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Lietuvių audiniai laiko tėkmėje 
A N A S T A Z I J A T A M O Š A I T I E N Ė 

Istorija, viešumas 
ir vadinamieji ekstremistai 

Nepaisydami persitvarkymų ir 
viešumo, tarybiniai žurnalistai ir 
propagandistai nepajėgia atsikra
tyti įsisenėjusio polinkio niekin
ti tuos. kurie nepritaria valdžios 
politikai arba ją kritikuoja val
džios neaprobuotu požiūriu. Po 
rugpjūčio 23 d. demonstracijų Vil
niuje tarybine spauda kokias tris 
savai tes pas idavė isterijos 
bangai, puldama vadinamuosius 
ekstremistus ir nacionalistus, 
surengusius protestą. Terminai 
,,ekstremistas". ..nacionalistas" 
seniai vartojami koneveikimui 
tų. kurie laiko partijos ..naciona
line" politiką pragaištinga lie
tuvių tautos interesams, kurie po 
gražiais tautų draugystės šūkiais 
mato lietuvių skriaudimą, rusų 
aukštinimą, mažu tautų interesu 
nepaisymą. Išniekinimas neatsto
ja įtikinamų argumentu, pagieža 
temdo pastangas blaiviai vertin
ti padėtį. Be to. komunistai, linkę 
pabrėžti, kiek daug jie praeityje 
nete isė ta i kentėję dėl savo 
pažangių minčių, turėtų užjausti 
nepopuliarių ir santvarką kriti
kuojančių idėjų šalininkus. 

Jau 15 metų eina Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika ir 
panašiai ilgai veikia vadinamieji 
kitaminčiai , kuriuo? valdžia 
kaltina antitarybine agitacija ir 
propaganda bei tariamai mela
gingų prasimanymų apie tarybi
nę santvarką platinimu. Per tą 
laikotarpį jie išdėstė savo požiūri 
į lietuvių tautos ateitį, pabrėžda
mi, kad tautos tolesnei egzistenci
jai dideli pavoju sudaro tautinio 
ir istorinio sąmoningumo silpnė
jimas, kurį ypač sukelia istorijos 
klastojimas ir svarbiu momentų 
nutylėjimas. Kurį laiką buvo abe
jonių, ar pogrindžio straipsnių au
toriai atstovauja platesniems gy
ventojų sluoksniams ar kaiba tik 
savo ir mažos bendraminčių sau
jelės vardu. Sumažėjus cenzūros 
galiai ir lietuvių inteligentams 
pradėjus rodyti šiek tiek pilie
tinės drąsos, tiesiog stebina vie 
ningas vadinamųjų ekstremistų 
ir oficialiųjų rašytojų nusistaty
mas Lietuvos istorijos ir kultūros 
palikimo klausimais. 

Pogrindžio spauda, ypač Aušros 
bendradarbiai, daugelį kar tu 
reiškė pasipiktinimą ne vien del 
Lietuvos istorijos klastojimo bei 
nutylėjimo, bet ir dėl nelygaus 
Rusijos ir Lietuvos istorijos trak
tavimo. Beveik prieš dešimt metu 
pogrindžio Aušra nurodė, kad vi

sa Sovietų Sąjunga švenčia Alek
sandro Nevskio pergalę Ledo mū
šyje, bet kalavijuočiams didesnį 
smūgį suteikęs Durbės mūšis nu
tylimas. 1979 m. Aušra reiškė pa
sipiktinimą, kad tuometinis LKP 
CK antrasis sekretorius Dybenka 
liepė nutraukti Alberto Kojalavi-
čiaus-Vijuko dvitomės Lietuvos 
istorijos spausdinimą neva dėl 
r., igiamo rusų vaizdavimo. Kitur 
nurodoma, kad Lituanistinė bib
lioteka nedrįso spausdinti Anta
no Baranausko eilėraščiu ciklo 
..Kelionė Peterburkan" dėl jos ta
riamai svetimos ideologijos, kad 
net klasikiniai lietuvių literatū
ros kūriniai, kaip Pietario Algi
mantas, laikoma draudžiamąja 
literatūra. Aušros bendradarbis 
Pajurgis 19-ame numeryje rašė: 
.."Net ir senoji literatūra, istorinis 
mūsų tautos palikimas, šiandie
niniam okupantui dažnai pavo
jingas. Kokia likimo ironija, raš
tai ir kūriniai varžyti cannė? cen
zūros, gaudyti caro žandarų, pasi
rodo, pavojingi ir tiems, kurie 
skelbiasi carų nuvertėjais... ii 
šiandien tie raštai cenzūruojami, 
atrenkami, iškarpomi arba visai 
neieidžiami. net kaip literatūri
nis palikimas". Istorijos klastoji
mą svarstė ; r kiti pogrindžio lei
diniai, pavyzdžiui. Airna Mater ir 
Tautos kelias. Už šių klausimų 
nagrinėjimą pogrindži J spaudoje 
leidėjams ir autoriams grėsė ka
lėjimas ir tremtis. 

Pajutę, kad esą da ig iau žodžio 
laisvės. Lietuvos rašytojai ir isto
rikai pradėjo nagr inėt i tuos 
pačius gyvybiškai svarbius isto
rijos ir kakūros palikimo klausi
mus ir priėjo laba; panašių išva
dų dėl nekomunistinės Lietuvos 
praeities. Rašytojas Aleksandras 
Krasnova.? pažymėjo, kad ..istori
jos žinių ištroškęs skaitytojas 
pernelyg ilgai buvo marinamas 
badu", kad Lietuvos istorijos mo
kymo programos buvo „tiesiog 
skandalingai skurdžios", kad per 
daug buvo pataikaujama rusų 
jausmams. Poetas Sigita- Geda 
reikalavo nefalsifikuoti istorijos, 
daugiau dėmesio skirti Lietuvos 
istorijos įvairumui ir tautos lai
mėjimams. Prasidėjo savotiškas 
soclenktyniavimas, rodant patrio
tizmą bei susirūpinimą tautos is
torija, reiškiant pasipiktinimą 
dėl \ isada neminimų cenzorių ir 
redaktorių kišimosi ir tekstu dar
kymo. Galima abejoti kai kurių 
pasisakymų nuoširdumu, pvz.. 

Lietuva iki XX a. vidurio buvo 
žemės ūkio kraštas. Sodiečiai 
jau nuo gilios senovės laiku r.ž-
siėme auginimu naminių gyvu
lių, c ypač augindavo daug avių 
vilnai, stengėsi gerai išdirbti že
mę, sėjo įvairius javus, o itin ru
gius ir kviečius maistui,ir pasižy
mėjo linų auginimu — įvairiems 
audeklams išsiausti, o taip pat 
augino kanapes storiems audek
lams austi, virvėms vyti bei žuvi
ninkystės tinklams pasigaminti. 
Linu auginimą-, apdirbimas ir iš 
jų dr. Važiams audeklų pasigami-
nimasbuvo vienasis pagrind'..:u 
bei -^nkiausių darbų, k"! os 
dauj. isia atlikdavo moterys — 
tai ir sukurta daug ir įvairių lie
tuvių liaudies dainų linų pasėji-
mui. jų parengimui ir drabužių 
audimui — 

Pasėjau linelius ant pylimo, 
Del jaunos mergelės, dėl mylimos. 
Nuroviau linelius ant pylimo. 
Dėl jauno bernelio, dėl mylimo. 

Yra dokumentuotų žinių, kad 
jau priešistoriniais laikais lietu
vės verpė verpstėmis, audė dra
bužiams audeklus, juostas ir nėrė 
žuklavimui timdus. Lietuvos ar
cheologai 1973 m. Žemaitijoje 
prie Kvėdarnos, Paragaudžio sen
kapyje surado rinktine technika 
austą spalvotą viinonę juostą, 
kuri datuojama X a. Gintariniai 
miniatiūriniai juostoms austi 
į-ankėliai .surasti Mažojoje Lie
tuvoje XXI a. (žiūr. A. ir A. Ta
mošaičių knygoje Lithuanicn Na
tional Costume. p. 187. pav. 432). 
Archeologas dr. J. Puzinas Nepri
klausomos Lietuvos laikais sen
kapyje surado gabalą rusvo 
vilnonio keturnyčio audeklo ir 
pavedė Žemės ūkio rūmu teksti
lės skyriaus vedėjui dail. A. Ta
mošaičiui ir tekstilės inž. Eiduke
vičiui ištirti jo pagaminimą. Buvo 

nustatyta : kad to audeklo metme
nys verpiant buvo sukti į vieną 
pusę. o ataudai verpti sukant į 
kitą pusę. norint gauti tobulą au
deklo audimą, kaip šiais laikais 
praktikuoja modernioji tekstilė. 
Iš priešistorinių laikų nedaug ži
nių teišliko apie įvairius lietuvių 
drabužius bei raštuotus audinius. 
Tačiau istoriniais laikais, prade
dant XVI a., jau turime įvairių 
graviūrų bei piešiniu vyriško, 
moteriško bei vaikų apsirengimo 
(žiūr. A. ir A. Tamošaičiu knygą 
L huanian National Costume. p. 
12-20). Pagaliau jau nuo XVII a. 
Lietuvos sodžių kraitinėse skry
niose, kraičkubiliuose užsiliko 
nemažai audiniu. 

Apytikriai iki šio šimtmečio 
pradžios, kaip jau minėta, sodie
čių pragyvenimo šaltinis buvo že
mės ūkis. Senovėje laukai buvo 
apdirbami labai primityviais na
mų darbo įrankiais ir iš žemės 
ūkio gausią Šeimą vos ne vos 
galėjo išmaitinti. Itin opus buvo 
drabužių — apsirengimo klausi
mas, nes Lietuvos klimatas buvo 
šaltokas ir drėgnokas, o drabužių 
pasigaminimaa ilgas, keblus ir 
varginantis. 

Lininis audeklas — drobė buvo 
pati pagrindinė medžiaga vaikų, 
moterų ir vyru marškiniams bei 
vasariniams drabužiams pasiūti. 
Šaltam orui esant viršutiniai 
drabužiai buvo vilnoniai a rba 
avies kailio. Lininio audeklo 
pagaminimas buvo itin ilgas dar
bas, besitęsiantis ištisus metus — 
pavasarį linu sėjimas, rudeniop jų 
rovimas, išdžiovinus — kūlimas, 
ant pievų klostymas arba kūdro
se mirkvmas. Vėliau džiovi n i m a s 
jaujose, mynimas, brukimas, šu
kavimas iki advento: verpimas, 
lenkimas j sruogas, metmenų me
timas užsitęsdavo iki gavėnios, o 
audimas — iki ankstyvo pavasa-

J u o z a p o t a Gutauskiene verpia verpstuku: linų kuodelis prisegtas prie verpstes. 
A n t a n a s Tamošai t is J928 m. ją mifV.togrr.fa'o ir aprašė žur " ~ 
Iš tų apylinkių parvežė j muziejus 18 verpsriu. Aukštaitijii 

.Pavasar is ' 

rio, gegužės ir birželio mėnesiais 
drobių balinimas pievose prieš 
saulę, laistant vandeniu, kočio-
j imas, vyniojimas į ritinius ir jų 
saugojimas skryniose. Šeimose, 
kuriose augdavo keletas mergai
čių, jau vaikystėje jos padėdavo 
motinai linų apdirbime, o paau-

rašytcjo Vytauto Misevičiaus 
skundu, kad kažkokie apsidrau-
dėiiai užkirto keiią jo spaudai pa
rengtos knygos Čičinskas spaus
dinimui. Did°!is valdžios favori
tas Misevičius net persisteng
davo, bandydamas prisitaikyti 
prie valdžios r ' ikos. Antai 
Krasnovas pažym\ kad Misevi
čiaus Jaunasis pagonis yra kari
katūra. ..kuria siekiama bet 
kuria kaina suniekinti religiją — 
ir pagonybe, ir krikščionybę". 
Kaip bebūtų, dauguma rašytojų 
kritikavo cenzūrą, istorijos iš
kraipymus ir nutylėjimus. 

Lietuvos šviesuomenės nusista
tymas literatūros palikimo klau
simu toks pat. Gavę progą, rašy
tojai ir kritikai apgailestavo, kad 
Kudirkos. Pietario. Baranausko, 
net Maironio darbų rinkiniai cen
zūruojami, reiškė pasipiktinimą 
del Kojalavičiaus-Vijuko istorijos 
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likimo, ragino išspausdinti daug 
ligi šiol draudžiamos l i teratūros. 
Ne vien tik jau seniai mirusių au
torių, kaip Lindės-Dobilo Blūdą, 
Kazio Puidos Magnus Dux, bet ir 
j Vakarus pasitraukusiųjų Vinco 
Maciūno, Vaclovo Biržiškos, ir 
kitų. Poetas Just inas Marcin
kevičius nurodė, kad devyniolik
tame šimtmetyje lietuvių rašyto
jų darbuose kartais prasiveržda
vo nacionalizmas ir ant i rusiškas 
nusistatymas, bet tai supranta
ma, nes vyko aštri kova dėl tau
tos ir kalbos, o rusai dažnai vyk
dydavo caro politiką. Taigi ir 
šiuo atveju pasakyta daug k a r 
čios tiesos ir viešai paskelbta t a i , 
ką pogrindžio spauda jau seniai 
įeigė. 

Tačiau rašytojai gana nedrąsiai 
svarstė, kas atsakingas už šią ne
lemtą padėtį. Pasak Juozo Baltu
šio, kal tas kažkoks anonimas. 
Aptardamas Krjalavičiaus isto
rija. Baltušis teigė, kad „mes ne
žinom, kas sustabdė, nežinormko-
kios kompetencijos žmonės ši tai 
padarė". Nors jis buvo Borutos 
raštų redakcines komisijos pirmi
ninkas, Baltušis aiškina nežinąs, 
kas ir kokiais argumentais už
draudė Borutos kūrinio Namas 
Nr 1.3 spausdinimą. Kritikė Vik
torija Daujo:\ I ė bei Jus t inas 
Marcinkeviči is irgi kalbėjo apie 
kažkokį anonimą. Bet Mykolas 
Sluckis teigė, kad už ribotą Vaiž
ganto kūriniu i-spausdinimą at
sakingi patys ra-ytojai, jų lauki
mas sprendirr. > iš viršaus. Litera

tūrologas Albertas Zalatorius pri
minė, kad patys rašytojai dažnai 
nestodavo ginti vertingų, bet tuo 
metu ideologiškai nepriimtinų 
kūrinių. 

Ryšium su „juodojo kaspino"' 
demonsi.racijom.is Literatūra ir 
menas rugsėjo 12 d. išspausdino 
rašytojo Jono Mačiukevičiaus 
straipsnį, kuriame jis irgi skun
džiasi, kad gražūs internaciona
lizmo principai buvo dažnai 
pažeidinėjami. Antai redaktorius 
iš jo kūrybos išbraukdavo sakini 
„Mano Lietuva — tu amžina", 
nors rusų poetams buvo leidžia
ma savo gimtinę apdainuoti gra
žiausiais žodžiais ir metaforomis. 
Kodėi. klausė Mačiukevičius, yra 
tokie nurodymai ir kas juos išgal
vojo, kam jų reikia, nurodyda 
mas , kad viešumas tada nelabai 
buvo toleruojamas, tad atsakymu 
į tuos klausimus nesulaukė. 

Iš tiesų nežinia, ar Mačiukevi
čius tuos klausimus iš viso kėlė 
ir kokiomis aplinkybėmis, bet 
aišku, kad juos kėlė pogrindžio 
spaudos bendradarbiai ir kėlė 
tada, kai už tai grėsė bausmės 
J ie buvo pirmieji viešumo šauk
liai ir del atvirumo gynimo nu
kentėdavo. Prieš dešimti metų ra
šytojai nestojo ginti pogrindžio 
spaudos, nors ji gynė tiesos rei
kalą. Ir dabar viešai niekas ne
gina ir demonstrantu, tačiau pa 
t i r t is leidžia manyti, kad gal ir 
šiuo atveju kaip tik demonstran
ta i teisūs. 

K. G. 

gusios diena iš dienos, metai iš 
metų krovė sau kraičius, dau
giausia įvairių storumų drobių ri
tinius savo būsimai šeimai ap
rengti. Pats ilgiausias darbas ir 
buvo linų verpimas. Senovėje lie
tuvės sodietės verpė verpstėmis 
(žiūr. nuotrauka šiame puslapy
je', liktomis pat verpstėmis, kaip 
prieš tūkstančius metų buvo ver
piama Egipte 'matome verpimą 
verpstėmis piramidžių sienų 
tapyboje; ir kaip matoma graikų 
vazose (pagal J. D. Breazley ir 
Paul Jacobsthal Der Pan ••- Ma
lei, Berlynas, 1931). Taip pat ir 

Seno\isk;i \ r rps te (IS a.>. kurio | r 
išrai/yt;i /al<io legenda simboliniais 
ženklai-.. Iš Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių rinkinio. 

kituose kraštuose verpė verps 
temis. Kai kuriose Lietuvos apy
linkėse, ypač Aukštaitijoje. dav 

XX a. pradžioje verpdavo verpstė
mis, kurias pagamindavo bernio
kai merginoms, jų paviršių išrai
žydavo ornamentais arba simboli 
niais ženklais. Pagal Kristijoną 
Donelaitį, jau XVIII a. pirmoje 
pusėje mažlietuvės verpalus 
verpė koja sukamu rateliu, o Di
džiojoje Lietuvoje jais verpti 
pradėta tik XIX a. Iš verpstės iš
sirutuliojo mažos kiauraraštės 
prieverpstės prie verpiamo rate
lio kuodeliui prismeigti, gausiai 
ornamentuotos. 'Apie verpstes ir 
prieverpstės žiūr. A. ir A. Tamo
šaičių knygą Lithuanian Sashes, 
kuri bus išleista 1988 m.) Se
novės verpsčių ir prieverpsčių 
rinkiniai laikomi Lietuvos muzie
juose, o jų paveikslai išspausdinti 
knygoje Lietuvių liaudies menas. 
Medžio dirbiniai (Vilnius. 1956). 

Iš tekančiai mergaitei, t.y. 
jaunamartei, buvo didelė garbė ir 
pasididžiavimas būti ne tik 
darbščiai su gausiais kraičiais, 
bet ir liaudies menininke. Jos 
kraičius sudarė drobių ritiniai, o 
taip pat kasdieniniams ir išeigi
niams drabužiams bei namu apy
vokai ir jų papuošimui spalvoti ir 
raštuoti audeklai — staltieses, 
rankšluosčiai, lovatiesės, juostos, 
takai bei kilimėliai. Senovėje 
kraič ia i būdavo sudėti į 
kraičkubilius. o XVIII ir XIX a. 
— į margas, spalvotas, raštuotas 
ir metalu apkaustytas kraitines 
skrynias, kurias per vestuves su 
apeigomis kraitvežiai išveždavo 
i būsimus jaunosios namus. 

Didelę kraičių dali sudarė 
namie austi įvairūs raštuoti au
deklai. Juos galėtume sugrupuo
ti į dvi dalis. Vieniju buvo ne tik 
praktiškai v; rtojami, bet ir apei
giniai, simboliniai, o kiti — vien 
dekoratyviniai. Sodiečiai simbo
liniais bei apeiginiais audiniais 
laikė raštuotas juostas ir puoš
nius rankšluosčius. -įuosta buvo 
ne tik lietuvių tautiniu drabužių 
dalis, bet pagrindinė vestuvinė-
dovana kviesliui, piršliui, svočiai 
ir ki*iems vestuvių dalyviam-
Juosta — laimės simbolis krikš
tynų, ir padėkos bei pagarbos 
ženklas pabaigtuvių, laidotuvių 
ir kitose sodiečių apeigose 

Juostos buvo pinamos, vejamos, 
vytinės-lentelines. neriamos, 
mezgamos, narstomos. įvairiais 
būdais audžiamos, o ju raštai pa
renkami ant -kalų, nytelėmis, 
pirštais parinktinai iškilnojami. 
arba rinktine technika išrenka
mos, įnnktines ir kaišytinės. \ le-
ni ju raštai buvo gryna: dekorą 
tyviniai. išrinkti arba iškaišyti, 
kaip dailės ornamentai, o kiti 
savyje slėpė simbolinę prasmę 
kaip pagarbos, meilės, padėkos, 
prisirišimo prie mylimo asmens 
ženklai. Tai simboliai, kuriuos 
audėja sukurdavo juostą beausda-
ma. ieškodama rimo ir ritmo ir 
vingriausiais raštais marginda 
ma savo svajas itin šimtaraštėse 
juostose. 

Stambokais dekoratyviniais, o 
ka r t a i s s imboliniais r a š t a i s 
kruopščiai išaustas rankšluostis 
bodavo įkabintas puošniai droži
nėtoje rankšluostinėse. Rankš
luostis ir rankšluostine ne tik 
puošė pirkia ar seklyčią kaip 
liaudies meno kūrinys, bet svkiu 
būdavo audėjos ir drožėjo pasidi 
džiavimas savąja kūryba. 

Lietuviu namus puošdavo ir de-
iNukelta \ 2 psl I 
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Nijolė Jankutė 

Kelionės atvirukai 
(Tęsinys) 

VIENA 
Valgom šokoladinius ..Mozarts Thalers" ir 

klausomės ,,\Viener Blut". Krištoliniuose sie
tynuose žaidžia ryto saule, kvepia kava, 
karštos bandelės ir braškes, o jaunas frakuotas 
maitre 'd oriai vaikšto po brangiais tapetais 
išmušta. Habsburgų portretais nukabinėtą val
gomąjį. Imperial Hotel Wien — tikrai impera
toriškas. 

K u n s t h i s t o r i s e h e s M u s e u m 

— Šį muziejų būtina pamatyti, — aiškina 
mano draugė, meno mylėtoja, ir abi kulniuo
jame Elisabethstrasse į tą Vienos šventovę. 

Muziejaus rūmai karališki: ne tik didžiuliai, 
bet ir skoningai puošnūs, apsupti dekoratyvi
niais medeliais, klombomis, darželiais. Vidu
je — dar puošniau. Vien tik marmurinis vesti
biulis, ištaigingi laiptai ir jėga trykštanti 
Tesėjnus. parklupdžiusio Minotaurą, skulptūra 
;ali patenkinti grandioziškam iškilmingumui 
linkusį skonį. Šie rūmai 1891 m. specialiai 
pastatyti neįkainojamoms Habsburgų meno 
kolekcijoms. 

Šioj karališkoj šeimoj pirmasis kolekcionie
rius buvo kunigaikštis Ferdinandas II, kurio 
silpnybė — įvairių asmenybių portretai. Im
peratorius Rudolfas II tačiau buvo tikras meno 
ž inovas . -lis mėgo o landų ir vokiečių 
menininkus, todėl Kunsthistorisehes Museum 
turi daugybę jų kūrinių. Čia matysi ir Jan van 
Eyck, ir Hans Holbein. Anton van Dyk. ir 
garsųjį Albrecht Duerer <kas nežinojo maldai 
sudėtu rankų ar pašiurpusio ilganagio kiškio? 
Bet turėtų pamatyt jo Madoną su riebučiu, 
kaip klecku Kūdikėliu!). Čia ir Rembrandto 
kūriniai (koks liūdnas jo autoportretras). Ogi 
štai Rubensas ir jo apkūnios, nei dietų, nei 
gorsetų nepažinusios moterys, tokios auksinės, 
apvalios, kaip Užgavėnių spurgos! 

Bet aš labiausiai džiaugiuosi, pamačiusi 
Pieter Bruegel originalą iš metų laiku ciklo — 
..Medžiotojai sniege'". I jį žiūrėdama, užuodžiu 
pirmą atodrėkį, jaučiu, kad sniegas lipnus 
surist seniui besmegeniui, o tiems čiuožėjams 
tolumoj ledas jau šiek tiek korėtas. 

Tarp olandų ir vokiečių sutinku vėl angeliš
kąjį Rafaeiį. t.y. jo Madoną del Prato. Ją ap
ta r t neįmanoma. -Ją reikia matyti, kad pajus-
:um tą dangišką ramybę, neapsakomą švelnu
mą ir paslėptą skausmą žvilgsnyje Marijos, ste
binčios žaidžiančius kūdikius. Jėzų ir Joną 
Krikštytoja. 

Perėjus . .Schatzkammer" sales ir akis pa
ganius karališkuose papuošaluose bei induose 
• auksinis Marijos Terezijos pusryčių servizas, 
fantas t iška Benvenuto Cellini druskinė. 
Netikiu, kad Pranciškus I ten druską laikė!): 
jauč'ucsi apsva.fous menu. Vestibiuly iš sim
patingos muziejaus pardavėjos perkuosi at
virukus ir išbandau pamirštą vokišką kalbą: 

— Wie viel? Sehr schoen. Ich moechte six... 
sechs cards buy... kaufen... 

— Sie sprechen Deutsch? 
- Nicht much... viel... 
- Ist es gefaehrlich in Chicago zu leben? 

— Ja., nein... manchmals... 

Schoenbrunn 

Mūsų vadovė turbūt čigoniškos kilmės: 
tokia juodbruva, plačios šypsenos, iškalbių 
judesiu. Didžiuliai auskarai supasi ausyse, 
plazda raudona suknelė karštam popietės 
vėjuje. 

Karališki Habsburgų rūmai gelsvi kaip gin
taras , įrėminti } prancūziško stiliaus preciziš
kai išplanuotu gėlynų platumas. Žengiam ar
tyn plačia promenada, kur prieš 200 metų 
riedėdavo karietos su kilmingaisiais svečiais, 
besilankančiais pas Marija Tereziją, Europos 
karalių motiną, kaip ji buvo vadinama. Neste
bėtina: Marija turėjo 16 vaikų ir dauguma jų 
išleido marčiomis ar užkuriais i to meto Euro
pos karalystes. Iš jos dukrų geriausiai žinoma 
Marija Antuanete . Liudviko XVI žmona, pa
dėjusi savo dailią galvele po prancūzų revo
liucijos giljotina. 

Mūsų ..čigonė"' žino viską apie Mariją Tere
ziją: nuo valstybinių reikalų tvarkymo iki as
meniškų „užkulisių", kaip. pvz., karalienės 
svorio, kuris su amžiumi vis didėjo. Kai Mari
ja Tereziją pasiekė 200 kg, rūmuose jai buvo 
įtaisytas liftas (didelė naujenybė tais laikais). 

Daugybė Marijos Terezijos portretų patvir-
t ina vadovės žinias: karalienė stambi, krūti
ninga, auk.štakakte, iškilminga, atrodo kaip 
koks laivas, plaukiantis šilkų ir brokadų jūra. 
Jos bal tam pusryčių kambary aš žiūriu j 
rausvus krėslus auksinėm voru kojytėm ir 
netikiu, kad jie galėjo išlaikyt Jos Majestotą 

Mes einam ir einam per kambarius, kamba 
rėlius. sales, l a i p t u i koridorius. 

— Pamatysite tik 40 Schoenbrunn kamba
rių, — sako vadovė. 

Tik 40? Tai kiekgi jų iš viso? Nagi 1042! 
įdomu, kiek reikėjo tarnų vaškuot parketui ir 
tarnaičių šluostyt dulkes ir valyt kilimus, kai 
nebuvo siurblių, cheminių valyklų ir ,.one-step 
varnish"? 

— Šie rūmai nėra vien tik muziejus, — 
aiškina vadovė, — salės ir kambariai naudo
jami aukštiems svečiams bei valstybinėms iš
kilmėms ar politiniams pasitarimams. Pavyz
džiui, didžiojoj pokylių salėj 1961 metais susi
tiko prezidentas Kennedy ir Chruščiovas. 

Ta didžioji salė — grandioziška: balta, auk
sas, krištolas, parketas tartum ledas, o lubo
se Gregorio Guglielmi freskos, vaizduojančios 
Austrijos galybę taikoje ir kare. Įdomu, kad 
Antro pasaulinio karo metu viena bomba įkri
tusi tiesiai per karo freską, bet nesprogusi. 

Mane domina Franz Joseph I ir jo žmonos 
Elisabeth kambariai. Franz Joseph, kurio port
retų pilni ne tik šie rūmai, bet ir visa Viena, 

Šv. Stepono katedra Vienoje. 

valdė Austriją net 68 metus 'mirė 1916 m.). Jo 
žmona Elisabeth. to meto gražuolė, tikrai graži 
ir grakšti. Iš didžiulio portreto ji žvelgia rimta 
ir truputį liūdna. Gal nujausdama savo mirtį 
Ženevoj nuo žudiko peilio? Pagal vadovės pa
sakojimą, Elisabeth buvusi per moderni savo 
laikams: laikėsi dietos, sportavo, gimnastika-
vosi ir todėl nepatiko apkūnioms didikėms. Žo
džiu, vargšelė gimė per anksti... 

Šią karališką porą lydėjo tragedijos. Pati 
skaudžiausia — sūnaus, kunigaikščio Rudolfe, 
sosto įpėdinio mirtis. Tai buvo gabus ir moky
tas vyras, paveiktas apšvietos idėjų: domėjosi 
istorija, pats rašė knygas. Bet konservatyvūs 
imperatoriaus rūmai Rudolfo nemėgo: jis buvo 
net sekamas, jo laiškai cenzūruojami. Prie visų 
nemalonumų prisidėjo dar nelaimingos vedy
bos ir slapta meilė baronienei Vetserai. Nebe
pakeldamas tų įtampu, kunigaikštis Rudolfas 
nusišovė drauge su meiluže Vetsera Mayerling 
pilyje netoli Vienos. 

Atrodo, ši tragedija, sukrėtusi ano n.eto 
Europos diduomene, įkvėpė romantiškuosius 
XIX a rašytojus, sukūrusius ne vieną romaną 
ta tema. Gerai prisimenu seną, ploną knygelę 
tėvo bibliotekoj vardu „Habsburgų tragedija". 
Jos viršelyje buvo nupieštas liūdnas didžiaakės 
moters veidas. Turbūt Marijos Vetseros... 

Ateinam į mažąją sale. kur Habsburgai 
klausydavosi koncertų, stebėdavo teatrinius 
pastatymus. Šioje salėje Mozartas „pasipiršęs" 
Antuanetei, kai abu buvę maždaug 6 metų. Šį 
įvykėlį gražiai papasakoja mūsų vadovė. 

O buvę taip: Mozartas koncertavęs Marijai 
Terezijai ir po programos, visų pasibaisėjimui, 
be atsiklausimo ir be baimės atsisėdęs 
karalienei ant kelių ir pasakęs ,,Ich Hebe 
Euch". Marija Tereziją, papratusi prie savo 16 
vaikų elgesio ne visada pagal „protokolą", 
visai nesupykusi, o buvusi kaip tik maloniai 
nuteikta. Tada Mozartas „prisistatęs" An
tuanetei ir pareiškęs — aš tave vesiu, kai 
užaugsiu. Deja, deja. princesė jau tada buvusi 
sužadėta su Prancūzijos sosto įpėdiniu... 

Gana kuklus, melsva-balta, nedidelis kam
barys, kuriame mirė Napoleono sūnus. Reich-
stadt kunigaikštis, man pasirodė pats ramiau
sias ir liūdniausias. Čia ant pjedestalo - po
mirtinis to jaunuolio biustas. Džiova nuskynė 
jį 21 metų. Plonas ir skaudus kunigaikščio 
profilis, kaip Radausko eilėrašty. Šalia, lyg 
pabrežt mirties pergale, jo. penkiamečio, port
retas: raudonskruostis, geltonplaukis berniu
kas, sentimentaliai stilizuotoj pozoj laikąs ro
žių vainiką Kambario kampe po stiklo gaub
tu — vyturėlio iškamša Tai buvęs kunigaikščio 

Lietuvių audiniai 
laiko tėkmėje 

(Atkelta iš 1 psl.) 
koratyviniais audiniais papuošta 
lova. Stambių raštų užtiesalas, iš 
po jo žemyn nutįsęs baltos lini
nės paklodės kraštas su žičkų 
rinkiniais ir pynikais, viena ant 
kitos sudėtos baltų drobių pagal
vės, kurių galai stambių žičkinių 
raštų rinkiniais išrinkti. Lau 
kiant svečių, stalas būdavo užtie
siamas baltutėie linine, serveti-
niu būdu austa raštuota staltiese, 
o prie lovos kabodavo spalvotas, 
raštuotas kilimėlis — rinktine 
technika austas, kartais dar su 
pakaišymais, kaišytinis arba siu
vinėtas. Užuolaidas ausdavo 
kiauraraščiu būdu iš plonų suktų 
lininių gijų, jų galuose raštus iš
rinkdavo rinktine technika, o 
vėlesniais laikais jas ausdavo 
iš medvilniniu siūlų su žičkų 
rinkiniais. Pirkių bei seklyčių 
grindis tiesdavo skuduriniais 
skersadryžiais spalvotais arba 
šiaudiniais austais takais. 

Tautinis išeiginis moterų dra
bužis būdavo pats spalvingiau
sias, puošniai raštuotas liaudies 
meno kūrinys. Jis susidėdavo iš 
kelių skirtingu audimo būdu, vis 
kitokių raštų ir spalvų — vienoks 
audeklo gabalas sijonui, kitoks ir 
puošniausias — prijuostei, o 
liemenėlei — kiklikui vėl skirtin-
gesnis — smulkesniais rašteliais 
austas; galvos danga mergaitėms 
ir moterims visad būdavo skirtin
ga ir iš įvairių audeklo gabalu pa 
rengta. Kiekvienoje Lietuvos 
apylinkėje, kurių priskaitome 
net septynias — Aukštaitiją, Vil
niją, Dzūkiją. Kapsus. Zanavyki-
ją. Mažąją Lietuvą ir Žemaitiją — 
tautiniai drabužiai pasižymėjo 
vis kitokiu audimo būdu, savitais 
raštais bei skirtingais spalvų 
deriniais. Be po, tų taut iniu 
drabužių audinių, jų raš tų , 
spalvų ir pasiuvimo stilius vis 
keitėsi laiko tėkmėje. Kiekviena 
liaudies menininkė, nors prisilai
kydama bendro stiliaus, sykiu 
suteikdavo savo audiniui savito 
estetinio grožio, paįvairinant jo 
raštą ir spalvingumą. 

XX a. pradžioje lietuvių audi
nių dailė nors dar egzistavo, bet 
užplūdę iš kitų kraštų fabrikinia; 
pakaitalai išstūmė lietuvių tau
tinius drabužius. Tuo laiku seno
viški, namie austi spalvingi ir 
raštuoti XIX a. moterų išeigi-
niai-šventiniai drabužiai trūnijo 
kraičių skryniose, o juos pakeitė 

.::::::,:: M S^ptpp^P 

! i ' l ! ; I M ' l | i l l l ! ! ! m n i l n m i H H I I H m n n i H I | H H n n i i 111 i ; i ,Tvi 

LIETUVIŠKI AUDINIAI 
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Plakatas — dail. Vytauto O. Virkau. 

pirktinės medžiagos — aksomi
nės, šilkinės ir kiti blizgantys 
audeklai. 

1930 m. Žemės ūkio rūmai pa
kvietė dail. Antaną Tamošaitį 
Namų pramonės skyriuje organi
zuoti liaudies meno atgaivinimą. 
Pirmiausia suorganizuoti audimo 
kursai, kuriuose pradėta atgai
vinti tautinių drabužių audimas 
pagal senoviškus išeiginius dra
bužius. A. Tamošaitis, ilgametis 
senojo liaudies meno rinkėjas, pa
rengė platu planą, kaip moder-
ninti senąją sodiečių dailę, pritai
kant naujoms gyvenimo sąly
goms. Sodžiuose dar buvo nema
žai senovinių kraičių audėjų, puo
džių, medžio drožėjų ir kitų sričių 
liaudies menininkų, kurie jau 

nebeturėjo rinkos savo dirbi
niams, nes tie, kaip sodiečiai 
sakydavo, „išėjo iš mados". Tiems 
meistrams reikėjo tobulesnių 
įrankių, geresnių žaliavų, o ypač 
nauju liaudies meno formų bei 
raštų, prisilaikant senojo liau
dies meno stiliaus. Žemės ūkio 
rūmai pasirūpino pagerinti liau
dies menininkų darbo įrankius, 
geriau paruošti žaliavą ir sureng
ti pasitobulinimo kursus. Buvo iš
leistos „Sodžiaus meno" knygos 
tikrųjų senoviškų liaudies dirbi
nių ir „Sodžiaus pramonės" lei
diniai, pritaikyti naujos tauto
dailės gamybai. Buvo rengiamos 
naujos tautodailės parodos, per 
„Marginių" bendrove miestiečiai 
galėjo įsigyti naujus taut inius 

drabužius , lietuviško st i l iaus 
baldus, medžio drožinius ir kt. 
Per mokyklas buvo skiepijama 
liaudies meno-dailės pažinimas ir 
jų vartojimas. Senoviški liaudies 
meno dirbiniai grįžo į gyvenimą 
naujais pavidalais. 

Beveik kasmet buvo rengiamos 
naujosios tautodailės parodos ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsieniuose. 
Lie tuvių t au t i n i a i drabužia i 
pasidarė itin populiarūs dėl jų 
savito stil iaus, raštų įvairumo, 
subtilių spalvų, rankomis pasiu
vimo. Berlyno tarptautinėje deko
ratyvinio meno parodoje 1937 m. 
sūduvių tautinis drabužis laimėjo 
pirmą vietą Europoje ir visą 
parodos laiką buvo išstatytas 
garbės salėje. Lietuvių kilimai 
įvairiose parodose buvo apdo
vanojami aukso medaliais. 

Užėjus Antrojo pasaulinio karo 
audrai, daugelis vadovaujančių 
tautodailės menininkų pasitrau
kė iš Lietuvos, o po karo atvyko 
į šiuos kraš tus — Kanadą ir JAV. 
Čia įkur t iems tautiniu šokių an
sambliams ypač buvo reikalingi 
tautiniai drabužiai, kuriuos audė 
audėjos Montrealyje ir audžia 
Kingstone, Toronte irChicagoje. 

1977 m. įsteigtas Lietuvių 
tautodailės institutas, siekiant 
plačiau išvystyti lietuvių tauto
dailės dirbinių meninę kokybę, 
įsisteigę Lietuvių tautodailės ins
tituto skyriai moko ir plečia 
tautodailės ugdymą ir rengia sa
vo dirbinių parodas. 

Lietuviški audiniai 
Balzeko Lietuvių 

kultūros muziejuje 
Lietuvių tautodailės instituto 

Chicagos skyrius rengia lietuviš
kų audinių parodą Balzeko Lietu
vių kul tūros muziejuje nuo š.m. 
spalio 25 iki lapkričio 14 dienos. 
Paroda bus atidaryta sekmadie
nį, spalio 25 d., 2 v. p.p. Progra
moje solistė Aldona Stempužienė 
su Emilijos Sakadolskienės kank
lių palyda dainuos dzūkiškas ir 
audimo dainas. 

Lietuvių tautodailės instituto 
Chicagos skyrius taip pat ruošiasi 
pravesti juostų audimo kursus 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus patalpose, 6500 South Pulaski 
Road, Chicago, Illinois. Kursai 
vyks šeštadieniais, spalio 31 , lap
kričio 7 ir 14 d., nuo 10 v.r. iki 1 
v. p.p. Vietų skaičius yra ribotas. 
Norintieji kursus lankyti prašo
mi skambint i Rugilei Šlapkaus-
kienei. tel. 858-3629. 

mylimas paukštelis. Abu jie mirė čia. šitam 
auksiniam dvare, kurį jaunasis kunigaikštis 
labai pamėgęs, kaip ir jo garsusis tėvas. 
(Schoenbrunn rūmai buvę Napoleono štabu 
1805-1809 m.l 

Išeidama perkuosi knygutę apie šiuos 
rūmus. Dar ne kartą norėsiu pažvelgt j ta ma
jestotišką dvarą Gaila, nebegrįžtamai praėjo 
tie laikai, kada žmogaus ranku darbuose 
domina%-o grožis. Dabar viskas — patogumui 
iki negražumo, iki prastumo, net iki nevaly
vumo... Tačiau, jei mane apgyvendintų Schoen
brunn rokoko kambary, susirgčiau galvos 
svaigimu per dieną nuo tos prikringeliuotos 
aukso lapijos sienose, nuo tų baldu, kuriuose 
nėra nė vienos tiesios linijos, nuo to sietyno, 
apsunkusio auksinėm įvijom ir emalio gėly
tėm, o ypač nuo krištolinių veidrodžių, kurie 
atspindi šitas pakvaitusias puošmenas tūks
tanti kartų. Šio kambario įrengimas kainavęs 

milijoną guldenų! Neužsigauk, Marija Terezi
ją, aš jame nenakvočiau... 

Vienos gatvėmis 

Kaip apžiūrėt Strausso valsų, Leharo 
operečių. Schuberto-Brahmso-Mozarto muzi
kos, Habsburgų didybės, baroko rūmų. pyra-
gaičH. saldumynų ir šaligatvio kavinių 
mie*i .. Dunojum apriestą, per vieną pusdieni? 
\" ...: ima! Taip ir buvo. Prabėgom. 

Iš Sc; "enbrunn mūsų Austrobusu per Guer-
telstrasse. kur . anot vadovės, „man kann sich 
etvvas Besonderes kaufen", tolyn į didžiulę 
Kaertnerstrasse, j Opernring, kur stovi 
prancūzų renesanso stiliaus operos rūmai, 
tolyn pro rotušę, pro Beethoveno namą ir štai 
į vėjuotą vasaros dangų sminga Votivkirche 
gotikos bokštai . Bažnyčia lengva ka ip 
mezginiai, atrodo perregima, t i rps tant i 
mėlynam ore. Aplink gėlynai, vieniečiai 

Bendra' Wn« 
•-M..Ą, • 

mif<itr> vaizdi 

važinėjasi senoviškom, arklių traukiamom 
karietom 

Pagal iau pasiekiam Stephansdom, garsiąją 
Vienos katedra. Jei Votivkirche gotika kaip 
mezginiai, ta i Stephansdom — tarytum puoš
nus audeklas. Vien t ik jos mėlynų-geltonų 
raštų stogas stebina ir žavi. 

Pietinis, aukštas is katedros bokštas, nu
sagstytas gotikos pumpurais ir ragučiais, man 
primena fantastišką raguolį. Šiaurinis, nebaig
tasis, slepia didžiausią Austrijos varpą vardu 
Pummerin, nulietą iš turkų karo patrankų. 
Man pat inka tas va rdas — toks tvirtas, aidin
tis. Gaila. Pummer in tyli šiuo metu, ir nega
liu patikrint, ar jo skambesys ati t inka jo var
dą. 

Katedros viduje — Sursum corda! Viskas 
kyla aukštyn kaip smilkalas. Viskas bėga dan-
gop kaip Bacho fuga. Gotika kelia ir mintį, ir 
širdį. Koks visa apimant is buvo tais laikais 
tikėjimas, kad jo įtakoje išsivystė net šis nuos
tabus architektūros stilius. 

Iš Stephansdom į viešbutį t raukiam pės 
čiom. Europos miestų nuotoliai palyginus su 
Chicaga trumpi, bet klaidūs. Mudvi su drauge 
greit pasiklystam ta rp tų „Strasse" ir „Gasse", 
tarp „Ring" ir „Pla tz" . „Entschuldigen Sie 
bitte. wo ist...". Ir kaip senam anekdote: 
..Geradeaus, dann rechts, dann links, um die 
Ecke und vvieder fragen...'*. 

Viešbutį pasiekiam nuvargusios. Ilsimės ša
ligatvio kavinėj prie baltai apdengto staliuko, 
ta rp žydinčių vazonų ir apkarpytų medelių. 
Vakaro saulėj Vienos fasadai su mezginiuotom 
palangių ir pastogių puošmenom tartum gelsvi 
pyragaičiai, ta r tum pasakiški vestuviniai tor
tai . Nebereikia nė „Vier Jahreszei ten" kavi
nės — mes sočios nuo vaizdo ir pasigėrusios nuo 
liepžiedžių kvapo. Čia dabar pa t s liepų 
žydėjimas ir juodųjų strazdų giedojimas. Mažai 
tereikia fantazijos, kad jų švilpime išgirstum 
„Mėlyno Dunojaus" melodiją... 

(Bus daugiau) 
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Dailininką Povilą Puziną prisimenant 
SAULĖ JAUTOKAITE 

Šiemet sueina dvi svarbios su
kaktys mūsų žymaus dailininko 
Povilo Puzino — 20 m. nuo dai
lininko mirties ir 80 m. nuo jo 
gimimo. Mirė 1967 m. spalio 22 
d. Gimė 1907 m. rugpjūčio 3 d. 
Šia proga bent trumpai pri
siminkime Povilą Puziną kaip 
žmogų ir kaip menininką. 

Povilas Puzinas gimė Rygoje. 
Latvijoje, lietuviškoje kupiškėnų 
šeimoje. Ten pat baigęs vidurinę 
mokykla, įstojo į meno mokyklą, 
vėliau priimtas j Rygos meno 
akademiją. Baigęs meno akade
mijos tapybos skyrių, jis gavo 
laisvo menininko diplomą. Išlai
kęs specialius egzaminus, gavo 
teisę dėstyti meno dalykus aukš
tosiose mokyklose. Studijų metu 
priklausė Latvių-lietuviu vieny
bės. Rūtos ir kitoms draugijoms. 
1933-35 m. atliko karinę prievo
lę Lietuvos kariuomenėje. 1933 
m. Kaune surengė savo kūrinių 
parodą. 1937-39 m. buvo Panevė
žio berniukų gimnazijos paišybos 
mokytoju, 1940-41 m. Taikomo
sios dailės instituto dėstytoju 
Kaune. Vokiečių okupacijos metu 
dalyvavo lietuvių rezistencijoje 
(Laisvės kovotojų grupėje). Nacių 
įtarinėjamas, išvyko i Rygą, kur 
palaikė ryšius tarp lietuviu ir 
latvių pogrindžio. Vokiečių suim
tas ir kalintas Ryyos kalėjime. 
1944 m. patenka ) Vokietiją. 

Kaip matome iš dailininko bio
grafinių bruožų, jis nebuvo pasy
vus istorijos įvykiu stebėtojas, bet 
aktyvus jų dalyvis. Tik atvykęs 
1947 m. į Ameriką jis visiškai 
atsidėjo menui. New Yorke tuoj 
pradeda dėstyti mena Cat tan 
Rose meno mokykloje. 1948 m. 
persikelia gyventi j Los Angeles, 
kur iki 1956 m. yra Lietuvių die
nu meno redaktorius. Tais pa
čiais metais jis sugrįžta į New 
Yorko tą pačią Cattan Rose meno 
mokyklą. Nuo 1957 m. dėsto 
Long Island Art League ir Jack-
son Heights Art Club meno mo
kyklose. 1961 m. įsteigia savo 
studiją Little Neck, Long Island. 
kur turėjo apsčiai mokinių. 

Povilas Puzinas premijas už 
save darbus pradėjo rinkti dar te
begyvendamas Latvijoje. Pirmąją 
premija gavo 1933 metais už pa
veikslą „Mintaujos priemiestis", 
paskirtą Latvijos valstybinio mu
ziejaus. Paskutiniąją gavo prieš 
pat mirti. 1967 metais, už „Sek
madienio rytą", paskirtą Allied 
Artists of America. Tarp pirmo
sios ir paskutiniosios premijos 
dailininkas dar užsitarnavo daug 
ir jvairių apdovanojimų — aukso 
medaliu, garbes pažymėjimų, pir-

Povilas Puzinas 

rnųju vietų už kūrinius, ekspo 
nuotus parodose Latvijoje, Lie
tuvoje ir Amerikoje. 

Dailininko Puzino meno kūry
bos lobis nėra gausus darbų skai
čiumi. Jis daugiau laiko skyrė 
meno mokymui, negu pačiai kū
rybai. Kadangi jam meno kūri
nys turėjo būti pribrendęs, įkvė
pimas ir idėjos turėjo būti ger-ai 
išgalvotos ir susikristalizavusios 
jo mintyse, su kūrybos įvykdymu 
jis neskubėjo. Jis nieko nemėgo 
kas buvo padaryta greitosiomis. 
Jo kūrybos tikslas buvo ne tiek 
nupiešti vaizdinį paveikslą, kiek 
išreikšti savo santykius su pa
sauliu ir jo aplinka. 

Būdamas praktiškas žmogus. 
Puzinas turėjo du skirtingus po
žiūrius į savo kūrybą. Pirmasis 
požiūris buvo toks. kuris patiko 
jam pačiam, o antrasis — portretų 
tapyba, kuri patiko pozuotojams. 
Sį pastarąjį jis pavadino komerci
niu menu. Sio komercinio meno 
darbai labiausiai yra pasklidę po 
amerikiečių visuomenę, o daili
ninkui patinkantys meno kūri
niai yra muziejuose ir privačiose 
kolekcijose. 

Menininkas giliai išgyveno 
tėvynės netekimą. Karas ir savo 
krašto p ra rad imas įsispaudė 

l'ovilas Pu/inas 

Autoportretas, 1957. 

neužmirštamais vaizdais. Šia 
tema jis sukūrė įsimintinų meno 
darbu . Tokie kū r in i a i kaip 
„Pabėgėlių šeima", „Motina su 
kūdikiu", „XX amžiaus Madona" 
savo stipria kūryba ir drama at
nešė jų autoriui ne vieną premiją 
ir pažymėjimą. 

Šiaip Puzinas nebuvo išradin
gas savo kūrybos siužetu. Jis daž
nai tapo savo pamėgtą pajūrį — 
žuvis, žvejus, valtis, apleistas 
lūšnas . Kaip j is p a t s sake: 
„Mėgstu ir užjaučiu visus, kurie 
yra maži ir nepavojingi". Daili
ninkas šiuos, rodos, nereikšmin
gus objektus supoetina, suroman-
t ina. jie tampa svarbiais ir įdo
miais. 

Dailininko tapymo technika 
yra labai įdomi. Kaip jis pats yra 
pasisakęs, pirma jis pasidaro 
realu piešini. Jis detaliai išana
lizuoja ir tiksliai pastato figūras, 
realistiškai nupiešia peizažą. Kai 
jis jau turi realistiška figūrą ar
ba peizažą, tada prasideda jo 
tikroji kūryba. Dabar jis ima tep
tuką, deda dažus, nekreipdamas 
dėmesio i detales. Jo realistiškai 
išstudijuoti veidai keliais dažų 
brūkšniais išgauna savotišką, su-
abstraktinta išraišką. Dingsta 
veido detalės — nosis. akys. lūpos, 
kartais lieka tik jų kontūrai, o 
kartais ir tie vos įžiūrimi. Jo vei
dai lieka lyg šešėlyje, išryškėja 
tik galvos forma. Dailininkas 
meistriškai visą kūrinio dramą 
perduoda figūrines kompozicijos 
bei jų judesių išraiška. Pavydžiui, 
kūrinyje „Ištrėmime" nematome 
nė vieno veido. Fone matome 
t.imsiai raudonį vagoną ir iš 
nugaros vos įžiūrimas žmonių 
figūras. Iš šių figūrų judesių mes 
jaučiame tą trėmimo siaubingą ir 
beviltišką momentą. 

Dailininko Puzino platūs ir 
laisvi teptuko potėpiai jo kūriniui 
suteikia savotišką techniką, pri
menančią akvarelę. Jo stori alie
jiniai dažai, rodos, ištirpsta ir 
lieka lengvos, lyg permatomos 
spalvotos plokštumos. Jo kolori
t a s yra užslopintas. Dažnai 
naudoja rusvus, žalsvus bei 
gelsvus tonus, juos sugyvina ir 
sudramatina paskutiniais atbai
giamais baltais ir juodais brūkš
niais. Tokiu būdu jis išgauna 
šviesos ir šešėlio efektą, dinami
ką ir ritmą. Laisvi ir platūs tep
tuko mostai suteikia visai jo 
kūrybai monumentalumą ir di
dingumą. Dailininkas į žiūrovą 
šneka dideliu tapybiniu iškalbin
gumu. 

Jeigu kas nėra matės Povilo 
Puzino originalios kūrybos darbų, 
užtenka peržvelgti jo žmonos 

Iš „Kazimiero Sapiegos ** 

Žiūrėkit, žmonės, į mane. Pažįstat? 
Aš — etmonas didysis Lietuvos 
Ir Vilniaus vaivada. Paskendęs turtuos, 
Pagarsintas Europoj karo vadas. 
Prieš jus, kaip vaikas, stoviu, be kepurės. 
Nedrįsdamas akių pakelt į dangų. 
Žiūrėkit į mane. Aš, žilas senis, 
Per visą amžių kovose kapotas. 
Lenkiuos prieš jus lig žemės ir drebu. 
Kad nesuspėsiu visko pasakyt. 
Ką man širdin tėvynė alpdama 
Golgotos kančiose priaimanavo. 

Per visą amžių nežvelgiau i jus, 
Tarytum būtute bedvasios viksvos. 
Buvau jums kurčias. Aklas jums buvau. 
Statydinau pilis ant smėlio. Liūnuos 
Lipdžiau tvirtovę. Laimę — pragare... 
Koks siaubas praregėt žiloj senatvėj, 
Kad visa, kam vargai, ką vargdams kūrei — 
Beprasmiai klaikūs monai.' Tuštuma! 

Vienuos bajoruos žmogų temačiau. 
Pro juos žiūrėjau į laukus tėvynes, 
Kardais jų laimę Lietuvos kaliau. 
Jie buvo putos ąsoty medaus. 
Išplerusios, tuščiavidurės, karčios. 
Kurios ukšnodamos užstoja sultis. 
Kurias nupūsdamas sieki saldybės. 
Jie buvo putos bėgančioj srovėj, 
Susiurbiančios pūslėn šiukšles paviršiaus, 
Uždengiančios skaistybę gilmenų. 
Kur žydrasai atsimuša dangus. 

Kaip debesis, gyvenimas nuščiuvo... 
Senatvėj praskfeidžiau tuščias putas. 
O, Viešpatie, atleisk žlibumą mano. 
O nukankintoji tauta manoji, 
Šventų smūtkeliu raudanti giria. 
Priimk paklydusį nevertą sūnų. 
Leisk ašarom išverkti kruvinom 
Prie tavo kojų visą žemės skausmą... 

Ne, ne. Bajorų mirė Lietuva. 
Ne mūsų. Ji, žiemos iškentus šaltį, 
Dainuojančiu pavasariu suūš. 
Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas. 
Iš gilmenų sugaus gyvybė tokia. 
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterės ir Elbės šlaitai! 
Į Lietuvą žiemojančią einu. 
Prie kryžkelio stovėsiu smūtkeliu. 
Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautą plakus Lietuvos širdis. 

Balys Sruoga 

Iš „Autobiografijos" 
Gimęs 1896 metais. 
Laukinis liūdnumas ir laimė, kalėjimas amžiuos ir pašt 

valia, gyvenimo padugnė, piktas kerštas ir pasiryžimu ši 
nekaltybė, požemio klaikumos rauda ir begalinis beproti 
džiaugsmas. — visa gyvenimo disonansų aidija. turhū: 
vieno išpažinties verta. 

Tr jeigu aš esu, tai todėl, kad žinau kiekvienun-
me broly ir setery gyvenančią sielą mano. 

Ir jeigu aš būsiu, tai tik todėl, kad mūsa niekas ne m 
Todėl aš einu į gyvenimą, mylėdamas žemi', tą žiaui 

drėgna. Todėl ir negailestingai suskaitytos mano dienos tai 
palaimos žemė. Ir ištremty iki dugno išsemdamas aš mana • 
laiminu žemės sultis ir amžinai grįžtančią dainą. 

,.Vainikui-

Prieš 40 metų. spalio 16 diena. Vilniuje mirė Baly* Sruoga. p<,~ 
dramaturgas, kritikas, literatūros ir teatro teoretikas. Vytauti D 
Vilniaus universitetų profesorius. Stutthofo naciu koncentracijos iag< 
kalinys. -Jo paskutinysis didysis istorinės dramos veikalas, prie kiu 
tensyviai dirbo karo ir vokiečiu okupacijos me:,i;s. buvo ,,K 
Sapiega'", kuriame atsispindi autoriaus nerimas dėl tautos likimo K . 
Jurgis Blekaitis Lietuviu enciklopedijoje <l. XXVIII. p ?/.•:,. Bali -
kūryba ..yra kovinga — už savąja tauta, už taures,-,; žmogų. \ 
Lietuvos praeities sunkmečius. Sruoga dinamiškais vaizdais 
Lietuva niekada nesiliovė buvusi, ugdė tikėjimą tauto 
kovoti ne vien su išorės priešai^ - laisvės engėjais, bet - -u tams 
priespaudos nuosėdomis pačioje žmogaus dvasioje. Visa Sruogos k 
siekimą išreiškia... Kazimiero Sapiegos žodžiai", kuriais ba 
spausdinamas monologas. 

• Balio Sruogos verstą Sem 
Benelli dramą ..Apsiautalas" lei
džia Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas Sem Benelli 
(1877-1949) buvo italų dramatur
gas, mistikas. Tarptautinį garsą 
jam atnešė jo eiliuota drama ..La 
cena delle beffe" (1909). Nusi
gręžęs nuo Italijos fašistinio 
režimo, per Antrąjį pasaulinį 
karą pasitraukė į Šveicariją. Yra 
parašęs prozinių vaidinimų ir 
keletą knygų socialiniais bei poli
tiniais klausimais, bet svarbiau
siais jo kūriniais laikomos jo 
romantiškos eiliuotos dramos, 
tarp kurių yra ir ..Apsiautalas" 

Austros išleistą l iuksus in ia i 
puošnią vyro monografiją. Nors 
joje yra išspausdinti tik 28 kūri
niai, tačiau tuoj pastebėsime, kad 
tai būta labr.i gabaus ir darbštaus 
menininko, kuris į pasaulį žiūrėjo 
atvira širdimi ir meile. 

Šį trumpą dailininko Povilo Pu
zino sukaktuvinį prisiminimą 
galime užbaigti Pauliaus Jur
kaus žodžiais, kad tai būta dai
lininko „su plačiais polėkiais, su 
ryškiu veidu". Gal t iktu jam lite
ratūrinis vardas — dramatinis 
poetas, nes iis vaizduojamą 
tikrovę taip pakeičia, kad ji virsta 
savotiška poezija. 

Balio Sruogos vertimas buvo 
baigtas 1947 metais, bet iki šiol 
nesusilaukė ieidėiu. Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondo da
bar leidžiamoje knygoje bus Vy
tauto A. Jonyno įžanga. Balio 
Sruogos studija apie Florencijos 

renesansą ir pačios Sem Benelli 
dramos tekstas. Knygai apianka 
k u r i a d a i l i n i n k a s Albinas 
Elskus. Knyga pasirodys dar 
šiais metais. 

Visai neseniai Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas išlei

do Antano Gustaiči 
tinių eiie>-aščiu : 
keliui į pažadėtąją žet, 
metu yra jau sp;,.. 
Klimo dienoraščių tekstas 
tyje Algimanto M ick 
ruošiasi -'• isl pasakų 

Balio Sruogos toatro ««•min:riras \>prik!:iii~'>r> 
(pirmoj"' •'!•!<• *>t;is\ ^ -'• • . , v V. 

(antroje <il«-je> i.«-«.nii> Kaivtns, \ ... - v..-

"' -•>••• i i t . < - ' 
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Stasio Šimkaus šimtmetis Chicagoje Naujos knygos 
MYKOLAS DRUNGA 

STASIO ŠIMKAUS GIMIMO 
ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS 1987 m 
spalio 4 d. Jaunimo centre Ch:cagoj. 
Prelegentai: Stasys Santvaras ir Lo
reta Venclauskiene. Koncerto atlikė
jai: pianistas Manigirdas Motekaitis, 
dainininkai Audronė Gaižiūnienė, 
Roma Mastienė, Algirdas Brazis ir 
Algis Valiūnas, „Dainavos" ansamb
lis, diriguojamas Emilijos Sakadols-
kienės Rengė „Margutis*-. 

Prasminga buvo „Margučiui" 
atšvęsti Stasio Rimkaus šimtą
sias metines ne tik dėl to, kad 
Šimkus dukart gyveno Ameriko
je .1915-20 ir 1927-28 m.), drau
gavo su Antanu Vanagaičiu, 
,.Margučio" steigėju, bet ir dėl to, 
kad jis — vienas iš lietuvių 
muzikos didžiūnų. Ir jeigu ne Pet
ro Petručio, šiuometinio „Mar
gučio" vedėjo, sugebė j imas 
kasmet suburti j au retėjančias 
mūsų išeivijos muzikines pajėgas 
(ir stebuklingu būdu atrasti jų vis 
dar vieną kitą naują!), ta i vargu 
ar pasaulio lietuvių sostinėj Chi-
cagoj iš viso kas nors būtų už
simojęs šią sukaktį jai deramu 
iškilmingumu prisiminti. 

Žinoma, nėra pavojaus, kad tol. 
kol išeivijoj dar bus skambių bal
sų. Stasys Šimkus būtų užmirš
tas: nė vienas lietuvišką repertu 
arą puoselėjantis solistas a r cho
ras juk negalėtų apsieiti be pa-
braidžiojimo po tuos lietuvių 
damos dirvonus, kuriuos taip na 
šiai pureno ir apsėjo Stasys Šim
kus. Neperdedant galima tvirtin
ti, jog Šimkus'1887-1943) ir jo tik 
trupučiuką vyresnis bendraamžis 
Juozas Gruodis buvo patys ryš
kiausieji Lietuvos Nepriklau
somybės periodo kompozitoriai. 
Kiti mūsų muzikos klasikai savo 
kūrybinį zenitą pasiekė arba kiek 
anksčiau iČiurlionis. Sasnaus
kas, Petrauskas, Naujalis), arba 
jau kiek vėliau 'Banaitis, Jakube-
nas, Dvarionas, Kačinskas), ta
čiau Šimkaus ir Gruodžio kūry
bingumas, prasidėjęs dešimtmetį 
prieš Nepriklausomybę, tęsėsi 
per visą aną laimingąjį Lietuvos 
laisvės laikotarpį, su juo pilnai 
sutapo ir gaivalingo talento dėka 
juodu iškėlė viršum visų kitų pa
jėgių ar tik populiariu savo am
žininkų (Kačanauskas, Karnavi-
čius, Tallat-Kelpša't. Dėl to ir bu
vo pravartu tokios Stasio Šim
kaus sukakties proga visą popietę 
praleisti vien su juo. atsidedant 
gerai informuotų pranešėjų min
tims apie jo asmenį ir kūrybinį 
braižą ir klausantis tur iningojo 
muzikos koncerto. 

Tik 15 metų už Šimkų jaunes
nis rašytojas Stasys Santvaras, 
kompozitoriaus draugas, bend
radarbis, jo operos . .Pagirėnai" 
libretistas. savo oriu, pakiliu, 
vaizdingu, bet ir kritišku žodžiu 
apibūdino klausytojams Šimkaus 
charakterį, atskleidė vieną kitą jo 
šeimyninės bei kūrybinės aplin
kos epizodą, o neseniai iš Lietu-

Stasio Šimkaus gimimo šimtmečio minėjimo koncertines 
programos atlikėjai: Manigirdas Motekaitis. Emilija 
Sakadolskiene. Algis Valiūnas, Audrone Gaižiūnienė. 

Algirdas Brazis. Roma Mastien^ ir minėjimo rengėjas. 
..Marguiio" vedėjas Petras Petrutis. 

Nuotrauka -Jono Tamulakio 

Stasio Šimkaus minėjime dainuoja ..Dainavos" ansamblis, diriguojamas Emilijos Sakfdolskienes. 
Nuotrauka Jono l'amulaičio 

vos atvykusi jaunesnės kartos 
muzikologė Loreta Venclauskie
ne keliais bruožais aptarė pačią 
jo kūrybą. Šiedu pranešimai bent 
man sukėlė du pageidavimus 
ateičiai: 1) kad Santvaras ir 
toliau neapleistų mūsų kultūros 
veikėjų biografo „teptuko", o 

kūrybą šįkart labai įvairus asor- pagalba sutvarkius balso pasta-
timentas atlikėju. Šalia veteranų tymą, dingo suspaustas gerklinis 
— nepailstarčių ir nepasiduodan- atspalvis, forsavimas, sumažėjo 
čių dainaviečių. nepamainomo vibravimas ir visu savo ūgiu 
pianisto Manigirdo Motekaičio ir išsitiesė lygus, tvirtas, švarios 
patvarių Lietuvių operos Chica- intonacijos, laisvu registrinių 
goję steigėjų Romos Mastienės perėjimų, gana apvalaus ir malo-
bei Algirdo Brazio steigėju ta naus tembro, net su dramatiniu 

pieštų vis detalesnius, intymes- prasme, kad dainavo joje nuo pat pamušalu, lyrinis bei canio. 
nius savo pažintų muzikų, teat
ralų bei literatu portretus, šitaip 
išsaugodamas būsimoms kartoms 
ne tik enciklopediškai sausa, bet 
ir žmogiškai gyvą jų atminimą, ir 
2) kad Venclauskiene imtų savo 
muzikinėmis žiniomis dalintis ir 
su mūsų spaudos skaitytojais, nes 
kompetent ingai apie muziką 
rašančių mum.s trūksta net kur 
kas labiau, negu ją kuriančių, 
dainuojančių ar grojančių 

pirmųjų jos dienų) - klausėmės lengvai nešantis (ir tai netikė
čiausią! 1 net iki p3t salės galo. .ki 
tos priplotos ertmės; po balko
nu, kur šįkart recenzentui teko 
sėdėti. Kas sakė, kad Gaižiūnienė 
turi „mažą balsą"? ir galop — bg) 

• J u o z a s M e š k a u s k a s . 
LIETUVOS MEDICINOS IS
TORIJA. Chicago: Pasaul io 
lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. 
xxxii, 814 psl. Kaina — 37 dol. 
Gaunama „Drauge". 

Šio veikalo plačią apimtį nusa
ko paaiškinamasis pavadinimas: 
..Medicinos mokslas, gyventojų 
medicininio ir socialinio aprūpi
nimo istorinė ir dokumentinė 
apžvalga." Autorius įvade sako: 
..Medicinos ir socialinio aprūpini
mo istorijos mes iki šiol neturė
jom. Dabartiniu metu okupuoto
je Lietuvoje medicinos istorijos, 
sveikatos aprūpinimo ir sociali
niais klausimais straipsnių ir 
studijų yra nemažai. Bet tie 
straipsniai dažniausiai yra ten
dencingi. Kas nepriklausomos 
Lietuvos buvo padaryta ir pasiek
ta, stengiamasi paneigti ir inter
pretuoti neteisingai ar neigiamai. 
Šiuo veikalu i.orima nušviesti ir 
parodyti tas problemas tikroje 
šviesoje. Ši knyga yra daugiau 
dokumentinė, dokumentų rinki
nys." Todėl įstaigų ir organizaci
jų raštų, įstatymų, statutų ir 
taisyklių kalba netaisyta. 

Knyga skirstoma į tris pagrin
dines dalis: Medicinos mokslas 
Lietuvoje, Medicinos fakultetas. 

I Medicinos ir socialinis aprūpini
mas Lietuvoje. Pirmojoje dalyje 
aprašoma medicina senovės Lie
tuvoje ir vėlesniais la ikais , 
sveikatos padėtis Lietuvoje prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, medici
nos moKsių įstaigų kūr imas 
Nepriklausomoje Lietuvoje. An
trojoje dalyje supažindinama su 
Medicinos fakulteto darbo pra
džia, jo įstaigomis ir ju vys
tymusi, fakulteto skyriais ir 
katedromis. Apie veterinarinę 
mediciną rašo vet. dr. Stasys 
Jankauskas. Labai įdomūs sky
riai apie sveikatos reikalus rusų 
ir vokiečių okupacijų (1940 — 
1944) metais, ypač apie medicinos 
fakuiteto turto išvežimą. Skaity
tojai supažindinami su medicinos 
fakulteto studentų organizaci
jomis. Dr. Henrikas Brazaitis 
rašo apie Fraterni tas Lituanica. 
dr. J u r g i s S t a r k u s — apie 
studentų a te i t in inkų medikų 
korporaciją „Gaja", dr. Laimutė 
Griniūtė-Šmulkštiene — apie 
„Ąžuolo" korporaciją, dr. Vytau
tas Tauras — apie ,-Patria". 

• — » 

Dr. .Juoza-> Meškauskas 

Trečioji knygos dalis pradeda
ma su medicinos pagalbos ir so 
cialinio aprūpinimo padėties 
apžvalga nepriklausomybės pra
džioje. Čia atskiru straipsniu dr. 
Henrikas Brazaitis apžvelgia li
gonines. Dr. Rimvydas Sidrys ra
šo apie socialines ligas ir kovą su 
jomis — šių dienu skaitytojui 
sunku įsivaizduoti epidemiškai 
paplitusią trachomos ligą Lie
tuvoje. Nuostabu, kaip liga buvo 
sukontroliuota be moderniųjų 

v a i s t ų Dr. Milda Budr ienė 
aprašo kovą su džiova Lietuvoje. 
Dr. Vaclovas Šaulys pateikia 
studija apie Lietuvos kurortus — 
Birštoną, Druskininkus, Likėnus 
ir Palangą. Dr. Vytautas Tauras 
rašo apie karo sanitarijos tarnybą 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Dr. 
Ju rg i s Starkus įdomiai aprašo 
apskričių ir miestų gydytoju dar
bą sovietų ir vokiečių okupacijų 
meta is Lietuvoje. Skaitytojui 
čia k r i n t a d ė m e s i n ba i sus 
priešdifteritinio serumo trūku
mas I vokiečiai atėmė iš lietuvių 
vaistų gamybos bendrovę ir vals
tybinį sandėlį Kaune). Autorius 
spėja , k a d p r i e šd i f t e r i t i n io 
serume didelis kiekis iš vokiečių 
įs ta igų pakl iūdavo i juodąją 
rinką. 

Knygą palydi tu r in io san
t r auka anglų kalba (ją išvertė dr. 
J enas Meškauskas). Priedai: Me
dicinos fakuiteto mokomojo per
sonalo spausdintųjų darbų iki 
1944 m. liepos mėnesio sąrašas, 
vardynas, Lietuvos universiteto 
Medicinos fakultetą baigusiųjų 
sąrašas, nuotraukų rodyklė. 

Knygos -šsamesne recenziją 
spausdinsime vėliau, tačiau jau 
dabar reikia pasakyti, kad knygo
je sukaupta daug medžiagos, kuri 
įdomi ne vien tik medicinos ar 
istorijos specialistams, bet ir 
visiems, kurie domisi nepriklau
somos Lietuvos pagrindinių ins
titucijų raida. 

Petras Repšys. Vilniaus chirurgu draugija. 1509. Medalis. 1971. Sidabruotas 
vsris. Vilniaus universitetas. 

Po Stanio Šimkaus minėjimo Jaunimo centro k 
žiūniene. 

ir fiziniu amžiumi gal jau su
brendusio, tačiau profesinių 
aukštumų vis dar siekiančio jau
nimo. Emiliją Sakadoiskienę 
nedažnai regime scenoje diri
guojant, ir linkime jai šio reikš- šiol tarp lietuvių dar niekad 
mingo darbo baro nepamesti, negirdėtas Algis Valiūnas, tiesa. 
Tikrai būtų gaila, jei dar liktų ne konkurentas nei Vazneliui, 
norinčių dainuoti, bet nebebūtų nei Pauiioniui, bet savo discipli-
kam juos mokyti ir vesti. Audro- mietu, metalines spalvos bosu ir 
ne Gaižiūnienė kas kartą akivaiz- gūdžia išraiška visai t ikęs Šim-

Dainavo ir grojo Š imkaus džiai tobulėja: su gero mokvtojo kaus harmonizuotų liūdnų liau
dies dainų nuotaikai perduoti. Ka 

* ys; , gi, turime nauja kamerinę pajė
gą, kurią beliktų tik labiau prie 
savęs prisijaukinti. 

Net ir pusantros valandos :ne 
skaitant pertrauku užtrukusia
me koncerte nebuvo įmanoma už
griebti daugiau kaip tik mažą 
dalelę Stasio Šimkaus kūrvbos, 
kurtos jis ypač vokalinėje srityje 
mums taip gausia: pabėrė. Išsky
rus nebent rečiau užtinkamus 
„Lietuvos siluetus" fortepijonui, 
kuriuos Manigirdas Motekaitis 
atliko su mocartišku švelnumu, 
beveik visi kiti kūriniai — harmo
nizuotos ar originalios dainos — 
daugsyk girdėti, tiesiog įėję į 
bendra tautos turtą, tad sunku 
buvo publiką kuo nors „nu
s t eb in t i " . O vis dėlto tu 
nuostabos momentų v ienas 
ki tas pasitaikė. Audronė Gai
žiūnienė savo pirmu išėjimu 
iiaudif* dainas „Vai nekukuok" 
ir „Anoj pusėj marelių" perteikė 
su tokiu nemeluotu lyriniu pa 
prastumu, be jokios operinės 
pozo- ir vokalinio pasidemonst-
ravimo. kad tai negalėjo netimp-

telti klausytojui už širdies. O 
trečiojoj (ir ga lbū t po
puliariausioj) Šimkaus dainoj 
„Kur bakūže samanota' ji atvė
rė kitą savo pusę — melodramati-
nę, bet irg; be kai kuriems to 
romanso at l ikėjams būdingu 
sulėtinimų ir išlaikymų, visa 
lakonišką ekspresiją sukaupda
ma j vienu melodiniu lanku išsi
liejusį balso intensyvumą. Operi
nio pasimėgavimo daugiau paro
de Roma Mastienė ir Algirdas 
Brazis, pas i r inkdami ir kai 
kuriuos tam tinkamus gabalus: 

Mastienė šelmiškąjį „Pamylėjau 
vakar" ir pašėlusi ,,Oi greičiau, 
greičiau", Brazis — ekspansyvius 
barito.iiškus parado numerius 
,,Oi kas" ir „Dainužę". Ir jei 
pastarasis šįsyk nepersitempė, 
tai pirmoji, atvirkščiai, gai ir per 
daug susitvardė. I Mastienės at
sargiai sudainuotus kūrinėlius 
kaip tik supiltas tas kompozito
riaus ugningas temperamentas, 
kurį savo paskaitoj pakartotinai 
užsiminė Stasys Santvaras. Bet 
pabrėžtinas santūrumas visuo
met buvo Mastienės interpretaci

jų savybė. 
Be aibes soliniu dainų, koncer

te buvo :r nuotaikingų duetų, ir 
chorinių dainų (pvz.. energingai 
a t l ikta „Vėjo dukra"), o pabaigai 
— chorui su trim solistais parašy
ta kan ta ta „Atsisveikinimas su 
tėvyne" kuri publikai taip pati
ko, kad bisui iš dainaviečių dar 
išprašė ..Vienas žodis ne šneka", 
plojimais ir valiavimais atsidėko
dama minėjimo kalt ininkams, 
ga i užvis l a b i a u s i a i Pe t ru i 
Petručiui , už sėkmingai atšvęstą 
Stasio Šimkaus jubiliejų. 

'<\>e: puantas Manigirdas Motekaitis ir soliste Audrone Gai-
Nuotrauka Jono Tamulaicio Stasio Šimkaus kūrinių gaidų lapai. Nuotmuka .Jono Tamulaicio 


