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Ši įame numeryje: 
„Non omnia possumus omnes". 
Pedagoginio Lituanistikos instituto 25 metų 
istorinė apžvalga. 
Pedagoginis Lituanistikos institutas dabar ir 
ateityje. 
Petro Melniko novelė „Dailininko širdis". 
Golfas, Kairys ir literatūra. 
Vytauto Pluko eilėraščiai. 
Latvių režisierė apie „Penkis stulpus tur
gaus aikštėje". 
Ingrida Blekytė Ibseno dramoje Chicagoje. 
Žibutės Jurėnaitės-Kelley tapybos darbų 
paroda. 
Nauji leidiniai. 

Pedagoginio Lituanistikos instituto 25 metų istorija 
AUDRIUS KIRVELAITIS 

Kenfa W& 
„Non omnia possumus omnes" 

"Tauta gali normaliai augti 
ir klestėti tiktai turėdama or
ganiškų saitų su savo žeme ir 
savo praeitimi. Lietuva dabar 
išgyvena tokį tragišką istori
jos laikotarpį, kada lietuviai, 
kad ir išlikę Tėvynėje, negali 
laisvai kūrybingai reikštis ir 
savo praeitį teisingai pažinti, 
o tie, kurie išblaškyti po visus 
kontinentus, nebetenka net 
gyvų ryšių su gimtuoju kraš
tu. Viena stipriausiųjų prie
monių tuos nutrūkusius sai
tus palaikyti yra Lietuvos 
istorijos pažinimas". 

Taip esu rašiusi 1956 m. 
įžangoje į savo Lietuvos isto
rijos skaitymo knygą Lietuva 
amžių sūkuryje ir iki šiol tais 
žodžiai tikiu. 

Žinoma, dar svarbiau yra iš
laikyti savo gimtąją kalbą! 

Tai pilnai suprato Lietuvos 
mokytojai, išmesti išeivijon 
ir skubiai ėmęsi organizuoti li
tuanistines mokyklas. Tuo bū
du gal mokytojų profesija liko 
vienintelė, kuri leido svetur, 
nors iš dalies, dirbti savo sri
tyje. Tačiau kaip sunki buvo 
pradžia, kada reikėjo patiems 
dirbti dažnai jėgas išsemiantį 
fizinį darbą ir iš pagrindų kur
tis materialini būvį... Todėl 
mokytojų pasiaukojimas turė
tų ilgai šviesti būsimoms kar
toms gryno idealizmo pavyz
džiu greta praeities knygnešių 
ir liaudies švietėjų tylaus he
roizmo žygių. 

Iš pat pradžių atsirado mo
kytojų tarpe balsų, kad, or
ganizuojant lituanistines mo
k y k l a s s v e t u r , b ū t i n a 
atsisakyti senos, įprastos ruti
nos, kad reikia naujoms sąly
goms ieškoti naujų metodų, 
kurti naujas programas, kad 
mokyklų darbas būtų produk
tyvesnis. 1949 — 1959 metais 
dar turėjome daugiau prityru
sių pedagogų ir švietimui va
dovavusių dar nepriklauso
moje Lietuvoje asmenų, kaip 
profesoriai Mykolas Biržiška, 
Matas Krikščiūnas ir kiti. Dar 
galima buvo sudaryti kompe
tentingų mokytojų komisijas 
ir sukurti naujus, racionales
nius projektus lituanistinėms 
mokykloms. Deja, laimėjo šū
kis: "Darykim viską tik taip, 
kaip buvo Lietuvoje!" Betgi 
per trumpą mūsų nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį jau 

keletą kartų buvo keičiama 
mokyklų kryptis, jų progra
mos. Taip pat dėl didelio vete
ranų mokytojų uolumo per il
gai daug gerai pasiruošusių 
dėstymui jaunų jėgų liko ne
įtraukta į bendrą darbą: daug 
specialistų buvo priversti nu
tolti nuo lituanistinių mokyk
lų tinklo. 

Tai bene svarbiausios prie
žastys, dėl kurių mūsų pa
stangos iš karto pasirodė ne
patrauklios čia bręstančio 
jaunimo tarpe. 

Taip pat profesoriaus dr. P. 
Joniko ir kitų raginimai kuo 
skubiausiai ruošti besiauko
jantiems mokytojams pava
duotojus ilgai liko balsu, šau
kiančiu dykumoje. 

Ir tiktai Pedagoginio Litua
nistikos instituto įkūrimas 
1958 metais pradėjo gyven
dinti tą svarbią idėją — pa
ruošti ateičiai lituanistinių 
mokyklų mokytojus. Užtat 
tenka didelė visuomenės pa
dėka iniciatoriams ir vykdyto
jams. 

Gyvenimo sąlygos neleido 
man ilgesnį laiką dirbti Peda
goginiame Lituanistikos insti
tute, nors Lietuvos istoriją dės
čiau nuo pat 1927 metų, vos 
įgijusi Vytauto Didžiojo hu
manitarinių mokslų fakulteto 
diplomą, ir 1951 metais buvau 
viena iš Chicagos Aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
steigėjų, greta prof. P. Joniko, 
B. Babrausko ir S. Rudžio. 
Taip pat pasirinktoji Lietuvos 
istorijos populiarizavimo kryp
tis sutrukdė man plačiau pa
naudoti istorijos metodologi
jos žinias, įgytas studijuojant 
1921 — 1923 m. Berlyno ir 
1946 — 1948 m. Bonnos uni
versitetuose. Tačiau per visą 
laiką stengiausi žodžiu ir 
plunksna palaikyti mūsų vi
suomenėje susidomėjimą Lie
tuvos praeitimi ir kelti Lietu
vos vardą kitataučių tarpe, kai 
nuo 1958 m. iki 1970 m. dės
čiau kalbas ir istoriją Auroros 
kolegijoje, Aurora, Illinois. 

Jegu galėčiau gimti iš nau
jo, turėčiau vieną troškimą — 
vėlei pradėti Lietuvos istorijos 
studijas... 

Pedagoginio Lituanistikos 
instituto lankytojams, būsi
miems mūsų, senųjų mok\ o-
jų, pavaduotojams, busi-

turėjo atsisakyti nuo APLK 
globojimo. APLK vadovybė, 
ieškodama naujų rėmėjų, 
kreipėsi į Tėvų Jėzuitų provin-
ciolą tėvą Bronių Krištana-
vičių, S.J., prašydama Tėvus 
Jėzuitus perimti APLK 
išlaikymo pareigas. Tėvai 
Jėzuitai mielai sutiko, ir nuo 
1959-1960 mokslo metų antro 
semestro pradžios Institutas 
tapo visiškai atskira mokslo 
institucija. 1960 m. sausio 
mėn. 24 d. Pedagoginis 
Lituanistikos institutas oficia
liai atsiskyrė nuo ČALM. 
Instituto vadovybė rūpinosi, 

kad Institutas būtų žinomas 
ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių tarpe. 1968 m. 
gruodžio mėn. 31 d. Illinois 
valstijos vyriausybė oficialiai 
užregistravo Pedagoginį 
Lituanistikos institutą kaip 
aukštesnio mokslo įstaigą. 
1969 m. sausio mėn. 3 d. 
Institutas buvo pripažintas ne 
pelno t ikslų s iekiančia 
korporacija ir buvo įregistruo
tas „The Lithuanian Institute 
of Education, Inc." vardu. 

Programa ir laidos 
Institute pamokos yra 

dėstomos šeštadienio rytais, 
nors 1971 m. buvo bandyta kai 
kuriuos kursus dėstyti vaka
rais tiems, kurie negalėjo šeš
tadieniais atvykti. Taip buvo 
m ė g i n a m a pr i t raukt i 
vyresnius negu 19 metų 
studentus į Instituto progra
mą. Tačiau, nepakankamam 
studentų skaič iui užsi
registravus, vakariniai kursai 
buvo panaikinti. 

Instituto pagrindinės 
mokslo šakos yra: lietuvių 
kalba, literatūra, istorija, 
tautosaka, pedagogika ir 
mokymo praktikos programa. 
Tai yra programa, pagal kurią 
Instituto studentams, susi
tarus su kitų lituanistinių 
mokyklų vadovybėmis , 
leidžiama dės ty t i savo 
pasirinktą sritį klasėse. Moky
mo praktikos tikslas yra, kad 
studentai neapsiribotų vien tik 
dėstomų sričių pagrindais, bet 
irgi įsigytų pačios praktikos 
žinių. Studentai per dvejus 
metus baigia nustatytą 
programą, kad gautų pradi
nės mokyklos mokytojo diplo-

Pedagoginio Lituanistikos instituto studentės Gaja Pemkutė ir Danutė 
Račiūnaitė su PLI rektorium prof. dr. Jonu Račkausku trečiojo kurso 

Ateinantį šeštadienį, 1984 
m. sausio mėn. 28 d., Pedago
ginis Lituanistikos institutas 
Chicagoje, Jaunimo centre, 
paminės savo 25 metų gyvavi
mo sukaktį. Bus išleidžiama 
aštuntoji absolventų laida ir 
pagerbti instituto gausūs lig
šioliniai lektoriai. Ta proga 
čia spausdinama Audriaus 
Kirvelaičio paruošta, Birutės 
Tamulynaitės ir Ramonos Ste
ponavičiūtės redaguota, ins
tituto istorinė apžvalga. 

Steigimas 
Pedagoginis Lituanistikos 

institutas buvo įsteigtas 1958 
m. rugsėjo mėn. 27 d. Domo 
Veličkos iniciatyva. 1949 m. 
Velička buvo išrinktas Lietu
vių Tremtinių draugijos 
Mokytojų sąjungos valdybos 
vicepirmininku. Mokytojų 
sąjunga buvo įsteigta, siekiant 
plėsti ir gerinti lietuviškąjį 
švietimą. Mokytojas Velička 
aktyviai dirbo Chicagos Aukš-
tesniojoje l i tuanist ikos 
mokykloje (ČALM) ir Mokyto
jų sąjungoje, bet jis vis galvo
jo apie aukštesnius mokslus 
lietuviškajam jaunimui. 
Pagaliau 1957-58 mokslo 
metais ČALM mokytojų tary
bos posėdžiuose Velička 
įrodinėjo akademinio lygio 
lituanistinių kursų reikalin
gumą. Mokytojų taryba sutiko 
su pasiūlymu ir kursų įkūrimo 
darbas prasidėjo, vadovaujant 
Veličkai, prof. dr. Vandai 
Sruogienei ir prof. dr. Albinui 
L iaugminu i . N e m a ž a s 
skaičius ČALM mokinių 
pareiškė norą lankyti aukštes
nius kursus, ir buvo sudaryti 
mokslo planai bei regulia-
minai, surasti ir pakviesti 
lektoriai. Pagaliau 1958 m. 
rugsėjo mėn. 12 d. buvo įsteig
ti Aukštesnieji pedagoginiai 
lituanistikos kursai (APLK). Iš 
viso įstojo 11 studentų. Prof. 
dr. Albinas Liaugminas suti
ko būti kursų vedėju, Domas 
Velička kursų vedėjo pavaduo
toju, o Aleksandras Dundulis 
kursų sekretoriumi. APLK 
vadovybės pirmieji lektoriai 
buvo dr. Petras Jonikas, Ona 
Krikščiūnienė, Vincentas 
Liulevičius, Juozas Masilionis 
ir dr. Vanda Sruogienė. 

Pirmuosius dvejus mokslo 
metus ČALM tėvų komitetas 
tvarkė APLK finansus. Per 
tuos dvejus metus APLK 
studentų skaičius padidėjo ir 
mokslo programa buvo 
praplėsta. 1959 m. gruodžio 
mėn. 5 d. buvo sušauktas 
APLK lektorių tarybos posė
dis, kuriame buvo pasirinktas 
kursų tikslą ir mokslo lygį 
geriau apibūdinantis vardas: 
Pedagoginis Lituanistikos 
institutas. Kadangi ČALM 
tėvų komitetui dėl didėjančių 
finansinių reikalavimų buvo 
sunku remti šiuos kursus, 
ČALM tais pačiais metais 

miems lituanistinių dalykų 
mokytojams linkiu niekad 
nesustoti rutinoje, visada ieš
koti naujų kelių, atnaujinti sa
vo žinias, kad kuo daugiau
siai mūsų išeivijos jaunimo 
išliktų dorais lietuviais, kurie 
dirbtų lietuvių kultūros srityje 
ir tiestų kelią laisvai, neori-,. _ • • • • ^ - ^ ^ • • • • • ^ • ^ • ^ • ^ • — • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ B ™ 
klausomai Lietuvos valstybei . Pedagoginio Lituanistikos instituto bibliotekos vedėjas. IWHi mrtų PI.I Absolventas Robertas 

V . D a u g i r d a i t ė - S r u o g i e n ė Vitas. Nuotrauka A G. Plsto 

klasėje. 

mą, o, norintys įsigyti aukš
tesniosios mokyklos mokytojo 
diplomą studentai turi baigti 
trejų metų kursą ir parašyti 
diplominį darbą. 

Per visus Instituto 25 metus 
nebuvo reikalinga drastiškai 
keisti ir perdirbti dėstomų 
dalykų programą. Seminarai 
buvo panaikinti, Instituto 
lankymo valandos buvo 
prailgintos ir mokyklinė 
praktika bei pedagogikos 
klasės buvo įvestos į pasku
tinius studentų mokslo metus. 
Šis vėliausias pakeitimas iki 
1972 m. nebuvo įmanomas, 
nes visi dalykai buvo dėstomi 
tik viename Jaunimo centro 
kambaryje ir visų trijų kursų 
studentai turėjo lankyti tas 
pačias klases. Tas dvejopai 
sunkino lektoriams sėkmin
gai perdv ti studentams 
mokslo ? ias: studentų 
skaičius buvo per didelis, o 
pirmų metų studentai, įstoję j 
aukštesnio kurso programą, 
greitai pasimesdavo. Ši proble
ma buvo ryškiausia 1968-69 

Nuotrauka A. G. Plato 

mokslo metais, kai buvo užsi
registravę arti 70 studentų. 
Pagaliau 1972 m. buvo 
baigtas įrengti Jaunimo cen
tro priestatas. Tėvai Jėzuitai 
paskyrė Institutui šešių kam
barių patalpas ir visi trys 
kursai pradėjo veikti atskirai. 
Instituto perkėlimas į naujas 
patalpas sudarė galimybę 
pagerint i pačią mokslo 
programą, bet pagrindiniai 
pakeitimai buvo padaryti tik 
po aštuonerių metų (1980m.), 
kai Instituto rektorius prof. dr. 
Jonas Račkauskas nutarė 
papildyti reguliaminą. 

Per dvidešimt penkerius 
metus Institutas bus išleidęs 
aštuonias absolventų laidas. 
Iki 1968 m. absolventai gauda
vo pažymėjimus ir diplomus 
be jokių oficialių įteikimų. 
Iškilmės buvo suruoštos 
Jaunimo centre pirmai 
absolventų laidai 1968 m. 
gruodžio mėn. 28 d. Buvo 
įteikta keturiolika pradinės 
mokyklos mokytojo diplomų ir 
devyni aukštesniosios mokyk

los mokytojo diplomai. Po to, 
absolventų išleidimai būdavo 
ruošiami kas keleri metai 
Jaunimo centre, kai tik susi
darydavo pakankamai didelis 
baigusiųjų skaičius. Antroji 
laida baigė 1971 m. gruodžio 
mėn. 11 d. ir buvo įteikti 8 
pradinės mokyklos ir 7 aukš
tesniosios mokyklos mokytojo 
diplomai. 1973 m. gruodžio 
mėn. 8 d. trečiajai laidai buvo 
įteikti 4 pradinės mokyklos ir 
10 aukštesniosios mokyklos 
mokytojo diplomų. 1975 m. 
spalio 26 d. baigė ketvirtoji 
laida ir jiems buvo įteikta 6 
pradinės mokyklos ir 11 aukš
tesniosios mokyklos mokytojo 
diplomų. Penktoji laida baigė 
1978 m. sausio mėn. 14 d. ir 
jiems buvo įteikti 7 pradinės 
mokyklos ir 4 aukštesniosios' 
mokyklos mokytojo diplomai. 
1979 m. balandžio mėn. 28 d. 
šeštajai laidai buvo įteikti 6 
pradinės mokyklos ir 7 aukš
tesniosios mokyklos mokytojo 
diplomai. Septintoji laida 
baigė 1981 m. gruodžio mėn. 
12 d. ir jiems buvo įteikti 16 
pradinės mokyklos ir 7 
aukštesniosios mokyklos 
mokytojo diplomai. Aštuntoji 
absolventų laida bus išleista 
1984 m. sausio mėn. 28 d. Iš 
viso 116 studentų yra baigę 
Institutą: 61 pradines mokyk
los mokytojo ir 55 aukštesnio
sios mokyklos mokytojo cenzu. 

Renginiai ir minėjimai 
Institutas surengė arba 

prisidėjo prie daugelio minė
jimų, knygų sutiktuvių ir 
renginių. Instituto steigėjas 
Domas Velička r^ vien tik 
vedė mokslo prog amą, bet ir 
organizavo bei pravedė daugu
mą Ins*'* įto suruoštų rengi 
nių, aktyviai dirbdamas iki 
mirties (1972 m.). Velička taip 
p-* įtraukė lektorius ir studen
tus į kitų organizacijų kultū
rinius renginius. 

Pirma*, žymus Instituto sur
engtas m i n ė j i m a s buvo 
Mikalojaus Daukšos atmini
mui 1968 metais, o kitais 
metais buvo suruošta iškilmin
ga Kristijono Donelaičio gimi
mo 250 metų sukaktis. 1966 m. 
buvo suorganizuotas „Knygos 
vakaras", suruoštas dr. Jono 
Balio Lietuvių liaudies 
pasaulėjautos išleidimo proga. 
Didžiojo lietuvių autoriaus 
Vinco Mykolaičio-Putino at
minimui PLI suruošė literatū
rinį vakarą 1968 metais. 
Kitais metais Institutas sur
engė Juozo Tumo-Vaižganto 
kūrybos vakarą, o 1972 metais 
buvo suruoštos rektoriaus dr. 
Petro Joniko Lietuvių ben
drinės rašomosios kalbos 
kūrimasis knygos sutiktuvės. 
Institutas taip pat surengė 
vyskupo Motiejaus Valan
čiaus parodą 1975 m. ir 1980 
m. L i e t u v o s prez idento 
Aleksandro Stulginskio minė
jimą. Šia proga buvo pristaty
ta Instituto išleista Stulgins
kio atsiminimų knyga. 

Be šių kultūrinių minėjimų 
Institutas taipgi buvo sur
engęs tris linksm ivakarius: 
pirmas 1973 m., antras 1975 
m. ir trečias 1977 m. Studen
tai paruošė įvairias, juokin
gas programas, po kurių buvo 
šokiai. Šių linksmavakarių 
tikslas buvo surinkti lėšų 
Institutui bei pabendrauti 
visiems Instituto studentams. 

(Nukelta į 2 psl.) 
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PLI 25 metų istorinė apžvalga 
(Atkelta iš 1 psl.) 
lektoriams, mecenatams ir 
draugams. Šie visuomeniniai 
renginiai visuomet garsino 
Instituto, kaip Lietuvos kultū
ros, švietimo ir jaunimo tvir
tovės, vardą. 

Biblioteka 
Reta lietuvių institucija turi 

savo atskirą biblioteką, bet 
Institutas gali pasididžiuoti, 
turėdamas labai didelį knygų 
skaičių — daugiau negu 10,-
000. Instituto bibliotekoje 
taipgi laikoma daug žurnalų, 
brošiūrėlių ir kitų spausdinių 
įvairiom lietuviškom temom. 

Biblioteka buvo įsteigta 
1965 metais, kai Juozas 
Grabauskas paaukojo jai 
pirmąją knygą. Mykolas 
Drunga apsiėmė pirmo biblio
tekininko pareigas ir dirbo iki 
1967 m. Po to kun. dr. Anice
tas Tamošaitis, S.J., ir 
akivaizdinio skyrius direkto
rius Domas Velička kartu 
tvarkė biblioteką. Jie įvedė 
„Dewey decimai" knygų 
katalogavimo sistemą ir 
pradėjo išsamų katalogą. 1969 
m. Kazys Mereckis tapo biblio
tekos vedėju ir tęsė knygų 
katalogavimą. Jam pasi
traukus, 1972 metais darbą 
perėmė akivaizdinio skyriaus 
direktorius Aleksandras 
Dundulis, kuris išdirbo iki 
1980 metų. 

Tais metais Instituto rekto
rius prof. dr. Jonas Račkaus
kas pakvietė bibliotekos vedė
ju Robertą Vitą ir su jo 
pagalba pertvarkė visą biblio
teką. Nuo 1981 m. Instituto 
bibliotekos talkininkai ap
siėmė kataloguot i visą 
Pasaulio lietuvių archyvą, 
kuriame yra daugiau kaip 
40,000 knygų. Abiejų šių 
bibliotekų kortelės yra 
įtrauktos į bendrą kartoteką. 
Dabar Instituto studentai ir 
kiti gali naudotis apie 50,000 
veikalų savo lituanistinėm 
studijom. 

Projektai 

Institutas rūpinasi ateitimi, 
vykdydamas tris svarbius 
lietuvių kultūros išsilaikymui 
projektus. Pirmas projektas, 
dar ne visai baigtas, yra 
vaizdajuosčių (video tapė) 
programos. Iki šiol jau yra 
įrašyta į vaizdajuostes apie 90 
valandų medžiagos paskaitų 
ir pokalbių forma, liečiančios 
lietuvių kalbą, literatūrą, isto
riją, tautodailę ir kitus 
lituanistinius dalykus. Be to, į 
vaizdajuostes buvo įrekor-
duota filmų serijos iš Lietuvių 
Foto archyvo. Šio projekto 
tikslas yra įamžinti mūsų 
lituanistinių mokslų žinias, 
kad ne vien tik mūsų karta 
galėtų jomis pasinaudoti, bet 
ir vėlesnės kartos. 

{vykdyti šitokį projektą 
reikėjo daug lėšų. Pirmiausia 
Institutas gavo 5,000 dolerių 
paramos iš Lietuvių Fondo. 
Tada Instituto rektorius, šio 
projekto vedėjas prof. dr. 
Jonas Račkauskas su prof. dr. 
Vyteniu Damušiu prašė ir 
gavo 50,000 dolerių paramos iš 
JAV Švietimo departamento 
(U.S. Department of Educa-
tion). Vaizdajuosčių projektui 
talkino daug žmonių. Marytė 
Smilgaitė, instituto vaizdinių 
priemonių koordinatorė, su 
padėjėja Rita Likanderyte 
apsiėmė režisierės pareigas ir 
tvarkė visų vaizdajuosčių 
r e k o r d a v i m ą . D a i v a 
Matulionytė de Sa Pereira 
sukūrė muziką vaizdajuosčių 
įvadams ir užsklandoms. Prie 
šio projekto dar prisidėjo 
Henrikas Dovilas, Robertas 
Vitas ir dr. Saulius Girnius. 
Vaizdajuostės jau yra naudo
jamos Instituto paskaitose, 
įvairių organizacijų susirinki
muose ir lituanistikos semina
ruose bei suvažiavimuose ne 
vien tik Chicagoje, bet ir 
kitose JAV vietovėse bei 

užsienyje. • 
Kitas Instituto projektas 

buvo naujausios lietuvių 
imigracijos istorijos rekor-
davimas, kurį tvarkė dr. 
Saulius Girnius. Prof. dr. 
Jonas Račkauskas vėl 
išrūpino paramą iš valdžios. 
Šį kartą Institutas gavo 5,000 
dolerių iš National Endow-
ment for Humanities. Kai 
projektas buvo įpusėtas, 
lektorė Birutė Tamulynaitė 
perėmė projekto vadovės 
pareigas. Imigracijos istorijos 
patariamieji asmenys buvo 
istorikė lektorė Alicija Rūgytė, 
Pasaulio lietuvių archyvo 
vedėjas lektorius Česlovas 
Grincevičius, teisininkas ir 
istorikas lektorius Jonas 
Dainauskas ir Chicago State 
universiteto istorijos fakulteto 
vedėjas prof. dr. Walter 
Kelley. 

Istorinės žinios buvo renka
mos anketomis h* pasikalbėji
mais. Anketoje buvo surašyta 
įvairūs klausimai apie asmens 
gyve n im ą Lietuvoje, jo 
imigraci ją ir dabartinį 
gyvenimą. Pasikalbėjimuose, 
kurie buvo įrekorduoti į 
magnetofonines kasetes, 
imigrantai atsakė į įvairius 
klausimus. Šis projektas buvo 
naudingas ne vien tik isto
riniam rekordavimo tikslui, 
bet taip pat supažindino jauni
mą su savo giminių kelione į 
Ameriką, kadangi pokalbius 
pravedė patys Instituto 
studentai bei Chicagos ir 
priemiesčių pradinių ir aukš
tesniųjų mokyklų mokiniai. Iš 
viso buvo įrekorduota apie 100 
pokalbių ir užpildyta tiek pat 
anketų. Magnetofoninės kase
tės yra laikomos Institute, kur 
jos gali būti naudojamos 
tyrinėjimui, o bendra infor
macija buvo išspausdinta 
1982 m. projekto leidinyje 
Lithuanian Immigration His-
tory. 

Instituto trečias projektas 
per trejus metus yra „Dewey 
decimai" sistemos įvedimas į 
biblioteką. Nuo 1980 metų 
bibl iotekos skyrius yra 
sukatalogavęs per 12,000 
leidinių. 1982 metais darbas 
buvo labai pagreitintas, kai 
Institutas nusipirko kompiu-

Pedagoginis Lituanistikos 
institutas dabar ir ateityje 

Pedagoginio Lituanistikos instituto 1973 m. 
absolventams diplomus įteikia Aleksandras Dundu

lis, tuometinis akivaizdinio skyriaus direktorius, ir 
prof. dr. Petras Jonikas, PLI rektorius. 

Nuotrauka V. Noreikos 

Pedagoginio Lituanistikos instituto 1981 m. absolventu laida Jaunimo centre, Chicagoje, 1981 m. 
gruodžio mėn. 12 d. 

knygų ir 
korteles. 

joms atspausdinti 

Mecenatai 
Pavienia i a smenys ir 

lietuvių organizacijos gausiai 
remia Institutą. Pagrindiniai 
organizaciniai mecenatai yra 
Lietuvių Tautinis Akademinis 
sambūris, Lietuvių Fondas, 
įvairios Lietuvių Bendruo-

terį, kurį naudojant, buvo menės apylinkės ir apygardos 
galima per tris mėnesius ir Algio Stankaus fondas. Šios 
sukataloguoti apie 3,000 organizacijos yra paaukoju-

PLI lektorius, Pasaulio Lietuviu archyvo 
Grincevičius bibliotekos katalogą skyriuje. 

direktorius Česlovas 

Nuotrauka A. 

šios Institutui daugiau kaip 
30,000 dolerių. Keletą metų 
veikė ir Studentų Šalpos fon
das, kuris davė stipendijas 
Instituto studentams. Vadova
vęs Lietuvių Tautiniam 
Akademiniam sambūriui, 
Stasys Vidmantas buvo 
didžiausias pavienis rėmėjas 
ir net testamente paliko savo 
paskutines santaupas Institu
tui. 

Mecenatai yra Instituto 
gyvybė, nes studentų mokes
tis užmoka tik apie 20 nuošim
čių Instituto išlaidų. Su auko
mis buvo galima įsigyti 
reikalingų vaizdinių priemo
nių. Iš viso, šios vaizdinės 
priemonės yra apie 20,000 
dolerių vertės. Be to, aukos ir
gi yra padėjusios išspausdinti 
daug konspektų, literatūrinių 
veikalų ir kitų leidinių. Pirma
sis Instituto leidinys buvo 
Domo Veličkos redaguota 
knyga Martynas Mažvydas, 
išleista 1963 metais. Nuo to 
laiko Institutas yra išleidęs 24 
literatūros, 11 lietuvių kalbos, 
9 istorijos, 4 tautosakos, 3 
bibliografinius. 2 pedagogikos 
ir 1 religinį leidinį, iš viso — 
51 lietuvišką knygą ar knyge
lę. 

Post Hcriptum 
Per 25 metus Pedagoginis 

Lituanistikom institutas yra 
savo veiklą labai išvystęs. 
įsikūrimo laiku Institutas 
veikė tik viename kambaryje 
ir neturėjo u ž t e n k a m a i 
mokslinių priemonių efektin
gai veikti. Jis net buvo be lėšų, 
tad ČALM turėjo apsiimti 
sunkią jo globos darbo naštą. 

Dabar Institutas yra visai 
nepriklausoma mokslo institu
cija ir net globoja Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrą. 
Jis veikia atskiroje Jaunimo 
centro dalyje, septynių kamba
rių patalpose ir net turi neaki
vaizdinį skyrių, į kurį yra įsto
ję studentai iš kitų pasaulio 
šalių. Be to, Instituto bendra
darbiai yra į rekordavę 

G. Plato daugiau kaip 90 valandų 

Nuotrauka P. Malėtos 

vaizdajuosčių. Institutas turi 
10,000 knygų bibliotekoje, 
paruošė lietuvių imigracijos 
istorijos projektą, kataloguoja 
Pasaulio lietuvių archyvą, 
išleido 51 leidinį, dalyvavo ir 
parengė daug minėjimų ir 
sudarė sutartį su universitetu 
Kolumbijoje lietuviškumo 
ugdymui Pietų Amerikoje. 

Tai yra labai plati ir šauni 
istorija, kurios turbūt nė viena 
lietuvių mokymo institucija 
išeivijoje nėra pasiekusi per 
savo gyvavimo laiką. Pedago
ginis Lituanistikos institutas 

Instituto pasiekimai 
Kolumbijoje 

Į 
1982 m. vasarą Instituto 

rektorius prof. dr. Jonas 
Račkauskas nuskrido į Kolum
biją pasitarti su tenai veikian
čiomis lietuvių organizaci
jomis ir su Pontifikalinio 
Bolivariano universiteto rekto
riumi. Buvo kalbama apie 
l i t u a n i s t i n į š v i e t i m ą , 
specifiškai apie mokslo 
programą l i e t u v i š k a i 
nemokantiems mūsų tautie
čiams. 1982 m. rugpjūčio mėn. 
12 d. buvo pasirašyta sutartis ! 
tarp Instituto, Kolumbijos: 
Lietuvių fondo ir Pontinkali-1 
nio Bolivariano universiteto. 
Ta sutartis įpareigojo uni
versitetą padėti išlaikyti 
lietuvių kalbą ir kultūrą 
Kolumbijoje, Institutą surink
ti reikalingą medžiagą, o 
Kolumbijos Lietuvių fondą 
remti šį darbą. Prof. dr. Jonas 
Račkauskas taip pat pana
šiais reikalais tarėsi su lietu
vių organizacijomis Medelline, 
Bogotoje ir Cali. Institutas 
D1 a nuo j a tęsti švietimo darbą 
Kolumbijoje ir net padėti su
rinkti istorinę medžiagą knygai 
apie Pietų Amerikos hetuvių 
kolonijas. 

Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centras 

Instituto bendradarbiai 
norėjo įsteigti organizaciją, 
kuri sujungtų visas hetuvių 
mokslines ir švietimo organi
zacijas į vieną bendrą viene
tą. Per šį vienetą visos įstoju
sios institucijos koordinuotų ir 
suglaustų savo veiklą bei dar
bus, bet svarbiausiai padėtų 
viena kitai ne vien parama, 
bet ir informacija. Tad šiuo 
tikslu 1981-1982 m. Instituto 
rektorius prof. dr. Jonas 
Račkauskas su kitais švie
timo darbuotojais (dauguma 
jų Instituto lektoriai) įsteigė 
Lituanist ikos tyrimo ir 
studijų centrą. Steigėjai buvo: 
dr. Vytenis Darnusis, isto
rikas lektorius Jonas Dainaus
kas, Pasaulio hetuvių archy
vo direktorius ir lektorius 
Česlovas Grincevičius, kun. 
Vaclovas Gutauskas, SJ, Bro
nius Kviklys, prof. dr. Arūnas 
Liulevičius ir prof. dr. Tomas 
Remeikis. Be Inst i tuto , 
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras yra įtraukęs ir 
Pasaulio hetuvių archyvą. 

yra tapęs švyturiu lietuvybės Ekonominį studijų centrą ir 
išlaikymo darbe. Lietuvių istorijos draugiją. Už 

dvejų metų Centras galės 
dabartinę kartoteką suvesti į 
kompiuterio programą. Tuo 
būdu bus galima prieiti prie 
JAV Kongreso bibliotekos 
(Library of Congress) ir kitų 
universitetų bibl iotekų 
kompiuterinių kartotekų. Cen
tras siekia surinkti lituanis
tikos ir istorijos medžiagą, kad 
ji nebūtų prarasta, kad 
žmonėms būtų l engva i 
prieinama tyrinėjimui ir 
lavinimuisi. 

Administracinė santvarka 
Institutui atsiskyrus nuo 

ČALM, jo administracija buvo 
suskirstyta į dvi dalis. Visi 
lektoriai sudarė Lektorių tary
bą, kuri tvarkė v i sus 
mokslinius reikalus, o 1960 m. 
kovo mėn. 16 d. buvo įkurtas 
Tėvų Jėzuitų pasiūlytas Glo
bos komitetas tvarkyti finan
sus ir rūpintis Instituto 
medžiaginiu ir moraliniu 
išlaikymu. Kiekvienais metais 
Lektorių taryba rinkdavo savo 
atstovą į Globos komitetą. 
Steigiamieji nariai buvo: kun. 
Br. Krištanavičius, S.J., 
Globos komiteto pirmininkas; 
dr. P. Daužvardis, Lietuvos 
konsulas; prof. dr. M. 
Krikščiūnas, Profesorių 
draugijos pirmininkas; J. 
Jasaitis, Lietuvių Bendruome
nės Chicagos apygardos 
valdybos pirmininkas; J. 
Tamuhs, Lietuvių Bendruome-
n ė s Š v i e t i m o t a r y b o s 
pirmininkas; D. Velička, 
Instituto Lektorių tarybos 
atstovas; ir kun. dr. J. Kubi
lius, S.J., Globos komiteto 
iždininkas. Šis komitetas su
rinko daug pinigų, padėjo 
įvairiems Instituto projek
tams ir palaikė ryšius su kito
mis organizacijomis. Globos 
komitetas veikė iki 1971 m., 
kada komiteto pareigas perė
mė Lektorių taryba, kuri 
išrinko iždininką. 

Lektorių tarybos pagrindi
nė santvarka yra pasilikus 
tokia, kokia ji buvo įsteigimo 
metu. Lektorių taryba išrenka 
Instituto vadovybę trejų metų 
kadencijai. Vadovybę sudaro: 
rektorius, ak iva izd in io 
skyriaus direktorius, neaki
vaizdinio skyriaus direktorius 
(nuo 1961 m.), Lektorių tary
bos sekretorius, Instituto 
iždininkas (nuo 1971 m.) ir kiti 
asmenys, paskirti pagal reika
lą. 

Imtituto rektorius yra 
(Nukelta į 4 psl.) 

Petras Melnikas 

Dailininko širdis 
Po kelionių Europoj, pravažiuodama 

Paryžių, paskambinau senam draugui 
Stasiui, prašydama jį palydėti mano drau
gę į Orly aerodromą, o mes nutarėme susi
tikti Montmartre. 

Šiaip taip radau Place du Tertre. Ato
kaitoje atsisėdus švietė saulė ir tildė nu
garą. Taip gera, nors užmik. Sėdėjau prie 
La Mere Catherine, užsakiau gėrimą ir 
atrodė, kad nesu Paryžiuj, bet mažame 
provincijos miestelyje. 

Nedidelė aikštė, apsupta nuo laiko ir 
lietaus supilkėjusiais, gan senais mūrais 
ir restoranais, atrodė kaip susirinkimų sa
l ė be stogo. Šiltame ore akys klaidžiojo, 
stebėjau prie staliukų susėdusius įvairaus 
plauko turistus, tapytojus su H«i«a^itt jr 
pardavėjus. 

Keli tapytojai dirbo prie paveikslų. 
Siauroj gatvelėj aplink aikštę judėjo žiop
lių būriai pristodami prie jų, stebėdami 
kaip jie teptuku vedžioja ant drobes da
žus. Netoli jaunesnis tu berete, mėlynais 
džinsais ir pilku megztiniu, apstotas žiūro
vų, aiškino turbūt, kaip maišomi A*fm 
paletėj. Kitas barzdotas, kiek senesnis, 
kirpo turistų veidų siluetas žirklėm. Žiūro
vai vartė jo išdėstytus kartonu. 

Aikštės kampe ant pilko pastato gan 
išblukusiom raudonom raidėm buvo už
rašyta "Commune Libre du Vieux Mont
martre Mairie". 

Tikrai buvau Paryžiuj, kurį Stasys 
išmokė mylėti. 

Žiūrėjau į Sacre-Coeur kupolą, laukda
ma Stasio pasirodant. Dairiausi į Rue 
Narvin8, Mont Cenis, bet jo nesimatė. At
rodė, aš pavėlavau, arba jis užimtas paro
da. O gal dar negrįžo iš aerodromo? 

Kai Stasio figūra ir barzda pasirodė 
skersgatvy, iš rausvo veido spėjau, kad 
buvo kiek išgėręs. Norėjau slėptis, nes to
kiom progom jis pasidaro keistas, prade
da triukšmauti ir nuo jo rankų negaliu 
atsiginti — esu juk ištekėjus. Staiga jis 
mane pamatė ir šūktelėjo, ir jau ėjo tarp 
staliukų prie manęs. 

— Mano mūza, tu tokia išblyškus, — 
jis susirūpino. 

— O tu toks išraudęs. Nuo saulės? 
Jo pasišiaušusi barzda ir juodi, tiesūs 

plaukai, krintantys ant kaktos, tačiau jį 
darė patrauklų, pasiruošusį linksmybėm. 

— Tai atradai šią aikštę? 
Aš šyptelėjau ir linktelėjau galva. 
— O dabar kelkis. Ir eime. 
Išdygusiam padavėjui sumokėjusi, se

kiau Stasį tarp staliukų. Jis prancūziškai 
atsiprašinėjo į visus šonus. Kai ką jis 6 a 
pažinojo: trumpai pristojęs krėtė juokas, 
mandagiai šaudė smagiai skambančiom 
replikom. 

Myhu prancūzus dėl jų linksmumo. Ir 
Stasį. 

— Tu čia toks draugiškas, Stasy. 
— Žmonės čia draugiški, mano mūza. 

Cia ne Amerika. 
— Jie meno mylėtojai, ne biznieriai 

Gal dėl to? 
— Dėl to. Ir ne dėl to. Tai slidus argu

mentas. Aš fiziškai kenčiu, kalbėdamas su 
amerikiečiu. Gal tuo esu ligonis. Cia iš
kamšas išsibraukiu ir gal dėl to jaučiuos 
geriau. 

i 
T-
: 

.... 

/ 
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Nuomonės ir pastabos 
Golfas, Kairys ir literatūra 

Pereitą savaitę žudžiau 
brangų laiką St. Petersburgo 
golfo laukuose ir bežudy
damas, truput) mąsčiau apie 
Anatolijų Kairį bei lietuvių 
literatūrą. Tokios nesportiš-
kos mintys mane apniko to
dėl, kad prieš atostogas pa
skaičiau spalio 29 d. kultūrinį 
Draugą, kurį jūs, galima 
sakyti, dedikavote A. Kairio 
šiemet išleistoms ir premijuo
toms knygoms. Turiu prisi
pažinti, kad Anatolijaus Kai
rio vizijos trikdė golfui taip 
būtiną koncentraciją, ir užtat 
visa sauja gerų kamuoliukų 
buvo nušvilpta į Isla del Sol 
kūdrų dugną. Nežiūrint liūd
nų rezultatų, priėjau išvados, 
kad golfas daug žmoniškiau 
sutvarkytas už mūsų dabar
tinės literatūros vertinimą 
periodikoje. 

Kodėl l i t e r a t ū r ą 
nesuorganizuoti pagal golfo 
principus? Golfą žaidžia la
bai įvairaus talento ir įvai
raus įgudimo žmonės. Kny
gas irgi rašo labai skirtingų 
talentų ir nevienodo sugebėji
mo rašytojai. Golfe į tai atsi
žvelgiama, o literatūros verti
nime — ne. Golfininkai 
suskirstyti į klases, ir niekas 
nė nesapnuotų vertinti F kla
sės žaidiką A klasei būdin
gais standartais. Tuo tarpu 
mūsų recenzijose šnekama 
tarsi visi literatūros žaidikai 
priklausytų A klasei. Užtat la
bai dažnai pasitaiko sumai
šytų, netikslių, kartais net 
juokingų vertinimų. Golfe 
daug aiškiau. Pavyzdžiui, ver
tindamas mano floridinius 
pasiekimus, niekas nesakytų, 
kad žaidžiau blogiau už Petro
šių. Tai tokia aiški ir visiems 
laikams galiojanti tiesa, kad 
ją pareikšti būtų tik bepras
mis burnos aušinimas. (Petro
šius, tiems kurie neskaito 
sporto skyriaus, yra bene ge
riausias lietuvis golfininkas 
pasaulyje.) Visai kitas reika
las, jei "recenzentas" nurody
tų, jog mano priartėjimai prie 
duobučių buvo skandalingi 
palyginus su buvusio PLB 
kultūros ministro (mano daž
no oponento F klasėje) pre
ciziškumu. Literatūroje tokio 
logiško vertinimo sunku būtų 
tikėtis. Jei parašyčiau roma
ną, draugiški recenzentai mė
gintų įrodyti, kad esąs beveik 
kaip Landsbergis, o priešai 
kaltintų įžūlumu, kam drįstąs 
mindžioti žemę, kurią ženk
lina šventos Škėmos, Sluckio 

ir Mero pėdos. 
Man atrodo, panašiai atsi

tiko ir Anatolijui Kairiui tose 
dviejose apybraižose minėta
me Draugo numeryje. M.S. 
Saulaitė sukala žemėn Kairio 
Kelionę į Vilnių, pasitelkusi 
visą glėbį svarių argumentų: 
vaizduojamo romano aplinka 
neatitinka tikrovės, veikėjų 
veiksmai blogai motyvuoti, 
veikalas neturi vidinės logi
kos, parašytas klaikiu stiliu
mi. Tai geri matai nustatyti 
romano vertei, tačiau ne viso
kio, o tik pirmaklasio. Tuo 
tarpu Kairys žaidžia visai ne 
toj lygoj ir, manau, į ją net ir 
nepretenduoja. Tad kam kal
tinti žmogų už nenušautą liū
tą, jei anas tik kūdroj karo
sus meškerioja? 

Nemažiau autoriui nusikal
to ir E. Tumienė, apžvelgda
ma Pažadų dvarą, laimėjusį 
LRD premiją. Man atrodo, 
kad recenzente puikiai nutuo
kia, kuriai klasei priklauso šie 
Kairio "pažadai". Tai spren
džiu iš gausaus veikalo citatų 
demonstravimo ir iš suabejo
jimų ar "...autoriaus suvokta 
tikrovė yra pakankamai ob
jektyvi ir universali..." Nežiū
rint to, Tumienė iš viso vieko 
bando tempti Kairio veikalą į 
literatūrinių čempijonų klasę, 
arba mažų mažiausiai į tą 
klasę, kuriai priklauso Kazi
mieras Barėnas su savo ne
premijuotu romanu Beragio 
ožio metai. 

Kritinės apybraižos autorė 
pasako nemažai Uteratūrinės 
tiesos, pasitelkdama tokius 
autoritetus kaip Jean-Paul 
Sartre, Flaubert, T.S. Eliot, F. 
Šilerį, minėdama Homerą ir 
Virgilijų, Krėvę su Vaižgan-. 
tu, Baranauską, Maironį, Do
nelaitį ir net Vydūną. Suor
ganizavus tokį Parnasą, atro
do, bandoma palikti įspūdį, 
jog ir Anatolijus Kairys su 
savo Pažadų dvaru savaime 
tinka šiai kompanijai. Toks 
įspūdis gal ir liktų, jei recen
zente visai nekalbėtų apie pa
tį veikalą. Deja, ji kalba, ir 
juo daugiau, tuo labiau per
matomas darosi tasai senas 
"ir jis ten buvo ir alų-midų gė
rė" gambitas. 

Tiesa, recenzente smarkiai 
stengiasi tą analogiją įteisin
ti. Ji mėgina teigti, kad Kai
rio knyga visai ne romanas, o 
kažkoks naujas žanras (pana
šus į filosofinį literatūrinį 
padavimą), kažkas tarp saty
ros ir folklorinės pasakos, kad 

Vytautas Plukus 
Širdies septetas 

Pedagoginio Lituanistikos instituto studentai Darios Bork ir Indrė 
Rudaityte instituto bibliotekoje. 

Nuotrauka A. G. Plačo 

veikalas toks savitas, jog jį ir 
vertinti reikia savitai, neieš
kant kokio nors objektyvaus 
samprotavimo. Jei tenai įdo
miai naudojami "entomologi-
jos įvaizdžiai", kaip teigia re
cenzente , jei randama 
"animalinė ir skatologinė sim
bolika", jei yra galimybės, 
kad visa tai išsivystys į "ilga
laikį simbolį", tai lyg ir atro
dytų, kad tikrai susiduriame 
su nekasdienišku veikalu. 
Galbūt, bet ar tai savaime nu
sprendžia kurioj kategorijoj 
veikalą vertinti? Jei pilietis 
ateina golfo laukan su gelto-
nai-žaliai-raudonai nudažytu 
sviedinuku ir prieš mušda
mas persižegnoja, tai dar ne
būtinai reiškia, kad jis čem-
pijonas, ar doras lietuvis, ar 
pavyzdingas katalikas. Kad 
žinotume, reikia žiūrėti rezul
tatų. 

O rezultatai, kuriuos Tumie
nė gana intensyviai aiškina, 
toli gražu nepateisina anks
čiau mestų aliuzijų, gretinan
čių Kairį su visa literatūrine 
aristokratija. Svarstydama 

kūrinio meninę kokybę, ji pa
sako daug gražių žodžių apie 
veikalo idėjines savybes, sti
liaus ypatumus ir personažus. 
Bet kiekvieną dailų apibend
rinimą sugriauna pavyzdžiu 
duodamos veikalo citatos. 
(Knygos dar neskaitęs, ma
niau, kad tas citatas sukišo 
straipsnin koks nors redak
cijos ar spaustuvės pokštinin
kas, bet paskum pamačiau, 
kad autorės atranka buvo 
neišvengiamai sąžininga.) Net 

I ir kelios "išbalansuotam 
žvilgsniui" skirtos kritinės pa-

• stabos labiau patvirtina cita
tų autentiškumą, negu ana
litinius apibendrinimus. 0 
galų gale klausimas, ar visos 
tos kūrinio savybės suaudžia-
mos "į vieną darnų literatūri
nį kilimą", taip ir paliekamas 
kaboti ore. 

Žinoma, to suaudimo ne vi
sada reikia. Kai jo nereikia, 
tai ir tie visi filosofiniai, saty
riniai motyvai bei "brangių ir 
mylimų idėjų" gynimas turi 
savo prasmę. Prasminga galė
jo būti ir Tumienė8 apybraiža, 

širdis pamišo 
dygliais pasidabinusi 
voliojasi ežiu 
rudens varsų verpetuose 
nusivelka lapų šešėlius 
klaikiai kliedėdama 
klajoja kopose 
geidulių rankomis 
išrausia sausą smėlį 
apsvaigus kraujo bangomis 
mylisi su pušimis 
užkopusi 
i kopų keteras 
smiltynuose 
ieško baltos putos 

miražų migloje išsimaudžiusi 
iš smėlyje sukniubusio 
rūpintojėlio 
beprotiškai 
kvatojasi lakštingala 
kapų aistros 
bedantėj tyloj 
griausmingai 
draskosi audra 
ir 
meile nešti debesys 
upeliais verkia 
o kraujas juokias 
ir 
godžiai geria 
sausas ašaras 

vaiduokliškai 
išblyškę bijūnėliai 
sulinkę 
vysta aukso dumbluose 
lelijos 
pasakomis ir šilkais 

sau 
maskara dažytus karstus 
puošia 
ir 
bergždžios rūtos 
tarpsta pakeliais 

lino sijoną pasikaišiusi 
bedantę žalčių motina 
braido marias 
ieškodama 
nuskendusių vaikų 
tarp susiraizgiusių tinklų 
Jūratė nemarioji 
suakmenėjusių krūtų tulžimi 
maitina 
mano širdies gėlą 
užšalusiu žvilgsniu 
gesindama 
krūtinėj spragsinčius 
gintaro žarijas 
kraujo liepsnas 
užkloja 
žuvėdrų šešėliai 
baltomis putomis 

ten 
rugiuose įstrigusi 
raudona rugiagėlė 
mėlynų kardų sopulingoji 
kreivai sau šypsosi 
ir 
abiem rankom moja 
svirno pastogėn 
susiglaudę dalgiai 
bebalsiai 
dainuoja rugiapjūtę 
ir laukia 

kraujo derliaus 
iš dausų 

ant kalno 
ryškiai papuošta 
laukinė pieta 
gardžiuojasi 
karštos žaizdos 
šaltu skausmo nektaru 
pakalnėje 
siaučia vampyrai 
girti 
svaigiu krauju 

kruvinai 
karštu medumi 
pro mano pirštus 
sunkiai sunkias 
plienas 
ir 
laša žemėn 
nepasiekdamas 
žilų šaknų 
mintis gi 
kaukia džiunglėmis 
už vandenų. 
į uolas dunža aidas 
paklydęs 
tarp erškėčių ir rugių 
gaisrų sirenomis 
liepsnoja skausmas 
plėšo į skudurus 
širdies jausmus 
lėtai gimsta 
ilgai jaustas 
saldus t 
širdies kerštas 

jei ji šiuos duomenis imtų tin
kamoj perspektyvoj. Juk yra 
daug skaitytojų, kuriems ne
svarbu visokį ten literatūrinių 
kilimų suaudimai, visokios sti
listikos, beletristiniai meis
triškumai ir sugebėjimai žo
džiais groti simfonijas. Ne 
vien skaitytojų, bet net ir ži
nomų literatų, kartais skirs
tančių premijas... Tad kodėl 
nepakalbėti jiems apie knygą 
jų poreikių ribose, jei veikalas 
daugiau jų, o ne kitų porei
kiams atsiliepia? Juk ir tose ri
bose galima vertinti, kiek vei
kalas pavyko, kiek ne. Gi 
bandymas ištempti kūrinį į 
jam svetimus kvadratus, tam
pa meškos patarnavimu vi
siems skaitytojams — atbaido 
tuos, kurie ieško "lietuviškai 
prasmingo" pasiskaitymo ir 
nuvilia tuos, kurie tikėjosi ras
ti visas skelbtas literatūrines 
plonybes. Žinoma, ir autoriui. 
Kai jis tempiamas per jėgą į 
dvidešimt penktą aukštą ir 

paskum, neišturėjus palei
džiamas ristis laiptais žemyn, 
tai ne tik klaidinga, bet ir ne
gražu. 

Autoriui, be abejo, nesma
gios ir užuominos apie jo pa
grindinį varžovą LRD jury 
komisijoj. Po įžangoj suminė
tų K. Barėno knygos teigia
mybių, tolimesnė apybraižos 
eiga darosi panaši į komisijos 
sprendimo apologetiką. Aliu
zijos į laureato ryšį su didžią
ja literatūra, atrodo, turėtų pa
tvirtinti, kad komisijos 
sprendimas buvo teisingas. 
Bet kai tasai sugretinimas vė
liau nepasitvirtina, savaime 
kyla abejonė, ar komisija ne
klydo. Ta nepavykusi apolo
getika visai be reikalo. Premi
ja įteikta, viskas baigta, tai 
kam dar erzinti vargšą auto-
rių-laureatą? 

Nejauki nuotaika, kurią 
man sukėlė šios dvi Kairio 
knygų recenzijos, skatina pa
kartoti siūlymą: suorganizuo

kime literatūros vertinimą gol
fo principais. Suskirstykim 
kūrybą į dvi aiškias kategori
jas. Tuomet nereikės pykinti 
nei skaitytojų, nei rašytojų, B 
klasės veikalui statant A kla
sės reikalavimus, arba B vei
kalui maunant A kaukę. Tie
sa, pilnai golfo klasifikacijom 
sekti nebus įmanoma, nes mū
sų abėcėlėj A vis tiek stovi 
aukščiau už B. Gi šiais visų ly
gybių ir pilietinių teisių lai
kais būtų netikslu sakyti, kad 
vienokia literatūrinė kūryba 
vertesnė už kitokią. To, paga
liau, ir nereikia, užtenka žino
ti, kad jos skirtingos. Kad nie
ko neišaukštintume ir 
nepažemintume, bent pra
džiai siūlau tom dviem kla
sėm visai nekaltus keturrai-
džius pavadinimus: PKET 
(poetas kalba-eilėraštis tyli) ir 
EKPT (eilėraštis kalba - poe
tas tyli). Tad gal pamėgin
kim. 

Kęstutis Keblys 

— Matyti. Ar ne dėl to, kad ir kiek 
išgėrei? 

— Dėl visko. Geriu kartais i i pykčio. 
Kartais i i laimės. Kartais, nes tavęs čia 
nėra O, jei tu taip toli negyventum... Su 
Naujuoju Pasauliu nemokėčiau turėti ry
šių. Supranti? Kartais tiek perdedu galvo
damas, prarandu net logiką. Bet logiškai 
nenoriu nė galvoti. Per daug nesusipra
timų patyriau tavo Čikagoje. 

— Man ten gerai 
— Ir man buvo gerai Todėl ten ir emi

gravau. Bet, mūza... Tik pagalvok. Visur 
negali pritapti. Nėra tokio žmogaus, kuris 
nemylėtų bent vieno užsienio krašto. Ai 
myliu Prancūziją, kad atsverčiau savo 
krašto netekimą. Kodėl? Esu priverstas. 
Kitaip be savo krašto galėčiau iieiti i i 
proto. Tu nesuprasi... 

— Suprantu. Tave labai paveikė emi
gracija, vaikeli. Tu kerštauji. Amerikie
čiai dėl tavo skausmo yra nekalti 

— Dėl to nekaltinu jų. 
— Tai dėl ko? 
Jis gūžčiojo pečiais, vis vesdamas ma

ne į savo parodą. 
— Nežinau. Vos Žodį galėjau ten lihip-

ti i i pažįstamų menininkų. Labai keistos 
ir neįprastos mums jų bendravimo for
mos. Jie turi ypatingą savo žodyną. Sa
votiškų pasakymų. Nesuprantamą man 
elgseną. 

— Kiekviena tauta jų turi. 
— Ai ten bendravau su daugeliu meni

ninkų. Bet negalėjau jų suprati Kažkas 
nesirišo, ir baigta. Antai man pavedė 
dekoruoti vieną bažnyčią. Dirbau su ke
liais menininkais, pluiom, kad tik grei
čiau užbaigtume, nes vienas norėjo kaž
kur važiuoti, kitas — galvojo apie seimą, tre

čias — velniai žino ko skubėjo. Jiems menas 
— uždarbis. Kad tik kuo greičiau juo atsikra
tyt i Nėrmeilės kaip čia. Po darbo visi išgara
vo. Sakiau: kad bent iigertume po darbo. Bet 
ne... Dingo. 

— Dingo? 
— Tarsi būčiau baidyklė. 
— Amerikiečiai negali prisiimti emi

granto kaip viršininko. Gal dėl to? 
— Bet darbo metu buvo maloniausi. 
— Vengė gal tau darbo metu save 

parodyti dėl praktiškų sumetimų? 
— Teisingai, dėl praktiškų sumetimų. 

Jie buvo geri apsimetėliai Kai kas nors 
paklausdavo ar telefonu tarp kitko pasi
teiraudavo, kas yra darbų vadovas, jie net 
mano pavardės neatsimindavo, tingėdavo 
mane pasaukti, sakydami kad tokio čia 
nėra. Tai va, mūza, tokios tokelės. Jie ma
ne išbraukė, pakabindami ragelį. 

Jis juokėsi: 
— Gražu. Matai kaip yra. Dirba kam 

— malonūs kol reikia. Bet prisėdę prie ta
vęs, net autobuse šalia, tyli, tarsi tavęs 
nebūtų. Prasišviečia su savo "draugyste". 

įsikarščiavęs Stasys pradėjo keistai 
saukti praeiviams prancūziškai. Jis, atro
dė, norįs visam Paryžiui išpasakoti, ką 
blogo patyrė. Atrodė kaip išdykęs vaikas, 
nesuprastas rimtą, šaltų, labai praktiškų 
tirų, besiskundžiąs kaimynams. 

Jis visas dabar buvo dvasia. Menas! 
Draugystė! Atrodė, galėtų apkabinti kiek
vieną europietį, visą kontinentą, jei aprėp
tų. Tiek jam buvo svarbus žmogiškos šilu
mos jausmas. 

Jo meilė žmogui ir apsimetimų atpa
žinimas buvo įžvalgus. Jis kariavo, tarsi 
siektų pralaužti žmonių abejingumo fron
tą. 

Jo širdis buvo jautri, lengvai pažei
džiama. Jis nebuvo praktiškas, išskai
čiuojantis, nelinkęs į analizes. Užsidegda
vo ir vėl užgesdavo. Retai kam 
atsidengdavo kaip man. Man kartais at
rodė, kad be manęs jis nebūtų mokėjęs gy
venti, net kaip su paveikslų pirkėjais derė
tis. 

— Prašau į Parnasą, — jis pasakė, 
įvesdamas į kuklų, apšepusį pastatą su 
falšyvu frontonu. 

KeU turistai su tn:mpom kelnėm, lai
žydami ledus, stovėjo prieš jo paveikslus. 

Stasys norėjo prie 4 prieiti, bet sulai
kiau. 

įvertinimui reiki? absoliučios tylos. 
Žiūrovų negali įkalbinėti, erzinti, užkrėsti 
entuziazmu, kurio jiems trūksta. 

Leidžiantis į Villette aikštę funikulie
rium, moterims ir vaikams juokaujant, 
Stasys tarsi mane buv pamiršęs. Jo min
tys gal piešė naujo pa veikslo kontūrus, 
kuriame vaikų garbanos maudėsi žai
džiančiuose spinduliuose? 

Clichy gatvėje ir tramvajuje jis keistai 
žvilgterėdavo į mane. lyg būčiau ne mote
ris, bet modelis kažkam. 

Apsirikau. 
Viešbutyje iš to tylėjimo išaugo kitas 

žmogus. Pavargusi vos atsisėdau ant kė
dės, iš užpakalio mane apkabinusios ran
kos atrodė kaip žnyplės. Kas pasidarė? 

— Atstok, — praši a v ir ieškojau kaip jį 
išblaškyti. — Palydėjai mano vyro gimi
naitę? 

— Palydėjau. Užfunrlijo išgerti, bet iš
važiuodama apsiverkė Kodėl? 

— Ką aš žinau. Gal galvojo: grįžtu į 
Kauną ir ten tik vienai dienai. 

— Jei verks ir ten neapsimokėjo nei 

važiuoti. 
— Ir aš rytoj grįžtu į Čikagą. 
— Važiuoji? Nematei nei Invalides, nei 

kitų vietų. Mūza, tu šiandien viską sabo
tuoji! 

— Pavargau. Jokiam turizmui dabar 
netinku. Turiu grįžti. O tu? 

— Man čia gerai. Noriu Paryžiuje į-
leisti šaknis. Ir tu taip mėgai šį miestą, o 
gal klystu? 

— Mėgstu... — pasakiau, galvodama, 
kad jei turės laimės, išparduos paveiks
lus, pasijaus nepriklausomas, čia liks ir 
taip jo nematysiu. 

— Kai neišgalėsi, grįsk, — pridėjau. 
— Lauksi? — jis pasakė atsistojęs. 
Paryžiaus trumputė idilija, atrodė, tuo 

ir pasibaigs. 
— Ar turi bilietą? — jis vis dar kažko 

vylėsi. 
— Turiu. 
— Tai visa parengta, ar ne? — pikto

kai pasakė. — Linksmos kelionės! 
Išeidamas juokais dar perspėjo: 
— Neužmiršk langų gerai užsidaryti 

naktį- Cia visokie tipai dar šliaužioja 
karnizais. Tu geras kąsnis. — Prisiarti
nęs pakštelėjo lūpom į skruostą ir pritrau
kė prie savęs. 

Likusi viena galvojau apie jį. Ar tikrai 
esu jo mūza? Seniau pirkdavom iš jo daug 
paveikslų... 

Kiek man norėjosi jam visais atžvil
giais padėti. Norėčiau, kad jo paveikslai 
būtų per kelias dienas išgraibstyti ir bran
giai parduoti. Juk tai žmogus, iš kurio vi
sų porų tik trykšta meilė žmogui ir me
nui, jei suprantu, kas tai yra. 

Stasys man yra tas retas žmogus, ku
ris gyvena šiame šimtmetyje, galvoja vi

sai ne taip, kaip visi mano pažįstami, jau
čia ne tai, ką jaučiame visi, ir kalba, tarsi 
tik jausmuose būtų išmintis, visa logika ir 
gyvenimo prasmė. 

įdomu, kas būtų, jei visi pasaulyje, ir 
mano vyras, tokiu pasidarytų? Jei valsty
bės galvos, užkietėję praktiški biznieriai 
taip jaustų ir mylėtų gyvenimą kaip Sta
sys? Ar pasaulis nebūtų geresnė vieta gy
venti? O gal visa virstų chaosu? 

Praktiška ir vėjavaikiška niekad nesu
sijungs. 

Tokios mintys įslinkdavo, žiūrint ir į jo 
paveikslų ramias plokštumas, į šviesas, 
vos matomas bedugnėse. Toks, atrodė, bu
vo jo įgūdis tapyti. 

Paleidusi vandenį vonioj, pagalvojau ir 
kaip viešbuty du Halder, kuriame sustoja 
amerikiečių turistai, viena mergina buvo 
rasta užmušta pro langą įšliaužusio vyro. 
Viešpatie, koks baisus galas turistei, įlin
dus į šiltą vonią — perbėgo mintis. 

Ar tik Stasys tuo mane pagąsdinti 
nenorėjo?... 

Tačiau užsimetusi rankšluostį ant pe
čių, visa muilina apėjau aplinkui ir užda
riau kehs langus. Pro vieną, iš gatvės pu
sės, pamačiau Stasį einantį gatve nuleista 
galva. 

Kai jis atsigręžė ir, mane pamatęs, vai
kiškai iškėlė ranką, aš jam pamojavau. 

Jis sustojo ir ilgai žiūrėjo į mane nesu
prasdamas: gal jį kviečiu atgal? Po to apsi
suko ir įsimaišė į praeivius — vieniša figūra 
ant šaligatvio tarp šimtų svetimšalių. 

* Petro Melniko naujausią romaną Pakirsta 
šaka metų sąvartoje išleido Algimanto 
Mackaus Knygų įleidimo fondas Chicagoje. 
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(Atkelta iš 2 psl.) 
Lektorių tarybos pirmininkas 
ir aplamai vadovauja bei 
atstovauja Institutui. Buvu
sieji rektoriai yra prof. dr. 
Albinas Liaugminas (1958-
1 9 6 3 ) , k u n . V y t a u t a s 
Bagdanavičius, MIC, (1963-
1969), prof. dr. Petras Jonikas 
(1969-1978), prof. dr. Jonas 
Puzinas (1978) ir prof. dr. 
Jonas Račkauskas (1979), 
kuris ir dabar eina tas parei
gas. 

A k i v a i z d i n i o s k y r i a u s 
direktorius tvarko v isus 
akivaizdinio mokslo reikalus: 
nus ta to dėstomųjų kursų 
semestro planą, pakviečia 
lektorius dėstyti kursus, prave
da naujų studentų registraciją 
ir palaiko bendrą tvarką In
stitute. Buvusieji akivaizdinio 
skyriaus direktoriai: Domas 
Velička (1958-1972), Aleksan
dras Dundulis (1972-1980), 
Pranas Razminas (1980-1983). 
Nuo 1983 metų tas pareigas 
eina lektorė Ramutė Plioplytė. 

1961 m. rusėjo mėn. 15 d. 
buvo įsteigtas neakivaizdinis 
skyrius ir neakivaizdinio 
skyriaus direktoriaus parei
gos. Neakivaizdinis skyrius 
yra Instituto korespondenci-
nis mokslo skyrius, kuris buvo 
sudarytas ne Chicagoje gyve
nantiems studentams. Iš viso 
užsiregistravo apie 200 kur
s a n t ų iš Europos , Pietų 
Amerikos, Australijos, Kana
dos ir įvairių JAV vietovių. 
Neakivaizdiniu būdu baigė tik 
penki, bet mažas baigimo 
skaičius nėra pralaimėjimas, 
nes studentai, ir nebaigę visos 
nustatytos programos, vis tiek 
į s i g i j o d a u g v e r t i n g ų 
lituanistinių žinių. Žinių įsigi
jimas, ne diplomo gavimas 
yra švietimo tikslas. 

Neakiva izdin io skyriaus 
direktoriaus pareigos yra 
paruošti medžiagą studen
tams trejų metų korespon-
denciniam kursui ir raginti 
studentus visame pasaulyje 
užsiregistruoti Inst i tute . 
Neakiva izd in io skyriaus 
direktoriai buvo: Ignas Serapi
n a s (1962-1966), Domas Velič
ka (1966-1972), Ignas Serapi
n a s (1972-1978), Juozas 
Masilionis (1978-1981), Myko
las Drunga (1981-1983). Lekto
rė Ramutė Plioplytė yra 
dabartinė šio skyriaus direkto
rė. 

Lektorių taryba taipogi 
išrenka sekretorių ir iždinin
ką. Lektorių tarybos sekreto
rius protokoluoja visus In
stituto vadovybės ir tarybos 
posėdžius ir tvarko studentų 
pažangumo pažymėj imus . 
Pirmasis tarybos sekretorius 
buvo Aleksandras Dundulis 
(1958-1972), o lektorė Stasė 
Petersonienė, pradėjusi 1972 
metais, dar ir dabar eina šias 
pareigas. Instituto iždininkas 
tvarko v i sus f inans in ius 
reikalus. Nuo įsteigimo Juo
zas Tamulis tvarkė visus 
finansinius reikalus ir tik 1983 
m. Alė Steponavičienė buvo 
išrinkta iždininke. Instituto 
vadovybė, pagal reikalą, gali 
kviesti žmones ir kitoms 
pareigoms, pvz. bibliotekos 
vedėjo, vaizdinių priemonių 
k o o r d i n a t o r i a u s , i ž d o ir 
reikalų vedėjo ir kt. 

Dabartinę P e d a g o g i n i o 
Lituanistikos instituto vado
vybę sudaro anksčiau minėti 
a s m e n y s ir ak iva izd in io 
skyriaus vicedirektorė lektorė 
B i r u t ė T a m u l y n a i t ė , 
n e a k i v a i z d i n i o s k y r i a u s 
vicedirektorius lektorius kun. 
Jonas Duoba, MIC, vaizdinių 
priemonių koordinatorė lekto
rė Marija Smilgaitė ir biblio
tekos vedėjas Robertas Vitas. 
Instituto 1983-1984 m. lietuvių 
kalbos lektoriai yra: skyriaus 
vedėjas kun. Juozas Vaišnys, 
S .J . , M y k o l a s D r u n g a , 
Kleopas Girv i las . Juozas 
Masilionis, Ramutė Plioplytė, 
prof. dr. Janina Rėklaitienė ir 

Emilija Sakadolskienė. Isto
rijos lektoriai yra: skyriaus 
vedėjas Jonas Dainauskas, 
Česlovas Grincevičius, prof. 
dr. Tomas Remeikis ir Alicija 
Rūgytė. Literatūros lektoriai 
yra: skyriaus vedėja Stasė 
Petersonienė, Dalia Bylai-
tienė, Rima Janulevičiūtė, 
Marija Smi lga i tė , Birutė 
Tamulynai tė ir Nijolė 
Užubal ienė . Kun. J o n a s 
Duoba, MIC, yra religijos 
skyriaus vedėjas, kun. dr. Juo
zas Prunskis žurnalistikos 
skyriaus vedėjas, Rimantas 
Ž e m a i t a i t i s g e o g r a f i j o s 
skyriaus vedėjas, o Arvydas 
Žygas tautosakos skyriaus 
vedėjas. Pedagogikos skyrių 
sudaro skyr iaus vedėjas 
Bronius Juodelis ir prof. dr. 
Jonas Račkauskas. Institutas 
turi septynis lektorius eme
ritus: kun. Vytautas Bagdana
vičius, MIC, Aleksandras 
Dundulis, dr. Petras Jonikas, 
dr. A l b i n a s Liaugminas , 
Vincentas Liulevičius, dr. 
Vanda Sruogienė ir dail. Adol
fas Valeška. 

(A.K.;red.B.T. irR.S.) 

NAUJI LEIDINIAI 
• Metmenys nr. 46 (1983). Kūry

bos ir analizės žurnalas, leidžia
mas AM & M Publications dukart 
per metus. Redaguoja Vytautas 
Kavolis, Dickinson College, 
Carlisle, Pennsylvania 17013. 
Dailės priežiūra — Vytauto O. 
Virkau. Administruoja Marija 
Paškevičienė, 3308 West 62nd 
Place, Chicago, Illinois 60629. 
Prenumerata metams — 10 dol. 
Šio numerio kaina — 5 dol. 

Siame numery: Tomo Venclovos 
eilėraštis „Ruduo Kopenhagoje"; 
Rimo Vėžio eilėraščiai; Joseph 
Brodsky eilėraščiai, išversti T. 
Venclovos; Heinrich Heine kūry
bos fragmentas „Akmenskaldis". 
Straipsniai: Vytautas Kavolis, 
„Lietuvių moralinės vaizduotės 
evoliucija: II", Algirdas J. 
Greimas, „Dievai viešpačiai", 
Alina Staknienė, „Albertas Zala
torius ir jo literatūros koncepci
ja", Kęstutis K. Girnius, „Kas yra 
dorovė?" Spausdinamos ištrau
kos iš laiškų Vincui Krėvei 1944-
1954 metais, paruoštos Kosto 
Ostrausko. Ilona Gražytė-
Maziliauskienė recenzuoja Vytau
to Martinkaus romaną Lašai 
(Vilnius: Vaga, 1980). Numeris 
iliustruotas Henriko Blyskio, 
Vyto Kapočiūno, Jonės Karužai-
tės. Zibunto Mikšio, Audriaus 
Plioplio, Danguolės Variakojytės 
dailės darbais. 

• Lituanus vol. 29 no. 4 
(Winter 1983). Keturis kartus 
per metus išeinantis mokslų ir 
menų žurnalas anglų kalba, 
skirtas kelti ir tyrinėti klausi
mus, susijusius su Pabaltijo 
kraštais ir tautomis, ypač Lie
tuva. Redaktoriai: Mykolas 
Drunga, Antanas Klimas, To
mas Remeikis, Jonas Zdanys. 
Administratorius — Jonas Ku-
čėnas. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: Lituanus, 
6621 S. Troy Ave., Chicago IL 

Žibutės Jurėnaitės- Kelley 
tapybos darbų paroda 

Dailininkės Žibutės Jurėnaitės-
Kelley paveikslų paroda buvo su
ruošta Tivoli meno galerijoje, prie 
Washington, D.C., praeitų metų 
lapkričio mėnesio gale. Dailinin
kė pirmą kartą pasirodė su alieji
nės tapybos peizažais. Buvo iš
statyta keturiasdešimt spalvingų 
gamtovaizdžių. Dauguma jų ta
pyti amerikiečių ir britų 18-19 
šimtmečio stiliumi, su jam būdin
gais gamtos niuansais ir darniu 
spalvų žaidimu. 

Šiais metais dailininkė ruošiasi 
su savo darbais dalyvauti kolek
tyvinėje dailės parodoje Washing-
tone. Ateityje savo kūrybą žada 
parodyti ir Chicagoje. 

Dabartinis Pedagoginio Lituanistikos 
te Jaunimo centre, Chicagoje. 

instituto rektorių* prof. dr. Jonas Račkauskas savo kabinę-
Nuotrauka A. G. Plačo 

PLI neakivaizdinio skyriau direktorė Ramutė Plioplytė instituto rastinėje. 

60629. Metinė prenumerata — 
10 dol., bibliotekoms ir įstai
goms — 15 dol. 

Šio numerio straipsniai: Alf-
reds Straumanis, „The Dislo-
cated Tragic Hero in Latvian 
Drama", Antanas Klimas, 
"The Newest Lithuanian Spel-
ling Reform", W. Vladas Ži
linskas "Lithuania's Thorny 
Road", Tomas A. Dundzila, 
"A Secondary School Experi-
ence in Lithuania, Fall 1981". 
Iš LKB Kronikos perspausdi
nama kun. Alfonso Svarinsko 
bylos teisme aprašymas. 

Rimvydas Šilbajoris recen
zuoja Leonardo Gutausko 
Krantą, Antanas Klimas Ma
rijos Danguolės Tamulionytės 
vadovėlį lietuviškai nemokan
tiems Lietuviais norime ir būt 
ir Lietuvių kalbos pratimus 
bei Jono Bretkūno Rinktinių 
raštų laidą Lietuvoje. Nume
ris iliustruotas dail. Juozo 
Bagdono darbų reprodukcijo
mis. 

Nuotrauka A. G. Plato 

Latvių režisierė apie „Penkis stulpus" 
„Aš įsimylėjau į Penkis stul- pakeliauti ir pasirodyti kitose 

pus 1981 * metais , teatrinių •vietose. Vienu metu pagalvo-
gastrolių Toronte metu", rašo 
Australijoje"; gyvenant i latvė 
režisierė Anita Apelė, praėju
s ių metų birže l io m ė n e s į 
pastačiusi A. Landsbergio 
pjesę anglų kalba Sidnėjuje. 
„Nusipirkau k n y g ą i š savo 
šeimininkų ir, s u g r į ž u s i 
Australijon, mėginau pasėti 

jom apie gastroles Amerikoje, 
bet tai taip ir liko mintimi". 

„Penkių stulpų" pastaty
mas užbaigė du labai darbin
gus Anitos Apelės metus. 1981 
m. ji pastatė du spektaklius 
Sidnėjaus latvių trupės gas
trolėms Amerikoje — Pinterio 
„Gimtad ien io pobūv į" ir 

šio projekto sėklą Pabaltiečių Zivertso „Čūską" — ir juose 
komite to n a r i ų g a l v o s e . 
Penkių stulpų s p e k t a k l i s 
pareikalavo nepaprasto darbo 
ir įtampos. Estų ir lietuvių 
pažadėta pagalba pasirodė 
esanti minimali. Mūsų laikas 
buvo ribotas, repet i c i jos 
minimalios, kai kurie aktoriai 
„žali", neišpildyti pažadai, 
valia, paskutiniai stiprybės 
lašai, viltis, ir, galiausiai — 
pasisekimas. Mes dar tebesam 
įsimylėję — Penki stulpai ir a š 
— ir gaila, kad negalėjom 

vaidino. 1982 m. ji paruodė 
kostiumus Egličio „Carmen", 
išvertė ir režisavo Frischo 
, , P a d e g ė j u s " , p a r a š ė , 
kostiumavo ir režisavo savo 
„Kaleidoskopą" ir vaidino 
Blaumanio ir Silinšo pjesėse 
latvių kultūros festivalyje, 
Canberroje. 1983-ius metus 
pradėjo, režisuodama Griežės 
„Zupenį". (Liūdnoka išvada: 
latvių išeivija daug rimčiau 
žiūri į teatrą, negu lietuvių.) 

t e 

Žibutė Jurėnaitė-Kelly gimusi ir 
užaugusi Chicagoje. Baigusi Ma
ria aukštesniąją mokyklą ir Chi-
cagos Aukštesniąją Lituanistinę 
mokyklą. Meno studijas išėjo Chi
cagoje: Academy of Fine Arta, Art 
Institute of Chicago ir Univereity 
of Illinois. Pastarajame įsigijo 
laipsnį iš "Fine Arts" ir meno 
pedagogikos. Tapybos studijas 
taip pat gilino pas dail. A. Rakš
telę Chicagoje ir pas tradicinės 
meno srovės dailininką prof. A 
Karafyllakis VVashingtone dau
giau kaip dvejus metus. Dailinin
kė gyvena ir dirba Mąrlboro, 
Maryland, kur turi savo meno stu-
diją ir galeriją, j . J a u n i f l n a g 

Chicagos teatruose 

Blekytė pirmauja 
Ibseno dramoj 

Talentinga lietuvaitė Ingrida 
Blekytė savo gabumais pasiekė 
pirmaujančius vaidmenis viena
me iŠ geriausių Chicagos teatrų — 
Court Theatre, veikiančiame prie 
Chicagos universiteto — 5535 S. 
Kilis Ave. Šis teatras dažniausia 
parenka pasaulinio garso veika
lus, savo naujose patalpose ir ge
rai įrengtoje scenoje rūpestingai 
juos paruošia. Dabar čia statoma 
Ibseno "Hedda Gabler" — iki va
sario 5 d. imtinai. Drama su dide
le įtampa, žiūrovą verčianti susi-
m ą s t y t i . Vaizduojama 
naujavedžių šeima, kur vyras pa
skendęs į savo mokslinį darbą, 
knygas, nebeįstengia parodyti rei
kiamo dėmesio savo žmonai — 
Heddai, svarbiausiam personažui 
dramoje. Ją vaizduoja mūsų lie
tuvaitė Ingrida Blekytė. Apie 
Heddą sukasi teisėjas, atsilanko 
ir jos buvusi meilė Eilert Lov-
borg, paskui kurį sekioja kita mo
teris. Hedda nenori tęsti romano 
vyro užnugary, bet ji nelaiminga. 
Savo buvusiam mylimam įduoda 
pistoletą. Ir vieno, ir kito tragišką 
įtampą užbaigia kulkos. 

Drama turi slegiančių bruožų. 
Ji buvo pirmą kartą pastatyta 
Londone 1890 m. ir per beveik vi
są šimtmetį ja susidomėjimas nė
ra išnykęs. Žiūrovą ji supurto, bet 
ir sudomina. 

Ingrida Blekytė pelnytai gavo 
pagrindinį vaidmenį, sunkų, bet 
stipriai jos talentą išryškinantį. Ji 
tam pasiruošusi. Ji yra dalyvavu
si Stratfordo ir daugely kit: pa
statymų, taip pat ir televizijoje. 
Jos ankstyvesnio numylėtinio 
vaidmeny William Brown, išėjęs 
pažangų draminį paruošimą 
American Conservatory teatre. 
Anne B. Coyle, atėjusi iš North-
western universiteto. Teisėjo vaid
meny James Deuter — daugelio 
radijo ir televizijos dramų vetera
nas. Joe Van Slyke (Heddos vy
ras) — vaidinęs Minnesotos ope
roje. Režisierė Susan Dafoe-
dramo8 mokytoja Columbia kole
gijoje. Pastatymas vertas dėme
sio, tuo labiau mums, kai Čia taip 
stipriai pasirodo mūsų lietuvaitė 
pirmaujančiame vaidmeny. 
Chicago Tribūne gerai vertina 
Blekytės vaidybą. 

J .Pr. 

Ingrida Blekytė 

• Aidai nr. 6 (1983 lapkritis 
— gruodis). Kultūros žurna
las, leidžiamas kas du mėne
siai Tėvų Pranciškonų, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Redakcija: dr. Leonar
das Andriekus, OFM, kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, Vytautas 
Volertas. Pagalba dailei — 
Viktoras Vizgirda. Administ
ruoja T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM. Metinė prenu
merata — 15 dol., atskiras 
numeris — 2.50 dol. 

Numeryje rašoma apie Vaiž- -
gantą (V. Natkevičius), Ado
mą Galdiką (M. Kairiūkštytė, 
R. Viesulas), Maironį (Pr. 
Dom. Girdžius), krikščioniš
kąją Vakarų pasaulio literatū
rą (Alf. Sešplaukis), Markso 
ekor-miką (J. Pažemėnas). 
Spausdinami Vlado Šlaito ei
lėraščiai. Platus "Iš minties ir 
gyvenimo" skyrius. Recenzuo
jamos knygos: Birutės Pūkele-
vičiūtės Marco Polo Lietuvoje, 
Kazimiero Barėno Beragio 
ožio metai, Lidijos Šimkutės 
Prisiminimų inkarai; komen
tuojama Jono Avyžiaus roma
nas Degimai. 

• Skautų aidas nx. 10 (1983 imio-
dis). Mėnesinis jaunimo žurna
las, leidžiamas Lietuvių Skautų 
sąjungos Redaguoja Antanas 
Saulaitis, S.J. Administruoja Mal
vina Jonikienė, 6346 S. Washte-
naw Ave., Chicago, IL 60829. 
Prenumerata metams — 5 dol. 

It Algirdo I-andubergio pjesės „Penki stulpai 
turgau* aikštėje" apektaklio 19H3 m. hirielio mėne-

•i Sidnėjuje. Auntmln- pirmininke (režisierė 
Anitfl Apelei, tardytoje. . „tututi. 

Ventuvių ncena i* „Penki stulpai turgaus aikštėje" spektaklio Sidnėjuje: komentatorių*, tardytojas, 
C.mJinR. Antuna*. 


