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Neti(\sioginis Ii ei uvių-lenkų
d iatogas
Kovo
mėnesį
Vilniuje
įvykusiame Lietuvos rašytojų
suvažiavime nebuvo girdėti
Vidurio-Rytų Europos rašytojų
ir intelektualų balso. Tiesa,
šį suvažiavimų sveikino
„broliškų respublikų“ ir
vadinamųjų „socialistinių
valstybių“ atstovai, bet iš jų
tebuvo susilaukta įprastinių
valdiškų banalybių. Ir vis
dėlto į lietuvių rašytojus, nors
ir netiesiogiai, be atvangos
kreipiasi ir nepriklausomi
autoriai, bendro likimo broliai
ir seserys.
Vienas tokių balsų yra
Lenkijoje šių metų pradžioje
pasirodęs ypatingas pogrin
dinio leidinio KOS numeris,
kuriame kreipiamasi į lenkų
valdžios
rengto,
bet
nepavykusio,
skambiai
pavadinto, „Tarptautinio in
telektualų kongreso“ dalyvius,
atvykusius iš užsienio. Svar
bus Vilniaus suvažiavimo
motyvas buvo „Tiesa“. Štai ką
apie „Tiesą“ kalba lenkų
leidinys:
„Mes kreipiamės į jus
TIESOS vardu, tos tiesos,
kuri mokslininkams ir
menininkams svarbiau už
viską: mėginkit atrasti tiesą
apie mūsų šalį, mėginkit ją
atskirti
nuo
propagandos
banalumo. Atkreipkit savo
dėmesį į žmogaus ir piliečio
teisių pažeidinėjimą, į lenkų
kultūros ir mbkslo alinimą,
gamtos niokojimą ir grėsmę
pačiai mūsų tautos biologinei
egzistencijai.“
Lietuvos - rašytojų
suvažiavime
buvo dažnai
linksniuojamas „taikos“ žodis,
kalbėta apie pareigą ją
saugoti. Pasiklausykime, kaip
apie „taiką” kalba nepri
klausomi lenkų intelektu
alai:
„Mes esame giliai įsitikinę,
kad neįmanoma ginti taikos
ir, drauge, taikstytis su smur
tu ir beteisiškumu, taikos
išlaikymo viltys nesiderina su
apgautų ir pavergtų tautų
apatija... Žodis ‘taika’ reiškia
teisę gyventi nesibijant smur
to ir beteisiškumo; reiškia
žmogaus teisę jaustis, kad jis
šeimininkas savo paties šaly
je, kad jis gali laisvai plėtoti
savo kūrybinius sugebėjimus,
laisvai naudotis informacija ir

mokytis iš praeities kultūros ir
civilizacijos pasiekimų. Jei
žodis ‘taika’ reiškia visa tai,
jūs atvykote į šalį, kurioje
nėra taikos.“

Lenkų
intelektualai
pareiškia, kad nors jų
vyriausybė savo propagandoje
naudoja taikos šūkius, jos
politika yra persunkta militarizmu. Šalyje, kurioje šiuo
metu tiek daug ko trūksta,
„milžiniškos sumos išlei
džiamos sunkiosios ginklų
pramonės plėtimui, policijos
aprūpinimui
moderniausia
technika, kariniams ma
nevrams ir karinei propa
gandai”.
Lietuvių
rašytojų
suvažiavimuose
dažnai
nuskamba
,,taikingo
sambūvio“ sąvoka. Anot
lenkų
pogrindžio
leidinio:
„‘Taikingo sambūvio’ idėja
yra viena elementarių... Eu
ropos ir visuotinės kultūros
vertybių. Ši idėja buvo
paversta šablonu ir tapo
propagandinės kalbos šūkiu,
kaip ir tiesos, laisvės,
teisingumo, orumo, patriotiz
mo ir tolerancijos sąvokos.
Kai monopolistinė propagan
da pakeitė jų prasmę, tikra
visuomeninė
komunikacija
tapo nebeįmanoma. Tokia
propagandinių šūkių kalba
jau yra praradusi savo
komunikacinį poveikį ir yra
tapusi smurto įrankiu”.
„Mes jau patyrėme, kad
taikos ir laisvės nėra ga
lima
išskirti”,
rašo
lenkų pogrindžio leidinys.
„Dialogas teįmanomas tik
tada, kai taika yra užtikrinta.
Taika negali egzistuoti ten,
kur mąstymo laisvę nustelbia
tankai; kur asmenys,
išreiškiantys skirtingas
nuomones, atsiduria už grotų;
ten, kur smurtas yra
paskelbiamas esantis galu
tiniu istorijos argumentu”.

Lietuvos rašytojų suvažia
vime Vilniuje daug kalbėta
apie „kūrybinius laimėjimus“
ir
„atsakomybę
partijai“;
lenkų intelektualai pabrėžia
cenzūros vaidmenį: „Ypač
griežtai
cenzūruojamos
knygos apie moderniąją
istoriją, sociologiją, ekono
miką, literatūros istoriją

Leonardo Andriekaus „Atmink mane, Rūpintojėli”
valdovas, nužengia į žemę ir ?
lanko žemdirbius. Iš tų mitų
jis, atrodo, tiesiai atžingsniuoja ir į Andriekaus knygos
puslapius:

ALGIRDAS LANDSBERGIS
Kai beveik prieš ketvirtį amžiams“. Bet Kristaus
šimtmečio pasirodė antrasis pavidalas įvairiose pasaulio
Leonardo Andriekaus poezijos kultūrose ir raštijose nuolatos
rinkinys
Saulė
kryžiuose, kaitaliojasi: jis mokytojas,
poetas nepastatė taško. Jis karalių karalius, visatos
praleido dvidešimt ketverius valdovas, sielos sužadėtinis,
metus kaip kruopštus ar — romantikų literatūroje —
daržininkas, genėdamas, tam- „dvasios poetas“. Andriekaus
prindamas,
skaidrindamas Kristaus nerasime knygose,
rinkinio eilėraščius, dar pridė aprašančiose Dievo Sūnų,
jo apie dvidešimt naujų, ir tik įskaitant ir neseniai
1985 m. vasarą nusprendė, pasirodžiusį Yale universiteto
kad naujasis rinkinys, At profesoriaus Jaroslav Pelikan
the
mink mane, Rūpintojėli, vertas veikalą Jesus through
Centuries.
Tai
Lietuvos
dienos šviesos. Patrauklus
pavyzdys šiais gausių rinkinių pakelėse parimęs Rūpintojėlis,
tas nepaprastai kantrus ir
ir žodžio infliacijos laikais.
Andriekaus poezija savaip atlaidus Dievas, kuris po
apgaulinga. Iš pirmo žvilgsnio tvano gailėjosi žmogų baudęs
ji gali pasirodyti pernelyg ir pasiliko liūdėti drauge su
romi ir rami, švelni ir patogiai juo, nors angelai Jį maldauja,
harmoninga, paprasta — gal kad sugrįžtų į dangų, nes žemė
net per daug paprasta. Bet yra nesiliaujanti kančia. At
viras vėjams ir žvarbiam
nuodugniau įsiskaičius
šis
Rūpintojėlis
atidžiau įsiklausius į jo vargui,
persmelkia
visą
Lietuvos
pokalbį su Rūpintojėliu — po
gamtą
ir
buitį,
moko
žmones
tuo paviršiniu paprastumu
atsiveria kita erdvė, pasigirsta dieviškos kantrybės. Jo sostas
svarbūs klausimai, susiremia „paprastas — medinis“, o jo
kontrastai, pradedama jausti švenčiausiame veide yra
įsispaudę protėvių bruožai.
daugialypė įtampa.
Dalyje rinkinio eilėraščių
Į savo poezijos versmes
Andriekus mus įveda rinkinio tas Kristus susivienijęs su
įvadiniame
žodyje,
atver gamta; kituose — Jis erdvių
„fcaip kometa
damas savo gimtosios tolybėse
Žemaitijos „paslaptingąją perveria bežvaigždę naktį“.
tikrovę“, kurios gaubiama jo Toksai kontrastas Andriekaus
„siela palengva pradėjo at poezijoje neišvengiamas, nes
siverti poezijai”. Šią joje koegzistuoja du labai
Žemaitiją, „šventąją žemę“, skirtingi laikai ir pasauliai.
poetas paliko jau 1937 metais, Vienas jų — pirminis, šven
bet, pasak jo, „užmaršties tasis laikas, įvairiuose patamsa neuždengė tų šven j šaulio mituose sutinkamas
" ’ tempus,, kai žmogus,
tenybių nė išeivio kelionė- \illud
je... 1Lyg
. _ nuolatiniame regė- gamta ir Dievas buvo pilnujime išsilaikė medžiuose tinėje sandaroje:
parimę rūpintojėliai, prie kelių Bepigu buvo melstis
sopulingosios motinos Ir liaupsint Viešpatį be atvangos,
koplytėlėse, prie upokšnių Kai art padėjo angelai
šventieji jonai nepomukai“.
Iš debesų nužengę.
Po tokios įžangos būtų
natūralu laukti spalvingos, (Tuo stebuklinguoju laiku
dainingos,
etnografinių nebuvo skirtumo tarp darbo ir
—
senovinis
detalių kupinos poezijos. Bet maldos
įsitikinimas,
kuris
dar aidi
knygoje randame kitką —
lyrinę meditaciją. Poeto liaudies dainose ir ilgai
išsilaikiusiame tikėjime į dar
vaikystės ir jaunystės
prisiminimai, kaip sakytų bo, kad ir juodžiausio, šven
Rilke, jau yra tapę jo „krauju, tumą.) Taip pat tai laikas ir
žvilgsniu ir gestu“. Vietoj pasaulis prieš pat pirminę
buitinių smulkmenų, regime nuodėmę:
sudvasintos
Žemaitijos Nebuvai mums, Dieve, piktas,
atšvaitą poeto sieloje. Iš Nesiuntei sunkių bausmių.
Žemaitijos, tos „poezijos šven Nebijojome tave sutikti
tovės“, poeto širdin giliausiai Pievoje prie upeliuko
įsmigo Kristus Rūpintojėlis, su Ir kaip tėvui išsakyti
kuriuo jis kalbasi savo naujojo Sielvartus, džiaugsmus.
rinkinio
puslapiuose,
Tame pasaulyje glūdinti
parafrazuodamas Putiną,
Andriekaus Lietuva
(ar
Pasakyk man, Viešpatie
Žemaitija) yra idealus
Ko

mieliausias,
tos žvaigždės krinta taip
dažnai,

H!.

Jei besutikčiau seneliu
Tave ateinant pieva
Nuo paupio žilvičių —
Jei dar išvysčiau, geras Dieve,
Tave su tuo žvilgsniu meiliu.
Kuris gaivino protėvius —

Andriekaus eilėmis aidintis ,
motyvas, „Visa gamta
aimanuoja, belaukdama
Prisikėlimo“, yra centrinė
tema ne tiktai religinėje
literatūroje, bet ir Rytų
krikščionybės
tautosakoje. •
Eliade pabrėžia, kad toji
„kosminė krikščionybė“ nėra
nauja pagonybės forma ar
paprastas
pagonybės —
krikščionybės derinys. Jos „
dvasia, kaip ir Andriekaus .7
poezijoje, yra krikščioniška: v
išganymas Kristaus dėka; *•»
tikėjimas, viltis ir meilė;
pasaulis „geras“, nes jį sukūrė :
Dievas Tėvas ir atpirko .1
Sūnus; žmogiškoji egzistencija 1
nepasikartoja
ir todėl .
prasminga; žmogus sugeba
pasirinkti gėrį ir blogį.

Poetas Leonardas Andriekus, OFM

pasaulėlis, poeto distiliuotas
„prarasto laiko“ kristalas. Į jį
žengdami, girdime Vaičaičio
aidą:
Išalkusiam ten duona atriekta,
Ištroškusiam — kieme vandens
ąsotis.
To pasaulio žmonės, net ir po
mirties į dangų patekę, išlieka
labai kuklūs ir nuolankūs —
jie tenori „kampely kiūtoti“ ir
„spoksoti į tavo šviesų veidą“.
Kai kam tas jų kraštutinis
nuolankumas gali pasirodyti
kaip neišdildomas baudžiavos
įspaudas; poetui tai šv. Pran
ciškui būdingos dorybės,
krikščioniškojo nusižeminimo
pavyzdys. Paprastieji ir skurdieji mūsų protėviai An
driekaus visatos plane virsta
milžiniškais, jų kantrumas
įgauna kosminį matavimą.
Šie mitinio laiko ir pasaulio
bruožai
primena garsiojo
religijų istorijos ir lygina
mosios literatūros tyrinėtojo
Mircea Eliade išvedžiojimus
apie „kosminę krikščionybę “.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Anot jo, tokia krikščionybė
būdinga rytų ir pietryčių Eu
ropos žemdirbių tautoms — tai
krikščioniškosios Europos
daliai, kuriai „gamta nėra
nuodėmės buveinė, bet Dievo
kūrinys“. (Požiūris, su kuriuo
būtų sutikęs ir šv. Pranciškus.)
Tokį mistišką įsijautimą į
gamtos ritmą, kurį puolė Seno
jo Testamento pranašai ir vos
toleravo krikščioniškoji
Bažnyčia, randame ir An
driekaus poezijoje. Pietryčių
Europos religinėje tautosakoje
sakramentai pašventina ir
pačią gamtą.
Andriekaus
eilėraštyje „Nebaugu” skai
tome:
Visą mūsų būtį į save sutvenkęs,
Ir žmogaus, ir medžio užvėja
tapai.
Tau iš dėkingumo šventos girios
lenkias,
Tave smilko sodai liepžiedžių
kvapais!
Rytų ir pietryčių Europos
žemdirbių mituose skaitome,
kad Kristus, nors ir visatos

tęsdamas ir praturtindamas
visos lietuvių poezijos pokalbį.
Koksai tas Kristus, su
kuriuo poetas kalbasi? Nauja
jame Testamente Kristus „tas
pats vakar, ir šiandien, ir

bei švietimą. Egzistuoja ir
uždraustos temos, kaip, pvz.,
santykiai tarp Lenkijos ir
carinės ar sovietinės Rusijos.
Išcenzūruojami
ištisi
paragrafai,
sakiniai,
ar
paskiri žodžiai.“ Prieš cenzūrą
kovoja lenkų nepriklausomo
švietimo tinklas ir nepri
klausomi leidėjai.
Tie atviri lenkų intelektualų
žodžiai skirti ir lietuvių rašyto
jams.
jp

Šalia šio pirminio, su rojumi
siejamo laiko ir pasaulio, An
driekaus poezijoje sutinkame
kitą, istorinį — naikinimo ir
žuvimo — laiką, kuriame, kaip
sako užrašas ant seno romėnų
šaulės laikrodžio, „kiekviena
valanda sužeidžia, paskutinio
ji užmuša“.
Buvo daug labai mirties pabūklų,,,
O labai nedaug paguodos,
rašo poetas. Šiame laike ir

pasaulyje
poeto
„šventoji
Žemaitija“ jau labai pakitusi;
jis pats, išeivis, rašo moder
nioje, nusakralintoje Ameriko-,,
je. Čia žmogaus, gamtos,,,
Dievo sandara tėra sena, ,
egzotiška svajonė. Tarp Dievo.,
— begalinės ir transcenden-,
tinės Esybės ir žmogumi
vadinamos ribotos būtybės
veriasi milžiniška bedugnė.",
Žmogaus dalia yra vienuma ir ,,
neviltis, nuo kurios išgelbėti
tegali Dievo malonė. Pasaulį,,
gaubia ir žmogaus, ir Dievo „
liūdesys.
Saulė kryžiuose, o sieloj
liūdesys! —
Viešpatie, kodėl ši valanda tokia
tamsi? "
klausia poetas šiame laike ir
pasaulyje. (Reikšminga ir šio
eilėraščio, „Saulė kryžiuose“,

struktūra. Dualistiniam —
suskilusiam, prieštaringam —
pasauliui vaizduoti poetas
pasirenka dvieilius.)
Vienas dažniausių žodžių
Andriekaus
rinkinyje yra !
„naktis“. Tačiau jos pavidalai
labai skirtingi. Mitiniame
laike ir pasaulyje net naktis
globoja ir guodžia — lyg
Marija Magdalena ji vilgo
ašaromis kojas, jas šluosto
plaukais. Istoriniame laike
naktis — baimės šaltinis:
Priglausk! Bijau nakties
Bijau užrūstinto dangaus —
Tu vienas mano prieglauda esi.
Taip poetas kalba į Rūpin

Kryžių kalnas Šiaulių apskrityje.

-j

Nuotrauka Vytauto Augustino

tojėlį, kaip į žemės ir dangaus,
žmogaus ir užrūstintos
dievybės tarpininką ir taikin
toją. Šioje naktyje žmogui
nebėra jokių uždangų ir
užuovėjų. Tai ispanų mistiko
poeto šv. Jono nuo Kryžiaus
„tamsioji sielos naktis“, kurio
je žmogaus siela tiesiai
(Nukelta į 2 psl.)

Šeštadienis, 1986 m. liepos mėn. 5 d.
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Klaipėdos Pedagoginis institutas
(žymiai vėliau — Chicagos
„dainaviečių“
muzikos
vadovas). Anais laikais jis
buvo jaunas, bet labai rimtas
kavalierius, nors choristės
labai į jį žvalgėsi... Bal
singiausios ano meto chore
buvo: Ona Karosienė (Violetos
Karosaitės Chicagoje motina),
Kastutė Žemaitienė — puikus
lyrinis sopranas, deja, anksti
mirusi...
Instrumentalistai ir muzikos
dėstymo metodikos lektoriai
buvo: Juozas Gaubas — piano
klasės, Alfonsas Mikulskis —
įvairios muzikinės metodikos,
Povilas Matiukas — smuiko.
Juozas Gaubas dėstė ne tik
mums, bet ir Klaipėdos
konservatorijoj; tai buvo
gabus kompozitorius, ypač
sukūręs daug lengvų dainelių
vaikams; yra jų keli rinkiniai.
Juozas Gaubas — nuolat
besišypsąs, net ir tada, kai
mes nemokšiškai daužėme
klavišus... Niekad nepyko. Bet
vertė tol dirbti, tol skambinti,
kol išmokdavom daineles ir
kol suprasdavom, kaip reiks jų
išmokyti mokyklose. Jis, išgy
venęs ilgą amžių, mirė pas jį
globojusią podukrą Valę Barmienę; palaidotas
Los
Angeles. Valė Barmienė
vėliau suruošė gražią
akademiją prisiminti jį kaip
asmenį ir kaip plačios apim
ties muzikos kūrėją.
Alfonsas Mikulskis plačia
muzikine
veikla
buvo
užsiėmęs tada ne tik
Pedagoginiame institute, bet
ir kitose Klaipėdos mokyklose;
taip pat vedė chorą. Labai
draugiškas studentams, geras
metodologas. Visi žinome, kas
buvo Alfonsas Mikulskis
išeivijoje.
Povilas Matiukas — kuklus
jaunas lektorius; tik vėliau
Sužinojom, kad jis, Austrijoj ir
__________
__________
V______
okietijoj
pagilinęs
smuiko
studijas, tapo vienu geriausių
Lietuvos smuikininkų: dėstęs
aukštosiose
Lietuvos
mokyklose, dirbęs Operoj,
plačiai koncertavęs; jo reper
tuaruose būdavę sudėtingi
Čaikovskio, Brahmso, Sibeli
jaus, Mozarto kūriniai. Mano
kolegė Melanija JankevičiūtėMaskoliūnienė mokėsi jo
klasėj ir pasakojo, koks jis
buvo
reiklus
studentams;
aišku, jis nė vieno virtuozais,
kaip jis pats, nepadarė...
Sporte mus (studentes)
lavinusi, gera ritminės gim
nastikos, plastinių pratimų
kūrėja, lektorė Bronė Lapšienė
(dabar Australijoje).
Gera prisimint ir mokslinės
srities lektorius, padariusius
mums, vienaip ar antraip,
geros įtakos. Iš jų tik vieną
žinau tebesant gyvą, sulau
kusį jau 92 metų. Tai po ilgų
metų Sibiro tremty sugrįžęs į
Kauną dr. Klemensas Ruginis,
puikus
gabus
pedagogas,
paskaitininkas; jo giliai
moksliškomis ir įdomiai
perteikiamomis pedagogikos
paskaitomis visi žavėjomės ir,
žinoma, daug iš jų pasisė
mėm savai pedagoginei veik
lai.

Atmintini žmonės

ALĖ RŪTA
Apie tai rašyti paskatino
trys dalykai; neseniai
Chicagoje miręs dailininkas
Bronius
Murinas; poeto
Leonardo Žitkevičiaus
straipsnis Darbininke
šių
metų balandžio gale (apie
Vytės Nemunėlio žodžiais In
stitute girdėtas dainas); prieš
savaitę iš Lietuvos gautas
gražus (su nuotraukom)
albumas, ant kurio užrašyta
— ,,Klaipėda. Klaipėdos
Pedagoginis institutas. 19351985 m.“ Kodėl? Ką visa tai
reiškia?

Nuoširdžiai apgailėjome per
anksti mirusį dailininką
Bronių Muriną, kuris buvo
pačioje kūrybingumo viršūnėje. Tik išleidęs savo kūrinių
albumą (su dail. Adolfo
Valeškos įvadu), dar piešęs
A.a. Bronius Murinas
ir parodas ruošęs..^ O ne
gailestinga liga pakerta ir
kūrybingą žmogų, taip reika eilėraščiai vaikams AS ne
lingą ne tik šeimai, o ir meną lauksiu, kol užaugsiu yra
mylinčiai visuomenei. Bronius tik pastarosios iš daugelio jo
Murinas buvo keletą metų ir knygų. Pasididžiuodama tvir
Klaipėdos Pedagoginio in tinsiu, kad Instituto absolven
stituto lektorium; man teko tas Leonardas Žitkevičius —
laimė būti jo studente (1935-37 po Vytės Nemunėlio — vienas
m.). Žinojom, kad Bronius geriausių išeivijoj literatūros
Murinas, tik sugrįžęs iš vaikams kūrėjų; ir po Antano
Prancūzijos, kur gilino dailės Gustaičio — geriausias saty-'
studijas, yra labai gabus rinis poetas.
menininkas; ir net stebėjomės,
Su literatūriniais ir žurkaip jis turi kantrybės
koreguoti
mūsų nelabai nalistikos gabumais buvo
vykusius piešinius, ar dėstyti nemažai Institutą baigusių; iš
piešimo metodiką. Bronius tų, kuriuos žinau ir prisimenu,
Murinas buvo geras lektorius, yra: Stasė Petersonienė,
draugiškas,
įsijaučiąs
į buvusi Ateities redaktorė ir
savo studentų gabumus ar kelių knygų autorė; Juozas
trūkumus. Buvo studentų, Mackevičius, Sofija Narbutai
būsimų mokytojų, kurie silp tė, R. Medlinskas - Medelis,
Budrytė, neseniai
nai piešė (aš irgi jų tarpe). Marytė
Bronius
Murinas pritaikė Sibire mirusi Paulina Gudaitėmums _______
kitokius ________
metodus: Štaupienė; į komizmą linkusi
girdi, pasakokit, sužadinkit Larisa Parfenčikaitė-Kunčinievaikų vaizduotę, leiskit I nė (jos sunus Jurgis — dabar
jiems laisvai per piešimą Lietuvoj iškyląs poetas);
išsireikšti. Tai buvo geri Eleonora Chainauskaitė —
patarimai,
kuriuos
mes tautosakos rinkėja ir gabi
gyvenime pritaikėme. Užtat jos aprašytoja. Be abejo,
per ilgus dešimtmečius mes daugelio nežinau.
neužmiršom Broniaus Murino
Leonardas Žitkevičius
— pedagogo ir gėrėjomės jo — prisiminė savo straipsnyje ne
iškilaus menininko — kūryba. tik Vytę Nemunėlį-Bernardą
Pedagoginis institutas mus Brazdžionį bei Instituto peda
ruošė būti mokytojais (juokais gogus ir studentus, kurie
sakėm. — „kaimo liktarnom“), ruošė literatūros vakarus ir
bet buvo ten apsčiai ir į meną kvietė iškiliuosius literatus iš
ar mokslą palinkusių žmonių Kauno, bet ir dainą,
lektorių ir studentų tarpe. Iš dainininkus bei Instituto
menininkų, Broniaus Murino muzikos mokytojus:
J.
pasekėjų, iškilesnių taip ir Gaubą, Alfonsą Mikulskį ir
nežinau. Balys Milaknis, kitus. O aš atsimenu ir
pavyzdžiui, turėjo palinkimo į Leonardo Žitkevičiaus dai
meną ir „lengvą ranką“; gal nas... Kaip jis pavasarį
todėl išeivijoje jis palinko — birželį ar prieš kitas atos
į
architektūrą.
Jadvyga togas užtraukdavo Girulių
savo dainą:
Pšibilskytė-Damušienė turėjo studentėms
meninių gabumų ir, būdama Ramta-drylia—o—o;/ Važiuo
mokytoja, pritaikė savo dailės, jam namo-o! Net visas Girulių
vaidybinius ir „plunksnos“ miškas aidėdavo ir pabaidytos
stirnelės šokuodavo skersai
talentus mokykloj ir veikloj.
Poetas
Leonardas keliuką, vedantį mus į
Žitkevičius, kurio straipsnis geležinkelio stotelę (dešimt
traukiniu
Darbininke išjudino ir mano kilometrų
dundėdavom
į
Klaipėdą,
į
prisiminimus,
yra
vienas
iškiliausių instutiečių; jo dar mūsų Pedagoginio instituto
tik pernai išleisti Milžinai ir aulą...).
Kiti čia minimi lektorjai —
Studentų chorą vedė
slibinai
(Balio
Pavabalio
jau
mirę. Kalbininkas Andrius
slapyvardžiu) bei premijuoti muzikas 'Stepas Sodeika

Klaipėdos miesto vaizdas.

A.a. Alfonsas Mikulskis
Nuotrauka V. Pliodžinsko

Ašmantas (1906-1941) —
žemaitis,
kruopštus
mokslininkas ir puikus
pedagogas, deja, mirė labai
jaunas (Vilniuje vidurių šil
tinės epidemijos metu). Be
straipsnių akademiniuose žur
naluose, prieš pat mirtį buvo
parašęs veikalą D roman
tiškosios į mokslinę filologiją
Lietuvoje. Jis ir studentus
mokėjo sudominti filologija,
savos
kalbos
kultūra.
(Žvilgterėjau į Enciklopediją
informacijos ir — koks
sutapimas! Rašau šį straipsnį
gegužės 19 d.; tai Andriaus
Ašmanto 45 m. mirties
sukaktis, Miręs 1941 m.
gegužės 19 d.).

Lietuvių kalbos metodikos
lektorius Juozūs Budzinskas,
reikalaujantis tobulumo mūsų
vedamose pratybų pamokose
— vadovėlių ir knygų
autorius, grįžęs iš Sibiro
neseniai mirė Lietuvoje.
Dr.
Antanas
Bendorius
(miręs išeivijoje) — geografijos

metodikos lektorius, sugalvojęs
ir įvedęs studentams planą
— keliauti po Lietuvą ir ke
liones aprašyti; tai buvo bū
tina prie diplominių darbų.
Geras paskaitininkas, įdomi
asmenybė. Per jį — geriau vi
si pažinom Lietuvos apylinkes.
Hermanas Tumas (Tumosa) — politinių ir so
cialinių mokslų lektorius.
Studijas baigęs Vokietijoje,
teisininkas, šilta asmenybė.
Buvo tada jaunas, studentų
mėgiamas. Paskaitų metu
pralinksmindavo mus jo tar
miški išsireiškimai (,,Aš
— šišoniškis”... Reiškia,
klaipėdietis). Hermanas
Tumas, būdamas advokatu,
daug yra padėjęs žmonėms
Lietuvoj ir Vokietijoj, bet ir
pats nuo nacių nukentėjęs,
buvęs kalėjime... Didelio žino
jimo, inteligentiškas, plačios
dvasios žmogus; labai mylėjęs
savo Mažąją Lietuvą ir ruošęs
veikalą apie ją; deja, išeivijoj
turėjęs vargti juodadarbių
tarpe... Miręs Fullerton,
California, 1982 m. vasario 15
d.; testamente pageidavęs, kad
jo palaikai grįžtų į Lietuvą,
Šilalės kapines, kur jo žmonos,
prof. dr. Elenos Tumienės,
tėviškė.
Instituto direktorius dr.
Vytautas Soblys, dėstęs
filosofiją, mirė Kaune gana
jaunas. O vicedirektorius,
gabus matematikas, knygų
autorius — Mečys Mačernis,
Sibiro kankinys, mirė neseniai
Lietuvoje.
Visi tie ir kiti Instituto
dėstytojai
buvo mums
švyturiai į pedagoginę mūsų
profesiją, * į tuos idealus,
kuriais visi buvome užsidegę
ir jų pasiryžę siekti
Nepriklausomoje
Lietuvoje.

Leonardo Andriekaus
„Afifeink mane, Rūpintojėli”
(Atkelta iš 1 psl.).
susitinka su Dievu. Žvaigždės,
tos Putino „žvaigždės didelės
ir mažos“, taip gražiai ir
nekaltai
spindėjusios
mitiniame visuotinės har
monijos pasaulyje, dabar krin
ta, kaip pageltę lapai:
Pasakyk man, Viešpatie,
mieliausias,
Ko tos žvaigždės krinta taip
dažnai.
Gal jos puola į savižudystę,
Kad išsivaduotų iš nakties?
Šio pasaulio ir laiko naktis
yra vienatvės motina:
Ir aš staiga pasijutau
Pasauly vienų Vienas,
Kaip žydas perkrikštas, —
Be giminių, draugų.
Ir paties poetb likimas kaip
žvaigždžių:
f'
Jei man lemta ( tamsybes kristi,
Savo delnų krintančiam ištiesk.
Norėtųsi, kad poetas ilgiau
paviešėtų šiame „tamsiajame“
pasaulyje ir išnaudotų
dramatiškas jo temas. Dabar
gi susidaro įspūdis, kad jis
sustoja pusiaukelėje ir
pasitenkina
tamsiomis
užuominomis. Nepaisant to,
matome, kad Andriekaus
poezijoje harmonija nėra
______ar patogi konvencija,
paprasta
bet iš aštrių kontrastų išjausta
ir iškovota taika. Tai kon
trastai
ir
„binariniai
prieštaravimai“ tarp mito ir
istorijos; pirminio ir dabar
tinio laiko; sakralinės ir
n usakralintos gamtos;
vienatvės ir priklausymo
tautinei bei religinei ben
druomenei; transcendentinės
ir gamtą pašventinančios žemdirbių
krikščionybės;
juodžiausios nakties ir
dieviškosios šviesos.
Andriekaus poezijoje drauge
egzistuoja prieškrikščioniško
ji, ankstyvosios krikščionybės
ir dabartinė Lietuva.
Archaiškoje ir šiandienos
Lietuvoje be perstojo kartojasi
nukryžiavimas. Skaitant šiuos
eilėraščius Lietuvos krikšto
jubiliejaus išvakarėse, atrodo.

patekom į egzilę — už jūrų
marių, kiti — į Sibiro baisias
taigas, nemažai žuvo ir karo
metu... Likusieji dirbo sunkų
mokytojo darbą, prievar
taujami okupanto. Susitikau
jų saujelę, nuvykusi penkioms
dienoms turiste į Vilnių,
Suvargę, ligoti, prislėgti,
nedrąsūs... Nors, privačiau
pasikalbėjus,
dvasiniai
nepasikeitę... Jie labai ten
solidarūs: gelbstisi moraliai ir
materialiai, ligonius slaugo,
mirusius gražiai palaidoja.
Gal tik ateities Lietuvos
istorija paryškins, ką davė
mūsų tautai geri pedagogai:
kiek jaunimą paruošė prieš
dvasinį ir fizinį okupanto jų
naikinimą, slopinimą, kiek jų
užgrūdino — išlikimui. Šiais
Povilas Matiukas
savo prisiminimais (tarp
dviejų sukakčių) noriu pagar
Užtat tie žmonės tokie atmin biai nulenkti galvą prieš bu
vusius mūsų lektorius, prieš
tini ir brangūs.
Vartau kolegos Juozo M. kolegas — Nepriklausomos
atsiųstą albumą; nuotraukose Lietuvos bei priespaudos metų
nebedaug gyvų likusių mūsų — mokytojus. Prieš auklėto
kolegų, dar mažiau pedagogų. jus, kūrėjus, menininkus
Pernai jie paminėjo 50 ir mokslininkus, prieš stip
metų sukaktį nuo Klaipė riuosius ir palaužtuosius —
dos Pedagoginio instituto kankinius, ir labiausiai —
įsteigimo (1935-1985); kitų prieš gyventi išlikusius (kad ir
metų pavasarį minės 50 m. tik per savo auklėtinius...).
Lenkiu galvą prieš visus
nuo mūsų — pirmosios laidos
— baigimo (1937-87 m.). Iš 120 mokytojus, pedagogus, šviesią
baigusių tada buvo pirmoji — mūsų .tautos dalelę, mūsų
geriausiais pažymiais — kultūrinę, dvasinę gyvastį ir
Pranė
Lapinskaitė-Šošienė, ateitį. Kokie bebūtų atskiri
gyvenanti dabar prie likimai, kiekvieno ir visų ge
Chicagos. Jau kitą rudenį visi rieji darbai išlieka, turtinda
pasklidome po Lietuvos mo mi bei tobulindami mūsų tau
kyklas pritaikyti savo žinias tą ir žmoniją.
. ir diegti tuos tautinius bei
moralinius idealus jaunose
sielose, kuriuos patys buvom
įsisavinę iš mūsų gerbiamų
pedagogų-lektorių.
Vėliau nemažai iš mūsų
tęsėme studijas Vilniaus uni
versitete ir jas baigėme. Vieni

Naujos knygos

pasirinko šiuos
poetės Emily
žodžius:

amerikiečių
Dickinson

The single uords that Nature told
tarsi regėtumei pačią krikšto In tender Majesty.
akimirką:
Gamtos ir žmogaus
paralelizmas, kurį randame
Jog tu dieviška galia
Andriekaus
eilėraščiuose,
Krikštiji ugnim vėles.
tebėra
būdingas
visai lietuvių
Archaiškoji ir krikščioniškoji
poezijai.
Pasak
Vytauto
Lietuva susijungia vienoje
Kubiliaus, tas paralelizmas
procesijoje:
„išsaugojo ne tik klasikinei
Po tuo procesijos baldakimu
tradicijai
būdingas
Žygiuosime ir mes
simetriškas
konstrukcijas
ir
Su pakelės klevais kartu
harmonijos pojūtį, bet ir liko
l Kryžių kalnų.
pastoviausiu
metaforikos
Poetas Albinas Žukauskas
šaltiniu bei poetinės meditaci
Lietuvoje
yra
sukūręs
jos pagrindu“. Tie žodžiai
archaišką poetinę kalbą,
apima ir Andriekaus poeziją.
savitą atitikmenį liaudies
Su dabartiniais Lietuvos
skulptūrai. Siekdamas dievdirpoetais Andriekų jungia ir
bių išskaptuotą pasaulėjautą
nepaprastas atidumas
perkelti į poetinę plotmę, Anpatiems kukliausiems gamtos
driekus
nemėgina
atkurti
pavidalams, kartais tradicine
rūpintojėlių kūrėjų stiliaus —
Indijos
pasaulėjauta
moderniajai
skulptūrai
padvelkianti pagarba, kurios
giminingo
išraiškaus
jau nelengva rasti šiandienos
primityvizmo, o stengiasi savo
poezijoje. Daugelyje lietuvių
lyrinį žodyną persunkti rūpinpoetų tebegyvas pasąmoninis,
tojėlišku
paprastumu,
atavistinis visatos pajutimas,
nuolankumu, jausmo tyrumu.
pagal kurį, žmogus, pasaulis ir
Jo poetinį idealą susumuoja
visata yra prasmingai susiję
šie posmai:
— tame, kas mažiausia, at
Kai gula migla ant javų,
sispindi tai, kas didžiausia.
Ramunės kalba vakarinius
/
poterius, Krikščioniškosios Bizantijos
architektūroje
dangaus
Ir aš kalbuosi su Tavim —
skliautus simbolizavo didingi
Su savo Viešpačiu Dievu —
kupolai; Andriekaus poezijoje
Taip tyliai, tylutėliai,
skliautų modelis yra varganos
Kaip temstant vėjas su javu
Ar su jazminų krūmu.
koplytėlės stogelis. Po ja
Neatsitiktinai poetas savo sutelpa toksai kuklus ir,
eilėraščių rinkinio anglų kalba drauge, erdvus Andriekaus
(Eternal Dream) motto poezijos pasaulis.

•Alė Paškevičienė. SAUJELĖ
TRUPINIU- Mūsų mažiesiems ir
jaunuoliams. Iliustravo: Julyanne
Reginaitė. Išleido: Albinas
Vilniškis. Spaudė Litho-Art Ltd.,
Toronto, 1986. 102 p. Kaina 8 dol.
Knygą galima užsisakyti pas
autorę adresu: 659 Alesther Street,
Ottawa, Ontario K1K 1H8,
Canada. Knygą JAV LB Švietimo
taryba savo 1985.VI.1 nu
tarimu rekomenduoja išeivijos
lituanistinėms mokykloms.
Knygelė labai dailiai
apipavidalinta: didelio formato,
linksmu ir spalvingu viršeliu,
gausiai iliustruota, Pirmąją
knygos dalį sudaro tuzinas vieno
veiksmo (bet kelių paveikslų)
vaidinimų, kurie skirti įvairioms
mūsų mokyklų mokslo metų
progoms. Didžiuma sukasi apie
Kalėdas, bet yra taip pat ir
vaidinimai apie paparčio žiedą,
Vilniaus įkūrimą. Antrasis
skyrius: šešios pasakėčios. Čia
ypač
vykusios
dailininkės
Julyanne Reginaitės iliustracijos
(atminty liks šelmiškas kopūstas).
„Trupinėlių“ skyriuje surinkti
eilėraščiai, kurių daugumas
sukasi apie Ottavvos lituanistinės
mokyklos mokinius. Autorė
knygą skiria savo buvusiems Dr.
Vinco
Kudirkos
lituanistinės
mokyklos Ottawa, Ontario,
auklėtiniams.
Knygutė verta dėmesio
lituanistinių mokyklų mokytojams — joje bus rasta daug
medžiagos švenčių vaidinimams.
Tinkama ir tėvams garsiai
skaityti
mūsų
mažiesiems,
pasikalbant apie iliustracijas ir
aiškinant, ką jos pasakoja.
• Marijus Blynas. TIKROJI
Politinių, kultū
rinių, istorinių straipsnių rinki
nys. II tomas. Chicaga: „Laisvo
sios Lietuvos” knygų leidykla,
1985. 224 psl. Kaina — 6 dol.
Gaunama „Drauge”.
Šioje knygoje sudėti autoriaus
straipsniai, išspausdinti laikraš
tyje Laisvoji Lietuva 1955-1984
metu laikotarpiu.
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Rašytojo Andriaus Mirono deimantinei sukakčiai
JURGIS JANUŠAITIS
Prie pat Atlanto vandenyno,
gražioje Daytona Beach,
Floridoje, gyvenantis rašyto
jas Andrius Mironas-Norimas
nedideliame artimųjų būrelyje
gegužės mėn. 30 d. atšventė
savo septyniasdešimt penktąjį
gimtadienį. Šios deimantinės
sukakties proga sugrįžkime į
rašytojo Andriaus Mirono
nuskubėjusius metus, į jo
kūrybos pasaulį.
Jis į šį pasaulį atėjo 1911 m.
gegužės mėn. 30 d. Uralsko
mieste, Rusijoje. Ten jis pradė
jo ir pirmuosius „mokslus“,
skaitydamas ir rašydamas
rusiškai.
Po
Pirmojo
pasaulinio karo mažasis An
driukas drauge su tėveliais
sugrįžta į Lietuvą ir čia
pradeda
savo gyvenimo
kelionę. Mokosi pradžios
mokykloje, vėliau gimnazijoje.
Dar būdamas Rusijoje jau
pradėjo „rašyti“, o sėdėdamas
trečioje klasėje jau rašė
„romanus“, žinoma, pats sau,
nes jo kūrybos tada dar niekas
neskaitė.
Mėgo
rašyti
apybraižas ir noveles. Kartą
tėvelis
paskaitė Andriuko
parašytą rašinėlį apie vyruko
meilę su cirko jojike ir tarė:
Vaike, iš tavęs nieko nebus,
užsiiminėji niekais. Toks
autoritetingas tėvelio žodis
sukrečia „rašytoją“ ir sva
jonės tapti rašytoju žymiai
sumenkėjo.
Tačiau Andrius gimdamas
atsinešė didelę Dievo dovanątalentą rašyti. Nenusiminė ir
dėl tėvelio abejonių. Tas jį tik
dar daugiau paskatino rašyti
ir rašyti. 1931 m. baigia
Aušros berniukų gimnaziją. Jo
svajonė-aukštieji mokslai. Tad
1931-32 m. jis Vytauto Didžio
jo universitete, humanitarinių
mokslų fakultete studijuoja
lietuvių ir anglų kalbas bei
literatūras. Subręsta į vyrus ir
šaukiamas atlikti karinės
prievolės. Įstoja į Karo
mokyklą, ją baigia 1934 m.
jaunesniojo leitenanto
laipsniu ir pasilieka tarnauti
karininku
Antrajame
pėstininkų pulke ir čia ištar
nauja iki okupacijų metų, o
vėliau
tarnauja
Vietinėje
rinktinėje.
Tarnaudamas
kariuomenėje tampa aktyviu
spaudos bendradarbiu ir rašo
karinėje spaudoje — Karyje,
Karde,
Mūsų
žinyne
aktualiomis karinėmis
temomis. Tuo pačiu metu
parašo ir pirmąjį romaną
Birutės turtai ir jį išleidžia
išspausdindamas tuometinėje
Adomavičiaus
spaustuvėje.
Taigi Andrius Mironas nuo to
laiko pasuka žurnalistikos ir
rašytojo keliu, su kuriuo
nebesiskyrė
visą
savo
gyvenimą.

1937 m. vasarą praleido
dirbdamas prie Daugų ežero ir
tuo metu išvertė Mark Twain
jaunimui apysaką „Fino
nuotykiai“, kurią išversti buvo
užsakęs „Šviesos“ knygyno
savininkas Gineika. Kitais
metais ši apysaka buvo
išleista
dviem tomais.
Versdamas šį veikalą, jis turė
jo progos dar daugiau pažinti
literatūros poreikius ir tai jam
buvo nauja kūrybinė paskata.
1938 m. Adomavičiaus
spaustuvė „Akiratis“ išleido jo
verstą R. M. Ballantine
„Koralų salą“.
Pagaliau antrą kartą grįžta
raudonųjų tvanas. Tėvynėje
likti nebeįmanoma. Ir Andrius
Mironas, nedaug ką iš tėvynės
pasiėmęs, su ryšulėliu duonos
iškeliauja į nežinomą tremtį,
drauge išsinešdamas meilę
Lietuvai ir savosios tautos
kūrybai.
Stovyklinio
gyvenimo metais jis aktyviai
įsijungia į Tautinio ansamblio
veiklą. Drauge vėl ima savo
aštrią plunksną ir tuometinėje
tremtyje ėjusioje spaudoje —
Žiburiuose, Mūsų kelyje ir kt.
išsako tremties kelionės

Rašytojas Andrius Mironas-Norimas

rūpesčius, ansamblio veiklą, ir
ruošiasi, pagaliau, pasiekti
kraštą, kur galėtų ramiau
atsikvėpti, atsidėti kūrybai ir
visuomeninei veiklai.
Atvykęs į Ameriką, gyven
damas Chicagoje, o vėliau
persikėlęs į Kaliforniją A.
Mironas jungiasi į visokeriopą
veiklą ir sugrįžta į rašytojo
kelią pilna to žodžio prasme.
1955 m. pasirodo novelių
rinkinys Naujas veidas, 1964
m. Dirvos konkurse laimi
premiją už novelę „Santaka“.
Jį lydi sėkmė ir kitais metais
Dirvos skelbtame konkurse
laimi premiją už novelę „Po
laivu“. Tais pačiais metais
jam atitenka drauge su Juozu
Švaistu antroji premija už
apysaką jaunimui „Be namų“,
kurią Kultūros fondas išleido
atskira knyga. Trečią Dirvos
premiją laimėjo 1968 m. už
novelę „Alytis“. Laimėjęs
keletą
premijų
jis
nepasitenkino laurais, bet ir.
toliau žengė kūrybos keliu.
Vėliau keletos metų laikotar
pyje vėl apdovanojamas
premijomis: Šaulių sąjungos
už straipsnį „Nepriklausomai
Lietuvai“, Hamiltono Pen
sininkų klubo už novelę
„Rankraštis“ ir už feljetoną
„Dručkis ir Plikis“, PLB
Švietimo komisijos už romaną
jaunimui Kelionė į Kauną,
R.L.B. skelbtame konkurse
trečią premiją už novelę
„Miške“.
Hamiltono
Pen
sininkų klubo prašomas, An
drius Mironas paruošė dviejų
metų konkursų laimėtojų
novelių knygą, kurią jis
pavadino Dienoms nužydint.
Ją perrašė savo rašomąja
mašinėle, pats paruošė
pieštinius pavadinimus, ini
cialus ir knygai viršelį. Tai
buvo nemažas, gerai atliktas
darbas.
Be minėtų premijas laimė
jusių kūrinių, Andrius
Mironas yra parašęs daug
apysakų, novelių, romanų,
kurie
buvo išspausdinti
atskiromis knygomis ar
periodinėje spaudoje. Tarp jų:
apysaka jaunimui „Man silp
na”, Los Angeles ramovėnų
skyriaus išleistas romanas
Miršta tik žmonės. Draugo
dienraščio
atkarpoje
trys
romanai: Rytai ir Vakarai,
Skirtingi pasauliai (ištraukos),
Pietų kryžių dukra. Taip pat
kelionių ilgesni aprašymai,
kaip „Kengūrų ir koalų
žemėje“ — iš jo su žmona
kelionių po Australiją ir Pietų
Ramiojo vandenyno salas.

Nuotrauka L. Kančausko

Dirvoje — „Kalifornijos
įdomybės“;
Naujienose —
„Susipažinkime su Kalifor
nija“; „Kodėl aš neužmušiau
Stalino“ — vertimas iš rusų
kalbos, kontroversiškas Jack
Londonas, Mirties slėnis ir kt.
Šalia didesnių kūrybos
darbų, Andrius Mironas rašė
ir mūsų periodinėje spaudoje
įvairiomis temomis, liesdamas
aktualiuosius išeivijos lietuvių
klausimus. Prisiniintina' ir' jo
pokario metais Vokietijoje
redaguoti Tautinio ansamblio
ir Seligenstadto stovyklos
metraščiai.
VViesbadeno
stovykloje gyvendamas,
redagavo ir buvo vienas
aktyviųjų bendradarbių
Wtesbadeno lietuvių balso.
Tai bent sparčiu žingsniu
praskubėjome pro rašytojo
Andriaus
Mirono-Norimo
kūrybos
pasaulį. Kaip
matome, — jis kūrybingas,
darbštus, į mūsų literatūrą
įnešęs nemenką duoklę. Tuo
galime tik pasidžiaugti. Bet
rašytojas užsiima ne vien
rašymu.
Jis
puikus
dainininkas, turi gražų tenoro
balsą. Dainavo Tautiniame
ansamblyje, o dabar Daytona
Beach
Sietyne.
Įsikūręs
Amerikoje, grojo Balio Pakšto
orkestre. Savo lėšomis yra
išleidęs 40 populiarių dainų

Chicagos teatruose

,

rinkinį, kurias jis ar kiti Balio
Pakšto orkestro nariai yra
dainavę, grodami renginiuose.
Jis labai mėgsta lietuvių
pramogines dainas ir joms yra
parašęs žodžius, 1952 m.
sukūrė muziką, parašė žodžius
ir išleido šokį „Jaunas kai
buvau“.
Australijoje
B.
Tamošiūnienė 1970 m. su šia
daina pateko į talentų varžybų
finalą. 1959 m. A. Jakavičiaus
(autorius neseniai miręs)
tango „Nebėra laimės man“
populiarių dainų konkurse
laimėjo antrą vietą; šiam
tango žodžius parašė taip pat
Andrius Mironas. Nesvetima
jam ir dailės sritis. Dar 1934
m. Karo mokykloje nupiešė
kariūnų XVI laidos du kalen
dorius su visos laidos por
tretais. Grohn’o stovyklos
bažnyčiai nupiešė didelio for
mato, labai įspūdingą
paveikslą „Kristus karste“.
Nutapė Tautinio ansamblio
narių portretus. Čia tenka
pridėti, kad Andrius Mironas
kiekvieną pasiimtą darbą
atlieka su ypatingu atidumu.
Meno srityje — neabejotinas
talentas, tik jo per daug
nepraktikuoja.
Mielą rašytoją Andrių
Mironą-Norimą turėjau progos
aplankyti sukakties proga. Jis
žvalus, energingas, malonus
pokalbiuose,
įdomiai
papasakojo savo gyvenimo
epizodus ir apibūdino kūrybos
kelią. Nuostabiai kruopštus.
Turi sukatalogavęs apie 6000
įvairių
filmų.
Tvarkingai
suklostyti
įdomesni
visuomenininkų, artimųjų
bičiulių
laiškai.
Magnetofoninėse juostose yra
užrašęs daug, daug iš
visuomeninio ir kultūrinio
gyvenimo gražių akimirkų.
Stalčiuose sugludę guli keletas
naujų romanų, nemaža
novelių, apysakų. Gal kada ir
šie kūriniai išvys dienos
šviesą. O būtų vertinga
dovana lietuviškajai išeivijai.
Jo planuose — atsiminimų
rašymas. Juk jo gyvenimo
vingiuose yra susikaupę daug
vertingos istorinės medžia
gos.

Rašytojas Andrius ir aktorė
Onutė Mironai čia įsikūrė
prieš maždaug porą metų. Jie
abu veiklūs, aktyviai reiškiasi
mūsų kolonijos kultūrinėje
veikloje, dažnokai pasirodo
sava kūryba ar literatūriniais
skaitymais
kultūriniuose
renginiuose.
Tai buvo menkutis žvilgsnis
į darbštaus žmogaus nueitą
kelią, pasiektus laimėjimus.
Ne amžius svarbu, svarbu
išliekantys darbai, kuriuos
dirba ir mūsų sukaktuvininkas
Andrius Mironas.

pasirinkęs keletą vertėjų, in
scenizuojamas
noveles
pritaikydamas vaidybai,
patraukia literatūriniu įvairumu.
Gabalėliai įdomūs vietomis
Chicagos Meno instituto humoru, vietomis psichologiniu
įsteigtas Goodman teatras, pir įžvalgumu, vietomis rusiško
maujantis šiame mieste (Grant gyvenimo satyra.
parko pakrašty), pasirinko in
Aktoriai turi plačią scenos
scenizuoti Čechovo septynias patirtį ir pasiruošę univer
noveles, tą spektaklį pavadin sitetinėmis studijomis. Wendy
damas „Orchards“. Šis teatras Brennan baigusi Juilliard dramos
pernai atšventė 60 m. sukaktį, turi mokyklą, kaip ir Laura
aukštai vertinamą dramos Brutsman. Craig Bryant baigęs
mokyklą ir yra sutelkęs stiprių New Yorko universitetą, Terrence
jėgų. Jo pastatymams vadovauja Caza su magistro laipsniu iš
Robert Falls, už savo gausų ir Washingtono universiteto, Aled
sėkmingą darbą laimėjęs Jeffer- Davies gavęs magistrą Kalifor
son žymenį.
nijos universitete, Susan Finch iš
Savo repertuarui teatras Philadelphijos, baigusi Juilliard
stengiasi parinkti įžymiuosius mokyklą. Philip Goodvvin dramos
JAV ir tarptautinio garso au studijas išėjęs Londone, Phil
torius, kaip Beckettą, Tennessee Meyer su diplomu iš Philadelphi
Williams, Dickensą ar Dosto jos universiteto dramos mokyklos,
jevskio „Brolius Karamazovus“. Mariangela Pino atsivežusi
Rockefellerio
fondo
paramos magistro diplomą iš profesinės
susilaukęs drauge su Citibank dramos mokyklos 8an Diego
finansine talka Goodman teatras mieste, Kalifornijoj, Brian Reddy
ir pasirinko suvaidinti Čechovo su magistru iš Georguos univer
noveles. Spektaklis susideda iš siteto. Kaip matome, aktoriai
trumpų vaidinimų: Mokytojas ir parinkti iš viso krašto, su giliu
jam į žmonas besitaikstanti profesiniu išsilavinimu ir gera
mergina, Vintas, Kalbantis šuo, praktika, o jų iš viso šiame
Skendimas, Pasakėlė, Teismo spektakly net trylika.
išvakarėse,
Ragana. Teatras
J.Pr.

Čechovo novelės
scenoje
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Leonardas Andriekus
JEIGU TU NEBUDĖTUM

Tie vidurnakčiai būtų per baugūs,
Jeigu Tu nebudėtum sykiu:
Vakarais palengva užsimerktų aguonos
Ir nulenktų apsunkusias galvas jurginai,
Tik žmogus negalėtų
Visą naktį sudėti akių.
Už sapnus Tau jurginai dėkotų,
Atsimerktų liepsnom aguona,
Tik žmogus, niekuomet nesapnavęs,
Anoj pusėj nesisvečiavęs,
Kaip galėtų sustingusią būtį
Bepaversti daina?
MĖNESIENOJE

Be angelų,
Be Serafinų —
Vienas —
Tu mūsų peržegnotais pasėliais gėries.
Čia tavo ašara nukrinta mėnesienoj
Ant kmyno ir svėrės —
Bet ji nedūžta,
Ji neskyla —
Ji spindi mano sieloje,
Lyg mėnesienoj.
Kodėl, kodėl
Tau ašarot,
Graudus Rūpintojėli,
Žvaigždėtomis birželio naktimis?-----Tau lenkiasi daigai, Tave sapnuoja gėlės...
Ar Tau negera būti su mumis
Po šiaurės dangumi —
Ar Tau nemiela?
Kur angelai,
Kur Serafinai dingo,
Kai ašara suvilgė dieviškas akis? —
Naktis tokia skaisti, tokia jausminga,
Ir svėrės klausia,
Ko verki:
Iš graudulio ar džiaugsmo? —
Sakyk, sakyk!

PAPARČIO ŽIEDAS
Kai nuo Joninių gaiso
Vidurnaktis šviesėjo,
Paparčio žiedas skleidėsi...
Seniai jau buvo peržegnotos dirvos sėjai
Ir išdejavęs beržas liūdesį
Pavasarių Davėjui.

Bet ne į burto galią —
Į tavo, Viešpatie, apvaizdą
Mes įtikėjome. —
Tu mūsų ašarom paparčio žiedą laistai
Prieš paslaptingą suklestėjimą —
Leisk juo pažaisti!
JAU NUOTOLIŲ NĖRA
Jau nuotolių nėra
Tarp žemės ir dangaus,
Kai viską, viską
Tu savo rankoje laikai.
Sykiu atogrąžų ir šiaurės saulė tviska,
Sykiu ant tavo delno žaidžia
Ir metų keturi laikai.
Tu vienas tematei,
Kaip mūsų lygumom ledynai slinko,
Sroveno gintaro lietus...
Dabar gi alksniai ir beržai sulinkę
Tau naują psalmę šlama;
Naktis nueina į daubas šlaitu,
Atbunda paukščiai
Giesmininkai.

Ką reiškia, Dieve, Tau
Tie mūsų žygiai marūs?
Akmens ir geležies epochos —
Ką reiškia Tau? —
Jei, pradžioje tik vieną žodį taręs,
Tebekuri naujus žemynus,
Jei krinta šimtmečiai
Lašais lietaus.
JEI APSKELBČIAU

Jei apskelbčiau, Tau paliepus,
Kaip kas kentė, kaip kas vargo,
Netikėtų kiemo liepa,
Gluosnis — tvenkinėlio sargas.
Jie sakytų: Išprotėjai
Ir mane pradėtų guosti. —
Ta šauni daina pjovėjų
Apkerėjo liepą, gluosnį...
Ir jau nieko nesiklausė
Nuo dainų apstulbęs medis,
Kaip tos pasakos gražiausios,
Kur mėnulis saulę vedė.
Gluosnis tvenkiniui ją sekė,
Liepa lygumoms ją ošė,
Tik šaltiniai neatakę
Gal nepajautė jos grožio.

O ten aistros draskė širdis,
Aibės negandų nutiko —
Sodo medžiai nenugirdo,
Kaip raudojo pavainikis.

Telesforo Valiaus iliustracija Leonardo Andriekaus poezijos rinkiniui „Atmink mane, Rūpintojė
li” (Brooklyn, New York, 1985).

Jo ten niekas nepaguodė,
Nepaglostė, neramino,
Nors ir skelbė Dievo žodį
Žemė, jūra ir žvaigždynai.

Tik Tu, Dieve, težinojai,
Kas toj mūsų žemėj darės. —
Teapgieda, apdainuoja
Vargią dalią jūros marios!

KAIP MES APVERKSIM
Kaip mes apverksim savo kaltę,
Kaip išpažinsim savo nuodėmę?
Palikom, Viešpatie, Tave prikaltą
Ant savo rankomis statytų kryžių —
Palikome ir guodėmės,
Kad rasim gyvą.

O Tu ant jų visų pradėjai mirti,
Žaizdų ir troškulio kankinamas. —
Mes taip norėtume palenkti svirtį,
Numauti nuo tvoros molinį ąsotėlį
Ir, juo iš šulinio vandens pasėmę,
Skubėt per skynimus
l Kryžių kalną.
Pabūk, pabūk dar valandėlę gyvas —
Prailgink savo dievišką agoniją.
Juk tavo, Kristau, sopulio dalyvis
Yra kiekvienas paukštis,
Medelis, lapas, žiedas
Ir mes visi
Ilgoj kelionėj.

ANT DIRVOS GRUMSTŲ

Džiaugiuos prie tavo kojų puolęs
Ant dirvos grumstų
Ir savo kryžių ūksmėje aukojęs
Laukimo laiką.
Dabar užkalto karsto guolis
Nebus per kietas,
Dabar žiogelio smuiko tonas
Nebus per liūdnas.
Jau bus ilsėt įgudę mano kaulai
Ant dirvos grumstų,
Jau bus širdis išmokus jausti
Visatos skausmą. —
Tu pats akim lydėsi mano saulę
Už smėlio kopų,
Kol paskutinis lauko žiogas
Baigs grot sonatą.

BUDĖK
Danguj užsnūdo visos žvaigždės,
Tik tu dar, Viešpatie, budi.
Tik tavo kūno penkios žaizdos
Dar spindi miegančioj būty.
Budėk, budėk čia amžinai,
Kad mes galėtume ilsėtis
Po išskleistais nakties sparnais —
Kur Tu parimęs sėdi.

Žvaigždė užsnūsta ir nubunda —
Ji mūsų balso negirdės. —
Kas jai žmogaus vargdienio skundas,
Kas jai atodūsiai nakties?
Budėk, budėk čia visados,
Kad mes pažintume Tave:
Ir miegančių žvaigždžių veiduos,
Ir meteoruos erdvėje.
Tau rytmetys rankas ir kojas
Rasotom lūpom nubučiuos —
Jis mus uždegs, įsiliepsnojęs
Nuo tavo meilės ir kančios.

Budėk, budėk čia amžinai,
Kad saulės užtėmių nebūtų
Ir vasaros, kurią subrandinai,
Nepaskandintų liūtys.

(Iš eilėraščių rinkinio Atmink mane, Rūpintojėli, 1985.)
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Žaismingas Šekspyro „Pericles“ Stratfordė
ALFONSAS NAKAS
Pirmoji kelionė šią vasarą į
kanadiškį Stratfordą buvo
kaip pasaka. Birželio 21-22 —
tai dvi saulėtos, šiltos
dienelės, o trijų teatrų reper
tuare jau aštuoni veikalai.
Pastatymų šiame sezone bus
dešimt. Pirmajai išvykai mūsų
pasirinkta
trys:
Williamo
Šekspyro „Pericles“ ir „The
Winter’s Tale” bei popu
liarusis Richardo Rodgers
miuziklis: „The Boys from
Syracuse“.
Visi trys
spektakliai buvo savaip
įdomūs, nė vienas nenuvylė,
nors iš miuziklio lyg ir
daugiau tikėjomės. Palikęs du
spektaklius nuošaly, čia
pateiksiu tik dalį „Periklio”
įspūdžių.
„Periklis“ yra vienas iš
paskutiniųjų Šekspyro scenos
veikalų, vienas iš kelių garsių
jo romansų. Garsus jis dar ir
tuo, kad literatūros kritikai ir
iki šių dienų nesutaria dėl jo
autentiškumų,
daugelis
manydami, jog pirmieji du
veiksmai parašyti kito, an
traeilio dramaturgo, jo
amžininko, gal draugo.
Dramos fabula sudurstyta iš
XIV a. poeto John Gower ir
Laurence Twine fantastinių
veikalų
ir,
žinoma,
„sušekspyrinta“. Periklis,
Tyro princas, nuvykęs pas
Antiochijos karalių prašyti jo
dukters rankos, sužino baisią
paslaptį: karalius su dukra
gyvena kaip su žmona!
Kadangi paslaptį žinančius
jaunikius Antiochas nužudo,
čia prasideda nuo mirties
bėgančio Periklio kelionės,
daugiausia jūromis. Pasiekęs
Taršą (Tharsus), kurį valdo
Kleonas (Cleon) su Dionizą
(Dionyzą), miestą išgelbsti
nuo bado. Kitoj kelionėj, laivui
sudužus, išplukdomas netoli
Pentapolio, kurį valdo
Simonidas (Simonides). Veda
Simonido dukterį Taisą
(Thaisa). Ši naujos kelionės

Scena iš Šekspyro „Pericles” — Renėe Rogers pasakotojo Gower
vaidmenyje.
Nuotrauka Robert C. Ragsdale

(Lysimachus),
metu jūroje pagimdo Mariną ir Lisimachą
miršta. Laidojant, hermetiškai kurio dėka vėliau Marina
uždarytą karstą bangos susitinka su tėvu Perikliu.
išplauna į Efezo (Ephesus) Patekę į Dianos šventovę,
pakrantę. Karstą suranda lor jiedu susiranda Taisą.
scenoj Marina
das Serimonas (Cerimon), Paskutinėj
atidaro, Taisą atgaivina ir, pažadama Lisimachui už
pačiai
prašant, pasiunčia žmoną... ,
Kur tu geriau benorėsi, ger
amžinai tarnybai į Dianos
resnio
galo besitikėsi!... Tik
šventovę.
Mariną Periklis
atiduoda auginti Dionizai, tokios pasakos, jei blogų
rankose,
gali
kurios žudikiškus kėslus režisierių
labai blankiai,
sutrukdo
piratai,
14-metę atrodyti
mergaitę pagrobdami ir par publiką migdančiai.
Ačiū Dievui ir naujam
duodami Mitilėnės (Mytilene)
festivalio
meno vadovui John
miesto paleistuvybės namams.
režisierium
Gindama nekaltybę, Marina Neville,
sugėdina viešnamio svečius, pasitelktas Richard Ouzouįskaitant Mitilėnės valdovą nian sukūrė žavingą, ilgai

parodoje dalyvauti tik dėl to,
kad buvo nespėta nuvažiuoti į
Vilnių, bet tik į Rygą ir
Taliną. Nežiūrint, kad šiais
metais sovietinis dailės
skyrius buvo įdomesnis negu
prieš porą metų (pernai jie
nedalyvavo), tačiau jų dar
buose be ekspresionistinio
realizmo, peizažų ar natiurfriortų, nebuvo jaučiama
smarkesnio proveržio. Ži
noma, iš šios parodos
eksponatų negalima daryti
išvadų apie visą sovietinį
meną. Greičiausiai, moder
nieji darbai ir visai nebuvo
amerikiečiams rodomi, o
parinkti tik tie, kurie buvo
aprobuoti sovietinės ad
ministracijos.
Kitu
atveju
galbūt pačių rusų ir baltiečių
modernioji dailė nebūtų
buvusi nė kiek menkesnė už
daugelį parodoje matytų
vakariečių galerijų eksponatų.
Šiais
metais
išeivijos
lietuvių grupė įsijungė į
parodą Lietuvių dailės muzie
jaus vardu, išstatydama porą
Prano Domšaičio, po vieną
Viktoro Petravičiaus, Zitos
Sodeikienės ir Vytauto
Kasiulio darbų. Lietuvių
dailės muziejus, nebūdamas
pelno siekianti institucija,
nepretendavo į pasaulinio
masto galerijų užimtus
rodiniams plotus, tačiau šalia
ukrainiečių lietuvių skyrius
atkreipė žiūrovų dėmesį ne tik
savo vardu, bet ir eksponatais.
Domšaičio monografija ir pora
paveikslų patraukė dailės
žinovų dėmesį. Petravičiaus ir
Kasiulio darbai žavėjo
žiūrovus, bet ypatingo
dėmesio
susilaukė
vienas
Sodeikienės ankstyvesnių

atmintiną spektaklį. Daug
gražios muzikos (Charles ir
John Gray), turtingi,
spalvingi kostiumai (Patrick
Clark), kelios šiurpą
keliančios kautynės kardais ar
durklais (Jean-Pierre Fournier), keletas lengvų šokių
(John Broome choreografija).
Pridėkim Harry Frehner
įgudusiai valdomas šviesas,
dar visokius egzotiškus gar
sus. Visa tai režisieriaus išmo
ningai sudėstyta, sulyginta.

Aktoriai? Periklio rolę gavęs
Geraint Wyn Davies, kol
nuskustu veidu ir be grimo,
tiesa, atrodė bloznokas,
perdėm jaunuoliškas. Ypač,
kai rengėsi vesti Taisą, sub
rendusią, išsivysčiusią panelę
Goldie Semple. Bet vaidino jis
narsiai, pats tikėdamas, kuo
yra, ir žiūrovus skatindamas
tikėti. Scenose po keturiolikos
metų, reta barzda apželdintas,
jau pakankamai ir .„suseno“.
Vėlgi, Kim Horsman, tikrai
dvigubai vyresnė negu 14-kos,
padarė viską, kad mus įtikintų
amžium ir nekaltybe. Beje,
Wyn Davies ir Horsman —
Stratfordė visiškai nauji
veidai, o Semple sugrįžusi po
ilgesnės pertraukos. Puikiai
reiškėsi po dvi roles gavę
Nicholas Pennell (pradžioj —
išdidus Antiochas; į veikalo
galą — šlykštus viešnamio
užvaizdas Boult) ir William
Needles (švelnus karalius
Simonidas ir viešnamio
laikytojos padėjėjas Pander).
Tai du Stratfordo veteranai,
kurių vaidyba bet kokioj rolėj
žaviesi. Galėčiau giriamai
minėti dar keletą aktorių, bet
taupydamas laiką juos
paliksiu nuošaliai.
O
vietos
pasilikau
tokiam, rodos, nereikšmingam
aktoriui — pasakotojui. Kaip
kai kuriuose kituose Šekspyro
veikaluose, ar veikalo prologui
bei epilogui, ar publikos už
rankos "suvedžiojimui prieš
kiekvieną veiksmą, ir čia
pastatomas pasakotojas
(chorus). Kadangi „Periklio“
siužeto didumą Šekspyras
nusiplagijavo iš John Gower
(prieš 400 metų už tokius

dalykus, atrodo, bylų niekas
nekeldavo), tai, poetą pagerb
damas, dramaturgas pasa
kotoją tiesiai ir pavadino
Govver (pilnai: „Gower, as
Chorus”). Kitais atvejais
„Periklio” pastatyme Govver
rolę atlikdavo koks nors
orus aktorius, barzdotas,
senas, išmintingas. Publika
laukdavo, kad tik greičiau jis
išdeklamuotų ir užleistų vietą
tikram veiksmui... Režisierius
Ouzounian Gower’iu pavertė
moterį, dargi juodąją, Renee
Rogers. Ji yra jauna,
temperamentinga, išskirtinai
galingo, šiurpą keliančio, bet
ir labai gražaus balso.
Kadangi šiame veikale
Govver’io rolė labai plati
(eiliuoti pasakojimai ne tik
prieš visus penkis veiksmus,
bet ir kai kurių veiksmų
vidury), galėjome ja apsčiai
atsigėrėti. Pačioj pradžioj ji iš
rūkų iškilo balkone, išskėstom
rankom, žaižaruojanti visom
spektro spalvom, ir uždainavo
taip, kad persmelkė per širdis.
Kai kur ji šitaip nušvisdavo
scenos vidury ar prie kolonų,
aktoriam atlikinėjant „dumb
show“. Kartą išniro iš
požemių pačiame scenos
vidury. Kiekvienas jos išė
jimas ir pasirodymas čia
deklamuojant, čia galingai
dainuojant, buvo staigmena.
Tai
tiek
svarbesnių
spektaklio įspūdžių. „Pericles“
repertuare liks iki sezono galo
— iki spalio 15. Verta jį
pamatyti. Bilietų galima gauti
ir iš anksto neužsisakius.
Pabaigai dar keletas žodžių,
nieko bendro su aprašytu
spektakliu neturinčių.
Norėdamas
skaitytojui
parodyti, kokios apimties tas
kanadiškis Stratfordo, Ontario festivalis, priminsiu dvi
neseniai gautas, spaudos ben
dradarbiams
siuntinėjamas
žinutes: 1. Nuo įsisteigimo
pradžios
1953
metais,
festivalio lankytojų. skaičius
peržengė
11,000,000
(vienuolika milijonų!); 2. šių
1986-jų metų sezonui iki
birželio 16 jau parduota bilietų
už 5,000,000 (penkis milijonus)
dolerių.

Lietuvių draugas
Georgės Matorė
Profesorius Georgės Matorė,
Lietuvių rašytojų draugijos
garbės narys, atsakydamas į
LRD raštą, prašant painfor
muoti, kokius darbus dirba, ką
yra išleidęs ir kas būtų verta
žinoti plačiajai visuomenei,
rašo, jog birželio mėnesį gavo
Prancūzų akademijos premiją
(prix Saintour) už veikalą Le
Vocabulair et la societė
medieuale (Paris, PUF, 336
psl.). Jis pakartoja, kad prieš
dešimt metų išleido knygą La
MuSeličre (Antsnukis), kurioj
aprašo savo kančias ir
pergyvenimus bolševikų kalė
jimuose, kai 1940 m. gruodžio
mėnesį buvo suimtas ir
žiauriai kankintas Šiaulių,
Kauno kalėjimuose už tariamą
šnipinėjimą. Norėtų, kad toji
knyga, parašyta beletristine
forma, tačiau istorija tikra,
būtų išversta į lietuvių kalbą. Į
anglų kalbą jau yra išversta,
tik dar neišleista.
Matorė yra prancūzų
kalbininkas, romanistas. 1938
m. buvo pakviestas į Vytauto
Didžiojo
universitetą
ir
Humanitarinių
mokslų
fakultete dėstė prancūzų
kalbą. Dėstė taip pat Prekybos
ir Pedagoginiam institutuose
Klaipėdoj ir Šiauliuose. Vedė

Naujos knygos

•Pranas Gaida, ERZBISCHOF
TEOFILIUS
MATULIONIS.
HIRTE,
GEFANGENER,
MAERTYRER. Aus dem
Litauischen
autorisieret
uebersetzt von P. Dr. Konstantin
Gulbinas O.F.M. Cap. Verlag
Schnell & Steiner, Muenchen —
Zuerich, 1986. 168 p. Kaina
nepažymėta.
Patrauklios išvaizdos, kišeninio
formato knygutė. Tai kiek sutrum
pintas kun. dr. Prano Gaidos
knygos (Nemarus mirtingasis.
Arkivyskupas
Teofilius
Matulionis. Ganytojas, kalinys,
kankinys ir laimėtojas. Roma,
1981. 369 p.) vertimas į vokiečių
kalbą. Nuo viršelio į skaitytoją
žvelgia susimąstęs arkivyskupas.
Įvade labai trumpai supažin
dinama su arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu ir
paminima, kad dalis knygos yra
aštriai iškyla Lietuvių dailės rašyta Lietuvoje ir slaptais keliais
muziejaus
klausimas. atnešta į Vakarus. z
Centrinė knygos dalis skirta
Susidomėjimas lietuvių daile
Teofiliaus
Matulionio gyvenimo
ne tik nulietuvėjusių lietuvių,
kitų etninių grupių, bet ir aprašymui. Pagrindinių skyrių
pavadinimai: jaunystė ir pirmieji
pačių amerikiečių buvo labai kunigystės metai Latvijoje,
jaučiamas
ir neslepiamai kunigo darbas Rusijoje, vyskupo
ryškus. Turėdami tiek gabių kančios
ir
džiaugsmai,
senosios, vidurinės ir pačios Kaišiadorių
vyskupas,
vėl
jauniausios kartos dailinin sovietiniuose kalėjimuose, trem
kų, iki šiol nepajėgėme įkurti tinys savo paties tėvynėje. An
dailės muziejaus, kur trojoj dalyje į Teofilių Matulionį
galėtume patys sau pasakyti: žvelgia jo bendralaikiai: Vincas
„Štai, mes jau turime savo Dainys, vyskupas Josef Rancans,

Jau treji metai, kai mes
dalyvaujame Chicagos Tarp
tautinėje' dailės parodoje, ir
metais
kūrinių. Pamačius kitų dar kiekvieneriais
bus, susidarė įspūdis, kad su susilaukiame vis didesnio
Petravičiaus,
Domšaičio, dėmesio, ypač iš tų, kurie,
Sodeikienės ar Vizgirdos ir vienos budėtojos žodžiais,
kitų kūriniais mes galėtume savo gyslose kada nors yra
ne tik tinkamai reprezentuoti turėję nors porą lašų
kraujo.
Žodžiu,
lietuvių išeiviją, bet turėtume lietuviško
progos mūsų dailininkams dėmesys lietuvių dailės muzie
parengti kelią iš parapijų į jui šiais metais buvo neabe
platesnę dailės areną. Su jotinas. Daugelis lankytojų
prantama, vienas kitas jų paliko savo adresus ateities
prasimušė į pasaulinę rinką parodų lankymui, daugelis pastogę, iš kurios galime
savo talento ir veržlumo dėka, teiravosi muziejaus adreso. Uoliau žvelgti į platesnius
bet iš tikrųjų ne visi talentai Turėjome aiškintis, kad tik dailės laukus. Mes nesame
yra veržlūs. Dailininkui reikia dabar kuriamas muziejus, o jo niekuo prastesni už kitus ir,
platformos, kad visi galėtų nuolatinis adresas šiuo metu ačiū Dievui, nusikratėme
matyti jo darbus, o tokia yra Čiurlionio galerija menkavertiškumo komplekso”.
Nors Expo buvo rengiama
platforma gali būti agentas, Jaunimo centre, Chicagoje.
komerciniais
pagrindais, bet
Žvelgiant
iš
parodos
rėmų,
galerija ar muziejus.
dailės darbus pirko ne vien
galerijos, bet ir pavieniai,
nebūtinai patys turtingiausi,
žmonės.
Lankytojai
daugiausia buvo amerikiečiai,
iš kurių mes dažnai
pasišaipome, kad tai „Pepsi
generacijos“
augintiniai.
Daugeliu atvejų šis epitetas
tiktų mums patiems, nenorin
tiems iškelti kojos iš savo geto,
kur yra saugu, šilta ir
linksma.
Lietuvių dailės muziejus
kuriamas federaciniu pagrin
du, susijungus Lietuvių dailio
jo meno ir Tautodailės in
stitutams
su
Čiurlionio
galerija Chicagoje. Kiekviena
unija turi pliusų ir minusų:
dažnai reikalaujama at
sisakyti savęs, kad išaugtų
naujas augalas — Lietuvių
dailės muziejus. Šiuo metu
turime išeivijoje apie 15 dailės
vienetų. Kiekvienas iš jų
atliko savo uždavinį, bet nė
vienas jų atskirai nėra pa
Raitelis su šešėliu, 1984
Christopher Le Brun
mus reprezentuoti
(aliejus, 210 x 213 cm) jėgus
platesne
skale: šimtas bakūžių
Nigel Greenwood galerijos Londone nuosavybė.

Lietuviai tarptautinėje dailės parodoje
Jau septyneri metai, kai
rengiama Chicagoje Tarp
tautinė dailės paroda, iš viso
pasaulio
sutelkdama
tūkstančius pačių geriausių
dailės darbų. Gegužės mėnesio
pradžioje užmirštami Paryžius
ir New Yorkas, savo garbę
perleisdami kadaise buvusiam
grubiam skerdyklų miestui
Chicagai. Ir tai yra vieno
žmogaus organizacinis šuolis,
beveik iš nieko sudarant
sąlygas, kad galėtų dalyvauti
Navy Pier daugiau kaip 150 iš
viso pasaulio galerijų. Tas
asmuo yra John Wilson,
1980 m. surengęs pirmąją
meno parodą. Nuo to laiko kas
metai
parodos
turtėjo
paveikslais, galerijų skaičiumi
ir lankytojais, kurių šiemet
buvo daugiau kaip 40,000.
Parodoje
šalia
Picasso,
Matisse ir Mirė darbų galėjai
matyti Dubuffet, Paladino,
Matta, Andrea ir kitų moder
naus meno paveikslų. Šiemet
ir Sovietų Sąjungai buvo
atstovaujama. John Wilson su
Chicagos ir New Yorko
galerijų
atstovais
buvo
nuvykęs į Maskvą ir
Leningradą atrinkti parodai
kūrinių. Jis teigiamai vertina
sovietų dailininkus, bet rezer
vuotai laikosi dėl jų pasiektų
rezultatų. Jo nuomone „senieji
dailininkai piešia, kaip piešė
amerikiečių dailininkas John
Sloan apie 1930 metus. Jaunie
ji jaučia, kad žengdami į 21
šimtmetį turi būti labai
veržlūs, bet kai kurių kūryboje
prasiveržia policinės vals
tybės virpesiai”. Privačiai
pasikalbėjus su galerijos
viršininku, paaiškėjo, kad
lietuvių dailininkai negalėjo

Šeštadienis, 1986 m. liepos mėn. 5 d.
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Georgės Matorė

lietuvaitę Jonę Mačiukaitę,
išmoko
lietuviškai laisvai
kalbėti ir rašyti, gina lietuvių
reikalus, skleidžia tiesą apie
bolševikų užmačias, ben
drauja su Prancūzijoje
gyvenančiais lietuviais.
Profesoriavo keliuose univer
sitetuose, dabar išėjęs pen
sijon, pakeltas Sorbonos uni
versiteto garbės profesoriumi.
Plačiau apie tą Lietuvos ir
lietuvių draugą galima rasti
žinių Lietuvių enciklopedijoje
ir Encyclopedia Lituanica.

Č.G.
sesuo Agnės, OSB, Irena KamAntauskienė, dr. J. Stakauskas, o
taip pat įdėta ir penki trutiipi
pasisakymai.
Uždaromajame žodyje Pranas
Gaida pažymi, kad grynai
žmogišku žvilgsniu arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio gyvenimo
kelias yra kovotojo ir galop
pralaimėtojo — jis visą savo
gyvenimą kovojo prieš ateistinį
komunizmą, kuris išaugo į ga
lingą valstybinę jėgą; nuo
komunizmo kentė ir pagaliėu
savo paties tėvynėje mirė kbip
tremtinys — be teisių, atrodo,
jiugalėtas. Tačiau žvelgiant ' į
gelmę, pamatome jo gyvenimo
dialektiką — iš savo prigimties
silpnas žmogus tampa vyskupu, ir
kaip vyskupas turi grumtis jju
gigantiška jėga, kuri panąši
į apokaliptinį žvėrį. Šioje
dialektikoje atsiveria mirusiojo
didybė. Jis praauga savo
žmogiškąjį silpnumą ir tampa
moraliniu laimėtoju.

•TORONTO
MAIRONIO
MOKYKLA 1985. Toronto
Maironio mokyklos ir Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų
metraštis. 35-rių metų sukak
tuvinis leidinys. Jo redakcija:
Giedra Paulionienė,
Ramunė
Jonaitienė, Stefa Bubelienė, Irena
Ehlers, Vaida Jay. Viršelis:
Snaigės Šileikienės. Nuotraukos:
Rimo Pranaičio. Rinko:
Typemaster Graphics. Spaudė:
Time Press Litho Limited. Toron
to, 1985. 104 psl. Kaina ne
niekada
neatstos
vieno pažymėta.
dangoraižio — muziejaus.
Didelio formato, linksmu
Turime žmonių, kurie mus viršeliu sukaktuvinis metraštis.
remia, atsiranda mecenatų, Leidinio pradžioje pateikti 1975-85
kurių vardų negalime šiuo mokytojų ir abiturientų sąrašai.
metu įrašyti marmurinėje len Leidinys gausiai iliustruotas —
toje,
tiktai
laikraščio fotografui sekės pagauti gyvūs
žmonių veidus. Įdomins
puslapiuose. Turėsime nuotraukos
iš mokyklos
sunkumų, nes kiekviena gyvenimo — kaukių dieną,
pradžia yra sunki. Yra dar Kalėdos, „Antro kaįrųo“
neišspręstų klausimų: kaip spektaklis. Prie kiekvieno
rasti bendrą kalbą su Balzeko skyriaus bendros nuotraukos
lietuvių kultūros muziejumi ir pridėta ir skyriaus mokinių dar
ar du muziejai galimi išlaikyti, bai: piešiniai, rašinėliai.
kaip suderinti veiklą, kad Kiekvienas mokyklos mokinys
vieni kitiems galėtume padėti, metraštyje atras ir savo darbą.
Šis metraštis gražiai atspindi
tarnaudami bendram tikslui
— menui. Pagaliau dar nėra Toronto Maironio mokyklos - ir
Aukštesniųjų lituanistinių kurtų*
visiškai išspręstas lokacijos
darbą. Leidinys įdomus ne tik
klausimas. Čiurlionio galerija mokiniams ir jų artimiesiemsv.bet
yra galerija ir tik menka taip pat ir visai lietuviškąjai
užuomazga muziejui. Kol kas visuomenei. Tikimės, kad
aukos muziejui eina Lietuvių mokyklos vadovybė pasirūpjpo
dailiojo meno instituto vardu kelis metraščio egzempliorius
specialion
muziejaus nusiųsti į archyvus saugojimui.
sąskaiton. Institutas yra Tai bus nepaprastai įdomi
įregistruotas Lietuvių fondo medžiaga ateities istorikams. —
'
'-'4
padalinys, jo kontroliuojamas,
•
Jonas
Vizbaras-SūdūV&s.
ir aukos muziejui yra
„įšaldytos“, neliečiamos, tik jų KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Sūduva
procentai naudojami eina ir Marijampolės gimnazija prieš
aušryje. Romanas. Chicąga:
miesiems reikalams.
Lietuvių istorijos draugija, 1986.
Bendra Tarptautinės dailės Aplanko piešinys ir vinjetė
parodos išvada lietuviškam Vytauto Dilbos. Spaudė Mykolo
reikalui: reikia Lietuvių dailės Morkūno spaustuvė Chicagoje.
muziejaus ir reikia šiandien.
246 psl. Kaina — 10 dol. Gau
A. Markelis nama „Drauge”.

