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Lietuvišką pasaulį jungianti šventė 
LIUDAS SAGYS 

K&V& vn& 
Šv. Kazimieras Toronte 

Roma, Cievelandas, Toron
tas — tai šių metų lietuviško
sios veiklos trys didieji 
geografiniai taškai išeivijoje. 
Romoje kazimierinių metų 
proga paties popiežiaus 
palankumo ir paramos dėka, 
o taipgi mūsų pačių planin
gomis pastangomis buvo 
atkreiptas pasaulio dėmesys į 
mūsų tautos šventąjį ir 
katalikiškos lietuvių tautos 
tragiškąjį kančios ir kovos 
kelią. Clevelande buvo masiš
kai pademonstruotas išeivijos 
organizuotumas ir jaunųjų 
šokėjų entuziazmas, liudijan
tis pasauUo lietuvių gyvastin
gumą dar ilgiems metams. O 
šių atmintinų metų visų 
darbų ir iškilmių lyg ir 
pabaigtuvinis vainikas bus 
Religinis pasaulio lietuvių 
katalikų kongresas rugsėjo 1 
ir 2 d. Toronte, Kanadoje. Tai 
vis didelės apimties lietu
viškieji susibūrimai, kuriuose 
r e i š k i a s i ir p l a t u s 

-bendruomeniškumas, ir 
intelektualus kūrybingumas, 
ir religini8-dvasinis susi
kaupimas. 

Roma ir Cievelandas — jau 
praeitis. Torontas dar prieš 
akis. Ir visos pastangos ir 
visas dėmesys dabar turėtų 
krypti į Torontą, į šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktuvių triumfališkas, 
kūrybines ir religines iškil
mes. Kaip Kongreso organi
zacinis komitetas mus infor
muoja, šis kazimierinis 
kongresas nėra įprasto pobū
džio. Jame nebus registracijų, 
balsavimų, organizacijų atsto
vų, formalių rezoliucijų, 
įgaliojimų. Tai manifestaci-
nio-religinio pobūdžio kongre
sas, kuriame kviečiami daly
vauti viso laisvojo pasaulio 
lietuviai. Kazimierinė Lietu
vos dvasia jungs visus. 

Jau dabar galima spėti, jog 
tai buB mūsų lietuviško 
sąmoningumo, bendrumo, reli
gingumo, intelektualumo ir 
kultūrinio kūrybingumo galin
ga demonstracija. Štai tie 
pagrindiniai Kongreso progra
mos taškai. Kongreso atidary
mas rugsėjo 1 d. (šeštadienį) 
10 vai. ryto Royal York 
viešbutyje (100 Front St. W.). 

\ Pirmąją paskaitą 10:30 v.r. 
"""įskaitys istorikas kun. prof. P. 

Rabikauskas iš Romos. Jis 
kalbės apie šv. Kazimiero 
šventumą ir lietuviškumą, 
remdamasis naujausiais 
dokumentų duomenimis . 
Antroji kongreso paskaita, 
kurią taipgi šeštadienį 11:30 
v.r. skaitys dr. Juozas Gir
nius iš Bostono, palies giliai 
ir aktualiai ateizmo grėsmę 
Lietuvoje seniau ir dabar. Tą 
pačią dieną 2 v.p.p. vyks 
svarstybos apie religinę 
dabarties mūsų jaunimo 
orientaciją; svarstyboms 
vadovaus Gabija Juozapa-
vičiūtė-Petrau8kienė. Pirmos 
kongreso dienos (šeštadienio) 
vakare Royal York viešbutyje 
8 v.v. vyks vakaronė, kurioje 
programą atliks jaunimas, o 
Ryersono teatre (43 Gerrard 
St. E) 8. v.v. bus kazimierinės 
operos „Dux Magnus" premje
ra. Antrąją kongreso dieną, 
rugsėjo 2, (sekmadienį) 

— Neįtikėtinai puiku maty
ti tokį skaičių jaunimo, 
šokantį lietuviškus šokius, 
nešiojantį tautinius rūbus ir 
besidomintį lietuviškos kultū
ros apraiška. Džiaugiuosi atė
jęs. 

— Įspūdingiausia, kai spar
nais, ratais, šokėjų eilėmis 
užpildė visą erdvę masinės 
figūros. Jų galėjo būti 
daugiau. Smulkus šokio brėži
nys neišryškino atskirų šokių, 
veikiau liejo bendrą grindų 
ploto vaizdą į mirgančią visu
mą. 

— Šokių muzika buvo 
melodinga, maloniai klauso
ma. Vyrų ir moterų choras 
didesnio įspūdžio nedarė. 

— Vaizdas fantastiškas. Bet 
šalia nuoširdžių kompli
mentų, norėčiau padaryti 
vieną priekaištą. Per Cleve-
lando spaudą, radiją, televizi
ją kvietėte visą miesto visuo
menę. Atėję į šventę, per 
lietuviškas kalbas, jų 
nesuprasdami, šiek tiek 
pasimetėme, pasijutome 
svetimoje aplinkoje. 

Tai keletas atsiliepimų apie 
sėkmingai praėjusią 7-tą 
šokių šventę iš amerikiečių ir 
kitų tautybių asmenų, kurie 
palaiko ryšius su Clevelando 

lietuviais. Daugelis jų, pažino
dami savo miesto lietuvius 
šokėjus, su įdomumu laukė 
liepos pirmosios ir tik klausė, 
ar bus dar galima gauti bilie
tų Koliziejuje? 

Žiūrovų ložėse buvo matyti 
Clevelando baleto choreogra
fas ir meno direktorius Den-
nis Nahat, YMCA direktorius 
Curtis Keener su ponia, 
dienraščio The Plain Dealer 
šokių, muzikos programų 
kritikė Wilma Salisbury, The 
Cleveland Press buvusi tauty
bių skyriaus redaktorė Elea-
nor Prech ir daugelis kitų 
meno ir spaudos žmonių. 
Visos televizijos stotys (ABC, 
NBC, CBS) atsiuntė į šventę 
savo filmuotojus ir repor
terius. Tą pačią dieną, 6-tos ir 
11-tos valandos žiniose, jau 
buvo transUuojamos šventės 
šokių ištraukos, pasikalbėji
mai su šokėjais, pranešėjomis 
ir žiūrovais. 

šokėjų jūra 
7-oji šokių šventė, kaip ir 

visos kitos prieš ją, prasidėjo 
iškilmingu paradu. Skyrėsi tik 
tuo, kad naujo šokėjų maršo 
niekas nesukūrė. VėUavos, 
šokėjų jūra — grupė po grupės 
žygiavo A. Modesto diriguo
jamo orkestro ritmu, pripildy-

iškilmingos pamaldos, daly
vaujant kardinolui G. E. 
Carteriui, 1:15 v.p.p. bus šv. 
Mykolo katedroje (200 Church 
St.). Sekmadienį 3 v.p.p. vyks 
antrasis operos „Dux Mag
nus" spektaklis, o vakare 
Kongreso užbaigos pokylis 
Royal York viešbutyje. 

Kaip patys Kongreso rengė
jai savo informacijoje skel
bia, stambiausias kongreso 
renginys — opera „Dux Mag
nus. Libreto autorius — Kazys 
Bradūnas. muzikos — Darius 
Lapinskas. Mūsų kultūros 

ės sukurtas kazimierinės operos pla-

istorijoje tai pirmoji religinė 
opera. Ir tai žadina lietu
viškąją ambiciją, jog čia 
neatsiliekame nuo šios dienos 
prancūzų, lenkų ir vengrų, 
patraukiančių dėmesį savo 
religinėmis operomis. Iš tikrų
jų tai milžiniškas Kongreso 
užmojis ir stambus indėlis 
mūsų muzikinėn kultūron. Jis 
liudija kazimierinių metų 
planuotojų, ypač šio kongreso 
organizacinio komiteto 
pirmininko dr. Juozo Sungai-
lo8 ir visų talkininkų kūry
binio angažavimosi drąsą ir 
polėkį. Juk sukurti ir pasta
tyti visai naują ir lietuvišką 
operą išeiviškose sąlygose tai 
beveik kazimierinių metų 
stebuklas, žinant, kiek turi 
tam laiko ir darbo pašvęsti 
libreto ir muzikos autoriai, ir 
solistai, ir choristai, ir deko-
ratorė, rūbų siuvėjai ir kt. O 
kur dar visa operos orkestra-
cija, visas orkestras, visos 
repeticijos, kai kompozitoriui, 
dirigentui ir spektaklių meni
niam vadovui, o taipgi Kana
doj ir Amerikoj gyvenantiems 
solistams reikia skraidžioti ir 
važiuoti vieniems pas kitus 
bendroms repeticijoms. O 
prieš akis dar pati finalinė 
paruoša ir generalinių repe
ticijų įtampa! 

Visa tai turint minty, nuo 
operos iniciatorių ir jos atlikė
jų neturėtų atsilikti ir visada 
dideliam ryžtui palanki mūsų 
publ ika . Tai bendras , 
ambicingas Kanados ir 
Amerikos lietuvių reikalas. 
Todėl abiejose Didžiųjų ežerų 
pusėse šių metų Darbo dienos 
savaitgalis tebūna skirtas 
nuvykimui į Torontą, į kazi
mierinių metų manifestacinį ir 
kūrybingą lietuvių kongresą 
ir į kazimierinės operos 
,,Dux Magnus" premjerą, 
nes, kaip atrodo, tai bus 
vienintelė proga ją pamatyti ir 
išgirsti. 

k. brd. 

Vaizdas iš Septintosios tautinių šokių šventės 1984 m. liepos mėn. 1 d. Clevelando Koliziejuje. 
Nootr. Jono Tamulaiėio 

darni Koliziejaus erdvę 
iškilminga, pakibą nuotaika, 
kuri jaudino ne tik lietuvius, 
bet ir kitų tautybių žiūrovus. 
Nuotaika slūgo, kai retai 
išdėstytos šokėjų grupės, 
žygiuodamos atskirai per visą 
aikštę, parado eigą labai 
prailgino. Paradą vedė ir 
šokėjų grupes pristatė meno 
vadovė Jadvyga Reginienė. 

Šokėjams nužygiavus į 
jiems skirtas vietas, salės 
skliautais nuaidėjo Amerikos, 
Kanados ir Lietuvos himnai, 
atliekami jungtinio choro ir 
orkestro. „Tegul meilė Lietu
vos..." skambėjo plačiai, 
didingai ir jungė į vieną 
šeimą programos atlikėjus ir 
žiūrovus. Širdį pagaunančio 
momento nuotaikoje ne 
vienam ir ašara nuriedėjo. 
Himnus dirigavo Dalia 
Viskontienė. 

Ėjo šventės svečių pristaty
mas, JAV prezidento Ronald 
Reagan telefoninis sveikini
mas ir atidarymo kalbos. 
Pranešėja — Dalia Orantaitė. 

Atidarymui ir uždarymui 
skirtų kalbų buvo daug. Joms 
įpusėjus, pradėjo irti stovinčių 
šokėjų eilės, ieškodamos kur 
patogiau atsiremti ar prisėsti. 
Nerimavo ir žiūrovai, laukdami 
pirmojo šokio. 

Pagaliau, po paskutinio 
lakių žodžių rinkinio, maršui 
išlydėjus dalį šokėjų iš aikš
tės, „Žilvičiu" prasidėjo lietu
viškų šokių, žaidimų progra
ma. 

Šokiai, žaidimai ir 
jų kūrėjai 

Kaip daugeliui šiais laikais 
jau aišku, šventinė šokių, 
žaidimų programa nebuvo 
„autentiška iš pievos į sceną 
perkelta kaimo gegužinė". Ne! 
Jaunimas ir vyresnieji šoko 
stilizuotus, scenai paruoštus, 
išplėtotus, įvairaus brėžinio 
šokius. Todėl bendrai 
informacijai ir mūsų kultūros 
istorijos labui šventės leidi
nys turėjo įdėti pilną progra
mą: ne tik su trumpais šokių 
aptarimais, bet ir su tų šokių, 
žaidimų choreografais, muzi
kais. Užuot to, šventės leidi
nyje skaitome: „Jievaro til
tas" — Šokis, ki lęs iš 
adventinio žaidimo, „Malū
nas" — šokis, išsivystęs iš 
Malūnėlio žaidimo, „Audėjė

lė" — šokis, kilęs iš to vardo 
žaidimo ir t.t. Jei šis progra
mos numerių aptarimo prin
cipas būtų taikytas pereitų 
metų Dainų šventei, tai vietoj 
muzikų J. Žilevičiaus, J. 
Strolios ir kitų dainų autorių 
skaitytume: „Oi, kad išauštų" 
— kilusi iš to paties vardo 
liaudies dainos, „Vai ir prijo
jo" — išsivysčiusi iš jojikų 
liaudies dainelės, „Augino 
močiutė" — kilusi iš vestu
vinės Uaudies dainelės... 

Visiems žinoma, kad minė
tos dainos ir kitos yra išplėto
tos, harmonizuotos muzikų. 
Lygiai tas pat yra ir su 
šokiais. Lietuvių tautinių 
šokių instituto žmonės žino, 7-
08 Šokių šventės programos 
vadovė žino, kad šventėje 
atlikti šokiai, žaidimai savai
me neiškilo, neišsivystė, 
neiškerojo. Juos visus 
paruošė, atkūrė (pridėdami 
daugiau ar mažiau savo kūry
bos) mūsų tautinių šokių 
puoselėtojai, talentingi asme
nys. Jiems pridera ir kredi
tas, mažutė padėka, vardas 
programoje, atsakomybė. 

Žilvytis, Juodasis Jonkelis, 
Jievaro tiltas, Audėjėlė, 
Aštuonytis, Pasiutpolkė yra 
visi profesoriaus Juozo Lingio 
kūriniai. Jiems muziką 
harmonizavo prof. Jonas Šve
das ir Alg. Balčiūnas (Audėjė
lė). Varkijietis yra Ričardo 
Tamučio šokis, muzika — Alg. 
Balčiūno. Karklai ir Kalati-
nis — Kazio Poškaičio stili
zacijos šokia i , muzika 
harmonizuota A. Raudonikio. 
Tabalas sukomponuotas 
Kazio Motuzos, muzika sukur
ta J. Lechavičiau8. 

Visi šie išvardinti Šokiai 
yra Lietuvos profesionalių 
choreografų stilizacijos, kūry
bos darbai. Vieni iš jų 
daugiau, kiti mažiau naudo
jami lietuviškų šokių grupių 
repertuaruose, šokami dainų 
ir šokių šventėse visame 
pasaulyje, kur tik gyvena 
susitelkusios lietuvių bendruo
menės. 

Grybai, Malūnas — Kotry
nos Marijošienė8 kūriniai. 
Čigonėlis šventei paruoštas 
Onos Ivaikienės, muzika — 
liaudies melodija. Kas harmo
nizavo šių trijų šokių muziką, 
šventės leidinys nemini. Kubi
lo pirmoji choreografija buvo 

A. Rūgytės ir B. Juškevičiū
tės. Kepurinė — Marijos 
Baronaitės, muzika — J. Šve
do. Vaikų šokiai šventei 
paruošti J. Matulaitienės. 
Blezdingėlės šventės brėžinys 
yra G. Gobienės, išdėstymas 
grindų plote — J. Reginienės. 
Jaunystės šokį sudarė G. 
Breichmanienė, muzika — A. 
Aleksio. Klumpakojo šventės 
brėžinys yra J. Reginienės. 
Atskirai minėtina Ratelių 
pynė yra J. Matulaitienės 
sceninis kūrinys, sukompo
nuotas, panaudojant penkių 
ratelių Uaudies choreografiją. 

Visus išvardintus šokius, 
žaidimus, jų autorius parinko 
LTŠ Instituto vadovybė. 
Parinktų šokių dauguma 
yra puikūs sceniniai kūriniai, 
prisodrinti Uaudies kūrybos 
elementų. 

šokių išdėstymą programos 
eigoje, masines šokių figūras, 
šokėjų pasikeitimus, bendrą 
visos programos brėžinį suda
rė J. Reginienė. Ji, turėdama 
keturias šokėjų kartas, šokius 
atitinkamai išdalino: vyres
niesiems teko lėtoki, jauniams 
greitesni, studentams — smar
kiausi. Kokios nors programą 
ar jos dalį jungiančios min
ties — nebuvo ieškota. Dalį 
šokių pakeitus kitais, skirtu
mo nebūtų buvę. 

Programos stiprybė 
šios, palyginus, ilgos (galė

jo būti net trumpesnė) 
programos pagrindinė stipry
bė buvo šokių masinės figū
ros. Žiūrovai savo plojimais, 
rodos, prašyte prašė tokių 
didingų, plačių momentų ir 
daugiau, ir dažniau. Čia, žino
ma, lengviau norėti, bet daug 
sunkiau įgyvendinti. Visose 
mūsų šokių šventėse vyrauja 
sceniniam, ne masiniam 
atlikimui paruošti šokiai, 
šokami atskirais rateliais, 
atskiruose kvadratuose. Tai 
pats lengviausias Šventėse 
šokių atlikimo būdas. Ir 
puiku, jei šokis sukomponuo
tas taip, kad šokio figūros, 
b e s i s u k d a m o s s a v a m e 
kvadrate, sudaro tuo pačiu 
metu su kaimyninių kvadratų 
šokėjais masinį vaizdą. 
Pavyzdys — Audėjėlė. Šokis 
gerai atrodo ir atskirame 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Po „Gatvės berniuko nuotykių" — „Dingusio gintaro paslaptis" 
RCTA KULIKAUSKIENĖ 

Mirga Girniuvienė. Dingusio ginta
ro paslaptis. Chicaga: JAV Lietuvių 
Bendruomenes švietimo taryba, 1983. 
Išleista su Lietuvių Fondo pinigine 
parama. 192 pel. Kaina — 4 dol. Gau
nama pas leidėjus, pas platintojus ir 
Drauge. 

Dirbdama kaip vaikų sky
riaus vedėja mažo miestuko 
bibliotekoje, kas mėnesį užsa
kau apie šimtą naujų knygų 
vaikams. O ir tas šimtas būna 
išrinktas iš dar ilgesnio sąra
šo, sudaryto peržvelgus leidė
jų katalogus ir kritikų recen
zijas. 

Mūsų išeivijoje pramoginių 
knygų, skirtų mokyklinio 
amžiaus va ikams , tiek 
nesimėto. Jei vaikai turėtų 
pasitenkinti vien tik jiems 
rašomais veikalais, jie iš viso 
neišmoktų gerai lietuviškai 
skaityti, jau nekalbant apie 
įskiepijimą meilės knygai ar 
literatūrai. 

Gal todėl kiekviena pasiro
danti lietuviška knyga sutin
kama su dideliu džiaugsmu 
ir švelnia kritika, nes tiki
masi, kad gal ta knyga pa
skatins mūsų vaikus skaityti 
lietuviškai, nurungdama ma
žavertes nuotykių knygas, ku
rias jaunimas parsineša iŠ 
vietinės bibliotekos. 

Mirgos Girniuvienės iliustracijos knygai „Dingusio gintaro paslaptis" (p. 14 ir p. 15). 

Tikriausiai, tėvų ir moky
tojų akys sužiba, jiems per
kant Dingusio gintaro paslap
tį. Ar tai bus viena iš tų retų 
knygų, turinčių ir literatūrinę 
vertę ir pasisekimą skaity
tojų tarpe? Ar tėvas mokės sū
nui penkis dolerius už lietu
viškos knygos perskaitymą, 
kaip daugelyje šeimų daro
ma, ar vaikas taupys savo 
pinigus, kad galėtų tą knygą 
pats nusipirkti? Manau, tai ir 
yra galutinis, nors nebūtinai 
literatūrinis knygos įvertini
mas. Bet tokios knygos labai 
retos ir mūsų literatūroje 
pasirodo gal tik kartą per 
trisdešimt metų. Mūsų tėvai 
vis sakydavo „skaityk Algi
mantą", nes jiems augant tai 
buvo vienintelė lietuviškam 
jaunimui skirta nuotykių kny
ga. Prisimenu, kokį įspūdį 
man padarė prieš daugiau 
kaip trisdešimt metų pasiro
džiusi knyga Gatvės berniuko 
nuotykiai, patraukusi skaity
toją savo lengvu pasakojimu, 
puošmenomis neapkrautu sti
liumi ir trumpais gyvais dia
logais. 

Iš tikrųjų Dingusio gintaro 
paslaptį galima lyginti su 
Gatvės berniuko nuotykiais. 
Jei dar paminėsime autores 
puikias iliustracijas, visi 
anksčiau Gatvės berniukui 
skirti epitetai tinka ir šiai 
naujai išleistai Mirgos Gir
niuvienės knygai. 

Knygos pagrindiniai veikė
jai-tai visas būrys 10-11 me
tų vaikų, daugiausia iš jų 
dalyvavusių prieš penkerius 
metus išleistoj tos pačios auto
rės knygoj Senojo bokšto pa
slaptis. Tai sesutės Birutė ir 
Danutė Janutytės, jų draugė 
Laima, Laimos brolis Liu
tauras ir kiti berniukai. Prisi
deda daugiau šeimos narių, 
vyresni ar jaunesni broliai ir 
seserys, ir susidaro nemažas 
pulkas. Gaila, kad nėra tame 
būryje nė vieno pagrindinio 
veikėjo, kuris išliktų vaiko 
atmintyje, kaip Gatvės 
berniuko Pomidoras, kuris 
mano pasąmonėje jau tupi 
trisdešimt metų. Autorė pažy
mi, kad Birutė buvo ..aukšta 
ir plona, o Danutė žema ir 
apvali", o Laimos plaukai 
buvo „trumpi, juodi ir gar
banoti", bet tai aišku ir iš 
iliustracijų ir nebūtinai at
skleidžia vaiko charakterį 
Paskaičius deAimt pualapių 
jau nppnsimpni, kuris veikė
jas strazdanotas ir kuris 

garbanotas. O tai bereikalin
gai apsunkina jauną skaity
toją. Atsižvelgiant į knygos 
paskirtį, gal reikėjo autorei 
pasitenkinti keturiais pagrin
diniais veikėjais, kuriuos skai
tytojas bus sutikęs- skaityda
mas Senojo bokšto paslaptį. 

Veiksmas sukasi apie 
dingusius gintarus, kurie turė
jo puošti tautiniais rūbais ap
rengtas lėles, išstatytas Jau
nimo centro parodoje. Jaunieji 
sekliai bando rasti dingusį 
gintarą, įtardami poną Šlakį, 
kuris sukasi prie panelės 

Cėsaitės, sukūrusios lėlių tau
tinius rūbus. Ta proga autorė 
parodo lietuviškos šeimos 
dabartinį gyvenimą Chicagos 
mieste, suburdama bloko vai
kus į vieną gaują, kuri dvira
čiais apvažiuoja pietinę Chi
cagos apylinkę. Ieškodami 
gintaro, vaikai turi progos iš
krėsti visokių pokštų ir net 
dalyvauti Jaunimo centro 
„kultūrinėje veikloje". 

Be pagrindinės intrigos, 
autorė sumaniai įtraukia mer
gaičių susidomėjimą Julium 
Sasnausku ir kitais kitamin

čiais Lietuvoje. Mergaičių rū
pestis dėl bendravimo su ber-
n iuka i s i š r e i š k i a m a s 
susidomėjimu panelės Cėsai
tės santykia.a su Antanu 
Paukščiu ir jų pastabomis 
apie vyresnes sesutės Jūratės 
bendravimą su Šarūnu. 

Jauniausia Danutė rašo 
eilėraščius, daugiausia apie 
apviltą meilę, ir čia autorei 
suteikia progos pareikšti nuo
monę apie pirmuosius kūrybi
nius bandymus. 

Vienas iš knygos teigia-
miausių bruožų tai ir yra 

autorės sugebėjimas pateikti 
tą didaktiką ir švelnius pamo
kymus nuosaikiai ir su humo
ru. Taip ir gali jausti, kad ji 
mus ne moko, bet auklėja. 
Humoras daug ką atperka. 
Nežinau, ar maži berniukai 
vaikšto po Chicagą, bambė
dami „po šimts perkūnų!", bet 
tie dialogai, kurie skamba gy
vai ir išryškina veikėjų 
charakterį, visi paremti humo
ru. Scenos su kurčia senute 
Česiene ar Aristido „pizzos" 
epizodas su ponu Šlakiu tik
rai pralinksmins vaikus. Ap

lamai knyga tinka būti gar
siai skaitoma klasėje atskirais 
skyreliais, ir todėl gaila, kad šį 
kartą nėra įdėta atskiro turi
nio. 

Autorės žodynas yra pritai
kytas Amerikoje augusiems 
mokyklinio amžiaus vai
kams. Jis nei skurdus, nei tur
tingas, gal daugiau virtu
vinis. Visgi reikia autorę 
pagirti, kad ji sugebėjo įvesti 
užtenkamai retesnių ar naujų 
žodžių, neapsunkindama jau
nojo skaitytojo. Nors grama
tikos klaidų nėra ir stilius pri
taikytas vaikams, gaila, kad 
knygos kalba vietomis visgi 
neskamba gyvai lietuviškai. 
Ar jau mūsų lietuviškos au
sys tiek nejautrios, kad negir
dime angliškų verstinių fra
zių ir skaitome, jog „Jis dirba 
su gintaru", ar ,ji turi tokių 
gerų minčių"? Gal taip žmo
nės dabar ir kalba Chicagoje, 
bet jei knyga yra skirta 
mokyklinio amžiaus vaikams 
ir leidžiama LB Švietimo tary
bos, reikėjo kam nors garsiai 
ją perskaityti ir patikrinti sti
lių, ne vien tik gramatiką ir 
sintaksę. 

Kokią vietą šie Jaunimo 
centro vaikai užims mūsų 
literatūroje, sužinosime gal tik 
už keliasdešimt metų. Tėvų 
pareiga, kad knyga patektų į 
kiekvieno vaiko knygynėlį šią 
vasarą. O po to, jei patiks, esu 
tikra, tie vaikai perleis ją ir 
savo vaikams. 

Lietuvišką pasaulį jungianti šventė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

kvadrate, ir bendrame grindų 
plote. Malūno masinės figū
ros reikalavo atskiros choreo
grafijos, pridėtinio šokėjų dar
bo ir visų Šokėjų ratelių 
koordinavimo. 

Masinio vaizdo išryškini
mui, gal kai kuriems šokiams 
nepadėjo ir meno vadovės J. 
Reginienės nukreipimas šokė
jų bendrame grindų plote 
skirtingomis kryptimis. Tai 
ypačiai buvo jauč iama 
Blezdingėlėje, kur neišryškėjo 
pagrindinė „V" šokio figūra. 

Gal dėl to, kad buvo visko 
pradžia, pirmoji programos 
dalis praėjo sklandžiai, gyvai. 
Jaučiamas įspūdžių, veiksmo 
tęstinumas, augimas, išsivys
tęs į masines (nors ir netobu
las) Malūno sparnų, ratų figū
ras. Antroji dalis, po silpnoko 

vaikų pasirodymo, neišaugo j 
ryškų užbaigos crescendo, bet 
priešingai — suglebo. Prasi
dėjo kalbos. Ir palikome 
šventę ne dainuodami, šokda
mi, bet išėjome kiekvienas 
nešinąs savyje atmintinus, 
gražius šokių, muzikos vaiz
dus. 

Aplamai, programos slinktį, 
tempą, augimą šiek tiek 
pristabdydavo dažni prane
šėjų a iškinimai . Nežiū
rint, kad D. Orantaitė ir J. B. 
Litvinienė gražiai perduo
davo šokių paaiškinimus, jų 
kalbėjimo metu salėje 
veiksmas sustodavo. O turint 
tiek šokėjų, šokių raida galėjo 
tęstis veik nuolatos — nuo 
pradžios iki pertraukos, iki 
pabaigos. Tad šokio labui, 
veiksmui šventiniai šokių 
a i š k i n i m a i ( tam yra 

Vlgeo Seule Mademoiselle (monotipas) 
Ii pabaltiecių dailininkų šiemetinė* meno parodos New Yorke bslan-
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spausdinama programa) turė
tų būti trumpinami, apjun
giant kelis šokius iš karto. 

Muzika, šokėjai 
Šventės programa, tai ne 

tik šokiai, bet ir muzika, 
teikianti šokiams nuotaiką, 
tempą, pilną formą. Gera, 
tinkama muzika — pusė šoki
mo šokėjams, dvigubas įspū
dis žiūrovams. Žiūrėdamas iš 
šokėjų taško, visada džiau
giuosi aiškia, palyginus melo
dinga, įvairios instrumentali-
zacijos muzika, kuri padeda 
ne tik šokti, bet ir išryškinti 
šokių nuotaikas. Ir ne tiek 
svarbu, kas groja — simfo
ninis ar pučiamųjų orkestras, 
bet kaip groja: ritmas, tem
pas, muzikos harmonijos 
aiškumas. 

Šioje šventėje šalia orkestro 
turėjome ir mišrų chorą. 
Skelbtas liaudies instrumentų 
ansamblis — nubyrėjo. Atro
do, dar yra l i a u d i e s 
instrumentais g r o j a n č i ų 
muzikantų, bet jau nėra ryž
to, noro tokiai šventei susi
burti, pasiruošti ir plačiai 
pasirodyti. 

Visą muzikinę šventės dalį 
tvarkė, ruošė, repetavo Algis 
Modestas iš C h i c a g o s , 
Bronius Kazėnas iš Clevelan-
do ir Rimas Kasputis iš Detroi
to. 

Daugiausia, šventės muzi
ka praėjo gerai. Buvo šen ir 
ten harmonijos, instrumen-
talizacijos vingių, kurie sunki
no šokėjams laisvai, užtikrin
tai eiti iš šokio figūros į 
figūrą. Kai kur norėjosi lėtes
nio tempo šokio pradžioje, 
greitesnio vėliau. Siekiant 
laisvesnio su šokėjais susi-
grojimo, mūsų švenčių muzi
kai turėtų arčiau pažinti šokių 
choreografiją, taip pat šokėjų 
muzikinį pajėgumą ir tada 
imtis šokių muzikos paruošia
mo darbo. 

Chorui, tikiu, didelį nuosto-
kį darė garso sistema. Keturi 
mikrofonai neapėmė viso 
choro ir švariai, aiškiai 
neperdavė Dėl to kai kurie 
choro lydimi šokiai, žaidimai 
apskritai atrodė blankiau. 

Šventės šokėjai (jauniai ir 
vyresni) savo pajėgumu šokti, 
šokių atlikimu, kuo nors daug 
nesiskyrė nuo kitose šventėse 
matytų. Vieni rateliai, kaip ir 
pavieniai šokėjai, buvo 

Giedrė Montvilienė Kompozicija (spalvoti pieštukai) 
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pasiruošę tiksliau, išmokę ge
riau, šoko laisviau, kitiems dar 
būtų pravertusios kelios repe
ticijos. Ypač silpnoki buvo 
vaikų rateliai. Jų šokiams žiū
rovai didesnio entuziazmo 
neparodė. Skriauda tiems, 
kurie buvo pasiruošę. 

Aplamai, keičiantis mūsų 
visuomenės kartoms, mes vis 
daugiau tokioms šokių šven
tėms ieškom paramos iš šio 
krašto gyventojų. Cia ir yra 
didelė proga išryškinti savo 
lietuvišką koloritą Amerikos 
kultūrų margumyne. Būtų 
gražu, jei visų ratelių ir pavie
nių šokėjų noras tiksliau 
paruošti repertuarą būtų 
didesnis. Būtų gražu, jei visa 
lietuviška visuomenė šia 
prasme Šokantį jaunimą 
veiktų ir, bent prieššventinių 
metų tėkmėje, netrukdydama 
vykstančių repeticijų, planuo
tų šeimos Šventes, stovyklas, 
savaitgalių iškylas, sporto 
rungtynes ir t.t. Būtų gražu 
šokių šventėmis kurti lietu
viškos kultūros tradiciją 
Amerikos žemėje. 

Šventės leidinys 
Tautinių šokių šventės 

reikalams išleistas specialus 
leidinys, didelio formato — 10 

3/4 X 8 1/2 colių, redaguotas 
Alfonso Nako. Viršelis ir sky
rių vinjetės dail. Ados Korsa-
kaitės-Sutkuvienės. Geras 
popierius, labai pavyzdingai 
išspausdintas Mykolo Morkū
no spaustuvėje, Chicagoje. 
Malonu imti į rankas ir varty
ti. 

Šalia sveikinimų ir rekla
mų leidinyje yra penki 
skyriai: Bendradarbiai 'turė
tų būti Rengėjai ir bendradar
biai), Programa, Šokėjai, 
Muzikiniai vienetai, Mece
natai. 

Visi skyriai yra tvarkingai, 
gražiai išdėstyti. Pats naudin
giausias šventei skyrius yra 
,,Mecenatą i*— 7 psl. ir įvai
rūs skelbimai — 42 psl. 
„ P r o g r a m o s " skyr ius 
reikalautų atskiro pasisaky
mo ir dėl netikslių minčių 
„Šokių veiklos" rašinyje, ir 
dėl klaidingos informacijos 
šokių aptarimuose. Pvz.: 
„Klumpakojis — labai senas 
šokia... gavęs vardą... dėl 
pritupiamojo — priklaupiamo
jo polkos žingsnio". Iš tikro 
pirmos žinios apie Klumpa
kojį yra tik iš 1905 metų. Visi 
šaltiniai teigia, kad pagrin
dinis šokio žingsnis yra 

Chicagos teatruose 
Kompozitorius 

ir r adytoj a 
Chicagos pietvakariuose esan

tis Candlekght Dinner Play-
house teatras (5620 S. Harlem) 
šiemet švenčia 25 m. sukaktį. Jį 
įsteigė gabus režisierius Wiliiam 
Pullinsi, Amerikos katali
kų universiteto Wasbingtone 
auklėtinis. Šiam teatrui jis ir 
dabar tebevadovauja. Teatras 
veikia ištisas 52 savaites per 
metus, paprastai pastatydamas 8 
veikalus. Per 25 m. jau yra 
pastatęs daugiau kaip 200 
dramos, muzikinių kūrinių. 
Daugelis jame pasirodžiusių akto
rių vėliau perėjo į filmus, televizi
ją ar atsidūrė Broadvvay scenoje. 

Dabar teatras stato muzikinę 
komediją „They're Playing Our 
Song". Vaizduojamas kompozito
rius ir rašytoja, sukurianti jam 
dainų žodžius. Kartą jiedu klube 
išgirsta jų sukurtą dainą. Iš čia ir 
pavadinimas „They're Playing 
Our Song". Veikalas sukurtas 
pagal Neil Simon knygą, muzika 
Marvin Hmalish, dainų žodžiai 
Carole Bayer Sager. Vaidina 
pagrindiniai du aktoriai: kompo
zitoriaus vaidmeny Robert 
Neches, atėjęs iš New Yorko 
scenos, besireiškiąs komerciniuo
se ir pramonės filmuose ir, — 
rašytojos vaidmeny — Paty Lom-
bard, jau nuo 13 m. besireiškian
ti scenoje, dalyvavusi daugelyje 
filmų, išleidusi savo plokšteles, 
besirodanti daugelio miestų 

* scenose. Nors visą vaidinimą 
atlieka du aktoriai, bet įvedus 
baleto šokėjus, pasigirstant 
įrekorduotiems balsams — visas 
pastatymas darosi daugialytis. 
Pasižymi dideliu scenų įvairumu: 
kompozitoriaus bute, New Yorko 
mieste, klube, rašytojos aparta
mente, gatvėje, paplūdimio name
ly, ligoninėj. Į sceną įvedamas 
tikras automobilis ir tikra ligoni
nės lova su visais įrengimais. Šis 
vaidinimas pirmą kartą buvo 
pastatytas Broadway 1979 m. 
Kompozitoriaus personalas 
flegmatiškesnis, bet rašytoja — 
ekscentrike, kartais naivi, kar
tais kvanktelėjusi, besiblaškanti 
tarp meilės kompozitoriui ir 
ankstyvesniam vaikinui. Baigia
si visgi abiejų galutiniu suartėji
mu šeimos gyvenimui. Ta muziki
nė komedija nėra taip giliai 
prasminga, bet atsilankęs nenuo
bodžiaus, dažnai net nusikvato
damas. 

J. Pr. 

paprasta lietuviška polka ir 
pasivaikščiojimas. 

Baigiamos pastabos 
Iš šventės rengėjų girdėti, 

jog pradžios ir užbaigos 
kalbos, užtesusios laiką, dar ir 
kaštavo apie 3000 dol. Samdy
tam orkestrui reikėjo mokėti 
viršvalandžius. 

Bet, nežiūrint kalbų, kalbe
lių, nežiūrint, kad salės 
skliautai neturėjo lietuviškų 
puošmenų, kad nebuvo rekla
muotų, nuostabių koliziejaus 
šviesų, kad nebuvo šoktas 
gale tradicinis Suktinis — 
šventė praėjo nuostabiai 
gražiai. 

Žiūrint atgal, šventei 
pasiruošimas nebuvo lengvas. 
Programos ruošos darbus 
sunkino dažnai siunčiami 
šokių pakeitimai, pataisymai, 
papildymai, užsitesę net iki 
birželio mėnesio. Išgarsinti 
kursai Dainavoje, atrodo, 
supažindino mokytojus tik su 
aibe šokių, bet ne su tiksles
niu šventes programos planu. 
Trūko ir geros, juostelėse įgro
tos šokių muzikos, tinkamos 
ir repetuoti, ir koncertuoti. 

Kaip matyti, kliūčių buvo, 
bet, nežiūrint to, atliktas dide
lis darbas. Malonu pagirti 
šokėjus, jų vadovus, ypač 
jaunesnius šokių mokytojus, 
kurie be didesnio patyrimo, 
gyvendami net už jūrų, ryžosi 
Šventei ruoštis ir joje daly
vauti. 

Malonu sveikinti ir rengė
jus už dideles pastangas. 
Tokie darbai mus visus šioje 
svečioje (ar gimtoje) šalyje 
turėtų artinti, jungti. Jungti 
ateinančiam, dar didesniam 
užsimojimui. 

i * 
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Kaip prof. Vaclovas Biržiška išgelbėjo 
vertingas knygas nuo sunaikinimo 

ALGIRDAS MOSINSKIS Didžiosios Kunigaikštijos teri-
• torijoje, taigi istorinėje 

mokslininko 
Nr. 149(30) - psl. 3 

Dar studentavimo laikais 
buvau bibliofilu — rinkdavau 
retas knygas užsienio antik
variatuose, Paryžiuje, Berly
ne, Venecijoj, Florencijoj, ir 
atveždavau jas dovanų mūsų 
tėvų senam draugui, Kauno 
universiteto bibliotekos direk
toriui profesoriui Vaclovui Bir
žiškai. Tai buvo knygos vie
nokiu ar kitokiu atžvilgiu 
surištos su Lietuva — kaip da
bar priimta vadinti „Litu-
anica". Profesorius jas mielai 
priimdavo. Taip ne viena reta 
ar sena knyga Kauno uni
versiteto bibliotekoje yra su 
mano ekslibriu. 

Kartais man netyčia pakliū
davo net ir unikatai, tai yra 
veikalai, kurių egzistuoja tik 
vienas egzempliorius. Taip už 
keletą dolerių gavau labai re
tą Vokietijos žemėlapį — me
džio raižinį, kuris, kaip pas
kiau pasirodė, buvo pirmas 
Vokietijos žemėlapis iš anks
tyvųjų viduramžių, kurio netu
rėjo nė viena biblioteka pasau
lyje. Iškeičiau su valstybine 

Lietuvoje. Tai buvo įvairaus 
turinio veikalai, daugiausia 
filosofinio • religinio pobū
džio, bet būta ir kitokio tu
rinio. Buvo ten veikalų, spaus
dintų Vilniuje, Kaune, 
Kėdainiuose, Slucke, Mohile-
ve, Telšiuose — visų tų vietų 
neprisimenu šiandien, po tiek 
metų. Daugelis tų vietų šian
dien yra maži miestukai, o ka
daise tai buvo svarbūs preky
bos ir kultūros centrai, kur 
kryžiavosi kebai, arba prie 
upių. Ypač profesorius didžia
vosi unikatais, knygomis, 
kurių težinomas vienas vie
nintelis egzempliorius. O tokių 
ten irgi būta. 

Pasirodė, kad šis nepapras
tas, egzotiškas, mano « kimia 
žiūrint, rinkinys, tai vaisius 
docento Šapiro darbo, kuris 
užėmė semitologijos katedrą 
humanitarinių mokslų fakul
tete ir dėstė senovės hebrajų ir 
klasikinę arabų kalbą ir lite
ratūrą. Jį labai rėmė vietinė 
Lietuvos žydų bendruomenė ir 
aukomis, ir knygomis, kurių 
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iyJ*. laaeuaau su valstybine —r""". « a^ygomis, Kūnų 
biblioteka Berlyne į dalyką, ftsiųsdavo net iš Amerikos ir 
kuris tada man, studentui, ^ kitų kraštų Ir taip per dau-
atrodė labai vertingas - rin- f e į m e t * " • d a r ė Palaipsmui 
kinį prūsų karalių įsakymų l a b ^ vert ingas knygų 
kaimiečiams vokiečių ir lietu- n n vs* 
vių kalbomis iš 17-to ir 18-to Eidami bibliotekos rūsiu, 
amžių. Gavau jų visą rinkinį, tarp lentynų, vienoj vietoj pri-

Vytautas K. Jonynas Vaclovo Biržiškos portretas 

lM.,,<4. j^vctu jų visą nnKini, ««P lentynų, vienoj vietoj pri- profesorių nemalonus lanky- veikslų galerija, o kokiame 
irgi unikatų, apie 30 plakato ėjome nepaprastai didelių iš- tojas — uniformuotas nacis, yra vertingų senoviškų kny-
pobūdžio „Einblattdrucke". matavimų foliantus. Prie pat Su raštu. „Pasirašvkit čia &> biblioteka. Mariau *•\™« pobūdžio „Einblattdrucke". matavimų foliantus. Prie pat 
Nors tai buvo vokiški tekstai, grindų surikiuoti puikiais 
iš jų paaiškėjo, kad vertimas į senoviniais įrišimais — švie-
lietuvių kalbą irgi buvęs iš- šiai žaliu ,^narroquin" ap-
spausdintas. Prof. Biržiška, traukti tomai. Profesorius su-
juos gavęs, baisiai susijau- stojo ir pasakė: „Štai, tas 
dino, net pradėjo prakaituoti garsusis Vilniaus Talmudas", 
jo kakta. O man paskui Berly- Tai buvo 17-to ar 18-to am-
ne kiti specialistai pasakė, kad žiaus spausdintas veikalas, 
aš galėjau prašyti iš vokiečių Atverčiu ir matau nepaprasto 
bent 10 ar 15 tūkstančių dydžio, turbūt kokių 2 —"* 

ninką ir veikėją docentą Vytauto Didžiojo muziejaus 
Šapiro. direktorius. Tas tai viską ži-

Ir ateina vieną dieną pas nojo: kokiame dvare yra pa-
profe8orių nemalonus lanky- veikslų galerija, o kokiame 

amerikietiškų dolerių, kuriuos 
jie būt buvę sumokėję, bet... 

Studijavau tada užsienyje. 
1925 - 1928 metais Paryžiaus 
Sorbonoje, o vėliau, 1928 -
1932 metais, Berlyno Politech
nikoje. Ilgainiui, metams bė-

, ~..t « centi
metrų hebraiškas raides. „Tai 
ne popierius, tai perga
mentas", sako profesorius. 

Būdamas tą dieną, ypač 
gerai nusiteikęs, jisai pasi
darė labai iškalbus. Patys 
nepastebėjome, kad abudu jau 

i i . _ _ . - - • • -,,„. „B.~«„^, UÂ MUUO uc- - v ^ K u c ^ m e , ftaa aouaujan 
gant, užsimezgė labai glaudūs susėdę ant cementinių grindų, 
ir draugiški santykiai tarp ««dia tų foliantų. Jo paaiškini-
manęs ir prof. Vaclovo Biržiš- tnai virto tiesiog ištisa paskai-
kos. Jisai tada buvo visų pri- ta, kurios klausėsi tik vienas 

Su raštu. „Pasirašykit čia, 
kad gavote". Ir išeina. O ta
me rašte įsakymas: nuvežti vi
sas žydų knygas į Petrašiūnų 
popieriaus fabriką. Kitaip sa
kant, įsako jas sunaikinti. 

Kaip sumaniai profesorius 
rado išeitį iš susidariusios pa
dėties, pakalbėsiu toliau. Bet 
čia turiu kiek pertraukti pa
sakojimą, aprašydamas tą 
jaukų bibliografų ir bibliofilų 
ratelį, kuris rinkdavosi pas 
profesorių. Nuolatinis lanky
tojas buvo kalbininko Jono 
Jablonskio sūnus Konstan
tinas Jablonskis. Iš profesijos 
teisininkas, einantis teisėjo 
pareigas, o iš pašaukimo tai 
buvo aistringas istorikas, 
archyvų tyrinėtojas. 

gų biblioteka Mačiau vieną 
sykį, kaip jisai (o gal kas 
kitas? Tikrai nebeatsimenu.) 
atnešė senovitę, atrodo, rene
sanso laikų labai dailaus 
darbo skrynute, pilną viso
kiausių pergamentų ir doku
mentų. Visi tie dokumentai 
turėjo prikabintus ant šilki
nių virvučių vaško arba „lia-
ko" antspaudus, kuriuos 
paskui labai ilgai Konstan
tinas Jablonskis tyrinėjo. Tai 
buvo išgelbėtas kultūros tur
tas iš nusavinto per žemės 
reformą dvaro (savininkai pa
bėgo Lenkijon). Bet grįžkime 
prie temos. 

Per pirmą susitikimą klau
siu profesoriaus: kaip ten su 
tom Žydų knygom nutiko? O „ . , v . u » W J « . Antras •*«" 'J-"1* *">Kom nuturor <-

labai dažnas lankytojas buvo profesorius tik šypsosi sau ra-
kariškis Steponaitis iš Kariuo- miai į barzdą: „Paslėpėm. Pa-
menės švietimo skyriaus, krovėm į visokias senas dė-
labai gerai suorganizuotos, žes, ant viršaus pridėjom senų 
pavyzdingai tvarkomos, an- daiktų, senų sulaužytų kė-
tros pagal dydį Lietuvoje bib- džių, senų baldų, fotelių. Nie-
liotekos direktorius. Jis buvo k a s nesuras". Ir nesurado. Ir 
Krašto apsaugos ministerijos taip buvo išgelbėtas tas retas 

gijas, kurias turėjo žydų ka- bibliotekos direktorius (be kitų ir. vertingas žydų knygų rin-
halai, tai yra žydų auto- dar jo einamų pareigų). Tai kinys. 
nominės bendruomenės Lie- buvo ne tik bibliografas, bet 
tuvoje. tiesiog bibliomanas. 

Atėjo vokiečių nacių okupa- Rečiau matydavau poetą 
- WVWB »»»<v« " ^ a * Sušaudė be jokio teismo Faustą Kiršą. Dar rečiau pasi-

„idiš" kalbomis spausdintas tą taip Lietuvai ir žydų bend- rodydavo Paulius Galaunė, 
knygas senovės Lietuvos ruomenei nusipelniusį moksli- Čiurlionio galerijos, o vėliau 

pažintas autoritetas biblio
grafijos srityje. Faktiškai, 
jisai buvo pirmas, sudaręs sis
temingą visų lietuviškų kny
gų nuo pat Mažvydo biblio
grafiją. Jisai yra autorius 
kapitalinio veikalo — lietuviš
kų knygų bibliografijos. 

Vieną dieną, matyt, bū
damas gero ūpo, profesorius 
man sako: „Einame, parody
siu mūsų egzotiką ir kitas rete
nybes". Parodė hebrajų ir 

studentas klausytojas. Mane 
stebino profesoriaus erudicija, 
jo žinojimas Lietuvos istori
jos. Jo žinojimas įvairių pri
vilegijų, Magdeburgo teisių, 
kurias turėjo miestai. Ir pir
mąsyk išgirdau apie privile-

/w t/&<-Yėmm* /3S'*S>''~4G* 
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Profesoriaus Vaclovo BirtiAkos mokslinio darbo 
apie Mažosios Lietuvos rašytoją ir lietuvio, laik* 

raitijos pradininką Natanelį Fridriką Ostermejert 
rankraščio pradžia. (It Broniaus Kviklio archyvo.) 

Jau daug vėliau, Vokie
tijoje, tremtyje būdamas, 
pripuolamai sužinojau keletą 
įdomių detalių. Mano pašne
kovas Austrijoje man papa
sakojo, kad profesorius, gavęs 
iš Gestapo tokį raštišką įsaky
mą, rankų nenuleido. Suor
ganizavo studentus, kurie 
visame Kaune, visokiose 
valdiškose įstaigose surinko 
per kelias dienas kelis sunk
vežimius popieriaus makula
tūros. Pats profesorius sėdosi 
šalia šoferio ir nuvažiavo į 
Petrašiūnų popieriaus fab
riką, kur to fabriko vedėjas ar 
direktorius buvo jo geras pa
žįstamas. Pasvėrus pristatytą 
seną popierių, jis gavo iš Pet
rašiūnų fabriko raštišką pa
kvitavimą, kad Kauno uni
versiteto biblioteka pristatė 
tiek ir tiek tonų popieriaus 
makulatūros. Ir viskas. 

Rašydamas apie šį atsi
tikimą — kokiomis aplinky
bėmis buvo išgelbėta vertin
ga semitologijos katedros 
surinkta biblioteka nuo su
naikinimo ir kaip drąsiai ir 
sumaniai profesorius veikė ir 
tą savo tikslą pasiekė ir įvyk
dė, turiu vis dėlto mūsų jau
nesnio amžiaus skaitytojams 
priminti, kad anais laikais, 
nacių okupacijos metu vokie-

(Nukelta j 4 psl.) 

Eilėraščiai iš Lietuvos 
Jonas GintarU 

SU TAVIM AS KALBU 
Su tavim ai kalbu, 
Mano žeme žalia, 
Tartum uosis prie kelio parimęs. 
Tu buvai man pradžia 
Ir esi man galia, 
Kad neklysčiau — dienų piligrimas. 

Su tavim ai kalbu, 
O gimtine mana, 
Ežerais, kalvomis nubarstyta, 
Tavo upių, miškų 
Paslaptis amžina 
Traukia širdį kas vakarą, rytą. 
LAPAI 
Skainioja vėjas geltonus lapus 
Savo besočiu glėbiu. 
Kiek jų bulvaruos supus — 
Medžių vaikų nuostabių, — 
Kiek mirs našlaičiais miškuos, 
Kiek eis lenktynių laukuos. 

Kiek jų takeliuos patalą klos, 
Laipios stogais vienišais, 
Kiek jų sugers aiarėlė miglos, 
Kiek saulės mariose žais, 
Rudenį žemei bylos, 
Pilną rūkų ir tylos. 

Auksu dažyti jie gatvėmis skris, 
Džiaugsmą dienų palydės, 
Bailiai plazdens pro atvertas duris 
Ir pranašingai Ciužės: 
— Myluoja sodai šalnas — 
Vasara baigė dienas. 
RYTAS PUŠYNE 
Dega jaunos pušaičių žvakelės 
Ryto saulėj 
Ir vilioja smėlėtais takeliais 
Į pasaulį 

Su balsvais debesų avinėliais 
Nulinguoti, 
Žemei džiaugsmą mažais trupinėliais 
Atiduoti. 

Karoliukais rasų padabintos 
Rasos tviska. 
Bunda laimę žmonėms išdalinti 
Žalias miškas. 

Tai liepsnokite, mielos žvakelės, 
Kaip lig šiolei 
Ir viliokite girių takeliais 
Vis į tolį. 

DRUSKININKŲ PUŠYNE 
Ai geriu kvapą sesių pušų 
Ir jaučiu — su kiekvienu lašu 
Įsruvena į gyslas gyvybė. 
Ach, kad būtų daugiau tų lašų 
Tai rusenčiau su jais pamažu 
Ir žmogaus apdainuočiau didybę. 

Ai dainuočiau — su vėjais kartu — 
Gal šimtams būsimųjų kartų 
Ir širdies nė vienam negailėčiau, — 
Ir tik skaros šilų — 
žemės brolių mielų — 
Kaip šį vakar — laukais vis lydėtų. 

Iš Algimanto Mackaus 
knygų leidimo 
fondo veiklos 

Jau baigiama išleisti Algiman
to Mackaus poezijos rinktinė 
Augintinių žemė. Tai knyga, ku
ria bus paminėta dviguba sukak
tis: 20 metų nuo autoriaus tragiš
ko žuvimo ir jo vardo knygų 
leidimo fondo 50-tasis leidinys. 
Knyga didesnio formato, liuk
susiniai išleista, iliustruota dai
lininko Prano Lapės, susideda iš 
3 dalių: Jo yra žemė, Neornamen
tuotos kalbos generacija ir augin
tiniai, Chapel B. Šios eilėraščių 
knygos 50 egzempliorių bus 
numeruota ir dailininko pasi
rašyta. Knyga pasirodys Santa
ros-Šviesos suvažiavime 1984 m. 
rugsėjo mėn. 6-9 dienomis. Ten 
pat vyks ir knygos originalių 
iliustracijų paroda. Numeruota 
knyga bus parduodama bran
giau. 

Kitiems metams ir ateičiai 
numatoma Petro Klimo dienoraš
tis, Antano Škėmos raštų trečias 
tomas, studija apie Marių Katiliš
kį, redaguota Violetos Kelertie
nės, ir tokie skaitančiai visuome
nei žinomi autoriai kaip Tomas 
Venclova, Aldona Veščionaitė, 
Liudas Dovydėnas, Balys Sruo
ga. 

G. V. 

ŠAUKLYS 
Pro bundančią krantinę 
Einu. 
Klausau apie gimtinę 
Dainų. 

Jos gyvos milijonuos 
Širdžių, 
Ir jas — varpus malonius — 
Girdžiu. 

Užtraukim sutartinę 
Visi: 

— kokia brangi, tėvyne, 
Esi! 

SUSIKAUPIMAS 
Ar girdi istorijos legendą 
Grindiny? 
Rodos, broliai ant žirgų dar skrenda 
Dulkini... 

Vyrai grūmėsi su priešais drąsiai — 
Milžinai. 
Už tėvynę daug širdžių užgeso 
Amžinai. 

Tūkstančiai nuo ivino liūčių krito... 
Bet kiti 
Kilo — nors klumpėti, — laisvės ryto 
Pašaukti. 

Nekviestieji atėjūnai dingo 
Lyg sapne. 
Plovė kraują Lietuva skausmingai 
Nemune. 

MINTIES PAUKŠTĖ 
Kur tu skrisi, paukšte nuostabioji — 
Amžinai nerimstanti mintie? 
Ar už girių, kur kodais klajojau, 
Kur takai vingiuoja nebe tie? 

Nuplaukė pro alksnių aukštą sieną 
Popieriaus laiveliai upeliu... 
Gal už tai — ten paliktą — kiekvieną 
Savo mažą pėdą taip myliu. 

Nei gimtinės stogo samanoto, 
Nei malūnų vaikiškų nėra 
Tik mamos lopšinę — man dainuotą — 
Vasaromis primena žara... 

Dieną naktį skrisk, miela bičiule — 
Mano nenurimstanti mintie, 
Ten, kur smėly brolių kaulai dūli, 
Kur takai vingiuoja nebe tie. 

MEMORIA 
(Prie palaidotų kunigų) 
štai, ilsisi vyrai, sumigę 
šventoriuj tarp medžių senų, 
Sūpavę tikėjimo vygėj 
Daug žemės dukrų ir sūnų 
Ir skiepiję meilę visiems — 
Turtingiems bei vargšams romiems. 

Tarytum kariai išrikiuoti 
Paunksnėje kryžiai pilki. 
Jiems pagarbą čia atiduoti 
Akimirką trumpą lieki. 
Smėlėtu taku išeini, 
Iiskaitęs vardus akmeny. 

• 

• • • 
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Pabaltiečių dailininkų meno paroda New Yorke 
J U O Z A S BAGDONAS 

Lietuvių, latvių ir estų dai
lininkai New Yorke yra sudarę 
organizaciją, kuri kasmet sumo
sią bendras dailės parodas. Tai 
— „Baltia" — Baltic American 
Aasociation for the Arts. Organi
zacijai vadovauja trys mote
rys; lietuvių grupei Alina Stak-
nienė, latvių — Eleonora Šturmą 
ir estų — Maie Kuuskvere. Jos 
pačios nėra dailininkės, o tik sa
vų tautų kultūros puoselėtojos. 
Parodos pakaitomis vyksta atski
rų tautybių namuose: lietuvių 
Kultūros židinyje Brooklyne, lat
vių Daugavas Vanagi House 
Bronze ir estų namuose Man
hattan, arba ukrainiečių kultūros 
institute, taip pat Mannhattan. 
Sių metų paroda vyko nuo balan
džio 28 d iki gegužės 6 d. ukrai
niečių instituto patalpose. Ši 
paroda buvo skirta tik grafikai ir 
piešiniams, nes patalpos ukrai
niečių namuose nėra pritaikytos 
didesnės apimties parodoms. Daly
vavo 27 dailininkai su 49 darbais. 
Lietuvių grupėje dalyvavo: 
N. Alpertas, J. Bagdonas, D. Jur
kutė, E. Kepalaitė, P. Lantuchas, 
G. Montvilienė, E. Urbaitytė ir L. 
2idonytė. 

Pabaltiečiai dailininkai bend
raudavo ir praeityje. Žinome, kad Ilmars Rumpeters — tapytojas Čia suminėti ir kiti latvių tapy-
1911 metais Baltijos dailininkų impresionistas, kontrastingų tojai, skulptoriai ir grafikai, ku-
sąjungos parodoje Rygos miesto tapybinių tonų ir plačių potepių rie dalyvauja bendrose parodose, 

Kari Niider — eksponavo vie
ną grafiniu bucu įvykdytą pie
šinį, kuriame ryškus realistinis 
priėjimas prie vaizduojamo ob
jekto. Jo realistiniai piešiniai vi-

Lituanistikos 
katedra 

pradeda darbą 
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės valdyba su malonumu pra-
sada pasižymi geru technišku neša lietuvių visuomenei, kad Illi-
įvykdymu. nois universitetas Chicagoje 

Giedrė Montvilienė — parodoje pakvietė profesorių dr. Bronių 
Vaškelį vadovauti Lituanistikos 
Katedrai. Profesorius Vaškelis 
pradės savo mokslinį darbą rug
sėjo mėnesį kaip pirmasis šios 
katedros vedėjas. 

Profesorius dr. Bronius 
Vaškelis gimė 1924 metais Lietu-

Paulius L a n t u c h a s V a r i o graviūra 

dalyvavo su dviem didesnio for
mato piešiniais, įvykdytais spal
votais pieštukais. Ankščiau dai
l i n i n k ė tapė a l i e jum 
siurrealistinės formos įtakoje. 
Pastaruosius kelerius metus savo 
kūrinius vykdo spalvotais pieštu
kais, kurie leidžia pasirinktus mo- voje. Toronto universitete, Kana-
tyvus atlikti nepaprastai preci- doje, 1958 metais gavo bakalauro 
ziška technika. Motyvus savo laipsnį ir 1961 metais — magistro 
paveikslams dailininkė renkasi iš laipsnį. 1964 metais Pennsyl-
ją supančios aplinkos, — stiklo vanijos universitete apgynęs 
indai, spalviniai kristalai, gėlių disertaciją „The Language of Jur-
vazos bei šiaip namų apyvokos gis Baltrušaitis' Lithuanian Poet-

• objektai. Kompoziciniu išdėsty- ry" gavo filosofijos daktaro laips
niu ir spalvinių tonų žėrėjimo nį. Nuo 1963 metų profesoriavo 

«sg pagalba tie paprasti daiktai vei- Lafayette universitete Pennsyl-
kia žiūrovą kaip simboliai, nusto- vanijoje. Lietuvių literatūros ir ki-
dami praktiškos jų paskirties tais klausimais bendradarbiavo 
įspūdžio. Dailininkė iš jų padaro lietuviškoje ir kitų kalbų spau-
meno kūrinius, kurie teikia este- doje. 
tdnio džiaugsmo. Su savo darbais Jaunimo ir visuomeninėje veik-
G. Montvilienė dalyvauja ir loję Bronius Vaškelis reiškėsi 
amerikiečių meno galerijose New kaip lietuvių jūrų skautų vado-
Yorke. vas, akademikas skautas, Kana-

Paulius Lantuchas parodoje dos lietuvių studentų sąjungos 
išstatė vieną vario graviūrą ir ki- pirmininkas ir 1959-63 buvo pir-
tą piešinį, įvykdytą tušu ir mosios Pasaulio Lietuvių Bend-
akvarele. Lietuviškoje grafikoje ruomenės valdybos narys. 
P. Lantuchas yra vienintelis, PLB valdybos pastangomis ir 
kuris savo grafikos lakštus rūpesčiu 1981 metais įkurta ir pa-

Prof. dr. Bronius Vaškelis 

linis laimėjimas lietuvių tautai, 
pasaulio lietuviams ir Lietuvai. 

PLB valdyba sveikina profeso
rių dr. Bronių Vaškelį, linki jam 
prasmingo lituanistinio darbo ir 
šia proga kviečia pasaulio lietu
vius dar daugiau visokiais bū
dais remti Lituanistikos katedrą. 

Vytautas Kamantas 
PLB valdybos pirmininkas 

Santaros-Šviesos 
suvažiavimas 

Trisdešimt pirmajame Santa
ros-Šviesos suvažiavime šių metų 

Mokslininko ryžtas 
(Atkelta iŠ 3 psl.) 

čiai šaudė mūsų žmones, už 
daug mažesnius prasižen
gimus jų potvarkiams bei 
nusikaltimus be jokio teismo, 
be jokio nuodugnaus tardy
mo, be jokios apeliacijos tei
sės. Ir aš neturiu nė mažiau
sios abejonės, kad profesorius, 
slėpdamas žydų knygas ir 
sabotuodamas sąmoningai 
Gestapo potvarkį, rizikavo 
savo gyvybe. Juk šaudė žmo
nes vien už tai, kad neati
davė žydų baldų vokiečiams, 
kai žydai, kraustydamiesi į 
geto, palikdavo kaimynams 
savo geresnius daiktus ar 
baldus. Juk šaudė žmones už 
visokius niekus. 

Aprašiau šį, atrodo, tokį 
mažareikšmį atsitikimą. Bet 
jis yra reikšmingas savo in
formacija ateities istorikams, 
kurie rašys kada nors 20-to 
amžiaus Lietuvos istoriją. 
Juk 2 0 - t o amžiaus Lietu
vos i s tor i ja n ė r a paradyta. 
Ir nors atskiri epizodai susi
laukė jau gana gerų veikalų, 
bet trūksta dar sintetinio 
darbo, bendros apžvalgos. Ir 
aplamai, ar kas iš mūsų isto
rikų tai daro? Ar rašo? Ap
lankęs Izraelį 1983 metų ge
gužės - birželio mėnesiais, 
sužinojau, kad prie Jeruzalės 

muziejuje dalyvavo Petras Kaipo- meistras. Savo kūriniuose mėgs- yra aukšto lygio profesionalai - komponuoja klasikinės kompo- šaulio lietuvių parama per trejus rugsėjo mėn 6-9 d. Tabor Farm, u n į v e rs i te to vra Istoriios in-
• .#».« • . . , a . . • — T-> , . . . . . . . 7 _:«:«„ „—„„•;•,„ ;> ,,-;-»,,„,;A1.„; motus ncrH\rt-a T itnar>iofilr,-,a L-o- SnHus Mmh Petras .Trmilrac " .7*** w«wiij«o u» kas. 1913 metų parodoje vėl Pet- ta gamtovaizdžius. Parodoje su polinkiu į realizmą 
ras Kalpokas ir Vladas Eidukevi- išstatė realistinio stiliaus portre-
čius. 1918 m. parodoje Petras tinius piešinius. Vigeo Saule 
Kalpokas ir kiti. Nepriklausomy- išstatė vieną mėlynai pilkame fo-
bės laikotarpiu tarp pabaltiečių ne dinamiškų abstrakčių formų 
dailininkų organizacijų vyko kompoziciją ir realistinio piešinio 
bendradarbiavimas platesniu moters portretą. Abu darbai įvyk-
mastu. Buvo ruošiamos parodos dyti monotipo technika. Dailinin-

zicijo8 principais ir virtuoziškai metus ugdyta Lituanistikos ka-
įvykdo graviravimo technika, tedra šiais metais tapo realybe. 

Emma Uusen-Siirak, — žymi Dailininkas mėgsta religines ir Tai didžiulis kultūrinis ir moks-
estų portretiste, išstatė du pašte- biblines temas, kurios nukelia į _ - _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
linius etiudus portretams. Dai- renesanso epochos didžiųjų meist-
lininkė yra gerai apvaldžiusi rų graviūrų pasaulį. Apie kitus 
pastelinės tapybos techniką. Jos mūsų dailininkus, dalyvavusius 
portretai pasižymi geru piešiniu parodoje, nekalbu — nes jų kūry-

Sodus, Mich., Petras Jonikas 
skaitys paskaitą apie „Kalbos ir 
tautos sąsają Europos istorijoje", 
Antanas Pranckevičius apie 
„Oficialiąją ir neoficialiąją kultū
rą", Vytautas Kavolis apie 

stitutas 20-to amžiaus žydų 
istorijai. Tad žydai daug lai
mingesni už mus. Aprašiau šį 
įvykį, kadangi mano turi
momis informacijomis n i e k a s 

N a u j a s Z u r l a g t e a t r a s „Nepriklausomo žmogaus prob- iki š i o l dar nėra to padaręs. 

Kaune, Rygoje ir Taline. Tas kė gerai pažįsta ir apvaldo mono- ir portretuojamo asmens charak- ba mūsų spauobje daug kartų ir 
parodas globodavo kraštų vy- tipo techniką. terio išryškinimu. plačiai yra aptirta, 
riausybės. Muziejai įsigydavo 
dailės kurinių, kurie ir dabar yra 
muziejų fonduose. Tokiose bend
rose parodose išryškėja ne tik 
asmeninė dailininko individualy
bė, o taip pat ir skirtumai, kurie 

Mirė filosofas Michel Foucault maža dalykų, rors juk yra įmano
ma begaliniai daug pasakymų 
Jis todėl žvelga į istorinius doku 

Chicagoje, talkinant Metro ir 
Bailiwick teatrų štabams, įsistei
gė naujas Zurlag teatras (3730 N. 
Clark), kuris savo tikslus apibū
dina: „Sudaryti sveiką ir skati
nančią aplinką Chicagos akto
riams". Pirmam savo spektakliui 

lematiką naujojoje lietuvių istori
joje", Viktorija Kašubaitė-Mat-
ranga apie „Freiburgo dailės 
mokyklos įnašą lietuvių dailės 
istorijoje". 

Kritiniams pokalbiams apie 
avangardinę literatūrą sovie-

Aš manau, kad net ir Va
karuose būtų gana sunku su
rasti tokį pasišventusį biblio
t e k o s d irektor ių , kuris, 
rizikuodamas savo gyvybe, 
gelbėtų jam patikėtą valsty-

tinėje Lietuvoje pakviesti Violeta b ė s kultūros turtą, kaip tai pa-
Šių metų birželio mėn. 25 d. sa epocha, apie Roland Barthes mentus norėdamas juose atrasti p a s i r i n k o Columbia kolegijos dės- Kelertienė (proza), Kostas d a r ė P r o f- Vaclovas Biržiška, 

išplaukia" iš kūrėjo tautinio pri- ankstyvą popietį mirė (sunkaus mirtį sukasi savižudybės gandai, pasakymus ne tik apie tai ką jie t y t o^° K e n P™*""1121 romantišką Ostrauskas (dramaturgija), Rim- Turimomis, bet nepatVirtin-
klausomumo. Nežiūrint kokią krauJ° užkrėtimo ištiktas) 57 me- Jacques Lacan mirė, kai jo apie savo laikotarpį žino bet taip k o m e d i ^ „Cham and Sell". Au- vydas Šilbajoris (poezija). Bro- tomis žiniomis, po karo tas 
meninę formą dailininkas benau- tų amžiaus sulaukęs prancūzų psichoanalitinė mokykla jau p a t ir apie tai ko jie nežino Fou- tonuf y r a ̂  p a t dėatyto^a8 n į .u s Vaškelis skaitys paskaitą, semitologijos rinkinys buvo 
dotų savo idėjų raiškai ar kokio- filosofas Michel Foucault. Jis buvo pradėjus darytis nelabai caUit projektas buvo radikaliai N o r t h w e s t e r n teatro institute ir „Šiuolaikinis romanas: diskusija perduotas Vilniaus universi-

antimetafmnis: jis norėjo atskir- j o Penketą dramų jau pasirinko Lietuvoje". Algis Mickūnas 
savo repertuarui Northwestern pateiks „Kritišką dabartinės Lie-
univer8iteta8. tuvos filosofijos įvertinimą". 

Ši jo komedija vaizduoja įvai- Suvažiavimo metu bus Al-

mis priemonėmis tas idėjas pasiekė pasaulinio garso kaip vie- rimta. 
realizuotų, — visada jis bus skir- n a s pagrindinių struktūralizmo Gal garsiausia Michel Fou- ti negalimus pasakyti dalykus 
tingas ir savitas, nes tą savi- instigatorių. Iš Paryžiaus šio cault knyga yra Les mots et les n u o nepasakytų, negalvotas min-
tumą natūraliai ir neišvengiamai šimtmečio septintuoju dešimtme- choses, kuri kaip tik prisidėjo prie tis nuo neįmanomų galvoti ar ne
padiktuoja jo priklausomumas sa- cm sklido žinia, jog antropocent- minties pasaulį papiktinusio galvotinų Jo Žinojimo ar-
vo tautinei prigimčiai. rinis galvojimas žlugęs, žmogus „žmogaus mirties" skelbimo, c h e o l o g i j a " turėjo būt i Pa r d u o t u v ėJ e- Scenoje pasirodo rečitalis. Vyks Prano Lapės ir x 

Kai kalbame ir samprotaujame miręs, jo vietą užima struktūros Mokslinis humanizmas, kurį toj grindžiama likusios nebaigtos n e t 1 ? Pe*8011821*' l a b a i skirtingų Romo Viesulo knygų iliustracijų D U V ° . išvystyti, kol buvo gy-
apie lietuvių dailės individua- ir diskursai. Šie šūkiai ypač su- knygoj Foucault išėjo sugriauti, Lytiškumo istorijos" tyrinę- 8a.VO a n ? ž l u m i * charakteriu bei paroda, bus pristatytos naujos vas jo kūrėjas docentas a.a. 
lumą, ieškome tautiškumo ap- erzino marksistus, kurie šoko lengvai sutapatinamas su komu- jįmais reikalavimais. Pardavėjai šoki- knygos. Sapiro. 
raiškų, savito lietuviškos dailės polemikon gelbėti pavojuj atsidū- nistinių prakalbų skelbiamu Foucault knyga Prižiūrėti ir n ė j * *"? k h e n t ų aptarnavimo ir 
charakterio, - tokiose bendrose rūsio žmogaus ir istorijos. Tuo humanizmu, tad Les mots er fes bausti" nėra tik teoretiko darbas ^ *arpK- ~ r ^ ' Desuory-

teto mokslinei bibliotekai, kur 
jis iki šiol tebėra. Tačiau jo 
augimas ir papildymas nau-

riausius nuotykius universalmėje donos Stempužienės "- Švedienės ^aif. l e i ^ i n i a i 8 toli &**" ne-
parduotuvėje. Scenoje pasirodo rečitalis. Vvks Prano LaDės ir 8*" P ™ ^ 1 tempams, kurie 

parodose (ne tik tarp pabaltiečių) m e t u *** atrodė kaip epochinis choses galima buvo skaityti kaip bet taip pat ir praktiškai veikian- 2m°Janf in* meihų. Vaidinimo 
pamatome skirtumus, kuriuose ir idėjinis mūšis dėl intelektualinės autoriaus sąskaitų suvedimą su cio intelektualo. Foucault daug ^ "" !" - '• •"'••;-'•-
išryškėja atskirų tautų dailės viešpatystės Europoje. Tačiau ir komunistų partija, kuriai Fou- kartų rūpinosi kalėjimų sąlygų susidomėti ir nusikvatoti. Pomirtinė Juozo Pautieniaus paroda 
charakteriai, jų individualumai, ^d& kontroversija netrukdė opo- cault, kaip ir daugelis jo kartos pagerinimu. Savo intervenciją Fi» A k t o n i * kolektyvas labai įvai 

išėjusių Northwestern universite- šios kartos meno veteranų, ir jų dienomis 
kurie nuveda į tautinius savitu- nentams Sartre ir Foucault kartu prancūzų intelektualų, kurį laiką suprato kitaip n^u ŪasiSkosi'os ""*' D a u * i a u s , a T / a t r c ««dijas 
mus. Teoretiniai svarstymai bei dalyvauti politinėse demonstra- priklausė. intelektualo paskirties vykdymą, 

ajose. Vėliau ir pats stuktūraliz- Šiuo metu pasaulyje Foucault save padarant kalbėtoju už kitus <~anaace ia>.-,r. 

Nedaug jau beliko mūsų seno- rijoje rugsėjo mėn. 14-16 ir 21-23 
savaitgaliais. 

Candace Taylor, Patricia eilės kaskart retėja, lyg miškas J. Pautienius yra šakota asme-
mas, kaip dar anksčiau marksiz vardas rišamas su asmens už- a piktinantis" u^versanu"vlrt7 A c h a ' D e e n GetZ" M a r k G r t n e U ** Pa1168188 kirvio. Į tą grupę nybė: Lietuvos kariuomenės 
mas, pateko į krizę. Foucault darymo, atribojimo nuo visuo- biu vardu Jia mulė snecinnio in d e k o r a t o r ė A m y Meadows. įrašytas ir Juozo Pautieniaus savanoris, šaulys, mokytojas, 
nutolo nuo stuktūralizmo, nes iš menės ir bausmės teorijomis, kas telektualo'' modeli "kuriTTeiktu T h e r e 8 a A m y atėjusi iš Good- vardas (1900-1978). Mirtis reporteris, studijavęs teisę ir 

Tad tiek šių metų pabaltiečių tikrųjų jo mintijimą labiau trau- gal paaiškina juo susidomėjimą tik ten kur i« -JHAUOR *nio« !! m a n d r a m o s mokyklos, William nenusmešė visko: ji paliko mums humanitarinius mokslus nepri 
'r )o speaanos zmios n Gallagher teatro studijas ėjęs dailininko gėles 

filosofiniai aptarimai padeda tik 
tų savitumų išryškinimui, nes tik
rieji savitumai natūraliai išryš
kėja pačiame kūrybos vyksme. 

grafikos ir piešinių parodoje, tiek kė istoriniai lūžiai žmonijos gy- dabartinėje Lenkijoje. Savo pir- pateisintų 
ankščiau vykusiose tapybos, venime, kai tuo tarpu struktū- mojoj, 1954 m. pasirodžiusioj Dar per anksti brėžti Michel 
skulptūros ir grafikos parodose ralizmas telkėsi prie istoriškai knygoj „Psichologija ir protinės Foucault minties balansą, nes jis 
lengvai galima įžvelgti tautinius nekintamų struktūrų studijų, ligos" Foucault (pats studijavęs mirė darbų nepabaigęs, tačiau jo 
skirtumus, kurie atsispindi trijų Pastaruoju metu Foucault toliau psichologiją) klausia, ar ne tik idėjinė įtaka greičiausia dar daug 
kaimyninių tautų dailininkų kū- rašė 1976 m. suplanuotą šešių protas, klasikiniame amžiuje metų liks gyva naujų istorikų ir 
ryboje. tomų veikalą „Lytiškumo istori- save pastatęs gamtos centre, bus filosofų darbuose. 

Ardis Vinklers — vyresnės kar- Ja". Praeitais metais kartu su fi iššaukęs beprotybę kaip kon-
tos latvių scenografas ir tapyto- losofu Francois Wahl ir istoriku traprotą. Toliau parašė knygas 
jas bei teatrinių rūbų projektuo- paul Veyne įkūrė naują knygų ..Beprotybė ir visuomenė", „Kli-
tojas išstatė latvių rašytojų seriją, kurią leis Le Seuil nikos gimimas", o 1975 m. pasi
jams Rainis ir Anna Brigadere leidykla. Tad mirtis pasitiko jį rodė labiausiai skaitoma jo kny-
veikalams sangvinu įvykdytus pačiame darbo įkarštyje. Tuo jo ga „Prižiūrėti ir bausti". Foucault me 5g> Numbėr 2, Špringl984. A 
scenovaizdžius. Pietiniai atlikti mirtis skiriasi nuo kelių kitų ne- domina ne teorijų kūrimas, bet Literary Quarterly of The Uni-
su meistrišku įgudimu ir geru sce- seniai mirusių prancūzų filosofų: sužinojimas, kodėl kiekvienoj epo- versity of Okiahoma. Editor Ivar 
nos pažinimu. Dailininkas ar- 8U Jean-Paul Sartre baigėsi išti- choj yra pasakoma, palyginti, Ivask, 630 Parrington Ovai, 

Columbia kolegijoje. 
J . Pr. 

A. K. 

NAUJI LEIDINIAI 
• World LUerature Today, Volu-

timai benradarbiauja su Bostono 
latvių teatro kolektyvu. Nepri
klausomoje Latvijoje dirbo vals
tybiniame latvių teatre Rygoje. 
Už savo kūrybą yra apdovanotas 
latvių Kultūros fondo premijo
mis. Evalds Dajevskia — kitas 
latvių scenografas ir tapytojas iš
statė dramaturge* Anna Briga
dere veikalui dekoracijų projek
tus. Jo teatriniai scenovaizdžiai 
visada meistriškai įvykdyti, su 
giliu scenos pažinimu, — išvirsta 
į tempera tapytus paveikslus. 
Dailininkas dirba ne tik su lat
vių teatrais, bet ir New Yorko 
Broadway. 

Roland* Kanept — figūrinių 
kompozicijų tapytojas, ekspona
vo piefliruuH sav- lapv1-*-,- icrrn 
pozicijoms. Dailininkas yra 
realistas, — gersi pažįsta žmo-
g a u a k ū n o ana tomi ją /., p-.pft: 
n\»i O*M figūriniai lapyboH PH 
veikslai teikia suprastos realybes 
jvn izd ; 

\ r rjia \ i n k f- •rpnt>. nizdis Anna Brigadere vaidinimui „PrinceM 
karaliaus Bruaubardo* pilia. Sangvinaa, 19H4. 

Room 110, N'orman, Okla. 73019. 
Metinė prenumerata — 23 JAV 
dol., dvejiems metams — 40 dol., 
atskiras numeris — 7 dol. 

Šių dienų literatūros trimėnesi-
nis žurnalas anglų kalba Stam-
biuose didelio formato tomuose 
įžvalgiai ir dalykiškai apta-
' • "• -Mes pasaulinės lito 
ratūros bendrosiop kryptys ir PH 
skiri rašytojai, spausdinamos 
naujų knygų recenzijos. Ir tr.kii 
būdu apžvel(riam« %-1su pasaulin 
kalbų naujausioji rašytinio lo-
džio kūryba. 

Siame žurnalo numeryje lie
tuviškosios knyR0" recenzuoja 
" - - - aimondo Kašausko 
„Unsere kleinen Suenden 
(Audronė L. Willekei I/eono Lėto 
„Trakas" (R. Šilbajoris), „Li-
tauiscbe Poesie a u 8 z w e i 

Jahrhunderten", Vytautas K u h: 
•jW '•'•'• ' .dronė H ^įiieke 

Bronio R ^ Raibas ag:ivo« 
(Vytas Dūkas). 

I'HI . lur . /n* Mflutif-niu- l ^ . t m«tHiH HU d u k r a T e r e s p R o g u t i e n e prie 
Ktinudno brrty Te r e«e v r a lAIririuat poe i i joa r i n k i n i ,.Lvg" nebūtų ry-
t i . iH i i« ' i r vn r1 i \m j JH I . i ' h < i a m a n \ idf t> iataigni 

paveikslus, klausomoje Lietuvoje. Jo meni-
kuriuos matysime šį rudenį niai polėkiai plačiau išsiskleidė 
Jaunimo centro Čiurlionio gale- tremtyje — Vokietijoje ir 

Amerikoje, kur kitiems dailinin
kams dar vegetuojant, jis jau 
rengė parodas ir sugebėjo 
pragyventi kaip dailininkas. 
Savo parodomis jis pagarsėjo jau 
nuo 1951 metų, vos spėjęs įkelti 
koją į Amerikos žemyną. Indivi
dualias parodas ruošė Chicagoje, 
Detroite, Los Angeles, Bostone, 
Philadelphijoje, Montrealyje, 
Toronte ir dalyvavo daugybėje 
bendrų parodų. Amerikoje jis 
žinomas, kaip špachtelio 
meistras, sukūręs begales su 
lietuvišku gamtovaizdžiu susi
jusių peizažų ir gėlių. Impresio
nistinis potėpis atsispindi visoje 
jo kūryboje, aliejiniuose paveiks
luose. 

Dailininko gyvenimo vaizdai ir 
žodžiai šeimoje ir draugų tarpe 
yra išlikę dukters Teresės Bogu-
tienės susuktame filme, kurį 
matysime parodos atidarymo 
metu Jaunimo centro kavinėje 
rugsėjo 14 d. 

a.m. 

„Draugo" priedo 
pertrauka 

Rugpjūčio mėnesį „Draugo" 
šeštadieninis priedas neišeis. Pir
mas poatostoginis numeris bus 
š. m. rugsėjo mėn. 1 d. ir bus 
skirtas 1863 metų sukilimą 
prisiminti bei nauja istorine 
medžiaga nušviesti. 


