kapinių Eber
hard’ų šeimos bendrame kape. 
Dėl Kalėdų švenčių laidojimo 
ceremonijos įvyko tik gruodžio 
29 d.

Keturios pasirašytos K. Sklė
riaus akvarelės ir du nepasira
šyti paveikslai, tad gal ir ne 
Sklėriaus, teko Čiurlionio gale
rijai Chicagoje. Velionės svar
biausias pageidavimas: 
paveikslai turi būti visada 
eksponuoti, kad išeivijos lie
tuviai galėtų juos matyti, kada 
tik panori. Atrodo, kad Čiurlio
nio galerija, bent šiuo metu, 
velionės pageidavimo negali 
vykdyti, ir tai šių eilučių auto
riui, tarpininkui, tarp velionės 
ir galerijos, kelia rūpestį. 
1982.1.3

Alfonsas Nakas

Vytauto Igno 
grafika televizijoj

Keturi dail. V. Igno medžio 
raižiniai „Galerijos“ personalo 
dėka buvo priimti į Chicagos 
televizijos 11 kanalo parodą 
„The Eleven Collection“, kuri 
bus transliuojama ir varžy
tinių keliu pardavinėjama Chi
cagos žiūrovams sausio 17 ir 18 
d. Dail. V. Igno paveikslai buvo 
parinkti iš Lietuvos ciklo, kad 
transliuojant būtų galima tą 
temą užsiminti: „Lietuva“, 
„Vilnius“, „Suvalkija“ ir 
„Rūpintojėlis“. Paveikslus su
aukojo šie rėmėjai: dr. A. Gle- 
veckas, Vincas Bazis, Janina 
Marks, dr. Š. ir J. Peckai, R. V. 
Vienužienė ir Petras Marks.
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Simpoziumo paskaitos apie 
Ribbentropo - Molotovo aktą 
ir Lietuvos pilietybę

Liaudies meno pėdomis

Paskutiniame politinių mokslų 
posėdyje Mokslo ir Kūrybos sim
poziume lapkr. 28 d. Chicagoje pir
masis skaitė paskaitą prof. Do
mas Krivickas tema “Nacių - 
sovietų pakto teisinės ir politinės 
pasekmės po 40 metų”. Išryškinęs 
to akto prasmę dabarties Šviesoje, 
pabrėžė, kad joks neteisėtas aktas 
negali būti teisės šaltiniu.

Pasidžiaugė JAV politika nepri
pažinti Lietuvos inkorporavimo, 
pažymėjo, kad tai išplaukia iš Wil- 
sono paskelbtų pagrindinių tautų 
laisvės punktų. Pakartojo ameri
kiečių politikos vadovų praneši
mus, kad pavergtos tautos nebus 
užmirštos, kad tautos turi teisę į 
suverenumą, ir jį JAV pagerbs. 
Toks buvo pareiškimas Valstybės 
sekretoriaus Dulles, toks ir dabar.

Sovietų Sąjunga visą laiką ir 
įvairiais būdais siekė inkorpora
vimo pripažinimo, bet ypač JAV- 
bių stiprus laikymasis tuos jų kės
lus sukliudė.

Prisimindamas Helsinkio aktą, 
prelegentas pacitavo JAV kong
reso pareiškimą, jog, nepaisant ko
kį interpretavimą Sovietai tam ak
tui duotų, JAV inkorporavimo 
nepripažįsta ir Helsinkio aktas to 
nekeičia.

Britų, Kanados politinių vado
vų bei Prancūzijos prezidento pa
reiškimai pabrėžė , kad Helsinkio 
aktas nėra teisinė sutartis, ji nėra 
pripažinimas Pabaltijo inkorpora
vimo. Hitlerio — Stalino aktas ne
turi teisinės saistančios galios, ko
kią turėtų sutartys, ir Vakarų 
valstybės nėra Sovietų Sąjungai 
suteikusios 1941 m., po Pabaltijo 
užgrobimo, naujų sienų pripaži
nimo.

Pr«|f. Štromas apie 
pilietybę

Ne taip seniai iš Lietuvos ištrū
kęs prof. Aleksandras Štromas 
kalbėjo tema “Lietuvos pilietybė: 
visuomeniniai, politiniai ir tei
siniai aspektai”.

Prof. Štromas pasisakė, kad, bū
damas Lietuvoje, jis darė apklau
są apie Lietuvos likimą, ir iš visų 
apklaustų, o jų buvo apie 200, visi 
pasisakė, kad Lietuva turi pasi
daryti savarankiška valstybė, ne
priklausoma; Lietuva turi pasilik
ti lietuviams, kitataučiai, rusai, 
turi šį kraštą apleisti.

Lietuvoje vyraujanti pažiūra, 
kad Lietuvos žmogus tai etninis 
lietuvis. Taigi Lietuvoje pilietybės 
klausimą linkstama spręsti etni
niu pagrindu, bet mes turime veik
ti, kad ir teritorinis principas pi
lietybės sprendime nebūtų 
ignoruojamas. Atkūrusi nepri
klausomybę, Lietuva 1918 m. į sa
vo valstybę inkorporavo visų tau
tybių Lietuvos gyventojus, ir tas 
dėsnis buvo įtrauktas į visas kons
titucijas.

Ar dabar, atkūrus Lietuvą, rei
kėtų vėl laikytis to sprendimo, ku
ris buvo priimtas 1918? Atsaky
mas ‘būtų neigiamas. Daugumai 
gyventojų tai būtų nepriimtina. Po 
to, kai nepriklausoma Lietuva nu
stojo egzistavusi, naujai atvyku
sieji po 1940 m. Lietuvos piliety
bės neįsigijo ir neturi teisinių 
pagrindų laikyti save Lietuvos pi
liečiais. Tačiau nepriklausomos 
Lietuvos laiku Lietuvoje gyvenę 
kitataučiai ir jų palikuonys turi 
būti laikomi Lietuvos piliečiais, 
bet ne tie naujieji atėjūnai, kolo
nistai, kuriuos okupantas laikytų 
Lietuvos piliečiais.

Taip su kitataučiais, bet naujai, 
po nepriklausomybės sužlugimo, 
atvykę į Lietuvą lietuviai, pagal 
įstatymus, turi būti pripažinti ats
tatytos Lietuvos nariais. Čia būtų 
dvi kategorijos: automatiškai pi
lietybė pripažįstama tiems, kurie, 
gyvendami užsieny, pasilaikė Lie
tuvos pilietybę. Taip pat pilietybė 
turi būti pripažįstama tiems, ku
rie prievarta buvo išblokšti iš Lie
tuvos. Šie asmenys automatiškai 
tampa Lietuvos piliečiais. Be to, 
Lietuvos pilietybė būtų neginiija- 
mai suteikiama tiems buvusiems 
laisvos Lietuvos piliečiams ir jų 
palikuoniams, kurie grįžta į Lietu
vą, nors jau būtų įsigyję kito kraš
to pilietybę.

Tie asmenys, kurie, įvykus 
okupacijai, atvyko į Lietuvą, jei jie 
pareikš norą iš Lietuvos išvykti, 
turėtų gauti pašalpą išsikelti. Ku

rie norėtų Lietuvos teritorijoje ap
sigyventi, turi prašyti tam lei
dimo. Jiems arba gali būti 
leidžiama įsigyti pilietybę, arba, 
jeigu ne, nurodyti, kodėl neduo
dama jiems pilietybė. Reikėtų įsta
tymu numatyti, dėl kurių priežas
čių pilietybė gali būti neduodama.

Pilietybę tegalėtų gauti, padarę 
raštišką lojalumo pareiškimą ir tu
rėtų išlaikyti lietuvių kalbos egza
minus raštu ir žodžiu. Tektų nu
statyti reikalaujamą laiko ilgumą 
išgyventi Lietuvoje, prieš pri
imant pilietybę. Dabar priimtas 
terminas — 5 metai.

Turi būti demokratiniais pa
grindais sudaryti nuostatai, kas 
gali būti Lietuvos piliečiais, res
pektuojant lietuvių tautines aspi
racijas.

1982 metų dailės sukaktys 
ir sukaktuvininkai

Šis sąrašas pateikiamas skai
tytojams, norint pagerbti miru
sius ir pasveikinti gyvuosius lietu
vius dailininkus, architektus, 
taikomosios dailės specialistus, 
apie kuriuos turimuose šaltiniuo
se buvo galima šį tą sužinoti.
Prieš 200 metų (1782) gimė: 
Jelskis Kazimieras, skulptorius, 
Vilniaus universiteto skulptūros 
katedros vedėjas (mirė 1867).
Prieš 175 metus (1807) gimė: 
Bachmatavičius Kazimieras, 
tapytojas, litografas (mirė 1837); 
Dmochovskis Vincas, peizažistas, 
iliustratorius (mirė 1862.11.11).
Prieš 175 metus (1807) mirė: 
Smuglevičius Pranas mirė 18O7.X- 
.18 Vilniuje, buvo tapytojas, Vil
niaus universiteto profesorius 
(gimė 1745).
Prieš 100 metų (1882) gimė: 
Pietaris Jurgis, grafikas saržis- 
tas, rusų periodikos bendradarbis.
Prieš 75 metus (1907) gimė:
Andriušis Pulgis, g. 1907.11.18, 
piešėjas, iliustratorius, feljetonis
tas, (mirė 1970 m. Australijoje); 
Cibas Daumantas, g. 1907.IX.20, 
fotografas drožėjas, gyv. Kalifor
nijoj;
Cooper (Skupas) Anthony, g. 
1907.11.28, tapytojas, gyv. Chica- 
goj;
Grėbliųnas Balys, skulptorius, 
dainininkas (mirė 1968 m. Austra
lijoj);
Guzevičiūtė Marija, tekstilininkė, 
akvarelistė, gyv. okup. Lietuvoj; 
Janušas Česlovas, g. 1907.VII.18, 
tapytojas, gyv. JAV;
Jonynas Vytautas K., g. 
1907.III.16, grafikas, gyv. JAV; 
Katinas Leonas, g. 1907.IX.6, 
tapytojas, gyv. okup. Lietuvoj; 
Kulakauskas Telesforas, g.

Kajetonas Šklėrius (1876—1932) Capri, laivelių prieplauka (1929)

Šiai politinių mokslų sesijai 
vadovavo Laima Nainytė - Gar- 
bonkienė.

Atsakydamas į paklausimus, dr. 
Krivickas pabrėžė, kad Hitlerio - 
Molotovo paktas buvo kitų, be Lie
tuvos dalyvavimo, daryta sutar
tis, res inter alia akta, ir ji Lietu
vos nesaisto. Antra, kilus karui, 
sutartys po karo tik tos atgyja, ku
rios atnaujinamos, ko šiuo atveju 
nebuvo.

Taigi, Ribbentropo - Molotovo 
paktas Lietuvos nesaisto, jis neati
tinka tarptautinės teisės nuostatų 
ir yra negaliojantis. Net ir patys 
partneriai — dabartinė Vokietija 
ir Sov. Sąjunga — dabar tuo Rib
bentropo - Molotovo paktu nesi
remia.

J. Pr.

1907.IX.7, tapytojas, grafikas, 
(mirė Lietuvoj 1977.VII.27); 
Jurkūnienė-Macytė Eugenija, g. 
1907.1.5, tapytoja, gyv. okup. 
Lietuvoj;
Montvila Bagdonas, g. 1907.IX.29, 
architektas (mirė 1934 .V.7); 
Mulokas Jonas, g. 1907.VII.31, 
ąrchitektas, gyv. JAV;
Palys Viktoras, g. 1907.IV .25, 
skulptorius, gyv. okup. Lietuvoj; 
Pundžius Bronius, g. 1907.IX.15, 
skulptorius, profesorius, (mirė 
1954.IV.11 Vilniuje).
Puzinas Povilas, g. 1907.VIII.3, 
tapytojas (mirė 1967.X.23 New 
Yorke);
Rimgaila Vytautas, architektas 
(mirė 1950 m. Kolumbijoj);
Shukis Julius, tapytojas, gyv. 
Clevelande;
Steponavičius, Jonas, grafikas, 
gyv. JAV;
Vosylienė Bronė, keramikė, gyv. 
okup. Lietuvoj.
Prieš 50 metų (1932) mirė: 
Dubeneckis Vladas, m. 
1932.VIII.10, architektas;
Prieš 50 metų (1932) gimė: 
Palubinskienė-Vedegytė Nijolė, g. 
1932.V.9, tapytoja, grafikė, gyv. 
Clevelande, JAV; Žemaitis 
Algimantas, architektas, gyv. 
JAV.

Prieš 50 metų (1932) gimusieji 
ir pasilikę okup. Lietuvoje: 
Adomonis Juozas, keramikas; 
Alekna Rimvydas, architektas; 
Baliulevičius Bronislovas, kera
mikas;
Babenskienė Mina, tekstilininkė; 
Binderaitė Izabelė, grafikė; 
Budrys Stasys, meno istorikas 
(mirė 1970);
Burneikienė Elena Laimutė, 
architektė;
Deltuva Petras, skulptorius;

Algimantas Stoškus Gyvenimo giesmė (skaldyto stiklo 
vitražo fragmentas).

Algimantas Stoškus (gimęs 1925 m. Kaune) yra vienas iš pirmaujančių 
vitražistų Lietuvoje. Jo monumentalūs vitražai ir stiklo-metalo skulp
tūros yra plačiai žinomos ir už Lietuvos ribų. Šios srities meno mėne
sinis žurnalas „Glass-Studio“, leidžiamas čia, Amerikoje, 1981 metų 23- 
čiame numeryje Algimantui Stoškui skiria ypatingą dėmesį. Žurnalo 
viršelis papuoštas imponuojančia A. Stoškaus stiklo-metalo skulptūra, 
o vidaus puslapiuos dailininkas rodomas savo darbo studijoje Lietuvoje, 
taipgi duodamos didelės spalvotos ir nespalvotos jo vitražų nuo
traukos. Prie jų gražiai priglaustas Jo Frohbieter-Mueller ir Wayne P, 
Mueller tekstas, vertinąs Lietuvos vitražų aukštą lygi, išskirtinai pa
brėžiant Algimanto Stoškaus kūrybą. i

Galkus Juozas, grafikas; 
Garbauskas Antanas, vitražistas; 
Gobis Bronius, dailininkas; 
Gulmonaitė-Klimkienė Irena Ona, 
architektė;
Juodikaitis Jeronimas-Kęstutis, 
grafikas;
Kmieliauskas, Antanas, tapy
tojas;
Laurušas Ignas, architektas; 
MaČiulaitis Anatolijus, teatro 
dailininkas;
Markauskas Jurgis, tapytojas; 
Miliauskaitė-Vaičiūnienė Marė- 
Nijole, architektė;
Mozolovskis Jurijus, architektas; 
Pilypaitis A., architektas; 
Šarkauskas Alfonsas, architek
tas;
Vildžiūnas Vladas, skulptorius; 
Žauberis Edmundas, grafikas; 
Žemaitytė-Geniušienė Irena, grafi
kė.
Prieš 25 metus (1957) mirė: 
Dobužinskis Mstislovas, mirė 
1957.XI.20, New Yorke, dailinin
kas, teatro dekoratorius;
Funkas Arno, mirė 1957.VII.5 
Vokietijoj, architektas.
Prieš 10 metų (1972) mirė:
Buračas Balys, mirė 1972.VII.28 
okup. Lietuvoj, kraštotyrininkas, 
„Aušros“ muziejaus konservato
rius;
Kolba Zenonas, -mirė 1972.III.26 
Chicagoj, dailininkas, vitražistas. 
Remeika Vytautės, mirė 1972.11.13 
Montrealy, tapytojas.
Prieš 5 metus (1977) mirė: 
Buračas Jonas, mirė 1977.1.15 
Kaune, tapytojai, akvarelistas; 
Dargis Kazimiergs, mirė 1977.11.7 
Danijoj, tapytojas, grafikas; 
Kova-Kovalskis Jonas, mirė 
1977.IV.7 Londone, architektas; 
Krasauskas Stasys, mirė 
1977.11.16 okup. Lietuvoj, grafi
kas;
Kulakauskas Telesforas, mirė 
1977.VII .27 okup. Lietuvoje, tapy
tojas, grafikas;
Tarabilda Petras, mirė 1977.III.7 
okup. Lietuvoj; tapytojas, grafi
kas;
Valius Telesforas, mirė 1977.XII.1 
Toronte, Kanadoj, dailininkas, 
grafikas;
Znamierovskis Česlovas, mirė 
okup. Lietuvoj, dailininkas.
1981 m. mirė:
Antinis Robertas, skulptorius, 
okup. Lietuvoj;
Baublys Jurgis, agronomas, 
taikomosios dailės specialistas, 
Detroite;
Giedrys Romas, Australijoj, daili
ninkas;
Kazokas, Leonardas, okup. Lietu
voj, dailininkas;
Keliuotis Rimas, Chicagoj, 
architektas;
Laučienė Genovaitė, Union Pier, 
Mich., dailininkėj 
Reisonas Karolis, Australijoj, 
architektas. C. V. Baltramaitis

NAUJI LEIDINIAI

• AIDAI, 1981 m. lapkričio - 
gruodžio mėn., Nr. 6. Dvimėne- 
sinis kultūros žurnalas. Vyr. 
redaktorius — dr. Leonardas And
riekus, O. F. M. Žurnalą leidžia lie
tuviai pranciškonai. Adminis
truoja Benvennutas
Ramanauskas. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Metinė prenumerata — 15 
dol.

Paskutinis praėjusių metų nu
meris pradedamas Stasio Sant- 
varo straipsniu “Lietuvių operos 
sukaktis ir Ponchiellio ‘Lietuviai’ 
”. Chicagos Lietuvių operai šven
čiant 25 metų sukaktį, straipsnis 
ne tik recenzijinis, bet ir istorine 
prasme apžvalginis. Raštas pui
kiai parašytas, tiesiog pamink
linis Chicagos Lietuvių operai.

Šiaip numeris išskirtinai atkrei
pia dėmesį į užpernai mirusio dr. 
Jono Griniaus kūrybą ir kultūrinę 
veiklą. Antano Maceinos straips
nis “Apžadų madona” nagrinėja 
meno problemą Jono Griniaus

Ii. Brazdžionienė Medinis angelas (žodžiai H.
Radausko) »*• Brazdžionienė Kūmutės

Ilonos Brazdžionienės pa
veikslų paroda tęsėsi nuo gruo
džio 5 iki 29 dienos Giendale 
miesto (Kalifornijoj) Brand 
bibliotekos galerijoje. šis 
grakščios architektūros pasta
tas, prisiglaudęs žaliuojančio
je San Gabriel kalnų papėdėje, 
saulėtą popieti atrodo kaip bal
ta pasakų gulbė. Čia sukaupta 
daug knygų apie meną. Yra pa
stovi vertingų paveikslų ko
lekcija. Nuolat su tam tikra at
ranka leidžiama pasirodyti ir 
naujiems dailininkams.

Po Jurgio Račkaus parodos, 
vykusios šioje galerijoje pra
ėjusių metų vasario mėn., Ilo
na Brazdžionienė užkalbino 
direktorių Burdette Petterson 
apie galimybę eksponuoti sa 
vo paveikslus. Susipažinęs su 
jos pateiktais pavyzdžiais ir 
skaidrėmis, švedų kilmės B. 
Peterson pasiūlė dailininkei 
surengti parodą Kalėdų laiko
tarpyje. Mieste platintame 
skelbime: pažymėta AcryHc 
Paintings — Folk Art.

Buvo iškabinti 29 darbai. 
Atitokę nuo lietuvių parapijos 
aplinkos, Pietų Kalifornijos

dramoje “Stella maris”, o Vinco 
Natkevičiaus žvilgsnis nukreip
tas į temą “Dr. Jonas Grinius Įite- 
ratūriąė kritika”.

Leonardo Andriekaus naujų ei
lėraščių du puslapiai džiugina skai
tytoją religinių temųįvairumuirati- 
džiu jų įforminimu.

Minint 100 metų sukaktį nuo pir
mojo ispanų poeto, gavusio No
belio premiją, Ramon Jiminez gi
mimo, Birutė Ciplijavskaitė 
pateikia pluoštą jo minčių apie 
poeziją, surinktų iš jo aforizmų, 
straipsnių, paskaitų, laiškų”. Vy
tautas Volertas prisimena ne
seniai mirusį Stasį Barzduką 
straipsniu “Virš laiko ir minios — 
Stasio Barzduko kelias”.

“Iš minties ir gyvenimo pusla
piuos” liečiamas gailestingumas 
— Dievo epifanija — šio meto žmo
gui (V. M. Cukuras) ir šv. Pranciš
kaus Asyžiečio jubiliejus (L.A.(. 
Lietuvišką gyvenimą užgriebiu 
raštai: “Philadelphijos ir kitų lie
tuvių radijo programų sukaktys 
(Balys Raugas); “Rudens sezono 
dailės parodos Kultūros židinyje 
New Yorke” (L.A.); “Elenos Blan- 
dytės rečitalis Kennebunkporte” 
(Balys Raugas); minimos vysk. A. 
Deksnio kunigystės sukaktys. 
Įvairias sritis liečia dar tokios te
mos: “Dvi poetinio vertimo mo 
kyklos” (Tomas Venclova); “Rašy
tojo padėtis dabartinėje Lietuvoje” 
(Algirdo Landsbergio paskaitos 
santrauka); “Vytautas Bacevičius 
savo laiškuose” (Juozas Pruns- 
kis); “Lietuvius pamilusi solistė 
Maralin Niska” (L. Andriekus).

Naujų knygų puslapiuose apta
riama: Jurgio Glaudos novelių rin
kinys “Bausmė” (V. Kulbokas) ir 
pastaruoju metu Lietuvoje išleisti 
penki leidiniai apie architektūros 
paminklus (Jurgis Gimbutas). Ga
le pridedamas ir viso 1981 metų 
“Aidų” komplekto turinys, iš ku
rio vaizdžiai matyti, kiek kūrybos 
ir aplamai kultūrinio lobio yra 
neišnykstamai sutelkta šio žur
nalo puslapiuose. Čia minimo 
numerio viršeliai ir vidaus pusla
piai daugiausia yra papuošti raiš
kiomis Jono Kuprio nuotrauko
mis, rodančiomis operos 
“Lietuviai” spektaklių akimirkas.

didmiesčio glėbyje Brazdžio
nienės paveikslai žėri nekalto 
keistumo šviesa. I .ieš žiūrovą 
atsiskleidžia neįprasta temati
ka, atėjusi iš dailininkės vai
kystės, iš girdėtų ar skaitytų 
pasakų. Iškabintoje trumpoje 
autobiografijoje minimi bro
liai Gnmai, Andersenas ir 
Charles Perrault. Žinoffftgrjįi- 
delę įtaką I. Brazdžion'ląijęįtiį- 
ri lietuvių tautosaka. q ypač 
poezija.

Dailininkės piešimo ir £om- 
panavimo būda’ artifhas 
liaudies raižybai. Vyrinijh 
raiškiais kontūrais apibrėžti 
žmonės, gyvuliai, paųį^gįĮąjp; 
liepsnojanti saulė. Linija pri
mityviai stilizuota. Statiška^ 
formų išdėstymas, deia>ffiįj5 
vuraas. Gaunasi net ikono
grafinis įspūdis. infąKi

Būdingiausias bruožas tr.Aųi 
dailininkės savitas ryšys au 
lietuvių poezija. Čia jos kū
rybinė gysla. Pagal eilėraščio 
mintį kurdama paveiksiu,y'ji 
įkompanūoja citatą į plėšinį'. 
Vieno iš tokių patrauklėsh^’ 
kompozicijų yra “Sakalo'ėĮjįi- 
na” su H. Nagio Žodžjaįą; 
“Kaip diena ir naktis puošta) 
biausia išliks žmogaus ir 
paukščio draugystė”. Paną-, 
šiai iliustruojami B. Brazdžio
nio, H. Radausko, K. Inčiuhio 
ir kitų poetų posmai. Gerai, 
kad kai kurias citatas‘ffSėfS1 
kiną dailininkės padaryti ver
timai. ‘“J

Ar,ši literatūros teksto .1? pa-, 
veikslo draugystė turi PĘTOžrjį 
estetinį pamatą, negaliu tei
giamai atsakyti. Iš esmės ta
pybos dalykuose juk ne citata 
traukia akį (Kitataučiui ji tie
ka visiška mįslė), bet kompzi- 
cija, siužeto bei spalvų suderi
nimas. Kaip tik mūsų kaimo 
buities savitai naiviu pavaiz
davimu dailininkė sudomina 
žiūrovą. Šypsomės, regėdami, 
gaidžiukus, ožką, malūnus,' 
piemenėlį su tūtele, žąsis, meš
keriotoją, kaimo moterėles, 
bernelį su mergele, rūpintojė
lį... Gražus yra “Pėdų rišėjųpa- 
veikslas, išsiskiriąs vasaros 
koloritu.

Manyčiau, kad I. Brazdžio
nienei ne visuomet sekasi su 
spalvų derinimu. Ypač tamsjįo- 
se gamose, vaizduodama dra
matiškus motyvus, ji įklampi
na faktūrą niūraus atspalvio 
dažų mišinyje. Tai lyg ir pana 
šu į liaudies keramikos-relje
fiškas plokštes. Vis dėlto ste
bint gaunasi įspūdis, jog sutuo 
tirštu akrilikos “grimu” tik pa- 
mėgdžiojamas kito žanro ria- 
tūralus grožis.

Ryškią pažangą padarėlio-' 
na Brazdžionienė (poeto Brąz- 
džiono sūnaus Daliaus žmo
na). Kad ir liko ištikimą 
grubokam piešiniui, vis dėjto 
jos paveiksluose siužeto iš
balansavimas tapo skonįnges- 
nis, taip pat užsimezgė lais- 
vesns, įvairesnis sąlytis-' su 
lietuvių liaudies meno būdais. 
Šiuo keliu einant, galima bus 
daug ko padaryti.

Pr; V:
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