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Kentu vn& 
„Nusidawimų" gimtadienio 
150 metų sukaktis 
Ruošiamės visu smarkumu 

minėti ateinančiais metais 
„Aušros" šimtmetinę sukaktį. 
Jau planuojama visa serija 
straipsnių, kuriuos parašys 
dalyko specialistai. Tai puikus 
užmojis! Tarsi introdukcija į 
tą minėjimą yra šįmet 150 
metų sukaktis, kai pradėtas 
leisti laikraštis „Nusidawimai 
apie Ewangelijos Praplatini
mą tarp Žydu ir Pagonu", J. F. 
Kelkio redaguojamas. Laikraš
tis 1832 metais pasirodė 
Klaipėdoje, bet greit (tais pa
čiais metais) buvo perkeltas 
į Tilžę, o vėliau (1837 m.) — į 
Karaliaučių. Iki 1901 m. ėjo 
kiekvieną mėnesį, bet vėliau 
pradėjo retėti. Apie šio laikraš
čio pasirodymo sukaktį berods 
bus pirmasis laikraštis „Lietu
vos Pajūris" mums priminęs 
šių metų 8 nr. pirmuoju 
straipsniu. 

„Nusidavvimai" savo tikslu 
buvo religinis laikraštis, bet 
buvo rašoma jame ir kitais 
klausimais. Skaitė jį mažlie-
tuviai. Jis buvo spausdi
namas gotinėmis raidėmis, 
taigi Didžiosios Lietuvos lietu
viams nepriimtinas dėl raidy
no. Be to, jis gvildeno protes
t an t i škus reikalus, todėl 
lietuviams katalikams buvo 
svetimesnis. O mažlietuvių jį 
skaitė didelis skaičius, nes 
2000 tiražas kai kada turėjo 
būti atkartotas. 

Šio laikraščio pasirodymas 
iššaukė ir kitus laikraščius, 
tuoj po jo pasirodžiusius 
Mažojoje Lietuvoje, net pačią 
„Aušrą". 

Pagal „Lietuvos Pajūrio" 
straipsnio žinias, „Nusida-
wimų" komplektų galima rasti 
karališkoje bibliotekoje Londo
ne ir dar esą galima rasti 
periodinių leidinių bibliote
koje ar institute Vokietijoje. 

„Nusidawimų" redaktorius 
J, F. Kelkis buvo gimęs 
Mažojoje Lietuvoje vokiečių 
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pradžioje lietuvių kalba rašy
mas jam sudarė sunkumų. Jo 

i š t a i sydavo 
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raštų kalbą 
k a l b i n i n k a s F r i d r i c n a s 
Kuršaitis. Bet vėliau, bendrau
damas su lietuviais, pats išmo
ko, net sulietuvėjo. Tada ir 
savo pavardę iš Kelch pakeitė 
į Kelkis. 

J. F. Kelkis, sulaukęs 16 
metų, įstojo j karalienės moky
tojų seminariją Įsrutyje. Ją 
baigęs, mokytojavo vienoje 
parapinėje mokykloje. Turėjo 
gausią šeimą, tačiau įstengė ir 
redaguoti „Nusidavimus". 
Redagavo iki 1875 metų. Tais 
metais laikraštį perdavė 
Fridrichui Kuršaičiui. Vėliau 
, ,Nusidawimus" r edagavo 
kunigai: Pipirs iš Klaipėdos, 
Penschukas iš Mielaukių, 
Endrulaitis iš Priekulės ir 
Šuišelis iš Natkiškių. Su 
m a ž a i s p e r t r a u k i m a i s 
„Nusidavrimai" ėjo iki Pirmo
jo Pasaulinio karo. 

„Lietuvos Pajūryje" tilpu
siam straipsniui parašyti 
nepasirašęs autorius panau
dojęs šiuos šaltinius: D. 
K a u n a s — „ P e r i o d i n ė s 
spaudos pradininkas", dr. K. 
Gudaitis — „Periodinės spau
dos kūrimas" („Lietuviai 
Evangelikai"), Pr. Klimaitis — 
„Maž. Lietuvos periodinė 
spauda" („Kovos Keliais") ir 
„M.D." — „Didysis 1854 m. 
Klaipėdos miesto gaisras". 
Norintieji plačiau susipažinti 
su „Nusidawimais" bei jo 
redaktoriumi Kelkiu tepaseka 
anksčiau minėtąjį laikraštį 
(„Lietuvos Pajūris") ir čia 
suminėtus šaltinius, įjungiant 
Vaclovo Biržiškos „Aleksand-
ryną" bei Lietuvių Enciklope
diją. 

Mes esame dėkingi mažlietu
vių iniciatyvai sukurti lietu
višką laikraštį. Tas įvykis 
buvo vienas iš daugelio aksti
nų ir didlietuviams pradėti 
rūpint is savajam k r a š t u i 
tinkamu laikraščiu, ką 1883 
m. ir padarė, sukurdami 
„Aušros" Žurnalą. 

P . Kryželiūnas 

Šeimos gyvenimą perskro
džia kulkosvaidis. Nežinota, 
ką daryti: ar, palikus pasiry
žusį namų neapleisti tėvą, gel
bėtis, ar likti namie su juo, bol
ševikams artėjant. Statiškas 
paveikslas. Tėvas Andrius 
Blažys "rymojo an t statinių 
tvoros ir žiūrėjo į pamiškę" (ps. 
11). Visur buvo visai tylu. 
"Dulkė smulkutėlė migla" (11). 
Jurgio Jankaus pasakojimo 
"Iš namų" pirmasis paragra- I 
fas šiurpus tuo, kad muzikalūs 
sakiniai ir švelnios detalės iš
ryškina tą klaikią laukimo ty
lą. Gamta, paukščiai ir gyvu
lėliai tiek pa t tylūs, kaip iš 
tėviškės besitraukia žmonės. 
Jų tylą stebi Blažys. "Lyg kris
taliniu gaubtu apgaubusi" 
(11), ši tyla nėra nei rami, nei 
sveika; ji ir gąsdina, ir guo
džia. Gal tuoj sutrenks, ir rei
kės veikti, bet gal kas pasi
keis, grįš įprasta gamtos 
tvarka, grėsmei atitolus, nesu
naikinus šito kampo. 

Blažio pirmasis portretas — 
jis stovi ir stebi; paskutiniaja
me jis negali nei stovėti, nei 
stebėti. Be akių ir be viršugal
vio jis guli sūnaus rankose. 
Vienas taiklus šūvis, ir veiks
mas prasideda.Nebematoma, 
nes nėra kuo matyti, bet taip 
pat nebėra ko matyti. Vienas 
pasaulis išnyksta, o naujam 
pasauliui reikia naujų akių. Iš
nyksta įprastas žmogus ir že
mės ryšys; keičiasi šeimos na
rių vaidmenys, sūnui staiga 
perėmus tėvo vietą; visiškai 
pasikeičia pasaulio samprata. 

Pasakojimas baigiasi jude
siu: tėvą ir vyrą palaidojusi, 
šeima bėga iš namų. Gal tėvas 
dėl to rizikavo paruošti duobę, 
kurioje, sakė, išsigelbėsiąs, iš

lauksiąs, nes žinojo, kad jis yra 
stabdis veiksmui, o be jo šei
ma galės eiti tolyn. Šeima va
žiuoja, ir kai vėliau sūnus 
Kęstutis "pakėlė rankas. Jos 
buvo kruvinos tėvo krauju" 
(23). Upelyje jis nuplauna nuo 
jų „paskutinę tėvo dalį", ir jievėl 
juda. Sis apsiplovimas, tačiau, 
jo neatnaujina, kaip būna įves
dinimo mituose, pereinant per 
vandenį. Sūnus pereina į kitą 
būklę ne šviežias ir lengvas, bet 
sunkia širdimi. Kraujo dėme 
tėvas ir praeitis, praeities pa
saulis sugrįžta, bet kelias jau 
veda kitur, kur ne išoriniu šei
mos ženklu, bet sąmone ir 
atmintimi priklausomumas at
pažinsimas. 

Nuo pirmojo tylaus ir bau
gaus laukimo paragrafo iki pa
skutiniojo daug kas pasikeitę. 
Gale sakiniai paprasti, ne
poetiški, aprašant atsiskyru
sius nuo tos aplinkos, kuri 
jiems buvo poezija. O patys 
veikėjai tylūs t a tyla, kuri se
ka kataklizmą. "Moterys ty
lėjo" (23). Tik Kęstutis bando 
išsiaiškinti, kaip gali taip grei
tai, priešui net nesidomint, 
dingti geras žmogus. Vėliau jis 
dar suabejos vieno asmens 
mirties svarba pasauliui, kaip 
paskutinysis sakinys parodo. 

Kol tėvas žiūri, viskas šiaip 
taip išsilaiko. Kai tėvas neten
ka kaktos ir akių, suyra ryšys 
su žeme, sutrupa gyvenimas, ir 
pati žmogaus sąvoka sužaloja-
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Paskutinysis knygos pasa
kojimas "Teta Domincė" ku
ria kiek kitus vaizdus. Koplyt
stulpio figūros — gyvų žmonių 
atvaizdai. Dzidorius panašus į 
šeimos tėvą, Šiiuviškė — į mo
tiną, šventa Agota — į tetą Do-
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lotraukoms Lietuvių foto 
s. Paroda tebevyksta 
ifffije šiandien ir rytoj. 

Jurgis ciankus 

mincę, šv. Jurgis — į kleboną, 
šv. Juozapas — į meistrą Ma
mertą, o jam padedąs šeimos 
sūnus Domukas — į kūdikėlį 
Jėzų. Čia dar anie laikai, 
kada vaizduotė galėjo perkelti 
Naujojo testamento veikėjus ir 
Valančiaus šventuosius į šiuo
laikinę aplinką. Klebono klau
siamas, ar tvarkoj, kad Jėzus į 
jį patį panašus, Domukas kar
toja girdėtas suaugusiųjų fra
zes: ". . . Dievas žmogų sutvėrė 
panašų į save", ir žmogus tu
rėtų būti panašus į Dievą, tai 
yra — šventas (331). Pasaulis, 
kuriame ši galimybė svarsto
ma ar net artima, yra šviesus 
ir jaukus, nors jame ir yra 
skausmo, pagiežos ir blogio. 
Šio pasaulio žmonių bruožai, 
kaip ir jų gyvenimai, sveiki, ir 
jų sunkumus galima išspręsti. 

Koplytstulpis bolševikmečiu 
bus nugriautas, bet tuo tarpu 
jis atrodo tiek pat nepajudina
mas, kaip Lietuvos kaimo gy
venimas. Tai, ko šie asmenys 
siekia, apie ką jie galvoja ir ko 
jie meldžia, kuo jie pasitiki ir 
kam jie dėkingi, ko jie bijo ir 
saugosi, yra meistro Mamerto 
Dievo įkvėptomis rankomis 
įamžinta medžio dirbinyje. 
"Tai Tu, Mamertai, laimingas 
tokiom rankom Pono Dievo ap
dovanotas. Kaip gyvi. Rodos 
tuoj išeis iš medžio ir gyvens 
tarp mūsų nevertų", sako mo
tina (305). Tarp dangaus ir že
mės yra ryšys, suprantamas ir 
išreiškiamas. Tai nuostabu, 
bet natūralu. Bet šitoks pasau
lis pirmajame pasakojime kul
kosvaidžio susprogdinamas. 

Pirmajame pasakojime "Iš 
namų" šovinys žeidžia, o šia
me trenkia ugnies kamuolys, 
bet nekenksmingai. Per aud
rą žaibas pataiko į šimtametį 
ąžuolą, po kuriuo pasislėpęs 
Domukas. Partrenktas, jis atsi
gauna. Gamtos reiškiniai Die
vo rankose, ir vaikas išlieka 
gyvas. Anot tetos Domincės, 
" 'Matai, Dievas tave vienu 
pirštu palietė, bet paliko. Maty
ti, J am dar čia būsi reikalin
gas...' " (292). Perėjusio per 
valančią ugnį vaiko veidas 
tampa vaikelio Jėzaus veidu 
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koplytstulpy. Bet tas veidas ir 
tas paminklas, kaip ir toji pra
eitis, vėl pasikeičia po daugel 
metų, bolševikams sudeginus 
koplytstulpį. 

Dievdirbys Mamertas tikė
josi, kad "Mano ir kaulai bus 
seniai sutrūniję, o jis čia sto
vės" (319). To nebus. Stribai ir 
enkavedistai, teta Domincė 
brolio anūkui Kęstučiui sap
ne aiškina, "susimetė versti 
kryžių" (390). Jį visaip naiki
no: tanku pervažiavo, jį nu
griovę, supjaustė, sudegino. 

"Jie taip sunaikino didelio ta
lento viso amžiaus svajonę, su
dėtą į paties Dievo į rankas pa
duotą ąžuolą, bet nesunaikino 
kryžiaus. Jo dvasia, kaip dide

lis paukštis apglėbė sparnais 
visą apylinkę ir toli už jos. Jei
gu būtų stovėjęs, būtų buvęs 
tik kryžius. Didelis, gražus, bet 
tik kryžius, o išverstas ir sude
gintas tapo nebesunaikinama 
dvasia. (390).rt 

Ši piktų žmonių sukurta ug
nis vistiek tarnauja tikslams 
Dievo, kuriam priklauso ir gy
vas ąžuolas, ir iš jo pastatytas 
koplytstulpis. Iš šios ugnies, 
kaip feniksas, kyla nauja gy
vybė, bet tik Lietuvoje. 

Novelė priešpastato šiuos du 
vaizdus: iš naikinančios ug
nies kyla dvasinė stiprybė, pa
skata, kunigo Jono kitose ap
linkybėse Sibire s a k y t a i s 
žodžiais, "išaugti į milžinus. Į 
dvasinės jėgos mi l ž inus" 
(380). Bet ta ugnis sudegina 
veidą Jėzaus, panašaus į Do
muko. Ir tas veidas tikrai pra
rastas, nes mes matome ir gir
dime Domą po daugel metų 
Amerikoje. Lietuvoje buvęs 
agronomu, jis dabar dirba po
pieriaus skyriuje. Bet ne ta i 
baisu, nes ir Lietuvoje tokie ir 
dar didesni pasikeitimai įvy
kę. Seserėno Kęstučio laiškas 
nurodo, kad ten yra ar gali bū
ti milžinų, o čia anas vaikas, 
anie vaikai perdirbti ne į ką di
dingo, bet į paviršutiniškus 
žmones: "... mes tampam did
vyriais kada ne kada šimtinę 
numetę, ar tik tuštoką žodį pa
sakę," Domas išveda (393). 

Ne vien šventas kryžius, bet 
ir pati teta Domincė sujungia 
praeitį ir dabartį ir iš praeities 
stiprybės duoda dabarčiai. Te
ta Domincė pajėgia jaunam 
Domukui, o vėliau jo sūnėnui 
Kęstučiui praverti ateitį. Do
mukui per ją ateina mintis ir 
galimybė mokytis: Sibire ir 
Lietuvoje ji vizija stiprina Kęs
tutį, jam primindama viršmir-
tinę tikrovę. Anų laikų lietu
vius stiprino koplytstulpyje 
įrėžti Naujojo testamento ir 

. Valančiaus šventieji; šių laikų 
lietuviai stiprinami savo drą
sių giminių bei draugų. Taip ir 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Laiškai iš Rochesterio (1) 
Kelios dienos Chicagoje 

Miela Aušrele, 
Sveikinu Tave, atvertusią 

naują lapą mūsų kultūriniame 
gyvenime. Apskritai, mūsų 
moterims Lietuvos kultūrinia
me judėjime sau vietos nerei
kėjo kovotis. Jos buvo sukte 
įsukamos į tą sūkurį- Galima 
sakyti, kad jos, gal pačios to 
net nejausdamos, mūsų tauti
niame ir kultūriniame atgimi
me beveik iš karto užėmė labai 
svarbią vietą. Tik prisimin
kim Žemaitę, Lazdynų Pelėdą, 
Bitę, Šatrijos Raganą, o po jų 
galėtumėm tęsti ilgiausią mo
teriškų vardų eilę ligi šios die
nos pačių jauniausių. Ir kitose 
srityse moterims niekas sker
sai kelio nestojo. Gal todėl, kad 
laisvę atsikovojęs kraštas kū
rėsi beveik iš nieko, visų žmo
nių teisės buvo lygios. Svarbu, 
kad buvo tokių, kurie galėjo 
dirbti. Tuo metu, kai čia, JAV, 
moterys tebekovojo už teisę 
balsuoti, Lietuvoje to klausi
mo niekas net nekėlė ir į Stei
giamąjį seimą jau buvo išrink
tos septynios moterys. Tik 
neatsimenu, kad moteris būtų 
kada buvusi kokio stambaus 
perijodinio leidinio redaktorė. 
Tiesa, Lietuvos žinių redakto
re pasirašinėdavo Felicija 
Bortkevičienė, bet ji buvo tik 
vadinamoji atsakinga redak
torė, asmuo, kuriam reikėjo pa
kelti bausmes už laikraščio 
prasižengimus, o patį redaga
vimo darbą dirbo vyrai. Be
rods dar prieš Pirmąjį pasauli
nį karą, trumpą laiką, kažin 
kuriam vyriausiam redakto
riui pasitraukus, tą laikraštį 
redagavo Bitė, bet tik tol, kol 
vėl sugriebė vyrą. Gal buvo, o 
gal net kur ir yra (tam tyčia 
moterims leidžiamų žurnalų į 
tą skaičių nededu) moteris 
redaktorė, bet, kai šį laišką mė
ginu rašyti bildančiame ir į vi
sas puses besitabaluojančia-
me traukinio vagone, nė viena 
į galvą neateina. Į kurią pusę 
tik mėginau griebti, visur re
daktorius terandu vyrus. Per
metu mintimi Vairą. Židinį, 
Naująją Romuvą, Aidus, Met
menis, Lietuvių Dienas, Dir
vą, Darbininką, Draugą. Li-
tuanus — visur redaktoriai 
vyrai. Daug kur redakcijose 
dirba ir moterų, bet visos po 
vyro redaktoriaus sparnu. To 
paties Draugo kultūrinio prie
do redaktoriai ligi šiol buvo ir
gi tik vyrai, todėl, kai aną die
ną užėjau į redakciją, buvo 
tikrai smagu susitikti moteris 
ligi šiol vyrų dominuotoje že
mėje, ypač, kad tas mūsų kul
tūrinės žemės sklypas, kurį 
kasdieninėje kalboje vadina
me Draugo priedu, nėra koks 
paprastas savaitinis dienraš
čio priedas, bet savarankiškas 
žurnalas, nei kiekybe, nei ko
kybe nė kiek neužsileidžiąs po
rai kitų. Žinau, kad reikės daug 
ištvermės išsilaikyti gal nela
bai dėkingam darbe, gal dar 
neiengviau bus įspausti žur
nalo veidan savo bruožą, bet ti
kiu, kad viskas pasiseks, nes 
lietuvės moterys niekada ne
pasižymėjo neištverme. 

Tai tiek, miela Aušra, Tau 
vieton tuštybe paraityto pa
sveikinimo ir geros kloties lin
kėjimų žodžių, o dabar, kol dar 
nespėjai sutelkti vien moterų 
bendradarbių, leisk pasidalin
ti vienu kitu įspūdžiu iš kele-
tos dienų pabuvimo Chicago
je. 

Chicagon atvykti pasitaiko 
gana retai, bet kai atvykstu, 
apima toks jausmas, lyg po il
gos kelionės būčiau namo su
grįžęs: čia tiek bičiulių, tiek pa
žįstamų, kad nebespėji su 
visais susitikti, o ką bekalbėti 
apie išsišnekėjimą. Prabėgi 
pro visus kaip vėjo nešamas, o 
pro daugelį nė prabėgti nebėra 
laiko. Per kelias dienas prabė
gus pro daugelį žmonių ir įvy
kių, galvoje viskas susisuka į 
mišinį, labai panašu i žemaitiš

ką šiupinį, kad viską aptarti, 
visas šnekas išsijoti, reikėtų 
prirašyti pilną Tavo laikraštį. 
Reikėtų daug pasakyti apie Le-
vutę Radvilienę, kuri mums 
plačiai pravėrė ir savo pastogę 
ir savo širdį, lyg pati mus būtų 
į svečius pasikvietusi; reikėtų 
nemaža pašnekėti apie Stasę ir 
Vytautą Paulionius, apie Salo
mėją ir Vytautą Endrijonus, 
apie Konstanciją Puzinienę ir 
dar apie kitus, su kuriais pra
leista ne viena, šilumos pilna 
valanda; reikėtų šnekėti apie 
Bronį Railą, atvykusį net iš 
Kalifornijos pagerbti kolegos 
Vytauto Alanto; reikėtų susto
ti ir prie paties sukaktuvinin
ko Vytauto Alanto, pagaliau 
reikėtų stabtelėti, ir prie trijų 
apskurusių birbynininkų, kurių 
drąsa neišmatuojamai dides
nė už sugebėjimus. Yra ir kitų 
dalykų, nebe taip asmeniškų, 
apie kuriuos reikėtų atverti 
burną: pavyzdžiui, kad ir apie 
tai, kaip lietuvis mėgina už
gniaužti savos kultūros židinį, 
bet šį kartą leisk, miela Aušra, 
sustoti tik dar ties vienu mo
mentu. 

Matai, seniai norėjau pama
tyti kunigo Kezio Galeriją. Ži
nojau, kad ji yra, buvau girdė
jęs apie ją ir gero ir ne taip 
gero, pažįstu ir patį nenuora
mą kun. Kezį, rodos, nuo nebe
atmenamų laikų. Pavadinau jį 
nenuorama, nenorėdamas pa
peikti, bet tik pabrėžti, kad mū
sų kultūriniame gyvenime to
kie, pasakyčiau, kultūriniai 
nenuoramos yra labai reika
lingi. Be jų galėtumėm greitai 
pavirsti maurais aptraukta ba
la. O kun. Kezys ir puikus, jau 
seniai net amerikiečių tarpe 
įsipilietinęs, fotografas, ir mū
sų kultūrininkų filmų kūrėjas, 
ir meniškų leidinių leidyklos 
steigėjas, o vienas iš paskuti
niųjų jo darbų yra Chicagos 
miesto centre savos meno ga
lerijos atidarymas. Kai kas 
galvoja, kad užtektų jau esa
mų galerijų, bet kun. Kezys 
mano kitaip. Jis mano, kad 
esamos galerijos toli nuo mies
to centro yra tik mums pa
tiems, o toji jau visiems. Ji ga
linti ne vienam lietuviui 
dailininkui padėti lengviau iš
eiti anapus lietuviškos klijen-
tūros rato. Girdėjau, kad per 
trumpą Galerijos buvimo me-

Pasauliui sugriuvus 

Magdalena Birutė Stankūnienė 

tą su vienu kitu dailininku jau 
taip yra atsitikę, nes čia užei
na miesto laikraščių meno sky
rių korespondentai, o jų apra
šymus sekdami, užeina ir 
meno mėgėjai bei kolektoriai. 

Pirmadienį mudviejų su Kot
ryna maitintoja ir globėja Le-
vutė turėjo laisvą dieną, tai ir 
sumetėm susirasti tą kun. Ke
zio Galeriją. Laimė buvo mūsų 
pusėje, nes tą dieną, nors Ga
lerija ir buvo uždaryta, joje dir
bo pats kun. Kezys — baigė 
rengti atidarymui dailininkės 
Magdalenos S tankūnienės 
darbų parodą, o mes, galima 
sakyti, vienu šūviu nušovėm 
du zuikius: pasigavom seniai 
bešnekėtą kunigą Kezį ir pa
matėm naujausius Magdale
nos Stankūnienės paveikslus. 

Šioje parodoje jos rodomi pa
veikslai yra panašūs į tautinę 
epopėją, ar bent labai stambų 
ir labai gerai pavykusį jos 
skirsnį. Tai lietuvių moterų 
darbai. Ne dabartinėje pa
vergtoje, kolchozinėje Lietuvo
je, bet anoje, laisvoje, kuri 
tebėra gyva mūsų atsi
minimuose. Kiek galiu su-
sigaudyti. tie jos stambūs (42 X 
50 colių) aliejiniai darbai yra 
ilgų ieškojimų rezultatas. Ga
na senokai ji buvo sukūrusi 
Lietuvos žemės ūkio darbų cik
lą. Vėliau tą temą kiek susiau
rino į moterų darbus, padarė ei-
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Grybavimas (aliejus, 50x46) 

lę r a i ž i n i ų i r , j u o s 
atspausdinusi, dar paspalvino 
ranka. Dabar tas pačias mote
rų darbų temas nutapė. Paro
doje iškabinti abiejų serijų dar
ba i : r a n k a paspalvintos 
grafikos ir aliejiniais dažais ta
pyti paveikslai. Rezultatas pui
kus. Žiūrint į tuos paveikslus, 
pasigesti nebėra ko. Ne temų. 
Moterų darbų temų gali būti ir 
daugiau, bet pasigesti nebėra 
ko jų išbaigime; nebėra ko pa
sigesti toje šnekoje, kuria kiek
vienas paveikslas prašnekina 
žiūrovą. Jeigu teisybė, kad ge
ras meno kūrinys šneka dau
gybe kalbų, tai šitie Magdale
nos Stankūnienės paveikslai 
yra tikrai daugiakalbiai. Su 
jais kalbos ras ir istorikas, ir 
etnografas, ir nostalgijos pil
nas išeivis, ir ieškąs atgaivos 
meistriško teptuko technikoje, 
o pagaliau jų šnekėjimo su ma
lonumu pasiklausys ir žmo
gus, kuris paveiksle neieško 
nieko kito, tiktai vien grožio. 

Visi paveikslai sukurti iš 
spalvotų plokštumų, kai ku
riais atvejais, sakyčiau, artimi 
išgarsėjusiems Henri Matisse 
spalvotiems karpiniams, tik 
Stankūnienės plokštumos taip 
įmantriai sudėstytos, kad iš 
karto į akis nekrinta, bet aki 
pagauna visa paveikslo kom
pozicija, jame įdėtas momento 
vyksmas, kuris savo prasme 
plokštumų kombinaciją paver
čia gyvumu virpančia trijų di
mensijų erdve. Į jį žiūrėdamas 
net nepastebi, kad visų moterų 
veidai tik paspalvintos plokš
tumos. Net ir pastebėjęs tų vei
dų detalių nepasigendi, kaip jų 
nepasigendi iš tolo žiūrėda
mas į miesto aikštėje šurmu
liuojančią minią, ar kad ir į 
laukuose dirbančius žmones. 
Jeigu jų tarpe yra pažįstamų, 
pažįsti ir veido nematydamas. 
Jeigu Stankūnienės paveiks
luose būtų pažįstamų, juos irgi 
pažintum ir be veido detalių, 
nes kiekviena jos moteris yra 
skirtinga. Skirtinga judesiu, 
poza ir gracija. Veidas taip or
ganiškai įsilieja paveikslo vi-
sumon, kad tampa visiškai ne
reikšmingas. Iš tikrųjų juk taip 
ir yra: veidas tik tada tampa 
svarbus, kai jį susitinki akis į 
akį, bet tada jis savo artumu 
uždengia anapus jo esančią vi
sumą. 

Šiais pastaraisiais darbais 
Magdalena Stankūnienė atvė
rė savo kūryboj naują daugia
kalbį lapą. Ir ne tik savo kūry
boje, bet ir apskritai mūsų 
išeivijos tapyboje. Kuri nors 
mūsų organizacija ar pinigin
gas žmogus turėtų pasirūpinti, 
kad tie darbai neišsibarstytų 
po svetimuosius, bet rastų vie
tos kur nors po savu lietuvišku 
stogu. Kad nors ir tokioje Lie
tuvos pasiuntinybėje Wa-
shiiigtone — tenai jos sienos 
yra beveik visiškai plikos. 

Ju rg i s J a n k u s 

(Atkelta iš 1 psl j 
išsipildo Domincės žodžiai, 
kad šventieji gali vaikščioti že
me, mūsų tarpe ir iš mūsų tar
po. Galop, pats pasakojimas — 
Domo savo draugui ir to drau
go mums — iškelia pavyzdį da-
n f l r h n A i o T . l o f i į v n i o V a n A i o n . 

čiųjų. 
Stipri ir gera moteris irgi vei

kia pasakojime "Knyga", o t a 
knyga vėl yra Valančiaus 
Šventųjų gyvenimai. Dėdienė 
Genovaitė Simukui skolina re
tas, brangias knygas, tuo pra
plėsdama jo akiratį, nušvies
dama jo ateitį-Taateitis,dalinai 
netikėta, nepramatyta, y r a pro
fesoriaus, tėvo ir išeivio ne visai 
šviesus gyvenimas. Jausdama
sis kaltas dėl su dėdienės mir
timi surištais slaptais jaus
mais, Simas visą gyvenimą ne 
visai laisvas ir laimingas. J is už
auga gera8,atrodo, bet tuo pačiu 
šykštus ir atsargus, aptemdy
tas to vaikystės skausmo ir kal
tės jausmo. Valančiaus sena 
knyga, jam Amerikoje senutės 
netikėtai duota, j is išgydomas, 
nes galų gale kam nors savo is
toriją papasakoja. Vaikai jo iš
klauso ir tuo tarsi jam atleidžia. 
O knyga vėl gyva, vėl kalba jų 
rankose, nes visi vaikai ją nori 
skaityti. Ratas užsidaro. Iš pra
eities palaima nusileidžia ant 
Simo Plaušio, o knygos pasakos 
ir idealai jo vaikų perimami. Tai 
vienintelė novelė su laiminga 
pabaiga ir, dar nuostabiau, su 
laiminga pabaiga Amerikoje, 
kur šioje J a n k a u s knygoje vaiz
duojamos šeimos sutrikusios ir 
kur gyvenimas anomsakimsne-
perregimas. 

Praeitis suneramina pasa

kojimo "Lapausis" veikėją Po
vilą Turskį. Jis nori prisiminti 
ir atvaizduoti smagius įvy
kius, uždengdamas jų skaus
mą. J i s buvo bailus, nes bijojo, 
kad kas nors sužinos ką nors 
gėdingo apie jį. Jo mylimas šu
niukas Lapausis nešė ir laimę, 
ir gėdą. Net jo meilė žmonai 
Rožytei turi tamsią, silpną pu
sę, kylančią iš Povilo "nelem
to mažavertybės komplekso" 
(145). Kadangi sėkmė jam bū
tina, jis meluoja, apgaudinėja 
ir naikina. J i s įtaria savo žmo
ną ir draugą Kazį, kol dar ne
reikia jų įtarti.O juos suartina 
ne vien vienas kitam trauka, 
bet ir Povilo nelemtas būdas. 

Pasakojimas "Po tuo pačiu 
stogu" parodo panašią trijulės 
padėtį — iš tikrųjų, dviejų tri
julių — naujoje aplinkoje, kraš
te, kuriame svajonės dingu
sios, vaikystės pažadai išblėsę 
arba iškrypę. Aleksandrui atsi-
krausčius pas vaikystės drau
gą Mykolą ir jo žmoną Živilę, 
įvykiai dviprasmiški: jų ne
matoma ar neišreiškiama pu
sė lieka neišryškinta, nes ją 
apibrėžti reikštų, Mykolo nuo
mone, rizikuoti sunaikinti tai, 
kas galbūt yra. Vyro ir žmo
nos meilė, kurion įsispraudžia 
abiems skirtingai brangus as
muo, trapi. 

Nors anų laikų Lietuvoje šei
mos taip pat iro - buvo nesan
taikos, neištikimybės ir nesu
pratimo — giminės tęstinumas 
buvo užtikrintas. Novelėje "Rū
pesčiai" Norusis po sunkaus 
gyvenimo, kuriame tačiau bu
vo šviesos ir laimės, kol jo žmo
na Kristė gyveno, pamato, kad 
jo sūnaus šeima gali neišsilai
kyti, o jei išsilaikys, bus nelai-
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Numeryje p lač ia i a p r a š o m a 
Dayton, Ohio Lie tuvos Vyčių 
kuopos auks inė sukak t i s . Pager
b iamas Mai ron is 120 me tų gimi
mo ir 50 metų mir t ies sukakčių 
proga. Amerikiet iško „beisbolo" 
taisyklės ir t e r m i n a i dr . Algirdo 
Budreckio pa te ik iami l ie tuviškai , 

ta ip ka ip juos savo knygelėse buvo 
išdėstęs t r a n s a t l a n t i n i s lakūnas 
k a p i t o n a s S t e p o n a s D a r i u s , 
b a n d ę s šiuo žaidimu sudominti 
s avo tautiečius Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Ne pro šalį ir dabar 
sužinoti , kad „shor t s top" yra 
„pus iaugynėjas" , k a d gaudytojas 
ir teisėjas nešioja „krūt insargį" ir 
„blauzdisargius" , o „fan" vadin
t i n a s „aistruoliu". Tačiau kai 
mušėjas , t r i skar t nepa ta ikęs lazda 
sviedinio, turi išeiti iš žaidimo, 
teisėjas vis dėlto ir toliau turi 
šauk t i „au ta s" . Kiti skyriai plačiai 
nušviečia paskirų vyčių ir skyrių 
veiklą. 

minga. Bet vistiek ūkis bus 
perimtas, ir žemė bus apdirb
ta, nes dar viena stipri mo
teris, Jonuko žmona Jadvyga, 
pasikvies savo brolius jai pa
dėti. Nors pereis dalinai į kitų 
rankas, ūkis klestės. Ir bus įpė
dinis, nes Jadvyga laukiasi. 
Kol nesusprogdintas gyveni
mas, kol galima dar kuo nors 
pasitikėti, išeitis ir ateitis už
tikrintos. 

Stebuklingai po mirties grį
žusi teta Domincė Kęstučiui at
veria erdvę ir laiką, o novelėje 
"Paparčio žiedas" įprastos ri
bos pašalinamos Pačiaupiui. 
"Mėlyna šviesele šviečiąs grū
delis ne grūdelis, akmenėlis ne 
akmenė l i s" (68) a t ida ro 
Pačiaupio akis ir ausis. J is re
gi ir girdi tai, kas tikrai yra, ko 
kasdienės akys neįžiūri . 
Pasakotojas stebisi ne vien 
tais praeities įvykiais — prare
gėjimu, girdėjimu, auksu ir 
gaisru, — bet žmogaus širdi
mi, nes Pačiaupio širdis iki pat 
galo išlieka gera ir nepaliesta. 
Tiek daug matydamas — ir 
žmonių, ir turto — jis tenori 
matyti savo šeimą: "... tada per 
visą daugybę matymų tenorė
jau matyti tik tave, vaikus" 
(61). Pabaigoje pasakojimo, su
pratęs žmonos apgaulę, jis vis
tiek susivaldo ir susitvarko. 
Tais laikais tai buvo įmanoma 
— susitvarkyti ir nepasibaigti. 

Novelėje "Teta Domincė" 
Kęstutis atpasakoja, ko jį ku
nigas Jonas Sibire mokė. Tarp 
kitko kunigas pasakė, "kad 
žmogus panašus į austrę. J i 
žalojamą vietą gydosi perlu, o 
žmogus dvasios stiprybe, dar 
šaunesne medžiaga už perlą" 
(378). Ta dvasios stiprybė įro
doma kaip tik šiame pasakoji
me, kur nauji milžinai ir nauji 
šventieji vaikščioja anoje že
mėje; o jos trūksta čia, išveda
ma, kur skausmas užmiršta
mas ar numalšinamas, kur 
visko, sakoma, yra. 

S k a u s m a s s u s t i p r i n a 
Pačiaupį pasakojime "Papar
čio žiedas", kur tikrasis turtas, 
mums paaiškėja, yra ne auk
sas ir net ne praregėjimas ar 
girdėjimas, bet Švari širdis, tas 
tikrasis perlas. Novelėje "Rū
pesčiai" kančia, kaip ir anuo
se pasakojimuose, nesibaigia, 
bet ji ir nėra žudanti, nes žmo
gus nepasiduoda: bus nauja 
šeima, gims vaikas, žemė neš 
derlių. Pasakoje "Knyga" 
skausmas atlyžta po daugel 
metų — per vaikus, per tą pa
čią brangią knygą, nešusią 
tiek kančios. 

D€$ i*3.1 I š lU iu iS , JS.3.1 SU8]pTOįfO 
anas pasaulis, kai veikėjai ke
liavo, pagal pirm08 novelės pa
vadinimą "Iš namų", dingo ir 
galimybės stiprėti, tapti mil
žinais ir šventaisiais, užaugin
ti iŠ kančios ir sunkaus gy
v e n i m o perlą. Nove lė s 
"Lapausis" ir "Po tuo pačiu 
stogu" parodo dviprasmišką, 
keistą ir savotiškai nesveiką 
pasaulį, į kurį knygos pirmo
sios novelės veikėjai traukė. 

Žiūrėdami atgal į savo vai
kystę, veikėjai pamato save to
kius, kokie jie tada buvo. No-
velėje " T e t a D o m i n c ė " 
Domukas, klebono paklaus
tas, ar neatpažino savęs Jė
zaus veide, ar nežinojo, kad į jį 
patį panašus, atsako: "Tikrai 
nežinojau. Aš nežinojau, koks 
aš" (330). Po daugel metų jis ir 
kiti Jurgio Jankaus knygos 
„Paparčio žiedas" veikėjai pa
žiūri į save tada ir dabar ir su
žino, supranta, kokie jie yra. 
Todėl jie pasakoja, todėl dali
nasi. Todėl jie aprašomi. Šioje 
knygoje, kaip ir koplytstulpy, 
yra jų veidai apdovanotos ran
kos įrėžti. Jau ne kaip koplyt
stulpy, knygoje matosi jų vei
dų ir tamsioji pusė, šviesos 
retai paliečiama. 

Bet mes pamatom, mes pra-
regim paparčio mėlyna švei-
sele. Mes irgi apdovanoti. 

Danutė Š i l imai t ienė-Endr i jona i tė i r 
Magdalenos B. S t a n k ū n i e n ė s parodoje . 

Regina Savickaitė-Borg 
Nuotr . J o n o Tamuiaičio 

Paskaita, skaityta JAV LB Kultūros 
tarybos literatūros premiją laimė
jusios Jurgio Jankaus knygos 
„Paparčio žiedas" pristatyme Jau 
nimo centre, Chicagoje, Siu metų 
rugsėjo mėnesio 24 dieną. 
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Šeštadienis, 1982 m. lapkričio mėn. 6 d. D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Nr. 228 (41) — psl. 3 

aKaiicūiii^ i .-*«% -a, au£aii-

Žvilgsnis į pogrindžio leidinius LKB Kronikos dešimties metų 
gyvasties proga 

Antrasis Ateities akademinis 
savaitgalis, kuriame kaip ir 
pirmajame buvo svarstoma mūsų 
ryšys su pavergtosios Lietuvos 
žmonėm. Įvyko šių metų spalio 15-
17 dienomis Chicagoje. Spausdi
name keletos dalyvių įspūdžius iš 
atskirų jo programos dalių, tikė
damiesi, kad daugumai skaitytojų 
taip pat bus įdomu apie šias 
svarstybas kiek patirti, nes tai 
bendras mūsų visų lietuvių rūpes
tis. 

L ie tuva kūryboje 
Savaitgalis prasidėjo penkta

dienį, spalio 15 d. 7:30 v.v. vaka
rone Jaunimo centro kavinėje. 
Vakaronę atidarė rengėjų ateiti
ninkų sendraugių vardu Jonas 
Pabedinskas, o ją pravesti pakvie
tė Ramintą Marchertienę. Sekė 
įdomus ir gerai paruoštas Aušros 
Liulevičienės įvadas į temą: 
„Dabarties Lietuva išeivijos rašy
tojų kūryboje". Prelegentė kalbėio 
apie sunkumus, lydinčius pastan
gas įžvelgti dabarties Lietuvos 
vaizdą išeivijos rašytojų kūry
boje. Bet taip pat nurodė jų kūry
bos atvertas naujas perspektyvas 
Lietuvą matyti ir suprasti. 

Lietuva daugeliui rašytojų, 
kalbėjo ji, buvo ir yra išeities taš
kas kurti. Kiekvienas reiškiasi 
savaip. Vieni leidžiasi į praeities 
garbinimą, kiti pasineria savo 
asmeniniuose prisiminimuose, 
įausdami tik vieną kitą bendrą, 
visus rišančią ir jungiančią giją. 
Dažnai prasimuša nostalgiški 
išgyvenimai, kartais religinis 
pergyvenimas Tautą minint. 
Bradūnas žarsto žemės grumstus 
ir, ant vėlių suolelio sėdėdamas, 
giliu, visa aprėpiančiu žvilgsniu 
žvelgia Vilniaus vieškelio kryp
tim į gyvą, alsuojančią Lietuvos 
žemę ir žmones. Švabaitė-Gylienė 
subjektyvi, tiksli, sielvartinga. 
Kiekvienas žvelgia per savo asme
nišką prizmę. Taip ir turi būti. 
Rašytojas nėra istorikas. Bet kūry
ba galbūt yra ne vien rašytojų, o 

_mūsų visų ryšys su Lietuva. J a u 
vien savo egzistencija ji Lietuvą 
liudija, nes, ar ji reikštųsi kaip 
savotiška burtų šalis, ar kaip 
neužgijantis skausmas , per 
kūrybą ji mums amžinai egzistuo
janti ir vis nauja. Poezijoje Lietu
va įgauna gyvą, pulsuojančią 
išraišką. Tiesioginiai jos nevaiz
duodama, poezija mums padeda 
suprasti, jausti ir su ja sutapti. 
Lietuva tai erdvė. Ir kalba, ir 
istorija, ir visos kūrybos apraiškos 
sudaro Lietuvą. Tai versmė, kuri 
grindžia mūsų būtį. Anot Putino 
eilėraščio „Lietuva" — Tu man 
paslaptis, kuri myli ir kenčia. — 
Tai kelios pabiros mintys iš Auš
ros Liulevičienės paskaitos. 

Daiva Markelytė perska i tė 
devynių poetų eilėraščius: Aisčio 
„Vienas kraujo lašas...", Brazdžio
nio „Šiaurės pašvaistė". Šlaito 
„Po gimtuoju dangum", Nykos-
N i l i ū n o , , M o t i n a " . N a g i o 
„Namai", Mackaus „Liaudiško
ji", Liūnės Sutemos — iš „Vende
tos", Vitalijos Bogutaitės — iš „Po 
vasaros", Jolantos Malerytės 
„Lietuva". Eilėraščiai praskambė
jo labai vienodai. Skaitytoja, 
matyt, nebuvo nusiteikusi juos 
prikelti kiekvienam tinkama, savi
ta spalva. 

Agnė Kižienė skaitė ištrauką iš 
Aloyzo Barono romano „Mirti 
visada suspėsi". „Skaitė" šiuo 
atveju būtų netinkamas žodis. J i 
jautriai atkūrė tą rašytojo vaiz
duojamą dviejų partizanų sceną. 

Rašytoja Julija Švabaitė-Gylie
nė parinko septynis eilėraščius iš 
savo paskutinės knygos „Vilties 
ledinė valtis" ir iš ciklo „Po Vil
niaus dangum". 

Aktorius Julius Balutis įspūdin
gai perteikė ištrauką iš Algirdo 
Landsbergio dramos „Šventasis 
narvas" — tardytojo sceną su 
kunigu Semėnu. 

Poetas Kazys Bradūnas paskai
tė savo poezijos pluoštą: „Tremti
nio sapnas", „Lietuvių kapinės 
Sibire", „Romas K a l a n t a " , 
„Baltiškas surrealizmas", „Parti
zanų baladė", „Tylintis akmuo", 
„Miško brolių kapai", „Barbarai 
bijo", „Užeigoje prie Vilniaus 
vieškelio". 

Raminta Marchertienė padėko
jo visiems, kurie da lyvavo 
programoje, kurie atėjo. Visa 
vakaronės medžiaga buvo sodri, 
gerai parinkta. Tai buvo pakilus, 
šventiškas ir kūrybiškas vakaras. 

Danutė Augienė 

Poetas Kazys Bradūnas skaito savo eilėraščius Ateities literatūros 
vakare Jaunimo centre, Chicagoje, š.m. spalio mėn. 15 d. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

Dr. S. Sužiedėlio paska i ta 
Spalio 16 d. vyko akademinis po

sėdis Jaunimo Centro salėje. Prog
ramą pradėjo Jonas Pabedinskas, 
pasidžiaugdamas, kad sudaryta 
taip prasmingas paskaitų ciklas ir 
svarstybos Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos ir kitos pogrin
džio spaudos idėjų, siejant jas su 
išeivijos darbu. 

Programą pravesti pakvietė Lai
mą Garbonkienę. J i , apibūdinusi 
pirmą paskaitininką dr. Saulių Su
žiedėlį, pakvietė jį temai "Ateities 
Lietuvos santvarka pogrindžio 
spaudoje ir jos palyginimas su 
Vakarų pasaulyje vyraujančio
mis idėjomis". Dr. Sužiedėlis, ge
rai susipažinęs su pogrindžio 
spauda, išryškino LKB Kronikoje 
keliamas idėjas. Kronika, laiky
damasi būtino lojalumo, ryžtingai 
kovoja už žmogaus teises, už vals
tybės atskyrimą nuo Bažnyčios. 
Kronikos sampratoje nėra vietos 
totalitariniam valstybės domina
vimui. Kronika atsargi politinėje 
srityje, bet ji persunkta gynimu pi
liečių demokratinės teisės, užsian
gažuodama ne vien religinės lais
vės gynimui, bet ir aplamai 
demokratinių laisvių išsaugoji
mui. Kronika nėra pasisakiusi už 
kokią specifinę politinę santvar
ka, bet labai ryškus jos pasisaky
mas už demokratinę sistemą, prie
šingą valstybiniam totalizmui. 
Labai didelis Kronikos reikalavi
mas — ištikimumas konstitucijai, 
logiškiems teisės nuostatams. 

"Aušra" išryškina Vakarų sis
temų atvirumą liaudžiai, pilie
čiams, kai, priešingai, sovietinėje 
sistemoje ryškus dominuojančios 

partijos uždarumas savo ribose. 
Pogrindžio spaudoje diskutuo

jant ateities valstybės santvarką, 
artėjama prie demokratinės sant
varkos sąvokos Vakaruose. Ak
centuojamas ateities Lietuvos 
demokratinis pradas. Skiriamas 
dėmesys tautinėms mažumoms. 
Pirmiausia, reiškiamas reikalas 
išsiųsti atgal Lietuvoje įsikūru
sius rusus, o dėl kitų mažumų — 
atsižvelgti į jų polinkius. Kelia
mas reikalas išsiųsti iš Lietuvos 
girtuoklius ir recidivistus, kas 
nesiderintų su Vakarų valstybių 
įsitikinimu ir praktika. 

Pogrindžio spaudoje stiprus 
kvietimas lietuviams, nepriklau
somybę atkūrus, grįžti į Lietuvą. 
Keliama tautų federacijos mintis. 
Yra siūlymų gynybą organizuoti 
Šveicarijos pavyzdžiu. 

Gausiau svarstoma būsimoji 
ekonominė santvarka. Pasisako
ma už panaikinimą didžiųjų kol
chozų, bet ir siūloma vengti per di
delio smulkinimosi; vis dėlto, 
duotina šeimoms tiek žemės, kiek 
jos pačios įstengia apdirbti, stei
giant mašinų arteles, galinčias pa
tarnauti mažesniems ūkiams. Į 
šitokią sistema yra pasukusi ir 
Jugoslavija, įsitikinusi kolchozi
nio ūkio silpnumu. 

Tačiau keliama mintis, kad 
stambiosios įmonės turės priklau
syti valstybei, duodant daug tei
sių darbininkams, sprendžiant 
adminis t rav imo k laus imus . 
Pasisakoma už darbo unijų, strei
kų laisvę. Nesimato didelio noro 
pramonę grąžinti į privačias ran
kas. 

Dauguma vakariečių yra nuo

monės, kad demokratija negali 
susiderinti su socializmu, bet yra 
ir kitų nuomonių, kaip Dubčeko 
vyriausybės bandymas Čekos
lovakijoje. Tik durtuvu remiamas 
socializmas niekada nesiderino su 
demokratija. Vis dėlto Lietuvos 
pogrindžio spaudoje yra visokių 
nuomonių apie socializmą. Atro
do, kad Lietuvoje yra žmonių, ku
rie atmeta kaip socializmą, taip ir 
kapitalizmą, simpatizuodami li
beralinei demokratijai. 

Pogrindžio spaudoje stipriai 
pasisakoma prieš biurokratizmą, 
alkoholizmą. Pabrėžiamas tauti
nio savitumo klausimas. Skatina
ma saugotis blogos Vakarų įtakos 
— pornografijos, narkotikų. 

Aplamai, Lietuvos pogrindžio 
spauda linksta į konstitucinės 
santvarkos ilgesį. Pažiūros įvai
rios: nuo liberalizmo iki euroko
munizmo. Pogrindžio spaudoje 
atsispindi vakariečių idėjos, pvz. 
Bažnyčios atskyrimas nuo valsty
bės. Bet kai kurios jai nesupranta
mos, kaip teismų nepriklausomy
bė. Trūksta kai kurių konkrečių 
temų svarstymo, pvz. pliuralis
tinės visuomenės tvarkymasis bū
simoje Lietuvoje. 

Koreferentas kun. Vytautas 
Bagdanavičius aukštai įvertino 
prelegento moksliniu atidumu pa
ruoštą paskaitą, nauju būdu svars
t an t pogrindžio spaudos pažiūras 
politiniais, ekonominiais, tauti
niais klausimais. Papildydamas 
paskaitos mintis, kun. Bagdana
vičius prisiminė Vakarų krikščio
nybės kryptis svarstant sociali
nius klausimus. Viena kryptis — 
solidarizmas, kur pagrindinis 
veiksnys yra bendruomenė. Kita 
kryptis — subsidijinė, kur pagrin
de asmens iniciatyva su reikia
mais papildymais iš visuomenės ir 
valstybės pusės. Abi sistemos turi 
pavojų. Solidarizmas gali išsi
vystyti į valstybinę priespaudą, o 
subsidiarizme gaii atsirasti ap
leistų žmonių. Vokietija po nacių 
valstybinės sistemos pasuko į in
dividualų ūkininkavimą. Kaip 
praktika rodo, privačios nuosavy
bės varžymas veda į baudžiavą. 

Dėl demokratijos klausimo, ji ar 
nėra Lietuvos pogrindžio spaudoj 
perdaug suidealinta. Demokratija 
didelis turtas. Vienas jos svarbių
jų nuopelnų yra išdirbta sistema 
kaip iš vienos partijos valdžia 
sklandžiai perkeliama į kitos ran
kas. Svarbu ir skirtumas tarp 
Bažnyčios ir valstybės. Cia įsi
dėmėtina, kad nors JAV valsty
bės kūrėjai patys buvo giliai reli
g i n g i , j ie b u v o į s i t i k i n ę 
reikalingumu Bažnyčią atskirti 
nuo valstybės. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Stasys Krasauskas 
Saliamono knyga „Giesmių gies
mė" (raižinys) 
1966 

Marchertienė 
l i tera tūros 

praveda 
vakaro 

programą. 

Lidija Šimkutė 

Iš ciklo „Prisiminimų inkarai a 

Daiva Markelytė dekU 
išeivijos poetų eilėraščius. „Mirti visada suspėsi". 

Julius Balutis -kaito iš A. Lands
bergio „Šventasis narvas". 

Nuotraukos Jono Kuprio 

Saulė kaspinais suvystė kūną. 
Šilkiniai spinduliai surišo sąnarius. 

Smėlyje panertais pirštais 
jaučiu šiltą drebulį. 

Širdies svarstyklės 
Neatsvėrė laimės. 

Mano gelmėje sau rasi lizdą, 
Susuktą iŠ gyvenimo nuotrupų, 
Įtemptų jausmų tarpušakyje. 

Aš tuščias tinklas 
Pačiame jūros dugne. 

Laukiu 
Nukrintančios žvaigždės. 

Iš debesų tau nulipdysiu 
minkštą guolį. 

Tyliai, tyliai šnabždėsiu 
arabiškas eiles. 

L e i l a 
Akimis pažvelgsiu, 
Lūpomis ištarsiu, 
Kūnu įsiliesiu į tave. 
L e i l a. 

Kai tu atsirėmei į mano balsą 
— jo netekau. 

Tik aidas, uždengęs mano lūpas, 
liko skambantis 

Tavimi. 

Iš tavo rankų krito sniegas 
ant mano įkaitusių krūčių, 
bijančių nusivylimo. 

Akių tiesa, 
Rytojaus baimė. 
Glostė prisiminimus. 

Suraižęs magiją 
Palikai tarpduryje peilį. 
Kaip išeiti nesusižeidus? 
Kaip išvengti sunkaus alsavimo? 
Kaip apleisti griūvančius namus? 

Žaibai užgeso, 
Lietaus išlieti vandenys 
Grįžta prie šaltinių. 

Tu nuėjai, tarytum spindulys 
Pažadinęs viltį, 
Neįžiebęs ugnies. 

Kodėl nepakreipei ženklo 
prieš artėjančią tamsą? 

Mūsų laimė neapčiuopiama, 
liūdesys nesuprantamas. 

Mums nevalia svajoti 
lūkesčio be išsipildymo. 

Mūsų vienatvė netikra. 
Joje ištirpsta pažadai. 
Mūsų lemtis 
Stipresnė už jėgą. 

Tu nutilai 
Kaip lankas. 
Kuriame virpa 

mirtį 
nešanti 

Strėlė. 

Sapne sugrįžo 
Tavo tyla 
(Tik tyla kalba/. 

Išsiskiriant sakei: 
„Esi man viskas". 

Vartau pasąmonės knygos lapus. 
Bet vengiu jos žodžių. 

Niekad nesugrįšim 
Dienos švieson, 
Niekad nepasieksime 
Paukščių tako. 
Prisiminimų svarūs inkarai glūdi 
Neišsipildžiusių svajonių jūroje. 

Prisiminus gyslų skundą, 
neištartą geismą, 

Sukntau. 
Glamonėtų krūčių atgaila. 

rašė kūno, kraujo eiles: 
iš ašarų — ne žodžių. 

Gal dar mintyse suspėsim sušokti 
Laumės šokį. 
Pabūt kartu po tuo pačiu medžiu. 
Pažvelgt viens kitam į sielą. 
Ir tart sudiev. 

sudiev. 
adieu. 

Dėvėk mano tylą 
kaip žiedą. 

Nulietą iš prisiminimų. 

Lidijos Simkutės-Pocienės (g. 1942i. Australijoje 
gyvenančios mūsų poetės, pirmasis eilėraščių 
rinkinys „Antrasis ilgesys" pasirodė 1978 
metais, išleistas Algimanto Mackaus Knygų 
fondo. Cia spausdinama ištrauka iš spaudai 
paruošto poetės naujo rinkinio. 
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Vienuoliktoji 
fotografijų 
paroda 

Kasmetine tradicija jau yra vir
tusi lietuvių fotografų išeivijoje 
meniškųjų fotografijų paroda. At
kakliai tai yra vykdoma jau vie
nuoliktąjį kartą. Ir jokio pavar
gimo uoT ton gražu nematyti. ̂  
pats užmojis visai nesensta, nes 
kasmet parodon ateina vis naujų 
ir jaunų fotografų, karštai užsi
degusių fotografijos menu. Šias 
parodas rengia Lietuvių foto ar
chyvas. Tačiau pastaraisiais me
tais pats tikrasis jų įkūnytojas — 
organizatorius buvo ir yra Stasys 
Žilevičius. Netrūksta ir talkininkų. 
Šiemet tokie buvo: Petras Aleksa, 
Juozas Daunoras, Raminta Jelio-
nytė, Jolanda Budelskytė - Lass, 
Zūnė 2ilevičienė ir Ramintas Žu
kas. Paroda vyksta M.K. Čiurlio
nio galerijoje. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Atidaryta spalio 29 d., 
uždaroma lapkričio 7 d. Taigi šian
dien ir rytoj dar yra paskutinė pro
ga čikagiečiams parodą pamatyti. 

Truputis statistikos. Parodoje 
dalyvauja 27 fotografai: 11 mote
rų ir 16 vyrų. Iš Chicagos ir apy
linkių 22 dalyviai, iš tolimesnių 
vietovių 5 dalyviai. Parodoje iš
statyta 150 nuotraukų: 127 spal
votos, 23 nespalvotos. Paskirtos 
taipgi pirmosios, antrosios ir tre
čiosios premijos už spalvotąsias ir 
juoda — balta nuotraukas. Įdomu 
šiemet dar ir tai, kad premijas lai
mėjo beveik vien moterys, nors vy
rų dalyvių parodoje ir daugiau. 
Taigi moterys savo kūrybingu
mu pralenkė vyrus: penkias pre
mijas nusinešė moterys ir tik vie
na teko vyrams! 

Pirmoji premija už spalvotas 
nuotraukas paskirta Felicijai 
Banytei (Western Springs, IL). 
Parodoje yra 6 jos darbai. Tiršta, 
lygi, bet sodri spalva primena 
Renesanso laikų tapybas, lyg bū
tų stipriai padidintos jų detalės. 
Tai vis horizontalių ir vertikalių li
nijų bei plokščių architektūrinės 
kompozicijos, sukomponuotos iš 
realių buitinių daiktų. Puikūs pa
vyzdžiai, rodantys , kaip su mini
mumu objektų ir su paprasta, gry
na spalva galima pasiekti stipraus 
efekto. 

Antroji spalvotų nuotraukų pre
mija teko Daivai Biynaitei (Cle-
veland. Ohioi. Išstatyti 6 darbai. 
Visi jie pasižymi taipgi tapybiš
kumu, kaip ir pirmosios premijos 
nuotraukos. Tik D. Blynaitės spal
va ne tokia statiška, o pulsuoja 
šviesos ir šešėlių ritmika. Nuo
traukose ne vien tik daikto detalė, 
bet ir buitinė gyvenimo slinktis su 
žmogum, namais, gatve. Tuo ke
liu eidama, fotografė klasiško gro
žio pasiekia su ta senute, sėdinčia 
prie durų gatvėje. 

Trečioji spalvingųjų premija jau 
vyrui — Vladui Feiferiui (Chi-
cago. IL). Šešiose nuotraukose — 
gamtos ir žmogaus kasdienybė, 
daugiau jų pramoga ir poilsis: cir
kas, klounų galvos, beveik siur-
realistiškas mergaitės portretas, 
kalnų vaizdas, melancholiška ark
lio galva ir toks kaligrafiškas sau
lės raštas, pasinaudojant žolės 
stiebeliais ir lapais. 

Nespalvotų nuotraukų parodoje 
buvo ne per daugiausia. Daugu
ma fotografų metasi į tą žavinti 
gražumą — spalvą. Gal ir dėl to, 
kad vizualiniai efektai čia leng
viau išgaunami. O juoda — balta 
subtiliam grožiui reikia gal net di
desnių pastangų ir didesnio kūry
binio įžvalgumo bei nuojautos, no
rint tik su dviem spalvom (juoda ir 
balta) sukelti nepamirštamą įspū
dį. Kad tokios gerosios bespalvės 
nuotraukos yra aukšto lygio, o gal 
kai kuriais atžvilgiais pralenkia 
net spalvotąsias, yra neblogų pa
vyzdžių ir šioje parodoje. O premi
juotosios tikrai yra to išskyrimo 
vertos. 

Pirmoji nespalvotųjų premija 
paskirta Daivai Biynaitei (Cle-
veland, Ohio). Klevelandietė Dai
va taipgi yra dviguba šios paro
dos laureatė (antra premija ir už 
spalvotas nuotraukas). Nespalvo
tų rodomos trys nuotraukos. Pui
kūs, litografinio įspūdžio darbai. 
Ypač du pirmieji, kur abstrakti 
miniatiūros poezija, virpėdama 
kontrastais ir jų pustoniais, suku
ria labai subtilų jų santykiavimo 
grožį. Žiemos detalė pasižymi tuo 
pačiu. Bet čia žiūrovo fantaziją ri
boja jau konkretūs daiktai. 

Antroji juoda — balta nuotrau
kų premija teko Dainai Žemliaus-
kaitei Juozevičienei (Oak Park, 

Ateities akademinis savaitgalis 

Poetė Julija Švabaitė-Gylienė skaito savo kūrybą Ateities literatūros 
vakare Jaunimo centre, Chicagoje, š.m. spalio mėn. 15 d. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Tautiškumo sąmonė yra įnešusi 

daug gero į žmoniją, bet tarpais 
yra susiaurinusi žmogiškumo 
sąvoką. Reikia susilaikyti nuo tau
tų rūšiavimo į geras ir blogas. Tau
ta turi išmokti vertinti kitas tau
t a s , ras t i pusiausvyrą t a rp 
uždarumo ir atvirumo. Džiugus 
faktas, kad trečdalis rusų Lietu
voje yra išmokę lietuviškai. Šian
dien lietuvis stovi prieš plačius už
davinius ir nėra reikalo jų 
atsisakyti per daug siaurame tau
tiškume. T n , . 

Juozas Prunskis 

Teologinis žvilgsnis 
į LKB Kroniką 

Antrąją paskaitą ir komentarus 
bei diskusijas pravedė University 
of Chicago teisės studentė Vilija 
Dėdinaitė. Paskaitą skaitė kun. 
Antanas Saulaitis, SJ., tema "Kro
nikos autorių prielaidos apie pa
saulinę ir vietinę Bažnyčią, pa-
s a u l i e č i ų a t s a k o m y b ę i r 
dvasininkų vaidmenį". 

Prelegentas pastebėjo, kad Kro
nikoje nėra vienos kurios teologi
jos, o skriaudžiamo žmogaus 
šauksmas. Kronika išeivijos lietu
vius yra labai paveikusi. Kronika 
visada kalba apie gyvosios Baž
nyčios statybą. Kronikos pavadi
nimas "Lietuvos Bažnyčia" jau 
daug pasako; nebuvo pasirinkta 
pavadinimas "Bažnyčia Lietu
voje" ar panašiai. Kronikoje iš
ryškinamas ryšys su Apaštalų 

Sostu, kuris Lietuvos Bažnyčiai 
sunkesnis išlaikyti, nes tai turėji
mas autoriteto už sovietų imperi
jos ribų, negu pvz. stačiatikiams, 
kurių centras pačioj Maskvoj. 

Kronikos pirmieji rūpesčiai: vai
kų švietimas, šeimų krikščioniš
kas gyvenimas, didesnis vaikų 
skaičius šeimoje, kova už blaivy
bę. Lietuvos Bažnyčia džiaugiasi 
vieningumu. Daug rašoma apie 
Lietu vos religinį atgimimą. 

Ryškus atskiro krikščionies ry
šys su Kristumi. Kronikoje išryš
kėjantis Bažnyčios modelis su
tampa su Naujojo Testamento 

pirmykščios Bažnyčios vaizdu: 
aukotis, kentėti už Dievą ir tėvy
nę. Vėlesniuose Kronikos nume
riuose aiškiau kalbama apie ka
takombų Bažnyč ią . Aiškėja 
veikianti slapta religinio švietimo 
sistema, pogrindžio vienuolijos, 
dvasininkai, spauda, rekolekcijos, 
ekskursijos, pamaldos. 

Pogrindžio spauda kunigą vaiz
duoja tautiniu ir religiniu vadu, 
Valančiaus pavyzdžiu. Barami 
dvasininkai, kurie pataikauja val
džiai. Pagal Kroniką, katalikai tu
ri rūpintis bendruomeniniais reli
giniais reikalais, pašaukimais, 

IL). Išstatyti 3 darbai. Labai gra
fiškas šakelių ir lapų debesėlis ža
vi žiūrovą kone auksakališkos or
n a m e n t i k o s min ia t iū r in iu 
subtilumu. Pastato laiptų ir tvore
lių pynės — tikri šviesos ir šešėlių 
audiniai. Architektūrinis dango
raižių monumentalumas neįtikėti
nai sutalpintas visai nedidelėje 
nuotraukoje. 

Trečioji premija už nespalvotą
sias — Rūtai Musonytei (Oak 
Lawn, IL). Matome 6 nuotraukas. 
Jose daugiausia žmogus ir did
miestis — Chicaga. Tuos du objek
tus laureatė Čia ne tik rodo vienas 
kito akistatinėje situacijoje ir ją 
atitinkančioje kompozicijoje, bet 
užmojo potekstėje, žiūrovas randa 
ir minties giluminę dimensiją, 
apie ką dauguma parodos dalyvių 
nė nepagalvojo. 

Parodoje į, galima sakyti, kon
kursinę galimybę nebuvo įtrauk
ti kviestiniai veteranai. Jie 6 a bu
vo tik lankytojų akies džiaugsmui. 
Tai garbės svečias Algirdas Gri
gaitis ir kviestiniai svečiai: Eu
genijus Būtėnas. Algimantas Ke-
zys ir Vytautas Maželis. Visi jie 
išstatė po gausesnį savo darbų 
pluoštą. Nuotraukos parodų lan
kytojams visi jie gerai žinomi, ir jų 
kūryba jau yra tapusi šios srities 
mūsąja klasika. Ir šioje parodoje 
jie visi savo aukštumoje. 

Kazys Bradūnas 

Vakaras su A. Tamošaitiene Jonas Pabedinskas pradeda Ateities akademinį savaitgalį Chicagoje, 
š.m. spalio mėn. 15—17 d.d. Nuotrauka Jono Kuprio 

Spalio 24 d., sekmadienio vaka
re, Jaunimo centro kavinėje, Chi
cagoje, Tautodailės institutas su
ruošė pobūvį, kuriame viešnia iš 
Kanados, dailininkė Anastazija 
Tamošaitienė su susirinkusiais 
meno mylėtojais pasidalino ži
niomis, skaidrėmis, ir filmu apie 
kilimų kilmę, jų techniką ir jų me
ną. 

Pradžioje dail. Tamošaitienė 
kalbėjo apie kilimų pradžią, jų is
toriją, jų techniką. Po to pailius
travo skaidrėmis, pradedant nuo 
senųjų egiptiečių, savo kūrybos, ir 
baigė savo mokinių darbais. 

Kilimų istorija labai sena. kaip 
kalbėjo dail. Tamošaitienė. Pats 
žodis kilimas yra kilęs iš Mažo
sios Azijos — "kilim". Jis prieš 
tūkstančius metų gaminamas iš 
pelkių nendrių ir žolių padarytais 
siūlais. Vėliau iš šiurkščių avies 
vilnų, kurios padėvėtos įgauna bliz
gėjimą. Kinai gamino iš kanapių, o 
japonai iš šilko. 

Kilimo audimas turi įvairias 
technikas — rištinė, perpinama, 
skoptuota. Jų paviršius gali būti 
plaukuotas, šiurkštus, duobėtas, 
mazguotas. Taip vadinamus 
"kilim" dažniausiai audžia turkai 
ir Mažoji Azija. Išlikusiuose grai

kų paveiksluose matome naudo
jant perpynimo techniką. 

Archeologai savo kasinėjimuo
se ypatingai daug jų yra radę 
Egipte, krikščionių koptų kapuo
se. Dėl gero sauso klimato šie kili
mai yra labai gerai išsilaikę. 
Manoma, kad į Europą jie pateko 
iš Islamo per Ispaniją. Įdomu, kad 
iki šešto šimtmečio po Kristaus 
koptų kilimuose nebuvo religinių 
temų. Dailininkės parodytose 
skaidrėse šiuose kilimuose matė
me vaisius, gėles, augalų moty
vus, liūtus, zuikius, portretus. Po 
šešto amžiaus jau rasta koptų kili
mai su religinėmis temomis. Vie
nas toks pavyzdys buvo Šv. Juo
zapo sapnas. 

Viduramžiais kilimai buvo nau
dojami išpuošti katedrų ir pilių sie
nas. Prancūzijoje vienuolikto šimt
mečio išlikęs kilimas vaizduoja 
karo mūšį su įvairiomis jo sceno
mis, o tryliktojo šimtmečio Vokie
tijos kilimas atvaizduoja metų 
dvylika mėnesių. 

Septynioliktame amžiuje Pran
cūzijoje broliai Gobelin'ai įsteigė 
mokyklą - audyklą. Šiose mokyk
lose mokiniai turėjo praktikuotis 6* 
8 metus, kol galėjo perkelti dai
lininko projektą į gobeleną. Gobe
lenuose, kaitaliojant siūlų storu
mą, s p a l v a s , m a z g u č i u s , 
susikryžiavimus, galima išgauti 
ploniausias linijas ir detales. Tarp 
16-20 amžiaus, gobelenai buvo au
džiami ir paplitę įvairiuose kraš
tuose. 

Paveiksliniai kilimai nebuvo au
džiami tiktai Azijoje ir Europoje, 
bet taip pat matėme skaidrių pa
vyzdžius ir iš Amerikos kontinen
to. Matėme kilimus iš Peru, kur se
nieji indėnai puikiai atvaizdavo 
jiems būdingu stiliumi paukščius ir 
kitas gyvulių figūras. 

Lietuvoje kilimų menas nebuvo 
išvystęs savo istorijos. Vilniuje 
yra gobelenų, kuriuos didikai už
sakydavo ir atveždavo iš Belgijos. 
Kilimų audimo menas buvo pra
dėtas vėlai. Nepriklausomoje Lie
tuvoje ir buvo dailininkai Tamo
šaičiai, kurie pirmieji pradėjo 
Lietuvos liaudies audinius rinkti ir 
eksponuoti. Įsteigus Kauno Tai
komosios dailės audinių skyrių, 
buvo pradėtas kilimų - gobelenų 
audimo technikos mokymas. 

Dailininkė A. Tamošaitienė bu
vo pirmoji ėmusi austi paveiksli-
nius kilimus ir gobelenus. Kaip jos 
skaidrėse matėme, ji savo kūrybai 
temas ima iš liaudies pasakų, pa
davimų ir iš istorijos. Ji daug kili
mų sukūrė Eglės, žalčių karalie
nės, ir Jūratės ir Kastyčio 
temomis. Matėme Žemaitijos ir 
Lietuvos vaizdus, kryžius, liau
dies žmonių papročius. Gyven
dama Kanadoje, dail. Tamošaitie
nė sukūrė kilimus ne tiktai 
Kanados vaizdų, bet ir jos miestų, 
įvairioms jų sukaktuvėms. 

Antroje programos dalyje buvo 
parodytas filmas iš dail. Tamošai
tienės gyvenimo, jos sodybos 
Kingston, Ontario, Kanadoje. Čia 
matėme kaip dailininkė savo kili
mų gamybos kūrybą pradeda, su
rinkus žoles, jas verda, gamina 
siūlus, juos dažo, verpia, suka į 
špūles. Matėme, kaip ji audžia to
kiomis pat staklėmis, kokiomis 
senovės graikės ir egiptietės audė. 
J i pademonstravo, kaip nupieštas 
projektas yra perkeliamas ant kili
mo. Ji pati pagamina lėles ir jas 
aprengia tautiniais rūbais. 

Filmo pabaigoje Hamiltono tau
tinių šokių grupė "Gyvataras" pa
šoko Tamošaičių kieme kelis tau
tiniu* s^kiu?-

Šis vakaras, praleistas su dail. 
Tamošaitiene, meno mėgėjus pra
turtino ne tiktai kilimų gamybos 
technikos žiniomis, bet taip pat 
davė progos pamatyti mūsų ori
ginaliausios ir žymiausios meni
nių kilimų - gobelenų kūrėjos dar
bus, kurie pasklidę po įvairius 
kraštus, miestus, universitetus ir 
institucijas. 

Saulė Jautokaitė 

Viktoras Petravičių* Amžinybės vizija, 1982 (19x26) 
Dail. Viktoro Petravičiaus nauju darbų paroda, vakar atidaryta Galeri
joje, 744 N. We!ls St.. Chicagoje. vyks iki S.m. lapkričio mėn. 28 d. 

šalpa, dirbti ruošdami vaikus, net 
pravesdami pamaldas be kunigo. 
Pasisakoma prieš valdžios pa
stangas vykdyti savo kontrolę 
bažnytiniuose komitetuose. 

Ateistų atžvilgiu — Kronika 
juos vadina paklydusiais broliais, 
rodomas atlaidumas, humaniš
kas gailestingumas, mokant skir
ti žmogų nuo klaidos. Bet iš kitos 
pusės, pabrėžiamas katalikų tei
sių gynimas, pažymint, kad "tik 
tokie vyskupai būtų tikintiems pri
imtini, kurie kovoja prieš val
džią". Kronikos kalinių laiškuose 
ir žodžiuose, pasakytuose teis
muose, giliai išryškinama maldos 
ir mąstymo svarba. Dalyvavimas 
apeigose yra tuo pačiu ir tautinis 
ir politinis veiksmas, demonstra
cija prieš neleistiną prievartą. Iš
ryškinamas Eucharistijos gar
binimas, gavėnios laikymas, 
alkoholio vengimas. 

Pabrėžiamas ištikimumas sąži
nei, nežiūrint spaudimo, rizikos 
darbe ar mokykloje, nebojant eko
nominių pasėkų. Daug rašoma 
apie tėvų ir mokytojų sąžinės teisę 
vaikų ir jaunimo auklėjimo reika
luose. 

Kronikoje pasisakoma prieš blo
gybes: abortus, alkoholizmą, sky
rybas, smurtą, melą, vergystės 
dvasią, paleistuvystę, savižudy
bę, chuliganizmą, nesąžiningu
mą, netikėjimą, keiksmus, vagys
tę, materializmą, karjerizmą, 
tradicijų negerbimą, neklusnumą 
tėvams. Tai išplaukia iš jų užima
mos laikysenos savo gyvenamos 
aplinkos atžvilgiu. Kronikai rūpi 
Lietuvos praeitis, papročiai, dai
nos, muzika, menas. Nutautimas 
siejamas su subedievėjimu. 

Koreferentė dr. Julija Šainaus-
kaitė pagyrė paskaitininko įžval
gumą ir pakartojo jo svarbiausias 
mintis. Ypač pasigėrėjo Lietuvoje 
uoliu vaikų auklėjimu. Gėrėjosi, 
kad jaunimas uoliai stoja į kunigų 
seminariją. Pravedė paralelę tarp 
Lietuvos ir išeivijos religinio gy
venimo, ypač skatindama išeiviją 
daugiau susirūpinti dvasinių pa
šaukimų ugdymu. Buvo džiugu 
girdėti seselę kazimierietę taip 
sklandžia lietuvių kalba keliant 
mūsų tautos religinius rūpesčius. 

(Bus daugiau) * • 

>šaitienė Atsisveikinimas 

Miško burtai — Petravičiaus kūryba 

ras Petravičius ir Stephen Raul Anaya. 

Burtai — miško burtai. Vikrus, 
gyvas žmogus, porą žodžių taria 
l ie tuviškai , porą ang l i ška i . 
Kažkaip netikėtai jaunatviškas, 
liesas, su laibais riešais ir raume
nų gijomis rankose. Tai ramus, 
savimi pasitikintis žmogus. Mane 
pasitinka prisimerkęs, sidabra-
3palviais plaukais, paspaudžia 
ranką, ir staiga atsiradusios 
konjako taurelės aroma maišosi 
su neseniai supiaustyto linoleu
mo ir sėmenų alyvos kvapais. 
Aplinkui šiaurės europietiški 
meno kūriniai. Kalimas, droži
mas, skutimas ir medžio piausty-
mas vėl iš naujo. Tai lietuviškos 
dainos ir padavimai — vaidilutės 
tamsiuose miškuose, paukščių 
muzika, smi lks tanč ių pušų 
kvapas, bičių dūzgimas — šiaurės 
miškų beribė erdvė, tik dabar jau 
Naujame Pasaulyje. 

Mėgaudamasis akimis, klajoju 
vaizdų girioje: skulptūroje , 
grafikoje ir tapyboje, kai kur 
atpažindamas ankstyvesniųjų 
darbų reprodukcijas. matytas 
knygose ir privačiose kolekcijose. 
Gausumas kategorijų: vokiečių 
e k s p r e s i o n i z m a s , f o v i z m a s 
simbolizmas Mėginu lyginti su 
Gauguinu. afrikietiškų menu, 
liaudies kūryba. Dpja. neužtenka, 
nes tai apriboja žmogų, kuriam 
negalioja jokios ribos. 

Pet ravič ius n iūniuoja , be-
drožinėdamas medį. J i s drąsus 
ir tikslus. J i s spontaniškai 

pasirenka spalvas, ir jo darbuose 
nesijaučia nelankstumo ir svyra
vimo. Savo paveiksluose — jis 
tartum išradingas paslaptingų 
pasakų sekėjas. Čia, žiūrėk, užbu
ria, o štai čia nustebina. Jis kaip 
voras, kurio voratinkliai tokio 
paprastumo ir gyvybingumo, kad 
sunku nepakliūt j jo pinkles. J is 
panašus į savo seseris — audėjas, 
kurios iš paprasčiausių siūlų 
nuaudžia stebėtinai puošnių ir 
įmantrių raštų audeklus. Kaip ir 
Čiurlionis prieš jį, Petravičius 
stato tiltą iš tai kas žinoma į 
nežinomybę. 

Gerbiu žmogų, kuris semiasi iš 
savo patirties, o tačiau nebijo ir 
pasikeisti; kuris gali beveik 
vaikiškai žaisti bedrožinėdamas 
medį ir kiekvieną kartą išgauti 
skirtingus rezultatus. Petravičius 
paliečia kažką visuotino mumyse 
ir tai pažymi aiškiai ir tiesiai. Jis 
pasiekia tikslą vaizdais, kai tuo 
tarpu Jung'as, Levi-Strauss'as ir 
kiti, mūsų egzistenciją amžinoje 
dabartyje mato prototipuose i r ) 
struktūrose. ) 

Petravičius — pats gyvybingas 
ir įsigyvenęs, įžiūri į gamtą — per 
daug nemąsto apie savo kūrybą. 
Jis kuria. Jis pasitinka mus bet 
kur ir nuveda ten kur tik norime 
keliauti. Tai nuostabus žmogus. 

Stephen Raul Anaya 
Santa Monica, California 

1982 m. rugsėjis 


