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Retų knygų skyrius Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje
DAVID FAINHAUZ

Viešumas, baltosios dėmės 
ir demonstracijos Vilniuje

Gimtojo krašto 37-tame nume
ryje vyriausias redaktorius Algi
mantas Čekuolis paskelbė 
straipsnį apie rugpjūčio 23 dienos 
demonstracijas Molotovo—Rib- 
bentropo sutarties aukoms 
pagerbti. Čekuolis dedasi naujos 
rūšies tarybiniu žurnalistu, 
dideliu persitvarkymo ir viešumo 
rėmėju, kuris supranta, kad kai 
kurie propagandos trafaretai 
įgriso skaitytojams iki gyvo 
kaulo. Jo redaguojamo savait
raščio išvaizda pasikeitė, įdo
mesnis ir turinys, nors svars
tydamas svarbiausius klausimus, 
Gimtasis kraštas dažnai niekuo 
nesiskiria nuo Tiesos ir kitų par
tijai tiesiog pavaldžių leidinių. 
Tad ką gi rašo Čekuolis apie de
monstracijas ir apie Moloto
vo—Ribbentropo paktą, ar jo 
pastabose matyti kokių nauju 
poslinkių? Atvirai tariant, ne. 
Tiesa, jis pažymi, kad jo kolegos, 
kone tris savaites aprašinėdami 
tarybinių patriotų susirūstinimą 
dėl demonstracijų, gal šiek tiek 
persistengė, nurodė, kad yra 
svarbesnių kovos laukų. Kartais 
prasiveržia ir naujasis galvojimas, 
ir viešumas, bet deja neilgam. 
Čekuolis pripažįsta, kad tik nese
niai laimėta teisė demonstruoti, 
rašydamas, kad „pasiekėme tą 
civilizacijos laiptą, tai gerai, ir 
dabar reikia žiūrėti, kad vėl 
nenuslystume nuo jo”. Tačiau tai 
pasakęs, jis nurodo, kad turėti 
teisę vienas dalykas, mokėti ja 
naudotis savo tautos labui — 
kitas. Padaryta labai maža 
pažanga, jei raginama nesinau
doti ką tik įgyta teise demons
truoti. Ir kodėl staiga toks 
didelis drovumas dėl demons
tracijų? Juk sovietinė spauda 
mirgėte mirga įvairių demons
tracijų Amerikoje, Europoje ir 
kitose pasaulio dalyse nuo
traukomis, kurias palydi teigiami 
jų įvertinimai. Kodėl demons
trantai prieš nekomunistines vy
riausybes dvasios didvyriai, o lie
tuviai, pirmą kartą šia teise pa
sinaudoję, neišmintingi? Be to, 
Vakaruose, net Pietų Korėjoje ar 
Pietų Afrikos respublikoje, yra 
opozicinė spauda, kurioje galima 
kritikuoti valdžios veiksmus ir 
pagrindines politikos gaires. Lie
tuvoje tos galimybės nėra. De
monstracijos ir pogrindžio spauda 
vienintelės priemonės skirtingai 
nuomonei reikšti. Čekuolio 
pasiūlymų įgyvendinimas

reikštų, kad toji pati tyla gaubtų 
Lietuvą, kokia ją gaubė pirma 
negu buvo pasiektas tas civi
lizacijos lygis, kuriuo jis labai 
didžiuojasi.

Čekuolis tvirtina, kad „neturi 
mūsų publicistikai būti nei istori
jos baltųjų dėmių, nei temų — 
tabu. Nes jų nėra”. Tačiau pats 
straipsnis neigia šį drąsų tvir
tinimą. Nėra, sako Čekuolis, nei 
baltųjų dėmių, nei tabu, bet jo 
Molotovo-Ribbentropo sutarties 
apibūdinimas sako kita. Čekuolis 
kartoja nuvalkiotas klišes apie 
sutartį. Atseit ji buvo sudaryta, 
kadangi kitos didžiosios šalys 
atsisakė susitarti su Sovietų 
Sąjunga Hitlerį sustabdyti ir tuo 
būdu Maskva laimėjo pusantrų 
metų atokvėpį. Nė žodžiu 
Čekuolis nemini slaptųjų sutar
ties protokolų, pagal kuriuos 
Lietuva iš pradžių pateko į Vo
kietijos įtakos sferą, vėliau 
Sovietų Sąjungos, ir kaip šios dvi 
galingos valstybės beveik pusan- 
trus metus derėjosi dėl Suvalki
jos ruožo, kol Maskva sutiko už jį 
sumokėti 31 su puse milijono 
markių. Taigi nuo 1939 m. rug
pjūčio iki 1941 m. sausio nariai ir 
komunistai ramių ramiausiai 
dalijosi jiems nepriklausomas 
žemes, kaip dievai žaidė su Lietu
vos gyventojų likimu. To visiškai 
nemini Čekuolis, nors jis žino ar
ba turėtų žinoti apie slaptuosius 
protokolus. Be to, jei Sovietų 
Sąjungai rūpėjo užtikrinti savo 
saugumą, ji galėjo tai daryti 
neokupuodama Pabaltijo res
publikų. Saugumo sumetimai 
yra vienas dalykas, grobuoniški 
kėslai kitas, o Sovietų Sąjungos 
elgesys rodo, kad jai svetimos 
žemės labiausiai rūpėjo.

Gimtojo krašto redaktorius 
padaro kitą pastabų vertą 
užuominą. Jis pažymi, kad 1941 
metais didelė buržuazijos dalis 
„visgi nešoko masiškai hitle
rininkams į glėbį, nors psicho
logiškai dirva tam buvo gerai 
paruošta”. Čekuolis užtikrina, 
kad Gimtasis kraštas nevengs 
šios temos. Tik ateitis parodys, 
kaip savaitraštis išaiškins šios 
psichologinės dirvos paruošimą, 
bet pats psichologinės dirvos ter
minas ir totalus slaptųjų proto
kolų nutylėjimas daug gero 
nežada. Primintina ir tai, kad jau 
prieš 25 metus komunistai ra
šytojai minėjo trėmimus. Antai 
savo atsiminimuose Vidurdienio

Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus biblioteka yra turtingas 
mokslinių tyrinėjimų bei įvairių 
informacijų apie Lietuvą lobynas. 
Per dvidešimt jos gyvavimo metų 
bibliotekos knygų skaičius išaugo 
iki dvidešimt dviejų tūkstančių. 
Laikraščių skyrius susideda iš 
1500 pavadinimų, o daugelis jų 
siekia 19-tą amžių. Pastaruoju 
metu buvo sukurtas Specialių 
rinkinių skyrius, kurį sudaro šios 
sekcijos: retos knygos, rank
raščiai, brošiūros ir dokumentai, 
foto archyvas ir menininkų 
archyvas.

Labai svarbi yra gausi retų 
knygų se. ja. Esančios čia 
knygos yra neįkainojamos ver
tės. Kaip teko patirti, kai kurios 
šioje sekcijoje knygos tėra tik 
keliose Jungtinių Amerikos Vals
tybių mokslinėse bibliotekose, o 
kai kurių antikvarinė vertė sie
kia tūkstančius dolerių.

Retos knygos turi įvairias išlei
dimo datas, pradedant giliais 
viduramžiais, baigiant Antrojo 
pasaulinio karo laikotarpiu. 
Esančios šioje sekcijoje knygos 
buvo išspausdintos įvairiomis 
kalbomis — lotynų, lietuvių, vo
kiečių, lenkų, prancūzų, čekų,
rusų.

Viena seniausių šioje sekcijoje 
knygų yra 1599 m. išleistas gar
saus vokiėčių istoriko Kasparo 
Schuetzo veikalas Historia 
Rerum Prussicarum... Knygoje 
aprašomas lietuvių — kryžiuočių 
konfliktas, plačiai pavaizduotas 
1336 m. Pilėnų gynimas.

Nemažas skaičius knygų retų 
knygų sekcijoje yra išleistas 
17-tame amžiuje. Nepaprastai 
didelę vertę turi, pvz., 1602 m. 
išleisti Žygimanto I — Lenkijos

vėtra Antanas Venclova atvirai 
rašė, kad per masinius 1941 metų 
birželio trėmimus buvo suimta 
daug visiškai nekaltų žmonių, 
kad areštai ir trėmimai Lietuvos 
visuomenėj sukėlė nepasitenki
nimą, o kartais paniką, kad net 
tuometinis CK sekretorius Kazys 
Preikšas žinojo nekaltai suimtų 
žmonių ir ketino saugumo 
klaidas atitaisyti. Šiomis vie
šumo dienomis nebepakanka kar
toti, kad būta klaidų, kad Stalino 
metais saugumas savavaliavo. 
Naujieji laikai reikalauja dau
giau — ir žinių, ir konkrečių 
veiksmų. Jau seniai laikas pra
nešti, kiek žmonių buvo išvežta 
1941 metais, kiek jų liko gyvi. Be 
to, reikėtų nubausti tuos, kurie 
atsakingi už jų kančias, bei išmo
kėti kompensaciją jiems ar jų 
įpėdiniams taip, kaip Amerika 
ketina atsiprašyti japonų kilmės 
piliečius, internuotus per Antrąjį 
pasaulinį karą, ir jiems mokėti
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Dvi knygos iš Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus retų knygų skyriaus — 
viršuje matoma Mykolo Lietuvio veikalo (1615 m.) {vadinio puslapio faksimilė, 
dešinėje: Casparo Schuetzo veikalo (1599 m.)

Karaliaus ir Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio laikų statutai.

Muziejaus retų knygų sekcijoje 
taip pat yra 1615 m. Bazelyje 
išleista knyga, kurioje yra 
išspausdinti dviejų autorių dar
bai. Vienas iš jų yra Mykolo 
Lietuvio veikalas Apie totorių, 
lietuvių ir maskvėnų papročius. 
Mykolo Lietuvio asmuo nėra 
pilnai išaiškintas literatūroje. 
Savo koncepcijose jis įrodinėjo, 
kad centrinės valdžios silpnumas, 
feodalinių valdovų savanaudiš- ’ tas vyskupų ceremonialas (var- 
kumas teismo ir kitose valsty
binės veiklos sferose sudaro 
pagrindinę Lietuvos susilpnėjimo 
priežastį. Mintis, išdėstytas savo 
veikale, jis įteikė dar 1550 m. 
memorandumo pavidalu Didžia
jam Lietuvos Kunigaikščiui Žygi
mantui Augustui. Tarp lietuvių 
istorikų Mykolo Lietuvio veikla 
labiausiai domėjosi Kauno, o vė
liau Vilniaus universiteto pro
fesorius Ignas Jonynas. 1926 m. 
birželio mėn. jis rašė į Maskvą 
garsiam rusų istorikui Liubav- 
skiui, kad rengiąs spaudai My
kolo Lietuvio darbo lietuvišką 
vertimą su komentarais. „Vienas 
iš pirmųjų klausimų, kuriuos no
rėčiau išaiškinti, tai dėl paties 
Mykolo Lietuvio asmens. Man 
rodos, sprendžiant iš teksto, tai 
buvo lietuvis, aristokratas, ne 
kartą lankęsis kaip diplomatas 
Maskvoje ir Kryme”. (Liubavskio 
'nuomone, „Mykolas Lietuvis” 
esąs Mykolo Tiškevičiaus sla
pyvardis).

Antrasis šio veikalo rašinys 
taip pat yra vertas didelio dėme
sio. Jo pavadinimas yra Apie 

1 žemaičių, kitų sarmatų bei 
netikrų krikščionių dievus. Jo 
autorius yra Jonas Lasickis. Jis 
buvo bajoras, kilęs iš Vilniaus 
krašto, pasižymėjęs kalvinistų 
rašytojas, veikęs daugelyje Eu
ropos šalių. Ženevoje yra net 

i matęs mirštantį Kalviną. Jo

veikalas yra skirtas žemaičių 
kultūriniams ir buitiniams san
tykiams. Jis duoda daug nauju, 
nors kartais nepatikimų žinių 
apie žemaičių gyvenimą ir 
„dievus”. Ilgą laiką Lasickio 
veikalas buvo dažnai nekritiškai 
naudojamas kaip šaltinis apie 
žemaičius.

Iš kitų 17-tame amžiuje išleistų 
tekstų, kurie laikomi muziejaus 
retų knygų sekcijoje, paminėtinas 
yra 1651 m. Romoje išspausdin-

totas popiežiaus Klemenso VIII), 
o taip pat J. Sulikoviaus 1647 m. 
komentaras apie įvykius valsty
bėje po Lenkijos Karaliaus ir 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Žygimanto Augusto mirties. To
je pačioje sekcijoje galima surasti 
ir tokių 17-to amžiaus žinomų 
autorių veikalus, kaip Johannes 
Gronovius, Thomas Sailly bei 
kitų. Šios knygos dabar yra di
džiausia retenybė.

Iš 18-to amžiaus autorių, kurių 
veikalus turi muziejaus biblio
teka, verti didelio dėmesio yra 
Konrado Hesso ir Laurentiaus 
Rudavskio darbai. Hesso veika
las, pasirodęs 1720 metais, yra 
skirtas Teutonų ordino ir jo 
vadovų istorijai. Rašinys yra 
iliustruotas didžiųjų magistrų 
atvaizdais.

Mokslininkai gali čia surasti 
1871 m. išleistą naują biblijos 
laidą lenkų kalba — Karalienės 
Sofijos, Jogailos žmonos Bibliją. 
Šis veikalas buvo išleistas gar
saus literatūros ir kalbotyros 
žinovo, Krokuvos ir Lvovo 
universitetų profesoriaus Antano 
Maleckio.

Be tiesiogiai Lietuvą liečiančių 
veikalų muziejaus retų knygų 
sekcijoje saugojami taip pat 
viduramžiais išleisti raštai, 
liečiantys įvairias Europos šalių 
problemas. Galima čia, pvz., 
pamatyti Povilo Krystiono iš
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Koldino 1579 m. Prahoje išleistą 
veikalą apie Čekuos miestų tei
ses.

Visi muziejuje saugojami vi
duramžiais pasirodę raštai turi 
ne tik didelę mokslinę bei anti
kvarinę reikšmę. Jie įdomūs 
ir meniniu požiūriu, nes yra iliu
struoti graviūromis, atvaizdais, 
herbais ir t.t. Daugelis jų buvo 
išleisti garsių, pasižymėjusių 
puikia tipografija spaustuvi
ninkų.

Muziejaus retų knygų sekcijoje 
randame taip pat daug knygų iš 
naujų ir naujausių laikų. Didelę 
retenybę čia sudaro atsiminimai. 
Jų autorių pateikti duomenys 
gali būti pirmuoju šaltiniu 
tyrinėtojui, analizuojančiam 
specifines Lietuvos problemas. 
Pavyzdžiui, 1807 m. Paryžiuje 
buvo išleisti M. Bruno at
siminimai. Jų autorius daug 
keliavo po Lietuvą ir Lenkįją. 
Žymią savo knygos dalį jis skiria 
Lietuvos kultūrai, religijai, 
buitiniam gyvenimui, kalbai 
aprašyti. Istoriką gali čia 
sudominti jo pastabos apie kont
roversinį literatūroje vadinamų 
laisvųjų žmonių klausimą Lie
tuvoje — tą valstiečių sluoksnį, 
kurio žymi dalis palaipsniui 
neteko laisvės po Lietuvos pri
jungimo prie Rusijos.

Retų knygų sekcijoje taip pat 
yra nemažas skaičius spausdinių, 
skirtų carizmo politikai Lietuvoje 
19-tame amžiuje, kultūros istori
jai (pvz., Leonardo Chodzkos ra
šiniai), atskirų Lietuvos vietovių 
aprašymui. Iš pastarųjų išsiskiria 
Adomo Honoriaus Kirkoro Vado
vas po Vilnių. Kirkoras buvo 
istorikas, archeologas, knygų ir 
laikraščių leidėjas. Jis buvo 
vienas žymiausių Lietuvos kultū
ros veikėjų 19 amžiaus pirmoje 
pusėje. Jo Vadovas po Vilnių yra 
nepaprastai turtingas žinių 
lobynas apie Vilniaus istoriją,

istorinius paminklus, miesto de
mografiją, administraciją. Knyga 
iki šiol dar neprarado savo reikš
mės mokslininkams. Šios knygos 
egzempliorių skaičius Lietuvoje 
ir už jos ribų yra labai mažas.

Lietuvos istorikes, užsiimantis 
19-to amžiaus išsivadavimo judė
jimais, suras retų knygų sekcijo
je veikalus apie 1831 ir 1863 
metų ginkluotus sukilimus — 
dalyvių atsiminimus, sukilimų 
eigą.

Retų knygų sekcijoje turima 
taip pat didelis skaičius knygų 
lietuvių tautinio judėjimo 
temomis. Mokslininkui gali čia 
būti naudingos knygos ir įvairios 
brošiūros, kuriose atsispindi 
Amerikoje vykusi kova tarp 
religinės tautinio judėjimo kryp
ties (Aleksandras Burba) ir 
pasaulietiškos šio judėjimo kryp
ties (Jonas Šliūpas). Abi šios 
ideologinės srovės plačiai for
mavo lietuvių emigrantų etninės 
identifikacijos charakterį. 
Pavyzdžiui, prie didelių rete
nybių priklauso 1892 m. išleista 
Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje. Jos autorius 
yra Aleksandras Burba, pasira
šęs ją K.B. Knygos tikslą Burba 
nubrėžė šiais žodžiais: „Girdė
damas, jog tarp lietuvių, abelnai 
sakant, nuo kelių metų pradeda 
jutėti dvasia tautiškame ir tė
vyniškame dalyke, pasiryžiau 
tūlas vietas, kur lietuviai gyvena, 
aplankyti ir šiokią bei tokią 
nuomonę paduoti Lietuvos tėvy
nainiams”.

Visi čia paminėti ir nepaminėti 
retų knygų sekcijos veikalai yra 
reikšmingi istoriniai, ekonomi
niai ir kultūriniai šaltiniai, ku
riuose atsispindi praeities amžių 
bei epochų dvasia. Jie gali būti 
ypačiai naudingi mokslo žmo
nėms, ieškantiems istorinio ko
lorito, pirmųjų šaltinių ar moks
linių tezių patvirtinimo.
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„Stengtis vienas kitą nuoširdžiai suprasti...”
VĖJAS LIULEVIČIUS

Antanas Rubšys, Islamas: religija, 
kultūra, valstybė. Putnam, Connectieut: 
„Krikščionis gyvenime”, 1987. Spausdino 
Pranciškonų spaustuvė, Brooklyn, New 
York. ĮrašuB piešė, žemėlapi paruošė ir 
meniškai apipavidalino Paulius Jurkus. 
110 psl. Kaina — 5 dol.

*

Šių metų vasarą „Krikščionis 
gyvenime” leidykla išleido Šv. 
Rašto profesoriaus kun. Antano 
Rubšio studiją Islamas: religija, 
kultūra, valstybė. Tai nedidelė, 
110 puslapių knygutė, prie kurios 
teksto pridėta 25 fotografijos su 
paaiškinimais ir Mažosios Azijos 
žemėlapis. Autorius naudojasi 
angliškais, itališkais, vokiškais ir 
lietuviškais šaltiniais — knygo
mis ir straipsniais periodikoje bei 
savo paties asmeniška patirtim 
sandūroje su islamo pasauliu — 
jis yra Islamic-Roman Catholic 
Dialogue grupės narys ir yra 
plačiai keliavęs po Artimųjų 
Rytų kraštus.

Knygos įvade, apibrėždamas 
savo temą, autorius pateikia 
svarbiausius faktus apie islamo 
tikinčiuosius ir jų apgyventą 
plotą. Nurodo sąsajas tarp 
musdlmonų ir mūsų — sutrauk
tai nupiešia vaizdą islamo 
įsiterpime į Lietuvos istoriją, o 
įvadą užbaigia ištrauka iš II 
Vatikano pareiškimo apie 
krikščionių santykius su 
musulmonais dabartiniais lai
kais, kuriame raginama „steng
tis vienas kitą nuoširdžiai 
suprasti” (p. 13).

Mahometas musulmonams yra 
pranašas (rasul), gavęs iš Dievo 
apreiškimą, „kuris ne tik pakeitė 
visą jo gyvenimo kryptį, bet ir 
įsakmiai palietė visą žmoniją” (p. 
9). Autorius pabrėžia Mahometo 
apaštalavimo politinę reikšmę. 
Suvienydamas Arabijos pusia
salio gentis, islamas pasidarė 
pagrindu politiniam susiorgani- 
zavimui. Ši „valstybė” savo 
ribose turėjo apimti visus ti
kinčiuosius. Tasai Dievui 
patenkinamas, tvarkingas plotas 
vadinamas Dar-al-Islam. Be
pasakodamas apie seriją istorinių 
įvykių Mahometo pranašystėje, 
autorius rūpestingai įpina 
įžvalgas į Mahometo—žmogaus 
charakterį, kiek jį galime pažinti. 
Įvykiai po Mahometo mirties 
nulėmė islamo vys'ymąsi, tad šie 
gan aiškiai ir nuosekliai apsvars- 
tomi.

Toliau tęsiamas žvilgsnis į 
islamo istoriją, atskleidžiant 
Korano reikšmę. Koranas 
islamui yra lemiamas savo įtaka 
dokumentas, ne vien dėl jo 
šventumo, bet taip pat dėl 
kultūrinės pasaulėžiūros, kuri 
aplink Koraną yra susipynusi. 
Semdamasi išmintį ir iš kitų, 
kiek mažiau autoritetingų 
šaltinių, musulmonui jo tradicija 
perteikia iman — „teisingą 
tikėjimą”. Jį sudaro kai kurie pa
grindiniai teigimai: Dievas yra 
vienas, Dievas yra Kūrėjas, 
Dievo vardai apreiškia jo šlovę ir 
vieninteliškumą, Dievas yra 
gailestingas, Dievas yra visa
galis, Dievas yra išmintingas ir 
visažinąs, Dievas yra amžinas, 
žmogaus santykis su Dievu yra 
kaip įgaliotinio žemėje. Nors 
kiekvieną iš jų galima išreikšti 
vienu sakiniu, šitos tiesos yra 
pagrindai visai islamo teologijai. 
Tai yra prasmės, pabrėžimo teo
logija. Aktyvus religinis ir visuo
meninis užsiangažavimas islamą 
išpažįstančiam pasireiškia vyk
dymu „penkių tarnavitno Die
vui poreikių”. Idealų žmonių 
tarpusavio santykį, virš visų 
asmeninių pareigų, nustato Sari- 
ja — sąvoka, kurią skirtingai 
interpretuoja kelios atskiros 
mokyklos arba sampratos (p. 78). 
Autorius Sariją pavadina „tikro
jo religijos tako — Dievo valios 
žmogaus gyvenimui” aptarimu 
(p. 77), tuo gabiai sudarydamas 
skaitytojui progą pagauti subtilų 
vaizdą: viso islamo, kaip 
„aptarimo”.

Kun. prof. Antanas Rubšys

Vienas autoriaus siekių, ap
tariant islamą kaip religiją, 
kultūrą ir valstybę, yra parodyti 
„bendrus islamo bruožus su 
judaizmu ir krikščionybe bei 
islamo savitumą” (p. 14). Islamo 
kaip mistinės srovės tema, ban
dant užgriebti tam tikrus islamo 
„dvasios” aspektus, yra nepap

Turkijos sultono Suleimano laikų paroda
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Šių metų vasarą Chicagos 
Meno institute vyko turtinga tur
kų meno darbų paroda, kurios 
eksponatai buvo padaryti sultono 
Suleimano Didžiojo valdymo 

Einant i musulmonų mečetę Jeruzalės senamiestyje, 1986. 
Nuotrauka Algimanto Kezio

rastai daug žadanti, kada norima 
ieškoti skirtingose kultūrose to, 
ką vokietis teoretikas-istorikas 
Oswald Spengler vadino „homo- 
logiškais atitikmenimis” (žr. 
Lietuvių enciklopedija, XXVIII, p. 
353). Tikrai aiškių atitikmenų 
šioje knygutėje randame tik 
kelis, pvz. Mahometo įpėdinio 

metais. (Prieš atvežant ją į 
Chicagą, paroda buvo išstatyta 
National Gallery of Art, 
Washingtone, o dabai* yra per
kelta į The Metropolitan Museum 
of Art, New Yorke, kur ji bus 
rodoma iki 1988 m. sausio 17 d.). 
Užtat ir visa paroda pavadinta 

paskyrimas prilygsta šv. Petrui 
duotam primatui, o viduramžių 
mokslininkas ai - Ashari savo 
reikšme ir atliktu darbu atitinka 
mūsų tradicijos šv. Tomą 
Akvinietį. Tolimesnis sąryšių 
išvedimas, kuris visada tėra, 
palyginus, subjektyvus ir in
tuityvus darbas, perleidžiamas 
skaitytojui.

Paskutiniame knygos skyriuje 
„Baigminės pastabos: islamas 
laiko slinktyje” nušviečiamas 
islamo, kaip politinės galios, 
nusmukimas. Šitokį islamo, kaip 
tam tikro Dievui atsidavimo, li
kimą turėtų būti galima interpre
tuoti ir kitaip, negu tik gryną 
nuostolį. Išvadą apie islamo raidą 
galėtų nušviesti Marsilijaus 
Paduviečio (1290-1342), dvasinio 
pranciškono, parašiusio Defensor 
Paeis, reikalavimai Bažnyčiai. 
Šitoks palyginimas duotų per
spektyvą: islamas, kaip politinė 
sąranga, atitiktų vakarietišką 
Respublica Christianum, kurios 
net nėra ilgiau buvę (nors mažai 
kas sakytų, jog krikščionims tai 
sudaro „šiuolaikinį tragizmą”). 
Priežastis šitam keliamų reika
lavimų islamui ir krikščionybei 
nesimetriškumui galbūt glūdi 
tame, kad autorius gal per daug 
sutapatina arabišką kultūrą su 
islamo turiniu. Iš tikrųjų gal 
labiau tiktų suprasti islamą — 
„pasidavimą Dievui” ne kaip 
medžiagą (turinį), bet kaip rėmus, 
taisykles, kurios nustato ir 
nukreipia elgesį tam tikra 
linkme. Indų kilmės anglas ra
šytojas V. S. Naipaul savo kny
goj Among the Believers: an Is- 
lamic Journey (New York: Ran- 
dom House, 1981) aprašo savo 
keliones islamojkraštuose, kurie

—C—- 

„The Age of Sultan Sūleyman 
the Magnificent”. Šis dešimtasis 
Otomanų imperijos monarchas, 
išvaldęs 46 metus (nuo 1520 iki 
1566), pasižymėjo ne tiktai kaip 
gabus ir sumanus karvedys ir 
valdytojas, bet ir kaip didelis 
literatūros ir meno patronas, glo
bėjas ir puoselėtojas. Jo plačioji 
imperija, siekusi nuo Indijos iki 
Ispanijos, buvo valdoma iš Top- 
kapi rūmų, kurie sudarė didžiulį 
kompleksą Turkijos sostinėje 
Istanbule. Šiuose rūmuose šalia 
sultono ir jo valdžios štabo taip 
pat gyveno ir dirbo menininkai, 
audėjai, amatininkai, auksaka
liai, puodžiai. Pats sultonas pri
žiūrėdavo ir rūpinosi rūmų meni
ninkais ir juos apdovanodavo už 
išskirtinius darbus ir pasiekimus. 
Sultonas Suleimanas, pats 
būdamas poetu, parodė daug 
entuziazmo, rūpesčio ir dėmesio 
kitų menų šakoms. Tai puikiai iš
kelia šios parodos eksponatai, 
suvežti iš tų pačių Topkapi rūmų 
muziejaus, Vienos muziejaus, ir 
paskolinti iš privačių kolekcio
nierių.

Kadangi islamo religija drau
džia jų maldos namus — mečetes 
išpuošti paveikslais ir statulomis, 
neleidžiama Dievą — Allą bei jo 
pranašą ir apaštalą Mahometą 
vaizduoti gyvų būtybių atvaizdu, 
todėl jų religinis menas labiau
siai pasireiškia architektūra, ka
ligrafija ir kilimais. Mečetėse 
nėra altoriaus, kėdžių bei suolų, 
yra tiktai grindys, išklotos kili
mais. Parodoje matome iškabin
tus kilimėlius, kuriuos musulmo
nai didikai naudojo savo privačiai 
maldai. Ant šių privačių 
kilimėlių yra atvaizduotas 
mečetės bokštas, kuris maldi
ninkui primena Meką, kurios 
kryptimi gręžiamasi meldžiantis. 
Kituose kilimėliuose yra išaustos 
gėlės ir medžiai, maldininkui pri
menantys dangiškąjį rojų.

Mečetėse dar yra lentynos, ant 
kurių yra laikoma islamo šven
toji knyga Koranas, ir sakykla jų 
maldos vedėjui. Kaip tik šioje

„Vardan gailestingojo ir maloningojo Dievo — Jam aš atsiduodu” — persų 
kaligrafija iš 17-to šimtmečio.

toli nuo Arabijos geografiškai ir 
kultūriškai: po Iraną, Pakistaną, 
Indoneziją ir Malaziją. Šios tautos 
yra perėmusios islamą, kaip 
„atsidavimą”, bet nebūtinai kaip 
kultūrą. Naipaul įspėja, kad visa 
tolimesnė islamo galia kaip tik 
ir glūdi tame, jog ji organizuoja 
žmonių nusivylimus ir pasiprieši
nimą. Islamo istorijoje „skir
tingas valstybiškumas”, jo „tra
gizmas” (pagal autorių), yra 
jau daugel kartų nugalėta prob
lema. Diskusijose dėl to būtų pro
ga palyginimui. Taip kaip II Vati
kano pakeitimai ir dvasia įrodo, 
kad krikščionybė „egzistuoja 
istorijoje”, taip gal nereikėtų 
stebėtojui atsisakyti šią galimybę 
— kaitos ir persiorganizavimo 
ištiesti ir islamui. Dabartis, kaip 
bet kokia padėtis pasaulio isto
rijoje, turi savitas galimybes. Iš 
to, kaip su jomis bus dorojamas!, 

Susitinka sultonas Suleimanas ir Barbaros Hayreddin, otomanų laivyno ad
mirolas (detalė). Iliustracija veikalui „Sūleymanname” (1558 m.). Istanbulas, 
Topkapi rūmų muziejus.

parodoje yra gausus skaičius 
viršelių šventajai knygai Kora- 
nui įdėti. Tai nėra paprasti 
viršeliai. Gabus kaligrafijos, dai
lyraščio specialistai arabišku rai
dynu, mikrios rankos braižu, 
išrašė laisvai plaukiančiomis, 
grakščiomis raidėmis žodžius. O 
menininkai tuščias vietas tarp 
raidžių ir žodžių išpuošė spalvo
tais raštais. Ryškiomis mėlyna, 
raudona, auksine spalvomis, 
gėlių motyvais jie iliuminuoja 
Korano puslapius. Nesvarbu, ar 
maža, ar didelė, šios išpuoštos 
Korano knygos yra laikomos 
miniatiūrinėse mečetėse, padary
tose tikros mečetės pavyzdžiu. Iš 
viršaus šios mažutės mečetės yra 
nusagstytos spalvotais brangak
meniais.

Turkijos Suleimano imperijos 
laikotarpiu labai aukštai buvo 
išvystytas metalo apdirbimas. Ši 
technika buvo naudojama ginklų, 
šarvų, skydų, durklų, kardų pa- 
pudšimams. Ne be reikalo tuo 
laiku europiečiai Suleimaną 
vadino didžiuoju, nuostabiuoju, 
puošniuoju sultonu. Pasižiūrėjus 
į jo kariuomenės šaunius ginklus, 
pamatome jo valstybės turtin
gumą. Kariuomenė buvo padaly
ta į skirtingus dalinius, kiek
vienas jų turėjo specifinius 
ginklus, uniformas ir šalmus. 
Paties Suleimano kardas ir ąsotis 

kils veikėjų tragizmas ar perga- 
lingumas.

Labai sudėtingos pasirinktos 
temos sklaida šioje knygoje yra 
pasigėrėtina. Rašantys įvadinius 
tekstus bet kokiais kultūros isto
rijos klausimais turėtų pasekti 
šios knygutės pavyzdžiu. Jos 
pristatymo būdas labai sklandus 
ir racionalus. Viena iš jos 
stiprybių yra, kad po sulietuvin
to vardo žmogui, vietai ar sąvokai 
duodamas ir priimtas angliškas, 
mokslinėje literatūroje įsigalėjęs 
žodis, pagal vėliausią transli
teraciją. Knygutės gale patei
kiama gera bendra bibliografija 
angliškų šaltinių, apimanti svar
biausius šios srities veikalus. 
Norintys įsigilinti į kokį nors 
islamo istorijos ir jo dabartinės 
padėties aspektą ras patikimų 
nurodymų tolimesniam skaity
mui.

buvo menininkų turtingai išpuoš
ti auksu ir brangakmeniais. 
Kardas reiškė sultono, kaip impe
rijos valdovo aukščiausią galią — 
jis buvo vyriausias kariuomenės 
vadas ir islamo apgynėjas. Ąsotis, 
pagal seną turkų paprotį, buvo 
pripiltas skaistaus geriamo van
dens. Šie du objektai — kardas ir 
ąsotis simbolizavo sultono galią, 
panašiai kaip Europos karaliaus 
karūna ir rankoje laikomas ru
tulys.

Sultono Suleimano laikais 
dvaro istorikai ne tiktai už
rašydavo ir iliustruodavo is
torinius įvykius, bet taip pat 
pagamino religinius ir litera
tūrinius rankraščius. Prie šių 
estetiškų ir techniškai puikiai 
apipavidalintų rankraščių dirbo 
kaligrafijos specialistai, auksa
kaliai, amatininkai — visi kas tik 
galėjo kuo nors prisidėti prie jų 
išpuošimo. Parodoje yra ekspo
nuotas paties Suleimano poezijos 
knygos puslapis, kur mėlynos, 
raudonos ir auksinės spalvos 
gėlės ir lapai nustelbia pačius 
poezijos posmus.

Sultonas neatsiliko nė savo 
puošniu rūbu. Pagal seną turkų 
tradiciją, per religines šventes ir 
ambasadorių priėmimą jis turėjo 
pasipuošti gražiausiais ir 
brangiausiais rūbais. Dvaro 
audėjai išaudė prabangius bro-

Kertinė paraštė

(Atkelta iš 1 psl.) 
tūkstančių dolerių kompensaciją.

Pasak Čekuolio, lietuvių 
vėsumas hitlerininkams esą rodo 
mūsų tautai būdingą valstybinį, 
istorinį mąstymą, sugebėjimą 
numatyti ateitį. Nereikia ape
liuoti į toliaregiškumą lietuvių 
laikysenai 1941 metais išaiškinti. 
Lietuviai tikėjosi atgauti savo 
suverenumą ir ryžosi padėti tik 
tiems, kurie gerbė jų laisvės 
troškimą. Nacių kėslai buvo 
pernelyg aiškūs, vokiečiai net 
nemėgino nuslėpti to trečiaeilio 
vaidmens, kuris būtų atitekęs 
lietuviams Trečiajame Reiche. 
Todėl lietuviai boikotavo SS 
legioną, savanoriškai nevažiavo 
dirbti Vokietijon, steigė re
zistencijos organizacijas, leido 
pogrindžio laikraščius. Dėl to 
paties įsipareigojimo tautos 
laisvei lietuviai nerėmė 
tarybinių partizanų, ir gavę 
progą organizuoti Vietinę 
rinktinę, kuri turėjo būti 
Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės užuomazga, masiš
kai į ją įsiliejo, nes 1944 metais 
ne be pagrindo laikė Sovietų 
Sąjungą didžiausiu Lietuvos 
laisvės priešu. Jei lietuvių 
valstybinis mąstymas ir instink
tas skatino lietuvius santūriai 
laikytis vokiečių atžvilgiu, tai tas 
pats mąstymas atgrasino juos 
nuo prisišliejimo prie tarybinių 
partizanų ir Maskvos. Valstybi
nės nepriklausomybės viltis buvo 
giliai įsišaknijusi tautos sąmo
nėje, tad pokario metais partija il
gai mėgino įtikinėti, kad nėra 
trečio kelio tarp sovietinės sant
varkos ir nelaisvės. Antai 1958 
metais LKP suvažiavime Snieč
kus aiškino, kad kiekvienas turi 
žinoti , jog tas, kas kursto prieš 
rusų tautą, kas norėtų atplėšti 
lietuvių tautą nuo rusų tautos, 
tas kasa duobę lietuvių tautai”. 
Potekstėj jaučiamas Čekuolio pri
tarimas Sniečkaus nuomonei, 
nors istorija rodo kitaip. Nepri
klausoma Lietuva žuvo ne dėl 
vidaus priežasčių, bet dėl Hitlerio 
Vokietijos ir Stalino Sovietų 
Sąjungos sąmokslo. Bet šiandien 
padėtis kita: Lietuvos kaimynai 
— Gorbačiovo Sovietų Sąjunga ir 
broliška socialistinė Lenkija, 
taigi socialistinės šalys, kurios, 
pasak komunistų dogmų, 
nesikėsina į kaimynų žemes. 
Todėl Čekuolis neturėtų jaudin
tis, jei ir atsirastų trečiojo kelio, 
tai yra Nepriklausomybės, 
šalininkų, nes Lietuvą supa ne 
priešai, o tik draugai, įsipareigoję 
tautų apsisprendimo principui.

K.G.

katinius, aksomin us, šilkinius 
audinius, papuošė .uos aukso ir 
sidabro siūlais. Iš šių brangių 
medžiagų pasiūtus rūbus, tuni
kas sultonas dėvėjo ne tik per 
įvairias ceremonijas, bet taip pat 
padovanodavo ir garbingam 
svečiui. Tas pačias medžiagas 
amatininkai panaudojo kėdžių 
aptraukimui, priegalviams, pa
dėklams, palapinėms, baldaki
mams, turbanams, nosinaitėms.

Šie įvairūs turkų meno darbai, 
kurie anų laikų žmonėms buvo 
kartu ir kasdieniniai įrankiai, 
šiandien mums parodo, kad visų 
laikų ir kultūrų bei religijų 
žmonija pajėgė ir sugebėjo, 
panaudojant tas pačias prie
mones — auksą, sidabrą, me
džiagą, brangakmenius, sukurti 
puošnius, meniškus objektus, 
kuriais mes ir dabar grožimės. 
Šie objektai yra sukurti skirtinga 
meniška išraiška, tipinga turkų 
galvojimui ir raštui. Šis raštas 
yra ryškiai spalvingas, labai 
raitytas, kiekviena linija grakš
čiai susiraizgo, susineria. Ši paro
da yra geras pavyzdys, kaip 
turkų sultono Suleimano meni
ninkai ir amatininkai savo dar
buose išreiškė ornamentuotą 
vaizduotę. Čia nieko nėra 
paprasto, viskas yra spalvinga, 
meniška, prabangu. Kiekvienas 
šios parodos daiktas stebina 
žiūrovą savo puošnumu.



Šeštadienis, 1987 m. spalio mėn. 10 d. DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 198(36) - psl. 3

Lietuvių teatrai Australijoje
A. BINKEVIČIŪTĖ 

-GUČIUVIENĖ

Šio straipsnio informacinė 
Įžanga, kurioje bus paminėti 
Australijos lietuvių teatrų pa
statyti vien lietuvių autorių 
veikalai, yra parašyta Anatoli
jaus Kairio komedijos „Paskutinė 
valia” premjeros Adelaidės sceno
je proga.

Teatrai trijose kolonijose
Australijoje iki šių dienų yra 

aktyvūs trijose kolonijose — 
Sydnėjuje, Melbourne ir Ade
laidėje vaidintojų kolektyvai, 
veikių, savaime suprantama, 
išeivijoje galimomis sąlygomis. 
Spektakliai nėra dažni, tačiau 
scenos entuziastai, kad ir sunkio
mis sąlygomis, vis dar duoklę dei
vei Melpomenei atiduoda.

Sydnėjuje scenos veikla prasi
dėjo, kai mėgėjų būrelis 1950 m. 
pastatė Antano Rūko „Slidus 
pusmilijonis". Vėliau, kolektyvui 
padidėjus, 1955 m. buvo suvai
dintas Kazio Binkio „Atžalynas” 
ir kolektyvas pasivadino „Atža
la”. Jo „spiritus movens” nuo 
1974 m. iki mirties 1983 m„ buvo 
solistas-aktorius-režisierius 
Paulius Rūtenis. Buvo parašęs ir 
įdomų veikalų „Monika”, suvai
dintą Sydnėjuje 1976 m. Iki šiol 
Atžalos stiprūs scenos šulai yra: 
aktorė-veteranė Ksana Daugu- 
vįetytė-Šniukštienė, debiutavusi 
1932 m. Valstybės dramos teatro 
scenoje Kaune, Stasys Skorulis ir, 
dar Lietuvoje scenos menui pasi
ruošęs, Julius Dambrauskas. Jie 
visi ir vaidina, ir pakaitomis 
spektaklius režisuoja.

Praėjusių metų pabaigoje, vyks
tant Šydnėjuję Lietuvių dienomš, 
matėme Juliaus Dambrausko 
puikiai surežisuotą Sofijos Čiur
lionienės komediją „Pinigėliai”.

Atžalos teatre buvo suvaidinti 
šie veikalai: Vytauto Alanto 
„Visuomenės veikėjai" ir „Šiapus 
uždangos”, Kosto Ostrausko „Či
činskas”, „Šaltkalvis” ir „Pyp
kė”, Sofijos Čiurlionienės „Auš
ros sūnūs”, Anatolijaus Kairio” 
„Diagnozė ir „Sidabrinė diena”.

Trumpą laiką reiškėsi Syd
nėjuje ir Jaunių teatras, suor
ganizuotas Avos Saudargienės, 
pastatęs pasakas: „Sigutė”, 
„Pagrobtas karalaitis”, „Buvo 
broliai devyni”, „Eglė, žalčių 
karalienė” ir kt„ o taip pat Balio 
Sruogos „Gedimino sapnas”.

Melbourno mėgėjų teatras Auš
ra išėjo į viešumą 1966 m. su V. 
Adomėno komedija „Svetimos 
plunksnos”, vėliau praplėtė savo 
repertuarą veikalais: Prano Pus- 
dešrio „Trys broliai”, Anatolijaus 
Kairio „Viščiukų ūkis”, Algirdo 
Landsbergio „Vėjas gluos
niuose”, Antano Gustaičio 
„Sekminių vainikas”, Sofijos 
Čiurlionienės „Aušros sūnūs”,

Vinco Kudirkos „Viršininkai” Adelaidės scenoje: (iš 
kairės) A. Trinka — mokyklų inspektorius, V. Ratkevi- 
čius-Pstrumskis — valsčiaus viršaitis, Br. Rainys — virši

ninkas, A. Petrikas — policmeisteris, A. Bakšinskas — 
valsčiaus turtų saugotojas ir L. Karmazinas — 
počtmeisteris.

„Vaidilos” teatro režisierius Vytautas Opulskis

Rūkštelė.
Per ilgus metus Juozas Gučius 

išauklėjo gražų būrį sava
rankiškų scenos aktorių. Vienas 
spektaklis buvo 'suruoštas ir 
anglų kalba kitataučių publikai, 
į kuri atsilankė rinktinė australų 
publika. Tas faktas buvo plačiai 

Balio Sruogos „Uošvė”, A. Ke
turakio „Amerika pirtyje”, Vy
tauto Alanto „Buhalterijos klai
da”, Petro Vaičiūno „Tuščios pa
stangos” ir kt.

Adelaidėje scenos menas ypač 
klestėjo 1951-1961 m., kai čia 
J.949 m. susiorganizavusios
Scenoš ■"ibytėiajų”' klūpės’ aSmr" pažymėtas spaudoje. Ypač rimtų 
nistratorius Povilas Kanas 
pakvietė tik ką atvykusį iš 
Vokietijos dramaturgą-akto- 
rių-režisierių Juozą Gučių tai 
grupei vadovauti. Jis davė tai 
grupei vardą „Teatras-Studija” ir 
visų pirma pradėjo jaunimui dės
tyti vaidybos pagrindus ir prin
cipus, grimą... ruošdamas 
kolektyvo narius kūrybingam ir 
sąmoningam darbui. Stengėsi ne 
tik subrandinti paskirą vaidilą, 
bet įkvėpti jiems scenoje rei
kalingą kūrybiškai-psichologinį 
tarpusavio kontaktą. Kadangi jo 
auklėtiniams scenos darbas nebu
vo svetimas, nors ir mėgėjiš
koje plotmėje, jaunuoliams da
rant sparčią pažangą, metams 
praėjus, teatras suruošė Vinco 
Kudirkos satyros „Viršininkai” 
spektaklį. Ją inscenizavo Juozas 
Gučius, papildęs efektingu 
epilogu. Vaidinimas, susilaukęs 
didelio įvertinimo iš žiūrovų ir 
spaudos, buvo pakartotas keturis 
kartus. Dekoracijas buvo 
sukūręs, tada Adelaidėje 
gyvenęs, dailininkas Antanas

atsiliepimą parašė Adelaidės uni
versiteto profesorius Derek van 
Abbe. Buvo išgirtos ir dail. A. 
Marčiulionio tam vakarui sukur
tos dekoracijos.

„Teatro-Studijos” lietuviškas 
repertuaras buvo šis: Vytauto 
Alanto „Aukštadvaris”, Antano 
Gustaičio „Slogučiai”. Antano 
Škėmos „Vieną vakarą” ir 
„Žvakidė”, kurios vaidinimas 
vyko liūdnu sutapimu autoriaus 
mirties dieną. Inscenizavimai: 
„Susitikimai” (pagal Jurgio Jan
kaus novelę), Balio Sruogos 
istorinės kronikos „Kazimieras 
Sapiega” finalinė scena, Vinco 
Krėvės poema „Šarūnas”, Z. 
Kučinsko „Klystkeliai” ir kt. 
Teatras-Studija turėjo išvykų ir į 
kitas kolonijas.

Paskutinis Juozo Gučiaus teat
rinis darbas — ištrauka iš Jono 
Griniaus „Gulbės giesmė” įvyko 
1962 m. Šalia teatrinio darbo 
Juozas Gučius dažnai dalyvavo 
literatūros vakaruose, skai
tydamas savo kūrinius, talkino 
tautinių minėjimų ruošoj. Mirė 

1978 m. Adelaidėje.
Juozui Gučiui iš vadovo parei

gų pasitraukus sceną paliko akto
rės S. Kanienė ir rečiau daly
vaujanti G. Matulevičienė. 
Leonas Karmazinas išvyko į New 
Yorką ir Vladas Užubalis į 
Chicagą. Iki šių dienų kvalifikuo
tų profesionalų pajėgumu scenos 
darbą tęsia: A. Petrikas, A. Gutis, 
Br. Rainys, V. Ratkevičius ir N. 
Skidzevičius.

Po Juozo Gučiaus pasitrauki
mo ir jo gabaus auklėtinio akto- 
riaus-režisieriaus mirties Adelai
dės teatras ilgesnį laiką nerodė 
jokios veiklos. Ir tik 1967 m. 
kolektyvas, pasivadinęs „Vai
dila”, režisierių Jono Venslova- 
vičiaus ir Jono Neverausko (abu
du mirę) pastangomis, atgijo su 
Antano Rūko komedija „Bubulis 
ir Dundulis”.

Jono Venslovavičiaus režisūrai 
priklauso: Vinco Mykolaičio-Pu
tino „Valdovas”, Antano Rūko 
„Vieno kiemo gyventojai”, Jono 
Griniaus „Stella Maris” ir Vy
tauto Alanto „Šiapus uždangos”. 
Jono Neverausko buvo režisuoti: 
Sofijos Čiurlionienės „Paparčio 
žiedas” ir „Vaiva”, vienas veiks
mas iš Balio Sruogos „Milžino pa- 
unksmė” ir vienas veiksmas iš jo 
„Kazimieras Sapiega”, Anatoli
jaus Kairio „Šviesa, kuri užsi
degė”, Prano Pusdešrio „Šviesa 
nuo kalno”, „Gaisras” ir „Ne 
žemės horizontai”, vienas 
veiksmas iš Antano Škėmos 
„Živilė”, Veličkos „Nemunas 
žydi!’ ir vienas iš sėkmingiausių 
teatro pastatymų — Stasio Sant- 
varo drama „Žvejai”. Mūsų 
visuomenininkas-žurnalistas ir 
feljetonų kūrėjas Viktoras Baltu
tis parašė Simo Kudirkos isto
rinio įvykio tema dramą „Šuolis 
į laisvę” ir pats veikalą režisavo.

Anatolijaus iKairio 
„Paskutinė jialiav

Šių metų rugpjūčio 8 d. Adelai
dės Lietuvių namų scenoje įvyko 
Anatolijaus Kairio trijų veiksmų 
komedijos „Paskutinė valia” pa
statymas. Nors, kaip matome iš 
įžanginės apžvalgos, tai nebuvo jo 
kūrybos pirmoji kregždė Aust
ralijos teatruose, bet laikytina 
išeivijoje „pasauline premjera”!

Jos kelias į sceną toks: Karių 
veteranų organizacijos „Ramovė” 
Adelaidės skyriui paskelbus kon
kursą scenos veikalui, buvo gau
ta dešimt vaidinimų — šeši iš 
užjūrio ir keturi iš Australijos. 
1986 m. gruodžio 9 d. jury komi
sija iš: V. Vosyliaus — Ramovės 
skyriaus pirmininko, J. Vabolie- 
nės — ALB Krašto valdybos 
narės kultūros reikalams, V. 
Vitkūnienės — Adelaidės uni
versiteto bibliotekininkės, V. 
Opulskio — Adelaidės teatro 
„Vaidila” režisieriaus ir L. 
Gerulaičio — Adelaidės lietuviš
kos radijo valandėlės komiteto 
pirmininko, vienbalsiai paskyrė 
500 dol. premiją „Adomui” už 
atsiųstą veikalą. Paslaptingą 
voką atplėšus, paaiškėjo, kad 
komedijos autorius yra... žinomas 
poetas, rašytojas, dramaturgas, 
visapusiškai „teatro” žmogus — 
Anatolijus Kairys, kuriam 
konkurso laimėjimai... beveik 
kasdieniai reiškiniai!

Skelbime buvo pageidaujama, 
kad veikalas būtų priimtinas išei
vijos aktoriams (kurių dauguma 
mėgėjai) ir publikai — kad būtų 
nedidelis veikėjų skaičius, nesun- 
kiai atliekamas ir lengvai 
suprantamas auditorijoms. Todėl 
neieškokime šioje komedijoje 
jokios didaktikos ar filosofinių 
problemų, mįslingų, supainiotų 
situacijų, fikcijų... Komedijos 
reali tema — pasaulyje nemirš
tantieji reiškiniai: testamentai, 
žmonių gobšumas, palikimai, tei
sėti ir neteisėti įpėdiniai, trokš
tą pralobti mirštančiųjų žmonių 
turtu, fiktyvūs giminės ir... 
sukčiavimai!..

Uždangai pakilus, išvydome 
scenoje ligonį senį, šykštuolį 
Adomą Guziką. Mirčiai artė
jant, dėl savo liguisto pinigo 
pamėgimo, jis nerodo mažiausio 
noro bent kam palikti savo

Pranas Visvydas
PĖDA

Kriauklių ieškodamas radau 
atoslūgio smėly įmintą pėdą. 
Ji buvo panaši i smuiko raktą 
melodijos, kurią mums gieda 
pietų krašte pajūrio Ledos.

Kai protarpiais bandžiau vėliau 
tuo įvaizdžiu save gaivinti, 
iš kriauklių nuolaužų eiles 
dėliojau apie širdyje įmintą 
meile mergaitės, nepažintos.

ŽVARBI DIENA

Kodėl Santa Monikos įlanka 
šiandien žvarbi ir vėjuota?
Juk dar tik ankstyvas ruduo 
ir saulė virš Malibu šviečia — 
dosnioji popiečio saulė!
Man gaila žuvėdrų: ant smėlio 
sustirusios kiūkso būreliais 
ir žiūri į vėjo karpomą erdvą, 
ir klausia be žodžių tą patį: 
Kodėl vandenyno platybė 
šiandieną žvarbi ir vėjuota?

Apmetąs žvilgsniu smėlynės juostą, 
sušunku nustebąs: Tik pamanykit! 
Prie molo grėsmingoje vietoj 
su mūša tąsos keli pramuštgalviai 
vaikai, aįėją iš didmiesčio gatvių, 
be priežiūros — narsūs, patvarūs; 
jie neria su plauktėm į keterų nasrus 
ir vėl su banga sugrįžta i krantą.

DEJEUNER SU R L'HERBE

Prierašas

Šalini moteris Eduaro Manėt 
pozuotojos kūnu talkina pievoj 
poilsiaujančiam vyrų duetui.
Nežemiškai šviečia jos oda, 
lyg apdainuotos Maironio Jūratės. 
Koks virpulio vertas paveikslas!

didelių sutaupų, slėpdamas nuo 
žmonių akių savo švarke „prie 
širdies” dvi banko knygutes. Jis 
dedasi beturčiu. Adomą Guziką 
„šimtaprocentiniai” įkūnijo savy
je aktorius V. Vosylius.

Jį slaugo moterų labdaros drau
gijos narė Monika (A. Lendraitie- 
nė). Samarietės pasiaukojimu 
jinai jį prižiūri, globoja, at
likdama savo rolę labai natū
raliai, gyvenimišku paprastumu.

Ligonį aplanko daktarė. Sį 
vaidmenį režisierius paskyrė 
jaunutei Anitai Baltutytei, pui
kiai mokančiai lietuvių kalbą 
(tobulinosi Vasario 16 gimna
zijoje Vokietijoje). Nesudėtingoje 
rolėje, nors dar ir nelabai drąsiais 
žingsniais scenoje judėdama, jinai 
buvo daugiau negu „priimtina”.

Atsilanko ir advokatas 
Algimantas Vasaris (R. Sabec- 
kis), kurio rami, santūri laiky
sena ir gerai perteikiamas žodis 
pilnai atitiko rimto, sąžiningo 
advokato vaidmenį.

Visi trys kalbina mirštantį senį 

Scena U Anatolijaus Kairio „Paskutinė valia" 1987 m. vokatas A. Vasaris), A. Lendraitienė (Monika), N. 
rugpjūčio mėn. 8 d. Adelaidės Lietuvių namuose: N. Vitkūnienė (duktė Zuzanai ir V. Marcinkonytė (P. Ylienė 
Skidzevičius (adv knt o • • ■—" •

surašyti testamentą, kuris, tam 
besipriešindamas, iš didelio susi
jaudinimo... miršta! Monika 
suranda jo švarke sutaupų 
knygutes; jas pravėrus, visi nu
stemba, pamatę ketvirčio mili
jono sumas!

Tolimesnis scenovaizdis — 
advokato Vasario kabinetas. Čia 
paeiliui ateina pretendentai į 
mirusio Adomo Guziko turtą: 
nelegali duktė Zuzana Ruzgienė 
(N. Vitkūnienė), Brigita Bar- 
dauskienė — antroji mirusio 
žmona (B. Jonavičienė) ir Paulina 
Ylienė — neva trečioji žmona (V. 
Marcinkonytė). Joms visoms bū
dingas bendras bruožas: miesčio
niškas, primityvus mentalitetas, 
absoliutus nesiorientavimas įsta
tymų reikaluose ir... lipšnumas 
vyrams! Visos sukūrė labai 
charakteringus tipus, daugel 
kartų iššaukusios salėje garsų 
kvatojimąsi.

Vėliau, advokato patarimų 
ieškąs, ateina ir mirusio Adomo 
Guziko suamerikonėjęs brolis Ig

Kokia ypatinga tapytojo rolė, 
kai reikia priešpiečių džiaugsmui 
gamtos ir drabužių kontrasto 
ir tuo pačiu akimirksnio aistrą 
paslėpti: tegul ji gyslose rėkia 
ir menui savo liepsnos neparodo. 
Tik susitvardąs meistras gali 
tapyti buities pagimdytą groži.

VIOLETAS

Kai ji nusišypso, ižas tirpsta, 
ir blakstienų violetas virpa.
Su džiaugsmu pavadinu pakrantėn 
mūšos paklausyti, nusilenkti

ryto saulei. . .Mato patvarieji 
kirai, kaip ji vangiai priartėja, 
pakelia vijoklio drėgną pievą, 
atsidūsta: Ko aš čia, o Dieve?

Taip ir bus... Blakstienų violetas 
vėl pranyksta spindulių užlietas. 
Slankioju su kauke linksmo būdo, 
kad nebūčiau šalia jos nuliūdęs.

KELIAUK VISATON

Sustok! — meldžiau —
Akimirka, sustok!
O šiandien atvirkščias 
maldas imu kartot:

Keliauk visaton, būki 
meridianuose šventa.
Yra pasaulio ūkuos 
kitoniška taikos vieta.
Ne prieplauka ten laukia, 
ne delno - glėbio šiluma, 
vien Euridikės sapnas, 
kuriuo kadaise gyvenai.

Jei būčiau kaip Orfėjas, 
paguosčiau bent dainą 
į nežinią išėjusią 
negrįžtamai.

nas Guzikas, kurį vaidino (šabk 
niškai tariant) senas „scenos 
vilkas” — veteranas V. Ratke
vičius. Savo gyva, ekspresyvia, 
plataus diapazono vaidyba, gerai 
rezonuojančiu balsu iš karto 
sudarė visam spektakliui 
„stiprius pamatus!”

Palikimo pretendentams 
kabinetą apleidus, pasirodo kitas 
advokatas Jonas Labutis — N. 
Skidzevičius (o, tai gera vaidy
binė „firma”!). Jis tikra priešybė 
savo kolegai Vasariui. Atstovauja 
Lietuvoje esamų ir nesamų gimi
nių interesams, kitaip sakant — 
yra sovietų agentas. Praneš
damas kolegai, kad jis jau surado 
Lietuvoje mirusio tikrą įpė- 
dinį-sūnų, siūlo kolegai Vasariui 
eiti su juo „į talką”. Tada 
trečdalis palikimo atitektų sūnui, 
kitas — sovietų valdžiai, o „liku
tis” būtų pasidalytas tarp jų
dviejų. Vasaris tokiu planu iš 
pradžių pasipiktinęs, neno
romis.. lyg su tuo sutikdamas, 

(Nukelta į 4 psl.)
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Dvasios giedra drobėse
ALGIMANTAS KEZYS

Žodis, tartas atidarant Bro
niaus Murino darbų pomirtinę 
parodą Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje, šių 
metų rugsėjo 18 dieną.

*
Siekiant nuovokos apie pasku

tinįjį dailininko Broniaus Mu
rino kūrybos etapą, neseniai man 
teko kalbėtis su Praurimė Mu- 
riniene apie jos mirusį vyrą a.a. 
dailininką Bronių Muriną. Ji at
siminė vieną ano meto Kauno 
dailės mokyklos mokytojo Adomo 
Galdiko posakį apie savo 
studentą Muriną, kuris, mano 
nuomone, liko charakteringas 
Murino darbams per visą jo 
kūrybos eigą, net iki šios vė
liausios jo parodos. Galdikas dar 
studentą Bronių Muriną pavadi
no „spalvinistu”. Lyg laiky
damasis savo mokytojo nuro
dymų, Murinas spalvos meistru 
ir siekė būti. Ir toks buvo.

Tik įsižiūrėkime į šiuos pa
veikslus, tapytus paskutiniaisiais 
jo gyvenimo metais — 1983-1985. 
Nesvarbu, koks paveikslo 
siužetas — gamtos detalė, por
tretas, miestovaizdis — kiek
vienas iš jų sukurtas giliu 
spalvinėb kalbos pajautimu. Net 
ir neišprususiam technikiniame 
dailės žargone jis yra aiškiai 
pastebimas ir su džiaugsmu pri
imamas. Jei žiūrėdami ban
dysime neskubėti, pastebėsime, 
kad kiekviename, net ir smul- 
klausiame augalėlyje (kuris, 
mano ir gal dar vieno kito 
nuovoka, turėtų būti žalias) 
dailininko į jį yra įžiebtas visas 
spalvų spektras!

Išlaikęs stiprų tikėjimą į 
spalvos primatą, Murinas vis 
dėlto nebuvo sustingęs savo kū
rybiniame polėky. Kas turėjo pro
gos matyti jo darbus, tapytus 
tremties metais Vokietijoje ar tik 
apsigyvenus Amerikoje, žino, kad 
ankstyvesnysis Murinas buvo 
labiau palinkęs į realizmą negu 
vėlyvesnysis.

Jo parodų recenzentų buvo 
pabrėžiama, kad Murinas 
palaipsniui abstraktėjo. O tai 
reiškia, kad savo kūryboje jis 
sugebėjo eiti į vis gilesnę minties 
ir formos sintezę, siekti atsi
palaidavimo nuo realios daikto 
išorės ir ieškoti jo esmės, kuri 
tapyboje dažnai yra išreiškiama 
suabstraktintos realybės suvo
kimu. Murinas niekada neatsisa
kė realizmo (kaip yra aišku iš šių 
paskutiniųjų jo darbų), bet tik 
paliko praeity pažodišką realybės 
supratimą.

Be to, jo ankstyvesniųjų recen
zentų yra pažymimas Murino 
sąlytis su impresionizmo-eks- 
presionizmo ašim, jo tapybinės 
technikos kaita iš akvarelinės į 
aliejinę tapybą ir iš aliejinės į

Per Broniaus Murino parodos atidarymą dailininko artimųjų vardu kalba Aldona Briškaitienė.

Prie dailininko Broniaus Murino autoportreto per jo dailininko našlė Praurimė Murinienė ir sūnūs Teisutis ir 
pomirtinės parodos atidarymą Čiurlionio galerijoje, Šarūnas Murinai.
Jaunimo centre, Chicagoje, rugsėjo 18 dieną stovi Nuotrauka Jono Tamulaičio

akriliką. (Dabartinėje parodoje iš
statyti darbai visi yra tapyti 
akriliniais dažais.)

Dar galima pažymėti, kad Bro
nius Murinas nebuvo kovotojas, 
jokių kontroversinių filosofijų 
savo mene neskelbė. Jis ir aki
vaizdaus tautiškumo elemento 
savo kūryboje nepabrėžė. Jis kūrė

Dailininko Broniaus Murino paroda
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Šių metų rugsėjo 18 d. Chicagos 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje buvo atidaryta Broniaus 
Murino (1906-1986) pomirtinė 
meno kūrinių paroda. Parodoje 
eksponuoti 46 paveikslai yra 
paskutiniai meno kūriniai, tapyti 
nuo 1975 iki 1985 metų.

Dailininkas Bronius Murinas 
buvo žinomas kaip akvarelinės 
tapybos meistras. Toks jis buvo 
anksčiau. Dabar, pastaruoju 
laiku, kaip ši paroda mums rodo, 
jis akvarelės dažus buvo padėjęs 
į šalį, savo teptuką pradėjo mir
kyti akriliniuose dažuose. Dėl to 
visi šios parodos darbai yra 
akrilinės tapybos pavyzdžiai. 
Nors dailininkas tapo tas pačias 
temas ir tuo pačiu stiliumi, kaip 
ir savo akvarelinės tapybos 
periodu, tačiau technika skiriasi. 
Akvarelės darbuose, rodos, 
spalvos susilieja; neturi griežtų 
kontūrų. Akrilinės tapybos 
darbuose spalvos yra drausmin- 
gesnės, juoda linija skiria jas 
viena nuo kitos. Murino kūrinių 
siužetas yra nekomplikuotas, 
labai paprastas. Jis tapo peizažus, 

meną dėl meno, kuris jo alfabete 
susidėjo iš nuostabaus kolorito ir 
jautrumo spalvos niuansuotam 
grožiui.

Dvasios giedra iš būdo ir kas
dienos pereina į giedrą tarp 
spalvų ant drobės. Juk tai ir 
yra tikro kūrėjo sąranga — 
nemeluotai meno darbuose 

natiurmortus, portretus ir 
piiestus. Reikia pabrėžti, kad 
dominuojaritis motyvas, kuris 
tęsiasi per visą jo kūrybą, yra 
gamta. Nuolatos jis tapo medžius, 
gėles, vaisius, upelius, kelelius, 
jūrą, laivelius, ežerus. Jis neieško 
audringų gamtos stichijų, bet 
pasitenkina ramiu, lyrišku gam
tovaizdžiu.

Broniaus Murino kūrybos 
stilius svyruoja tarp impresio
nizmo ir ekspresionizmo (kar
tais net lyg ir suabstraktinto). 
Tapydamas peizažą, jis nekreipia 
didelio dėmesio į smulkmenas. 
Nematome jo medžio detalių, 
lapu ar šakelių. Jis tai išgauna 
stambiais teptuko brūkšniais, 
kartais net spalvotomis dažų 
dėmėmis, plokštėmis. Natiurmor
tuose jo gėlių puokštė visa žydi 
gausiais žiedais, bet jis nesigilina 
į specifinės gėlės žiedą.

Dailininkas yra didelis spalvos 
mylėtojas. Jo gamtos elementai 
yra turtingi savo spalva — žalia, 
raudona, geltona, mėlyna šviečia 
iš jo gamtovaizdžių ir gėlių 
puokščių. Murinas yra lyriškas 
menininkas. Jo teptuko brūkš
niai yra laisvi, lengvai lenkti, 

Nuotrauka Jono Tamulaičio gegužės mėnesį.

parodyti save, be perdėto patoso 
ar kitokio nenuoširdumo. Menas 
turi išsakyti patį kūrėją, tokį, 
koks jis yra.

Man norisi įžiūrėti Broniaus 
Murino džiaugsmingųjų spalvų 
žydėjime jo paties dvasios grožį, 
kurį jo spalvos perduoda ir kuriuo 
jis uždega savo žiūrovus.

plaukiantys, posūkiai švelnūs. 
Kūriniuose javrtiama linijų, spal
vų ir kitų elementų darna. Jis yi*a 
nuosaikus, nešokinėjantis nei 
savo štiliumi, nei koloritu, nei 
siužetu.

Kartais paįvairinimui jis tapo 
savo paties ar žmonos portretus. 
Tapo ir miesto vaizdus. Ir čia 
galime pastebėti dailininko ramų 
būdą ir nuosaikumą. Baigiant 
šios parodos aprašymą, galime 
tiktai pritarti dailininkui Adolfui 
Valeškai, kuris, šios parodos me
nininko gražiai išleistoje mono
grafijoje, šitaip sako: „Murino 
darbai įvairuoja savo in
dividualia kompozicija ir spalvine 
nuotaika. Mūsų laikų dailėje 
Murinas neabejotinai išskirtinas 
kaip savitas tapytojas. Jo kūrybos 
pagrindinis bruožas — jaunat
viškas nuoširdumas. Jo darbuose 
nematyti taipgi jokio mokyklos 
nuovargio”.

• I LAISVE Nr. 100 (1987 
rugsėjis). Rezistencinės minties ir 
politikos žurnalas, leidžiamas Lie
tuvių fronto bičiulių tris kartus per 
metus. Redaktorius — Juozas Baužys, 
9124 Sandpiper Court, Orland Park, 
Illinois 60462. Redakcijos talkininkai 
— Česlovas Grincevičius ir Adolfas 
Markelis. Administratorius — Jonas 
Prakapas, 14 Thelma Drive, Bakers- 
field, California 93305. Metinė 
prenumerata: JAV, Kanadoje ir 
Australijoje — 10 JAV dol., Europoje 
ir Pietų Amerikoje — 7 JAV dol.

Šis Į Laisvę numeris yra šimtasis 
išleistas Amerikoje ir didelė numerio 
dalis skiriama šiki sukakčiai paminė
ti. Iš pirmajame numeryje rašiusiųjų 
šiuo metu gyva yra tik viena dr. Rožė 
Šomkaitė — su ja yra pokalbis. Pasi 
sako buvę Į Laisvę redaktoriai: 
Juozas Kojelis, Alė Rūta, Vacys 
Rociūnas, Vytautas Vardys, Leonar
das Valiukas, Anatolijus Kairys. 
Gintė Damušytė svarsto „Kas 
daroma ir kas darytina Lietuvai?”. 
Jos mintis: „Yra atėjęs laikas 
peržiūrėti visas išorinės politinės 
manifestacijos formas bei simbolius, 
pasverti jų poveikį šiems laikams ir 
atvirai paklausti: ar mūsų darbas 
tebėra efektyvus, ar jis prakalba į 
kitataučius ir ar jis net mums pa
tiems dar sukelia entuziazmo." 
Įdomus ir įžvalgus Juozo Baužio 
reportažas „Visi keliai vedė į Romą”, 
taip pat įdomus ir jo aprašytas LFB 
ir LKD veikėjų pokalbis Chicagoje

Lietuvių teatrai 
Australijoje

(Atkelta iš 3 psl.) 
paveda bylos vedimą sukčiui 
Labučiui, kuriam suktomis kom
binacijomis pavyksta išgauti 
palikimo atsisakymo parašus iš 
trijų pretendenčių. Šiuo momen
tu ateina Monika. Moterys 
rėkdamos jos klausia: koks turtas 
dar liko Guziko namuose, jam 
mirus. Atsako — nieko! Įtūžusios 
moterys ją apkaltina daiktų pa
vogimu. Save pateisinti Monika 
netrukus grįžta su lagaminėliu. 
Iš jo ištraukia senus sudėvėtus 
vyriškus marškinius, kelnes ir 
batus ir meta „turtą” ant advoka
to stalo. Advokatas Labutis, 
viską apžiūrėjęs, prabyla: „Sovie
tams dar bus geri!”

Veikale tikrai daug komizmo 
ne vien sceniniam veiksme, bet ir 
dialoguose, kurių beveik kiek
vienas žodis persunktas gyvu, 
tiksliu humoru, tik apgailėtina, 
kad ne kiekvienas žodis 
perplaukė scenos rampą ir taip 
nepasiekė žiūrovų ausų! Kartais 
dėl per tylaus kalbėjimo, o 
dažniau dėl nepakankamai aiš
kaus tarimo.

Spektaklis praėjo labai sklan
džiai, gyvai, publikai (o jos buvo 
labai daug!!) reaguojant nesulai
komu juoku. Scenoje buvo tarti 
padėkos žodžiai, išnešta daugybė 
gėlių ir dovanų, o ilgi plojimai 
liudijo auditorijos padėką už kele
tą labai linksmai praleistų 
valandų.

Komediją režisavo „Vaidilos” 
teatro šiais laikais likęs vienin
telis vadovas Vytautas OpuĮskis. 
Yra tai vyras visa „dūšia” teatrui 
atsidėjęs. Teatre pradėjo reikštis 
talkindamas režisieriams Jonui 
Venslovavičiui ir Jonui Neve- 
rauskui ir dirba iki šių dienų. Pir- 
scenoje jo: savarankiškas pa
statymas įvyko 1979 metais — 
įdomiu sutapimu jam surežisavus
irgi Anatolijaus Kairio pjesę, 
„Ku kū”. Jo kitas svarbus nuo
pelnas yra nuolatinis verbavimas 
jaunųjų kadrų į kolektyvą. Dau
giau kaip 15 metų visi pasta
tymai vyksta su jo sukurtomis 
dekoracijomis. Išvedė į sceną: 
Vinco Krėvės „Žentą”, Jurgio 
Jankaus dramą „Peilio ašme
nimis”, Prano Pusdešrio „Ne 
žemės horizontai” ir nežinomo 
autoriaus vaizdelį „Stotis”. Yra 
nuolatinis vadovas kasmet 
Lietuvių katalikų centro salėje 
organizuojamųjų linksmų pro
gramų „Šiupinys”. Jo darbuose 
jam talkina jo žmona, kuri yra 
kostiumų kūrėja, tvarkytoja ir 
saugotoja. Vytautui Opulskiui 
linkėtina parodyti Adelaidės 
scenose dar daug gražių, 
sėkmingų pastatymų!

Bronius Murinas Poilsis, 1983, akrilika

Scena iš Lietuvos valstybinio teatro Čechovo „Dėdė Vania" pastatymo. ,,,
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• Lietuvos valstybinis teat
ras pakviestas dalyvauti Chica
gos 1988 m.1 Tarptautiniame te
atro festivalyje, kurio metu bus 
pastatyta 19 dramos veikalų. At
vyks teatrinės grupės iš įvairių 
pasaulio kraštų. Lietuvos valsty
biniam teatrui tai debiutinis 
pasirodymas Chicagos scenoje. 
Festivalyje jo statomi veikalai 
bus „Pirosmani, Pirosmani...” — 
šiuolaikinė drama apie meninin
ką ir Čechovo klasikinė pjesė 
„Dėdė Vania”. Tarptautinis 
teatro festivalis Chicagoje vyks 
1988 metų pavasarį, nuo 
balandžio 25 iki gegužės 29 
dienos.

• Vytautas Laurušas, okupuo
tos Lietuvos kompozitorius, buš 
vienas iš dvylikos muzikų iš So
vietų Sąjungos, ateinančiais me
tais atvykstančių į Bostoną 
vadovauti ruošiamiems jų kūri
nių koncertams. Kiekvienam 
kompozitoriui bus skiriamas at
skiras „profilinis koncertas”.

Ateities akademinis savaitgalis
Septintasis Ateities akademi

nis savaitgalis vyks spalio 30- 
lapkričio 1 d. Chicagoje ir Lemon- 
te. Šie savaitgaliai yra atei
tininkų kultūrinis forumas, ku
riame dalyvauja plačioji lietuvių 
visuomenė. Savaitgalio prog
rama:

Penktadienis, spalio 30 d.
7:30 v.v. — Jaunimo centro 

kavinėje atidaromas Akademinis 
savaitgalis. Vytautas Skuodis 
kalba savaitgalio tema: „Lie
tuvių tautos fizinis ir dvasinis 
išlikimas”.

Šeštadienis, spalio 31 d.
10:30 v. r. — dr. Saulius 

Sužiedėlis (Washington, D.C.): 

Kaip praneša Sarah Caldwell,no-» 
Opera Company of Boston meno - 
vadovė, yra suplanuota plati u 
meninių mainų su Sovietų Są-, ;; 
junga programa. Jai pradžią tl 
sudarys trijų savaičių muzikinis 
festivalis 1988 m. kovo ir 
balandžio mėnesiais.

• Algirdas Landsbergis, Uni
versity of Oklahoma dešimtosios - 
Neustadt tarptautinės premijos 
už literatūrą jury komisijos 
narys, premijai nominavo Pary- , , 
žiuje gyvenantį čekų romanistą 
Milan Kundera. (Kiekvienam iŠ z 
12 jury komisijos narių pavesta 
pasiūlyti vieną rašytoją). Kun
dera kartu su Josef Skvorecky, 
1980 metų Neustadt laureatu, >r 
yra laikomi „populiariausiais 
čekų romanistais”. Tarp Kun- , , 
deros vėliausių knygų yra: The 
Unbearable Lightness of Being, 
Life is Elseivhere, The Joke ir The 
Book o f Laughier and Forgetting. 
Jos visos yra išverstos į anglų 
kalbą.

„Vokiečių okupacijos istorinė 
metodologija ir OSI”. Komentuo
ja Rasa Razgaitienė. Praveda 
adv. Daina Kojelytė.

2:00 v.p.p. — prof. dr. Romas 
Vaštokas (Toronto):* „Žvilgsnis į 
genocidą iš visuotinės perspekty
vos, dėmesio jam stoka: prie
žastys ir pasekmės”. Komentuo
ja dr. Adolfas Damušis.

4:00 v.p.p. — Jonas Pabedin- ■ 
skas (Chicago): „Žydų-lietuvių 
santykiai: įspūdžiai iš pasikalbė
jimų su Lietuvos žydais Iz
raelyje”.

7:00 v.v. — Ateities žurnalo 
vakarienė Jaunimo centro di
džiojoj salėj. Įteikiamos jaunimo 
kūrybos premijos. Programą at
lieka Toronto Serenada. Vietos 
užsakomos skambinant Irenai 
Polikaitienei (312) 434-2243.

Sekmadienis, lapkričio 1 d.
Sekmadienio programa vyksta 

Ateitininkų namuose, Lemonte 
(127th Street ir Archer 
Avenue).

10:00 v.r. — dail. Viktutės 
Venclovaitės grafikos darbų 
parodos atidarymas ir kavutė 
apatinėje Ateitininkų namų - 
salėje.

11:00 v.r. -i šv. Mišios.
1:00 v.p.p. — prof. dr. Bronius 

Vaškelis (Chicago): „Šiuolaikinis 
romanas okupuotoj Lietuvoj: 
žmogaus ir pasaulio koncepcijos”. 
Komentuoja dr. Kęstutis Keblys. . 
Praveda Danutė Rukšytė.

3:00 v. p.p. — rašytojas Juo
zas Kralikauskas (Toronto): 
„Lietuvių rašytojai ir literatūra 
kultūriniuose mainuose”.

Kili 

Komentuoja kun. Juozas Vaiš- v 
nys, SJ.

Ateities akademiniam savait
galyje dalyvauti kviečiami visi, 
kurie domisi jo tema „Lietuvių 
tautos fizinis ir dvasinis 
išlikimas”. Savaitgalyje kasmet 
dalyvauja didelis būrys lietuvių 
visuomenės ne tik iš Chicagos 
apylinkių, bet ir iš tolimes- 1 
nių vietovių.
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