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Šiame numery

Pagrobtas M. K. Čiurlionis 
Stasys Yla apie Adomą Galdiką 
ir jo kūrybą.
J. Kralikausko romanas "Tautvilo" 
Leonardo Andriekaus eilėraščiai. 
Pašnekesys su Vytautu 
Marijošium.
Leiskim dainininkams pakalbėt. 
Vladas Jakubėnas apie
L. Baltraus koncertą.
S. Aukštaitis apie
D. Lapinsko spektaklį.

Kertine paraštė
Pagrobtas Mikalojus K. Čiurlionis

Artėjant šimtametinei sukak
čiai rtuo mūsų didžiojo dailinin
ko ir muziko Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio gimimo, jo 
pavardės minėjimas mūsų ir ap
lamai pasaulio spaudoje dar pa
dažnėjo. Kaip žinome, Čiurlionis 
gimė 1875 m., ir 1975 metais su
eis šimtmetis nuo jo gimtadienio. 
Be abejo, ta proga ir okupuotoje 
tėvynėje ir laisvoje išeivijoje, 
Čiurlionį pagerbiant, bus ren
giamos akademijos, bus rašomi 
straipsniai, leidžiamos monogra
fijos ir kt Bet labai svarbu, kad 
ne tik mes patys, bet ir didieji 
pasaulinio meno centrai, pasau
linio garso meno leidiniai tą ju
biliejų paminėtų ir jo proga ra
šytų apie Čiurlionį, kad pasaulio 
dailės istorijos bei meno enciklo
pedijų-leksikonų puslapiai neap
sieitų be Čiurlionio.

Be abejo, pasaulis jau daug ži
no apie Čiurlionį ir jubiliejaus 
proga dar daugiau apie jį suži
nos. O tame žinojime lig šiol nie
kas net neabejojo, kad Čiurlionis 
yra lietuvių tautos kūrybinis ge

nijus ir jo kūryba priklauso lie
tuvių tapybos ir muzikos istorijos 
puslapiams.

Bet štai... Vilniuje leidžiamam 
savaitraštyje “Literatūra .ir me
nas” š. m. kovo 2 d., Nr. 9 ran
dame straipsnį, užvardintą 
“Čiurlionis Paryžiuje”. Antraštė 
iš karto pradžiugina. Galgi artė
jančio jubiliejaus proga šiame 
pasaulinio meno centre rengia
ma Čiurlionio paveikslų paroda? 
Gal ten išleista koks stambus lei
dinys apie Čiurlionį prancūzų 
kalba? O, straipsnį perskaitę, su
žinom tik tiek, kad Čiurlionis jau 
Įspraustas į rusų meno istorijos 
rėmus ir toks pakištas pasaulio 
viešumai.

Straipsnyje “džiaugiamasi” 
Paryžiuje išleista prancūzės Va
lentine Markade knyga “Le Re- 
nOuveau de L'Art Pictural Rus- 
se (1863-1914)”, 1971, Editions 
L'Age D’Homme. Joje apsčiai 
vietos skiriama ir Čiurlioniui, 

kaip rusų meno istorijos dalinin
kui. Ir vien dėl to, kad ano meto 
rusų dailininkai jį vertino, o pa
tys lietuviai dar nesuprato. To
kia logika naudojantis, ir vokie
čiai mūsų liaudies dainas galėtų

įsirikiuoti į germanų folkloro is
toriją, nes kultūros pasaulyje jie 
pirmieji jas iškėlė. Bet tai irgi bū
tų vagystė. O dėl vagystės visai 
nesivaržo tik rusai ir jiems palan
kūs tarnai.

Minėtame straipsnyje, be kita 
ko, rašoma: “Ruošdama šią kny
gą, V. Markade žinių pagilinti 
buvo atvykusi į Tarybų Sąjungą, 
lankėsi Maskvos ir Leningrado 
muziejuose bei bibliotekose, nuo 
1967 metų sistemingai susiraši
nėjo su Kauno M. K. Čiurlionio 
galerija, konsultuodamas! ir 
gaudama reikalingos medžiagos”. 

Kad Kaune anos knygos autorė 
būtų buvus, iš cituoto teksto ne
matyti. Tikriausiai, jeigu būtų 
buvus ir mačius Čiurlionio ori
ginalus, tai ir knygoje būtų tuo 
pasigyrus. Bet autorei paveikslai, 
matyt, tiek ir terūpėjo. Gi Čiur
lionį įtraukt į rusų meno istoriją 
galima ir be to. Anos prancūzės 
globėjams Leningrade ir Maskvoj, 
Čiurlionio surusinimo siekiant, 
gal net buvo rizikinga jai leist 
nuvažiuot ir į Kauną, kad nepa
rašytų priešingai, pamačius lietu
vių teikiamą pagarbą Čiurlioniui 
ir jų kitaip nuteikta.

Visas šis M. K. Čiurlionio ru
sų meno istorijon įtraukimo fak
tas vadintinas niekuo kitu, o tik 

akiplėšiškiausiu vogimu. Tai 
brutalus grobimas iš lietuvių me
no istorijos brangiausio jos tur
to — Čiurlionio. O plėšimas la
bai apgalvotas ir užmaskuotas. 
Jeigu anoji knyga būtų parašyta 
kokio rytiečio ir pusiau totoriaus 
ruso, tai kas ten Vakarų pasauly 
bepatikės Čiurlionio rusiškumu. 
Kas kita, kai jį surusins meniš
kiausios vakarietiškos prancūzų 
tautos atstovė pačiame Paryžiuje. 
To paties pamušalo ir anos žinios 
paskelbimas “Literatūroj ir me
ne” atskiru straipsniu. Lyg paty
čiai anas “džiaugsmingas” 
straipsnis, maskuojant nešvarius 
tikslus, paskelbtas ne kieno kito, 
o Čiurlionio sesers V. Ciurliony- 
tės-Karužienės vardu. Ir mes dėl 
to jos čia visai nekaltiname, o 
tik reiškiame gilią užuojautą, su
prasdami, jog ne 78 metų senu
tei spyruotis prieš džengiskaniš- 
kas okupanto užmačias.

k. brd.

Galdikas, didelis formos meistras 
ir gelmių ieškotojas, lyginamas su 
ne vienu žinomu pasauliniu vardu, 
bet ypatingai su savuoju Čiurlioniu. 
Jiedviem, pasak Aleksio Rannit, bū
dingas “gamtinis pietizmas”, tipiš
kas lietuvių jausenai (Galdiko pa
rodos Chieagoj leidinys, 1963).

Čiurlionį ir Galdiką sieja viena 
“giminystė”: jie abu neturėjo geros 
mokyklos nei žymių mokytojų, tik 

talentą, kuris prisikaupė savos ap
linkos pergyvenimais ir buvo reali
zuotas dideliu, patvariu darbu. “Ge- 

. rai, rašo, Waldemar George, kad 
Į Galdikas nesinaudoja mokyklinėmis 

formulėmis ir pabrėžia savo asme- 
1 nybę. Galdikas pasilieka savo origi- 
‘ nalume” (Monografija pr. kalba, 

Paris 1931, 3-4).

Pasiruošimas kūrybai

Kiekvienas dailininkas, daugiau 
ar mažiau, yra savo aplinkos, savo 
žemės ir savo laiko vaikas. Čiurlio

nio aplinką bene geriausiai pa
vaizdavo jo sesuo Jadvyga “Atsimi
nimuose apie M. K. Čiurlionį” (Vil
nius 1970), o Galdikas savo “pir
mines šaknis” pats apibūdina “at
sakymuose į Aidų redakcijos klau
simus” (Aidai 1968, Nr. 8). Jis gimė 
(1893) bene archaiškiausioj Že
maičių mosėdiškių srity, Giršinų 
vienkiemy, dideliame ūkyje. “Tai 
buvo, rašo Galdikas, vienas iš di
džiųjų ūkių Kretingos apskrityje, 
apsuptas girios su milžiniškais 
ąžuolais, beržynais, ošiančiais epuš- 
rotais ir eglėmis. Okio žemėje sto
vėjo keletas kryžiastulpių su Rū
pintojėliu, Apvaizda, Dzidorėliu, 
Jurgeliu, kieme aukštas kryžius su 
dviem kryžmomis ir ‘Dievo mūka’, 
o prie kelio — didoka balta koply
tėlė su tėvo tapyta Madona. Kam
bariuose kabojo daug šventųjų 
spalvotų paveikslų ir spalvotas ba
reljefas — Kristaus galva. Svečių 
kambary kabojo didelė ‘Dievo mū- 
ka’”.

Vaizdinė aplinka, alsuojanti gam
tine ir religine mistika, buvo dar 
papildyta žodine —melodine pa
slaptimi. “Žiemos vakarais, rašo 
Galdikas, klausiausi auklių ir se
nelių elgetų pasakų, verpėjų dai
nų... Penkios satndinių poros dai
navo... Vasarą šienapiūtė su kelių 
dešimčių piovėjų bei grėbėjų dai
nomis, rugiapiūtė su pabaigtuvėmis, 
žaidimais ir šokiais. Rudenį bulvių 
kasėjos ir linų rovėjos vėl su daina 
ir savo apeigomis... Mamytė be su
sijaudinimo ašarų negalėjo klausy
ti muzikos ir dainų. Mėgo poeziją 
ir pati bandė rašyti... Tėvas jau
nystėje buvo geras smuikininkas... 
Pats šiek tiek tapė, o jo brolis, iš
stojęs iš kunigų seminarijos, gerai 
tapė”. Ir Adomėlis, būdamas trejų 
metų, pradėjo pats tapyti suodimis, 
paskui nukniaukdavo “spalvų” iš 
motinos, skirtų siūlams ir muilui 
dažyti. “Už drabužių ir veido išsi- 
terliojimą dažnai bausdavo, bet tas 
neatbaidė nuo tapybos”.

Galdikas mokėsi Mosėdyje, pas
kui Liepojos gimnazijoje. Nemetė 
savo aistros piešti ir galvojo eiti į 
menininkus. Apie tai sužinojo dė
dė, motinos brolis kun. Pr. Kare
vičius, ir parašė jam laišką: turįs 
baigti realinę gimnaziją ir stoti į in
žinierių institutą. Adomui suspau
dė širdį ir jis išbėgo į mišką išsi
verkti. Jį atsekė giminaitis Guraus
kas, parvykęs iš Petrapilio, kur tu
rėjo tarnybą prie universiteto ir di
delį valdišką butą. Sužinojęs, ko 
verkia devyniolikmetis, pasiūlė vyk
ti su juo Petrapilin ir pas jį apsi
gyventi. Tai buvo 1912 metai.

Galdikas jau buvo žinojęs apie 
garsią barono Stiglico taikomojo 
meno mokyklą. Pataikė į stojamų
jų egzaminų laiką ir nutarė ban-
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Adomas Galdikas gamtoje (Lietuvių foto archyvas)

dyti savo laimę. Stojančiųjų buvo 
Šimtinė, o patekti galimybės tik ket
vertai. Atranka buvo daroma pagal 
konkursinius piešimo darbus. Po- 
savaitės Galdikas rado tarp keturių 
iškabintų pavardžių ir savąją. Ta
da nuvyko pas dėdę Karevičių, tuo 
metu buvusį Petrapilio katedros 
kleboną, vėliau Žemaičių vyskupą.

— Na, žinoma, neišlaikei. Teks 
eiti inžinerijos mokytis.

— Išlaikiau, — ir papasakojo 
kaip tai įvyko.

— Matyt, tokia Dievo valia, — 
pagaliau sutiko dėdė. “Ir mes susi
taikėm”, prideda Galdikas.

Mokslas truko ketvertą metų, 
bet “mokykla buvau nepatenkintas. 
Jos programa buvo perkrauta bend
ro lavinimosi ir specialių dalykų 
pamokomis... Vakarais lankydavau 
Dailės akademiją, o sekmadieniais 
privačią tapybos studiją”. Be to, 
lankė parodas, bibliotekas, garsųjį 
Eremitažą ir susidomėjo ypač iko
nomis. Grafiko specialybę įgijo 1916 
metais ir diplomą gavo už baigia
mąjį eforto darbą. Dar metus mo
kėsi ten pat meno pedagogikos.

Karo metu atsirado Petrapily 
daugiau lietuviško jaunimo, ir jis 
įsitraukė j jų veiklą. Tur būt, dė
dės kunigo lenkiamas, bendravo 
daugiau su ateitininkais, nors kar
tais juos vadindavo davatkomis. 
Tarp jų rado ir vieną veidelį, kuris 
jam įstrigo. Tai buvo Magdutė 
Draugelytė, baigusi Marijampolės 
gimnaziją ir lankanti aukštesniuo
sius pedagogikos kursus Petrapily
je. Jinai savo kursus baigė anks
čiau ir išvyko mokytojauti į mergai
čių gimnaziją Sibire. Su ja Galdi
kas nebenutraukė ryšių, o- baigęs 
savo meno pedagogiką, atvyko į 
Odesą, kur ji atostogavo, ir jos bro
lis kun. V. Draugelis juos sutuokė 
1917 metais vasarą. Rudeniop jiedu 
išvyko į Tombuvą, ir jis pradėjo 
dėstyti paišybą toj pačioj mergai
čių gimnazijoj.

Galdikai grįžo j Lietuvą 1918 
metais. Čia jis vėl dėstė paišybą 
Saulės mokytojų seminarijoj ir to 
paties vardo gimnazijoje Kaune. Po 

metų finansų ministerija pasiuntė 
jį su dail. A. Žmuidzinavičium į 
Stockholmą paruošti lietuviškų pi
nigų projektus. Ta proga Galdikas 
lankė Švedijos, ir Danijos muziejus 
ir jam labiausiai tada patiko Van 
Gogh ir Cezanne. Grįžęs, su J. Vie- 
nožinskiu ir P. Galaune organizavo 
paišybos kursus mokytojams ruošti, 
iš kurių vėliau išaugo meno mo
kykla. Ktirsams stigo priemonių, ir 
Galdikas buvo komandiruotas 1923 
m. į Berlyną tų priemonių paieš
koti ir supirkti. Ką rasdamas siuntė

Stasys Yla

į Kauną, o pats įsirašė į privačią V. 
Kurau tapybos Studiją. Ją lankė be
veik metus, ir čia įvyko lemiamas 
jo persisvėrimas iš grafikos į tapy
bą. Berlyne susipažino su vokiškai
siais eskpresionistais. Ypatingą 
įspūdį jam padarė Etnografijos mu
ziejuje užtikti Rytų meno darbai 
su “stebuklingomis freskomis”. Be 
kitko, rado Rytprūsių liaudies me
no leidinių ir nustebo, jog tai tas 
pats lietuviškasis liaudies menas.

Tiek buvo to Galdiko pasiruoši
mo kūrybai, iš tikro, labai nedaug 
ir nesistemingo. Bet vienas dalykas 
pastebėtas: Galdikas buvęs labai sa
varankus, nesidavęs paveikiamas 
mokytojų, juos kritikuodavęs, ėjęs 
savu keliu, sekęs vidine savo nuo
jauta. ir ypatingai žiūrėjęs dviejų 
dalykų: gamtos ir liaudies meno.

Kauno kūrybos tarpsnis

Savo darbais jis pradėjo rodytis 
parodose nuo 1920 metų. Pradžioj 
buvo daugiau grafikos, toliau gau
sėjo tapyba-akvarelės, natiurmortai, 
portretai, peizažai. Nesiribojo vienu 
žanru ar technika, nesustojo ties jo
kia srove — bandė viską: realiz
mą, ekspresionizmą, impresionizmą, 
netgi kubizmą. Kritikai laikė Gal
diką nepastoviu, besiblaškančiu, 
neturinčiu vieno veido. J. Vieno
žinskis 1923 metais rašė: “Galdikas 

tai realiai į gamtą pažvelgia, tai ūpo 
pagautas skrajoja su savo impresio
nistiniais, lengvais ir linksmais de
besėliais, tai griebiasi griežtos eksp
resijos, tai vėl simboliais pasisupa 
ar įsako kūnams būti ornamentais... 
Visur tačiau rimtas, stipriai jaučia 
spalvą, sugeba žiūrovui primesti ta
pytojo minties galią” (J. Vienožins
kis, Straipsniai.., atsiminimai, Vil
nius 1970, 29).

Galdikas ieškojo savęs ir kažko 
daugiau. Vasaromis su P. Galaune 
važinėjo po Lietuvą ir rinko liau
dies meno lobius. Turėjo asmeninį 
jų rinkinį, pradėtą kolektuoti nuo 
Savo studijų meto. Bevažinėdamas, 
pasak V. K. Jonyno, “kiekviename 
jos kampelyje atidžiai studijavo jos 
gamtą” (Aidai, 1953,353).

Nuo 1927 metų pradėjo keliauti 
po Vakarų Europą ir pirmiausia 
savo atostogas skyrė prancūzų me
nui pažinti. Jį sudomino, Bonnard, 
Soutine, Vouillard, bet ypatingai 
sužavėjo Matisse ir Monet. Kiekvie
nas jų kitaip smelkėsi į gamtą. Gal
dikui gamta taip pat buvo pergy
venimo, įkvėpimo, spalvinės gyvy
bės vermė, bet jis lyg nežinojo kaip 
“išsireikšti”. Po kelionės “visu vež- 
lumu stengėsi suprasti gamtos pa
slaptingumą... Spalvų lietus, kuris 
varvėte varvėjo iš jo drobių “Ru
duo prie Jesės”, “Pajūrio vaizdai”, 
“Tėvo portretas”, darė jo darbus 
prasmingus ir išbaigtus” (A. Vai
čaitis, Aidai 1948, 257). Šiuose bei 
kituose darbuos, sakoma, ir buvusi 
Monet bei kitų prancūzų įtaka, 
bent poveikis.

Galdikas jautė, kad savame pa
saulyje bus sunku iškopti paviršiun. 
Jį “gniaužė” Vienožinskis, geras 
menininkas, bet nepažįstąs ir nesu
prantąs naujojo Vakarų meno. Ir 
A. Jakštas, tuometinis kritikos ka
ralius, šaukęs: “Sūnau palaidūne, 
grįžk į tiesos keliąl” Vienas netikė
tumas staiga jį įtikino, kad jam rei
kia ne grįžti, o eiti pirmyn. “1931 
m. atvyko į Kauną dail. Mane Katz 
ir, pamatęs mano darbus, įkalbėjo 
ruošti parodą Paryžiuje”. Katz tu
rėjo Paryžiuje didelę savo studiją ir 

nuvykusi Galdiką pristatė meno kri
tikui Waldemar George. Tuo metu 
W. George buvo meno žurnalo 
“Formes” redaktorius, parašęs mo
nografijas apie Matisse, Picasso, 
Chagall, Lipchitz, Soutine ir kitus 
žymiuosius. Jis gerai {vertino Galdi
ko darbus, davė rekomendaciją Ate- 
lier Francais galerijai ir pasisiūlė 
parašyti monografiją. Monografija 
“Galdikas” išėjo tais pačiais metais 
“Les Peintres Contemporains” 
(Dabarties dailininkai) leidinių se
rijoje. Iš Galdiko parodos du pa
veikslus įsigijo Luxemburgo mu
ziejus Paryžiuje. J parodą buvo at
ėjęs ir poetas Milašius, kurio liau
dies pasakų leidinį Galdikas buvo 
iliustravęs. Atėjo vienas ir atsipra
šė, kad nepakvietęs savo draugų iš 
prancūzų elito.Girdi, kartą juos pa
kvietęs į vieno lietuvio parodą ne
pasitikrinęs, ir turėjęs nemalonu
mų. Pamatęs Galdiko darbus, Mi
lašius su entuziazmu išbučiavęs au
torių.

Reikšmingiausia Paryžiaus “do
vana” buvo toji monografija, pri
stačiusi mūsų dailininką prancūzų 
meno pasauliui. W. George subti
liai ir teigiamai iškėlė Galdiko ta
lentą ir darbo metodą. Lietuvis esąs 
stiprus kompozicijoje, lyriškas ir 
mistiškas, kartu dramatiškas ir im
pulsyvus, o tai reiškia “aktyvią lai
kyseną” kūrinių atžvilgiu; ypatin
gai esąs spalvingas, turįs didelį 
spalvinių tonų resursą su domi
nuojančiu jūros žalumo tonu, kuris 
liudija, jog dailininkas neseka imp
resionistinės mados ir nekopijuoja 
regimų reiškinių. Plačiau sutoja 
ties liaudies meno įtakomis, kurios 
atsispindi paprastumu ir primityvu
mu, bet kartu sukuria konfrontaci
ją kultyvuoti individualybei. Galdi
kas esąs dar vyksme, ieškojime ir 
prieš jį stovi įvairios spręstinos ga
limybės. W. George užbaigia vilti
mi, kad “Galdiko kūryba... pasieks 
savo paskirtį, susiras giliausią būties, 
tvermės ir augimo prasmę, juoba, 
jam nestinga gyvastingo veržlumo 
ir nepalaužiamos valios”.

Grįžęs į Kauną, Galdikas dar 
daugiau ir drąsiau dirbo. Tačiau 
kritika neatleido pirminių savo 
varžtų. Vienožinskis vėl prabilo: 
girdi, po Paryžiaus pasisekimo Gal
dikas “nustojo pusiausvyros”; jo 
kūryba virto “spalvų ir formų or
gija” (op. cit. 117). “Kritika, sako 
Galdikas, mano darbus daugiausia 
tik dergė, ir ligi šiol tas liko pasą
monėje” (Interview, Margutis, 
1964, rugsėjis, 15). Kritika atbai- 
džiusi jj ir nuo portretų, kurių bu
vo padaręs Vytauto Didžiojo muzie
jui (Basanavičiaus, Stakelės). Turė
jo užsakymų ir buvo susidomėji
mo, bet jam nelabai sekėsi “portre- 
tuoti” moteris, ypač primadonas, 
{strigdavo į jų suknių klostes ar 
plaukus, išsikankindavo arba suga
dindavo ir, nebaigęs, išmesdavo, gal 
paveikė ir W. George pastaba: Sės 
portrais sont'ėtudes de visages — jo 

portretai yra (tik) veidų etiudai.

Draugai jautė, kad Galdikui per 
ankšta savo “namuose”. Dėl to P. 
Galaunė ir Jurgis Savickis įtikinėjo, 
kad vyktų iš Lietuvos, nes čia žū- 
siąs kaip dailininkas (plg. Atsaky
mus Aiduose, 356 ir Interview Mar
gutyje, 15). Iš vienos pusės jis ap
gailestauja, kad to nepadaręs, nes 
daug kūrybinio laiko pražudęs, iŠ 
antros — “nuo užkrautų pareigų 
ir nuo mano numylėtos Lietuvos 
gamtos negalėjau atsiplėšti”.

Buvo įsitraukęs į teatrinį darbą 
— piešė dekoracijas, kūrė kostiu
mus. Paruošė viso 20 dekoracijų 
įvairiems pastatymams, dažniausiai

(Nukelta j 2 psl.)
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Adomas Galdikas 
gyvenime ir 
spalvose

Atkelta iš 1 psl.
lietuviškiems, kaip Šarūnas, Graži
na, Jūratė ir Kastytis; sukūrė apie 
1000 kostiumų. Reikėjo visa tai iš
studijuoti ir skubotai padaryti. 
“Darbas teatre suėdė man daug lai
ko ir nervų” (Aidai, op. cit. 354). 
Iliustravo knygas Krėvei ir kitiems, 
be to, dalyvaudavo valstybiniuose 
pinigų ,ir pašto ženklų konkursuo
se ir beveik visus laimėdavo. Tai 
apsimokėjo, bet vėl ėdė laiką. Pa
grindinis darbas buvo meno mokyk
loje, kur dėstė grafiką ir vedė gra
fikos studiją. Dėstė ne tik regulia
rų kursą, bet ir vakarinį gabesnie
siems, iš kurių vėliau išaugo žino
mi grafikai: V. Petravičius, V. K. 
Jonynas, Tel. Valius, P. Augius, V. 
Ratas, A. Vaičaitis, P. Tarabilda ir 
kiti.

Apsikrovęs darbais, Galdikas kū
rybai galėjo skirti tik vakarus, šven
tes ir atostogas. “Toji nenumaldo
ma kūrybinė ugnis, rašo, kurioj de
giau lyg ‘skauradoj’, neduodavo ra
mybės. Suradęs laiko, lyg pašėlęs 
griebdavaus išraiškos priemonių, 
dažnai apeidamas tų priemonių 
amatą, kurį sunkiai pakenčiu. Kada 
su žymiuoju skulptorium Lipshitzu 
kalbėjomės Paryžiuje, jis paklausė, 
kodėl aš nelipdau. Atsakiau, kad 
nepakenčiu tos amatininkiškos pu
sės, kurios tiek daug turi skulptūros 
technika... Visą amžių nerimau, 
ieškojau tinkamų priemonių išsi
reikšti” (Margutis, op. cit. 15).

Galdiko kūryba, perėjusi keletą 
etapų, pagaliau išsikristalizavo 
ryškiu savitumu. Tai buvo matyti 
ypač paskutinėse Dailininkų sąjun
gos ruošiamose parodose. Čia, pa
sak A. Vaičaičio, “Galdiko darbai 
išsiskyrė techniniu įmantrumu, sa
vitumu, vaizduojamos aplinkos gi
liu pajautimu, esmingumu ir kūry
bingumu. Linijos ugningumas, spal
vų muzikalumas... visumoje suda
rydavo vientisą, darnią, užbaigtą 
tiesą; tai buvo kažin kas ypatingo, 
originalaus, galdikiška” (Aidai, 
1948, Nr. 15, 257). įvairios srovės 
bei įtakos, kurios jame grūmėsi, pa
sirodo, jo nesuskaldė: liko vientisas 
ir pasidarė galdikiškas. Dalyvavo 
pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1937 
savuoju menumentaliu triptiku Lie
tuva, už kurį gavo Grand Prix, ir 
pasaulinėje New Yorko parodoje 
1939 m. taip pat monumentaliu 
Vytauto triumfu (dabar Alkoje, 
Putname). Galdikas “privertė” ki
taip galvoti ir bene didžiausią savo 
kritiką J. Vienožinskį. Šis pagaliau 
pripažino: “Reikia turėti didelę 
kultūrą ir nepaprastą įgudimą, kad 
galėtum taip vaizduoti, kaip vaiz
duoja Galdikas” (op. cit. 171).

Freiburgo kūrybos tarpsnis

Į tremtį Galdikas pasitraukė 1944 
metais ir pirmiausia apsistojo Ber
lyne. Čia jį sutiko buvęs jo moki
nys grafikas Adolfas Vaičaitis ir 
stipriai paspaudė ranką.

— Nespausk taip rankos, šetone, 
paskui negalėsiu dirbti!

Galdikas pradėjo dirbti jau Ber
lyne. “Važinėjau į Potsdamo ir Ni- 
kola-See apylinkes piešti Lietuvą 
primenančius vaizdus. Po pusmečio 
persikėliau į Stadę už Hamburgo. 
Tai senas miestas (prie Šiaurės jū
ros su švelniu klimatu, kurio apy
linkėj buvo gražios ūkininkų sody
bos, apsuptos žydinčiais sodais ir 
kanalais. Ten vėl pasinėriau į savo 
numylėtą darbą. Dirbau mažo for
mato etiudus iš gamtos, nes geres
nių priemonių neturėjau”. (Atsa
kymai, 354). Apie 20 klm. į pietus 
buvo kita tremtinių stovykla Bux- 
tehudėje, ir Galdikai persikėlė ten. 
Netrukus atvyko V. K. Jonynas su 
palydovu ir kalbino keltis į Frei- 
burg i. Br. padėti kurt Meno mo
kyklą, kuriai prancūzų okupacinė 
valdžia, buvusio Kaune lektoriaus 
Schmittleino dėka, davė leidimą, 
netgi pažadėjo paramą. Kitą dieną 
atvyko Balfo direktorius kan. J. 
Končius ir siūlė vykti j Paryžių,

Audringoji padangė (Nuotr. V. Maželio)

Kartą, berods 1947 m. vasarą, su
tarėm su dr. Jonu Grinium aplan
kyti Galdikus. Laimei, profesorių ra
dom nedirbantį — kitaip būtų iš
metęs pro duris. Jis buvo beišeinąs 
ir mes jį sutikom tarpvartėje.

— Ne laiku ateinat, žalčiai. Sku
bu, žmona ligoninėj — baigia at
šalti.

— Mes labai trumpai. Leiskit 
bent užmesti akį į Jūsų darbus, — 
kalbėjo Grinius. — Taip iš toli at
vykom.

Raukydamasis, Galdikas įsivedė 
mus vidun. Pradėjo traukti paveiks
lus — po vieną, du iš vienos ker
tės, iš kitos, trečios. Apėjęs visas 
“krūvas”, vėl grįžo ir traukė naujus 
paveikslus. Mes žiūrim į laikrodį — 
praėjusi daugiau nei valanda. Galdi
kas dar nori parodyti brangiausią 
savo kraitį — žemaičių kapinaites, 
bakūžes, Baltijos pajūrius, rūpinto
jėlius.

— Šiuos norėčiau išsaugoti Lie
tuvai, o anų pavasarinių — rude
ninių nevertinu, tokius gali bet kas 
gaminti. Nežinau, kur reikės pa
siųsti pirmuosius —į Braziliją švo- 
geriui ar į Ameriką?

Tų metų rudenį Galdikai persi
kėlė į Paryžių, padedami gen. 
Schmittleincf. Sekančiais metais teko 
būti Paryžiuje ir įsitikinti, kad Gal
diko svajotasis Paryžiaus rojus toli 
gražu nežydi sodais. Susiradau jų 
butą Magenta bulvare ir įkopiau į 
šeštą aukštą, nes keltuvo nebuvo. 
Pagalvojau, tai papiūtis širdininkei 
Galdikienei. Ją ir teradau, jis buvo 
studijoje. Galdikas rašo: “Nors pra
gyvenimo sąlygos čia buvo sunkios, 
bet visa siela pasinėriau į Louvro, 
Moderniojo meno, Trocadero, Rytų

Adomas Galdikas

kur bus duota studija ir kitos darbo | 
sąlygos.

Galdikas jau buvo pažadėjęs Jo
nynui ir nuvyko į Freiburgą. Dėstė 
naujoj mokykloj ir turėjo apsčiai 
laiko kūrybai. Jį čia traukė Reino 
gamta, kiek skirtinga, tačiau graži 
ir labai spalvinga. Pradėjo kurti iš
tisas spalvines simfonijas. “Spalvų 
antplūdis, kaip sraunios upės ver
petas, ugningai raudoni, ryškūs gel
toni tonai bei pustoniai (rodos) šo
ka įtemptą šokį. Visuma — pašėlęs 
judesys, ekspresija, nė vieno ramy
bės taško” (A. Vaičaitis, tp.).

Iš tikro, tie maži tempera piešti 
kartonai, tie spalvomis sprogstantys 
“pavasariai” ir audringi, žaižaruo
jantys “rudenys”, — tie freiburgi- 
nio tarpsnio darbai, sakoma, ar ne
bus patys turtingiausi ir kartu švel
niausi Galdiko kūryboje. Bet ar tai 
buvo nauja? Žmona liudija, kad 
taip piešti jis buvo pradėjęs Lietu
voj, pastaruoju laiku, tik niekam ne
rodė.

Galdikas kūrė savo pavasarius ir 
rudenius, paliestas betarpiško po
veikio, tiesiog pagautas gamtos, nes 
čia pat į ją eidavo, stebėdavo, išgy
vendavo, škicuodavo ir, grįžęs, im
davo paletę į rankas. Vokiečiai ma
tydavo jį bėginėjantį nuo vieno me
džio ar krūmo prie kito, sustojantį, 
rankomis rėmuojantį vaizdą, besi- 
kraipantį ir sakydavo:

— Der Mann ist verrueckt! — Šis 
žmogus išprotėjęs.

Galdikas apsikrovė paveikslais vi
sus pasienius. Taip jam “sekėsi” po 
ilgesnės pertraukos. Jis suruošė 
Freiburge, Augustiner muziejuje, 
savo parodą, be to, dalyvavo kitose 
bendrinėse tremties parodose. 

Adoma Galdiko muziejaus kampelis Putname. Nuotr. V. Maželio

ir kitų muziejų meno pasaulį”. 
Važinėjo ir į gamtą — škicavo ir 
piešė. 1948 metais suruošė savo 
parodą Durand-Ruel galerijoj, ku
rioje išstatė freiburginius darbus ir 
vieną kitą naują.

“Parodą, rašo, padėjo suruošti 
žymus meno kritikas Waldemar 
George, o J. Baltrušaitis parodos 
globėju pakvietė Paryžiaus meno di
rektorių Y. Bizardel... Parodą atida
ryti atskrido iš New Yorko pats 
(galerijos) savininkas”. Jis turėjo ki
tą galeriją New Yorke ir susitarė 
su Galdiku atrinkti 12 paveikslų 
šiai niujorkinei, kuri, be kitko, pre
kiavo žymiųjų dailininkų kūri
niais. Deja, buvo pasiųsti tik 8 pa
veikslai, nes tokias siuntas į užsienį 
netrukus uždraudė prancūzų val
džia. Nutrūko svarbus šaltinis Gal
dikui verstis iš savo kūrybos. Lai
mei, anksčiau at to Galdikas ra
do būdą pasiųsti savo • paveikslų 
tautiečiams Amerikon. Vienas jo 
tarpininkų buvo dail. P. Kiaulėnas, 
tada gyyenęs Chicagoje. Jis freibur
ginius Galdiko paveikslus pardavi
nėjo po 50 dolerių ir siuntė pinigus 
Galdikams. To buvo per maža, “dar 
prisidėjo žmonos liga, ir mano kū
rybinė nuotaika smuko”, rašo Gal
dikas. Paryžius, kuriame praleido 
net penketą metų, kūrybiškai buvo 
pats nevaisingiausias Galdikui.

Meno kritikas W. George, minė
tos parodos proga, paruošė tekstą 
naujai Galdiko monografijai, bet ji 
nebuvo išleista dėl finansinių sun
kumų, kurių turėjo leidyklos poka
ryje. (Tekstas, D. M. Jasaitytės 
verstas, buvo atspaustas Aiduose 
1952 m. Nr. 4). Ką gi minėtasis kri
tikas rado po 17 metų Galdiko kū
ryboje?.

Pirmoj monografijoj buvo paste
bėjęs stiprią etninę Galdiko indivi
dualybę, tad dabar jam buvo įdo
mu, kiek tą individualybę bus pa
veikusi tremtis. W. George galvojo, 
jog tremtis bei emigracija neišven
giamai vedanti kūrėją į kosmopoli
tizmą. Freiburginiuose Galdiko dar
buose jis tuoj išskyrė dvi darbų rū
šis: etninę ir bendrinę, sakytume, 
kosmopolitinę. Apžvelgdamas pir
muosius darbus, prieina išvados, 
kad Galdikas vis dėlto “nėra klajo
jantis riteris; jo estetika ir polėkiai 
(liko) kaimo žmogaus, kurio me
nas paliečia mus svaigiu dirvos 
kvapu”. Jo kūryba teberodo “už
slėptą valią ir troškimus per ilgai 
užslopintos tautos, kuri sugrįžta 
prie savųjų šaltinių ir savojo ke
lio... Galdikas, kaip Gauguinas, bė
ga ar stengiasi bėgti nuo civiliza
cijos... Jis sugrįžta ne vaikystėn, bet 
prie rūpintojėlių, išskaptuotų neži
nomų dievdirbių rankomis. Koply
tėlės Galdikui tarnauja kelrodžiu. Jis 
myli jų pirminį charakterį, jų gru
bų apipavidalinimą, jų pirminį as
pektą ir jų primityvizmą... Moder
nus dailininkas ir lietuvis kūnu ir 
dvasia, Adomas Galdikas juose ati
dengia savo paties patirties atbalsį. 
Jis juos perkuriu, atnaujindamas in
tymią tautos dvasią”. Šie Galdiko 
darbai esą gimę ne iš akademinio
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susidomėjimo, bet iš tikėjimo.
Pereidamas prie antrosios rūšies 

darbų, tų spalvinės dinamikos pa
vasarių ir rudeniu, George randa 
juose daug lyrizmo bei romantizmo 
ir tai vadina “žemės dailininko po
kalbiu, užmegztu su medžiais... Me
džių poezija jį vilioja ir pavergia... 
Jis žvelgia į gamtą užkerėtomis aki
mis. Jis atranda joje nežinomus as
pektus”. Bet George pastebi, kad tai 
nebėra Lietuvos gamta ir klausia, 
“ar šitie Reino sriteis peizažai tebe
turi sielą, ar jie kviečia tiktai susi
mąstyti? Tai; spalviniai chromat- 
niai ritmai, begalinės įtampos. Ka
daise menininkas stebėdavo gamto
vaizdį, kaip dramatinės akcijos rė
mus. Šiandien jis jame mato atkar
pas ir tonus, kurie pratrūksta kaip 
vargonų giesmė ar ugnys... Jis kar
toja po keletą sykių tas pačias te
mas ir jas rodo įvairioje šviesoje... 
Jo linijinė struktūra pranyksta: 
spalva pamažu tampa vieninteliu 
konstruktyviniu elementu. Ji žaidžia 
formomis, lyg ji viena tebūtų tik
rovė”.

Čia W. George grįžta prie klau
simo, pastatyto pradžioj, dėl trem
ties poveikio Galdiko individualybei. 
Jam rodosi, kad spalvos pervertini
mas nesąs pripuolamas. Tai “rodo 
dailininko (naują) santykį su pa
sauliu. Tai jo išsilaisvinimo ir atsi
palaidavimo ženklai”. Ir George 
klausia, “ar Galdikas pakryps į abs
trakciją, ar (vėl) užmegs ryšį su 
konkrečiais faktais?” Jis bando su
prasti Galdiką: atsidūręs tremty, 
“buvo nevilties pagautas.., bėgo nuo 
išviršinio pasaulio, ieškojo prie
glaudos sapne. Jis tapė svajones”.

Taip atrodė W. Georgiui freibur- 
giniai darbai, atvežti į Paryžių. Bet 
jis matė ir naujus, jau Paryžiuje da
rytus Galdiko darbus. Sustoja ties 
vienu iš jų — “Trim Kryžiais”, skir
tais Lietuvai. Šj paveikslą istorikas 
Baltrušaitis pavadinęs Golgota. 
Peizažas atrodęs lyg kokia vizija, 
kurioj “Ile de France dangus miglo
mis apsikloja, Reino krantai išnyks
ta”. Šiuo paveikslu “Galdikas su
grįžta prie jam artimų gaivalų.., jo 
spalvos įgauna svorio.., atsipalai
duoja nuo fiktyvinio pobūdžio... 
Galdikas sugrįžta tan dvasiškuman, 
kuri buvo paaukojęs arabeskų ir 
dėmių ieškojimui”.

Waldemar George baigia šiuo 
reikšmingu apibendrinimu. “Pakel
tas į europiečių menininkų ' rangą, 
Galdikas niekados nepamiršo, kad 
pirmoj eilėj jis yra lietuvis dailinin
kas. Jis žino, kad jis geriausiai pa
tarnaus Vakarams ne panaikinda
mas savo asmeniškumą ir tapda
mas dar vienų apatridu, bet pra
turtindamas bendrą Europos kultū
ros lobyną savitu tautiniu indėliu”.

Niujorkinis kūrybos tarpsnis

Galdikas persikėlė į Ameriką 
1952 m. ir įsikūrė naujame pasauli
nio meno centre New Yorke. Apsi
gyveno Queens, mažame namuke, 
dėl to negalėjo įsirengti savo studi
jos. Pirmas dalykas, kuriuo jis sku
bėjo naudotis, buvo New Yorko 
muziejai bei galerijos. Susirišo ir su 
niujorkiškiu dail. Floch, kuriam W. 
George buvo parašęs rekomendaci
nį laišką; nunešė jam parodyti ir 
savo darbų. Flochas, perskaitęs 
laišką, pažiūrėjęs darbų, suėmė 
rankomis galvą ir sušuko: “Ko jūs

čia atvykote? Tokiems dailininkams 
čia grabas”.

Flochas bandė padėti, kad Gal
dikas galėtų greičiau suruošti atsi
vežtų darbų parodą, deja, pastan
gos nebuvo sėkmingos. Pirmąją pa
rodą sekančiais metais jis suruošė 
Chicagoje lietuviams. Galdikas su
prato, kad New Yorkui reikia kažko 
kito. Bet ko? Dangoraižių ir tech
nikos miestas atrodė užmušęs gam
tą. Bet atsiplėšti nuo gamtos jis dar 
nepajėgė. Rado parkų pačiame 
mieste ir miškų bei laukų Long 
Islande. Važinėjo į juos, stebėjo, 
škicavo ir pradėjo dirbti. Pagaliau 
1954 metais gavo John Meyers ga
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leriją savo parodai. Darbus padėjo 
atrinkti dail. Arbit-Blatas, talkinant 
dail. A. Merker. Daugiausia buvo 
Long Island gamtovaizdžiai ir dalis 
freiburginių darbų — bendrinių ir 
etninio kolorito. Didžioji New Yor
ko spauda atsiliepė labaį gerai. Ją 
sudomino naujas stiprus dailinin
kas, priėjęs prie vietinės gamtos, ją 
sudinaminęs ir perspalvinęs turtin
gu koloritu. Lietuvis kritikas, po 
šios parodos, švelniai pastebėjo: 
“Galdikas uždarė aną brangią prisi
minimų skrynią, užvožė senkapius 
ir sustojo prie šio krašto gamtos” 
(P. Jurkus, Aidai, 1954, Nr. 6, 284).

(Nukelta į 3 pusi.)

Tel REIiance 5-1811
OR MALTER J. KIRSTUM 

(Lietuvis gvdytojas) 
iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: pirmad antrad ketvlrtad U 
penktad nuo 13-4 vai., p p. e-8 
vai vak šeštad. *3-J p. p. o
trečiad uždaryta

DR. NINA KRAUČeT" 
KRIAUčELlONAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzle Avenue 

Tel. WA 5-3670, neatsiliepus akam 
binti 4471 0335 Valandos pagal susi 
tarimą

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIHTC IR V A IR V LIGI1

RPEOIAI.IRTf
MEDICAL BUILDING 

7156 South Weelern Avimu. 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
* v. popiet. Trečiad lr šeštad t.uc 

iš v. ryto Iki 1 v popiet.
Ofteo telef. RE 7-1168 

Resid. telef. — 38P-3P1P

Ofiso HE 4-1818. Res. PB 6-3801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■PEOIALYB* VIDAUS IJGO3 

2454 Weet 71st Street 
(71-os tr Campbell Avė. kampas) 
Vai : pirmad., antrad., ketv. lr penkt 

nuo 3 tkl 7 vai. p. p.
Tik nusitarus.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St — TeL 737- 51«

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“contact lenees”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIDUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
k ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5541

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4256 W. 63rd Street 

Ofiso tel. HE 5-4410
HsMd. GR 6-0013

Valandos: pirm, lr ketv. nuo 1 vaL 
Iki 3 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. lr penkt. nuo 1-3 vai. p. p 

_lr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų lig<^> 
Ofisas ir res. 2652 W. 5Pth 8*.

Tel. PRospect 8 1338
Ofiso vai : Pirm , antr.. treč. ta 

penkt nuo * tkl 4 vai lr nuo 8 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. voplet lr kitu 
laiku pagal susitarimą

Ofteo tel. HE 4-3133-Narną Gi 8-6105

DR. V TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71«t Street
Vai.: pirm., antrad.. ketv., Ir penktad 
3-4 tr 8-3. Treč. lr leštad. ušdaryt*

Tel. PRospect 6-P400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6648 South Albany Avenne

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad 
2-5 p. p. penktad. lr sektad 3-4 p. p. 
Kiton dienom tik skubiu reikalu 
susi ta rus

Tel. Ofiso PR 6-6446

OR. F. C. WINSKŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Weet 71at Street
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč ir šeštad pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. PnlaaM Road
(MUMOfiso tel. 7Š7-3141; šamą

Vai pirm antr ketv 3—š lr 6—8
VfaS ’ 1 ' snaHarlme
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Kai tėvynės ilgesys didesnis už mirtį
Juozo Kralikausko ketvirtasis mindauginės epochos romanas "Tautvilo"
VL. 5ALTMIRAS

Juozas Kralikauskas, TAUTVI
LĄ. Romanas. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoje 1973 m. 
Aplankas pieštas Ados Korsakai- 
tės-Sutkuvienės. Spaudė Draugo 
spaustuvė 4545 W. 63rd St., Chica
go, UI. 60629. Knyga 206 psl., kai
na $4.00, gaunama Drauge.

♦
Jau trečią dešimtmetį su visiš

ku atsidavimu literatūrai J. Kra- 
likauskas rašo romanus. Jo gyve
nimas turi vieną aiškų tikslą: ra
šyti. Tuomi jis įprasmino savo 
buitį ir praturtino mūsų litera
tūrą. “Tautvilą” yra Kralikaus
ko ketvirtas istorinis romanas iš 
eilės. Mūsų kultūrinėje tradicijo
je keliatomiai romanai paprastai 
yra triloginiai. Kralikauskas šios 
tradicijos nesilaiko. Jis mums 
duoda tetralogiją. Bet Kralikaus
kas nerašo su “bus daugiau”. 
Kaip pastarasis romanas, taip ir 
ankstyvesnieji trys gali būti laiko
mi ir atskiromis knygomis. Tiesa, 
jas riša istorinis koloritas, kai ku
rie veikėjai ar užuominos į juos, 
įvykiai, aprašomi šiame romane, 
vyksta dąr prieš “Vaišvilką”. 
Chronologine prasme ši būtų tre
čioji knyga. “Tautvilą” savo spe
cifine tematika, forma, nuotaika, 
idėja, galėti) būti laikomas ir vi
siškai atskiru romanu, nesirišan- 
čiu su kitais.

Treniotos pakviestas, Tautvi
lą, po dvidešimt šešerių rpetų gu
duose, grįžta į savo numylėtą 
Kernavę. Kad Treniota, Mindau
go žudikas, jį kviečia savanaudiš
ku tiksiu, jis puikiai supranta, 
bet tėviškės ilgesys užslopina ja
me paprastą logikų. Jis neklausu 
racionalaus balso, nei sūnaus 
Konstantino perspėjimo, tikėda
mas sugebėsiąs įtikinti Treniotą, 
jog Kernavė, jo tėvų žemė, tik 
jam tepriklausanti. Treniota jj 
gražiai priima, vaišina ir stebi. 
Jųdviejų dialogai pradžioje labai 
atsargūs. Jie bando suvokti vie
nas kito tikslus ar kėslus. Ir vie
nas ir kitas puikiai žino, ko nori. 
Tautvilai ima aiškėti, jog Tre
niota tepasikviečia jį sąjunginin
ku pramatytai kovai su Vaišvil
ku ir kad jis visiškai neketinąs 
grąžinti jam Kernavės. O kuo
met Treniota iš kalbos pagau
na Tautvilą, jog pastarasis vis 
tiek reikalausiąs tik tėvonijos, jis 
apsisprendžia jį sunaikinti. Nie
ko negelbsti Tautvilos tariamas 
sutikimas atsisakyti Kernavės ir 
prisiimti kitas siūlytas valdas, 
kad išgelbėtų savo gyvybę. Jau 
pirmame puslapyje autorius 
įmeta Tautvilą į tamsų požemį,

kuriame jis ir miršta troškuliu. 
Požemyje knyga gimsta, bujoja ir 
užsisklendžia. Požemyje Tautvi
lą galvoja, prisimena, svajoja, 
sapnuoja, kliedi. Ir visą šitą, pir
muoju asmeniu, užrašo Krali
kauskas. Šia pasakojimo forma 
autorius mums lyg ir pasako, jog 
grožinė literatūra, iš tikro, yra 
kilnus žaidimas žodžiais. Šitaip 
mes šią knygą ir turėtume su
prasti. “Tautvilą” nėra realisti
nis romanas. Taikliai cituojama 
knygos aplanke:

— Pikti žodžiai mane čia įstū
mė. Žodis mane ir išvaduos. Vi
sagalis žodis atgimdys mane. (90 
P-)

O paskutiniame puslapyje 
Tautvilą ir yra “visagalio žodžio” 
išvaduojamas:

Bet sužvengia sužvengia Šy
vis!... Ir atlekia atžvanga žaržo- 
laisl...

Ir staiga ištįsta beržų vieške
lis!...

Ir neša mane Šyvis link Varu- 
tos vartų!...

Ir suklega ąžuole gandras, 
sveikindamas mane!...

O VARUTA. O volutal...

AŠ GI 1 IKRAI SUGRĮŽTU....
Kralikausko romanas yra ke- 

liasluoksnis. Jis galima būtų ir ki
taip aiškintis. Jis galėtų būti kny
ga apie tremtį ir tremtinį. Pa
grindinis romano motyvas būtų 
tėvynės nostalgija ir pagrindinė 
jo idėja — žmogaus be tėvynės 
beprasmiškas sunykimas. Tėvynė 
yra herojaus ir fizika, ir metafi
zika. Be tėvynės, žmogus praran
da ir šiapus, ir anapus. Tėvynė 
pas Tautvilą išauga į didžiulę 
neurozę, užtemdanti visą kitą jo 
gyvenimą. Ir kaip neurozės ap
sėstas žmogus, jis yra tiek susirū
pinęs savimi, jog nebeskleidžia 
jokios šilumos, todėl mes liekame 
jam abejingi, nors jo slogutis pa
gauna ir kankina mus iki pasku
tinio puslapio.'

Kralikauskas pradeda “Taut
vilą” (kaip ir “Vaišvilką”) dide
le įtampa — Tautvilos įmetimu 
į požemį:

Trys šnopščiodami tempia 
mane...

Bet nepajėgiu išsiveržti...
Vos besugaudau dvasą...
Dūstu, slopstu... (5 p.)
Skaitytojas nėra pasiruošęs to-

Lietuvis karys ir jo žirgas XIII amžiuje. Apranga ir šarvuoti rekonstruota 
pagal archeologines iškasenas.

kiai dramatinei įžangai ir jaučia
si tarsi pavėlavęs į spektaklį. Tra
dicinėje literatūroje autorius pa
laipsniui įveda skaitytoją į savo 
pasaulį. Kažin ar šitoks Krali
kausko eksperimentas prigis, nes 
jau pačioje pradžioje autorius su
kelia netikrumo nuotaiką, kurios 
sunku atsikratyti.

Knyga suskirstyta į keturiolika 
didesnių ir mažesnių skyrių. 
Kiekviename skyriuje, pasikarto
jančiais ciklais, autorius atsklei
džia Tautvilos fizinę tikrovę ar 
jo minčių pasaulį. Tikrovė yra 
požemio tamsa, troškulys, alkis. 
Jo minčių pasaulis supažindina 
mus su jo praeitimi iki įmetimo 
į tamsą, jo baime, jo viltimi, jo 
troškimais jo skausmu ir vienat
ve. Pasirinkęs šią formą, Krali
kauskas nėra rišamas laiko sąvo
kos. Jis laisvai pasineria į hero
jaus sąmonės ir pasąmonės vin
gius, išsivaduoja iš realizmo varž
tų ir prabyla į mus kaip šiuolai
kinis modemus rašytojas. Juo la
biau Tautvilą silpsta fiziškai, tuo 
greičiau bėga praeities išgyveni
mai, kaip nesuvaldomas filmas, 
— liejasi į kadaise girdėtus žo
džius, sakinius, į dainų eilutes, į 
gamtą, į gyvūniją —ir vėl atgal, 
ir vėl ratu. Ir pro viską dar kart
kartėmis vilties prošvaistės:

O vis mala ir mala dvejonė: 
atvoš dar antvožą?

Jau ne? O gal?....
Ir vėl mintis bėga kitur:
OI KŪLIAU KŪLIAU ŠIAU

DUS BE GRŪDU-.
Kepsnys gražiai, rudas, tartum 

'vėlyvą rudenį riešutai...

Adomas Galdikas Rudens miškas (tempera drobėje) Nuotr. Vytauto Maželio

Leonardas Andriekus

PRIE RUDENIO ŠIRDIES

Adomas Galdikas gyvenime ir spalvose

(Atkelta iš 2 psl.)
Paroda Galdikui padėjo. Jis buvo 

priimtas į Feigl galerijos dailininkų 
tarpą su teise ruošti šioj galerijoj 
savas parodas, ir jų suruošė tris: 
1956, 1957 ir 1960. Prisistatė ir me
no pirkliai, siūlydami jo kūrinius 
paleisti į platesnę rinką. Galdikas 
svyravo, nors pinigų labai reikėjo. 
Buvo rašęs: “Atvykus Amerikon, 
reikėjo apsispręsti: eit į fabrikų, ar 
skursti ir kurti. Pasirinkau antrą ke
lią” (Atsakymai, tp 356). Dabar 
buvo kitas klausimas: pasižaboti 
pirkliams ir leisti pasaulio rinkon 
ne stipriausius, o populiarius dar
bus, ar pasilikti laisvu kūrėju ir to
liau skursti. Galdikas vėl pasirinko 
antrąjį kelią.

Atsisakęs plačiųjų galimybių, 
ribojosi siaura rinka tarp savų tau
tiečių, dar neprasikūrusių. Pirmie
ji dosnūs pirkėjai buvo pranciško
nai Brooldyne, Greene, Kennebunk- 
porte. Paskui tarp dailininko ir jau

prasikūrusiųjų lietuvių ėmė tarpi
ninkauti dr. Rožė Šomkaitė. Paga
liau jo kūriniai pradėjo “judėti” ir 
parodose.

Galdikas kurį laiką dar ieškojo 
gamtos. Vykdavo pas pranciškonus 
j Mainą, ten praleisdavo vasaras, 
klajojo po miškus, kartais net pa
klysdavo. Policija tik iš vienuoly
no šunų atsekdavo, kam šis kla
joklis priklauso. Iš kelionių parsi
veždavo ir škicų blanknotus.

Po septynerių metų Galdikai 
persikėlė į Brooklyną, nusipirko di
desnius -namus ir čia įrengė studi
ją. Jrengė taip, kad jis galėtų dirbti 
ir naktimis. Atsikėlęs 6 vai., jis 2-3 
valandas vaikščiojo čia pat High- 
land Parke, stebėjo gamtą ir Škica- 
vo. Grįžęs, dirbo su pietų ir vaka
rienės pertrauku 14 valandų. Visą 
laiką, bedirbant, grojo klasikinė mu
zika. transliuojama NY Times FM 
stoties. Dirbo, nieko neįsileisdamas, 
net žmonos.

— Nekelk kojos, dar man sumai

šysi. Palik mane vienąl
Tik atėjus vasarai, kai dailinin

kas išvykdavo į Greeną, žmona už
trukdavo 2-3 savaites, kol nuvaly
davo sienas ir grindis, išskusdavo 
ištaškytus, pridžiūvusius dažus.

Galdiko darbumas nežinojo ribų, 
ir jis šakojosi dviem kryptim: kurti 
naujus darbus ir tobulinti jau su
kurtuosius. Daugiau laiko, atrodo, 
skyrė antrajam uždaviniui. Kūrė 
impulso pagautas arba užėjus įkvė
pimo "priepuoliams”, kurie per me
tus pasikartodavo dviem tarpsniais. 
Tuo tarpu sukurtuosius tobulino 
prisiversdamas, sekiojamas savojo 
perfekcionizmo, dažnai ir persi
stengdamas — sugadindamas labai 
gerų darbų, kuriuos paskui reikė
jo išmesti. Žmona ir draugai gal
vojo, kad reikia “uždėti jam globą”, 
tiesiog atimti iš rankų geruosius 
darbus ir nebeleisti jam gundytis 
taisyti. V. K. Jonynas pastebi: 
“Kiekvienas jo drobės kvadratinis 
centimetras yra taip teptuko išgla- 
monėtas, kad tik įgudusi akis įžvel
gia, kokio spalvinio ir faktūrinio 
turtingumo juose esama” (Aidai,

... Dugne lydeka peleku rašo 
metraštį.

Kas apie mane užrašyta?
Kad turėjai gyventi ne taip, 

kaip norėjai.
Baisi man skriauda.
Kad ne ten, kur norėjai.
Šitai dar baisiau.
Grįžai, ale TU JAU KERNA

VEI NEREIKALINGAS.
Tai už viską baisiau.

(142 p.)

Kralikausko kalba yra 
džiaugsmas skaityti. Jo žodis yra 
tiksliai atsveriamas ir preciziškai 
panaudotas. Jo žodynas yra pla
tus ir įvairuojantis. Jo kalba — 
persunkta sodria, gyva, įdomia ir 
taiklia frazeologija. Pašnekėti 
apie Kralikausko romaną pras
mingiau, reiktų išeiti iš recenzijos 
ribų, bet tebūnie šie keli atsitik
tiniai žodžiai mažu pristatymu.

1953, Nr. 8, 356). Galdikas tai slė
pė, nenorėdamas žiūrovams sudary
ti įspūdį, kad tokia tobulybė ne iš 
karto pasiekiama.

Galdikas vienai savo mokinei 
kartą prasitarė: grafika tai solo 
smuikas, o tapyba tai visas orkest
ras. Grafiškos linijos jis neatsisakė 
ir tapyboje (tai pastebėjo ir W. 
George), bet vartojo ištisą spalvų 
orkestrą. Gal per drąsiai St. Goš
tautas yra pasakęs: “Galdikas nėra 
muzikas nei gyvenime, nei kūrybo
je. Jis yra spalva, išstudijuota kiek
viename jos atspalvyje ir šimtą kar
tų nugalėta paletėje” (Aidai, 1963, 
Nr. 9, 413), Spalvų negalima tik 
išstudijuoti, jas reikia ir jausti kaip 
muzikos tonus.

Minėtą nuomonę Goštautas pa
reiškė, pastebėjęs, kad Galdikas 
“daugiau nebepaišo peizažų. Jis tik 
deda spalvas su visu dinamišku 
temperamentu... Eina prie gamtos 
su impresionistiniu ekspresionizmu, 
kuris tačiau neturi nieko bendro 
nei su vienu, nei su antru. Jo imp-

(Nukelta j 4 pusi.)

UŽSIVĖRĖ

Užsivėrė saulėlydžio durys, 
Užsitamsmo veidas skaistus,
Ir beliko tiktai miniatūros
Iš didingų vaizdų.

Ir beliko tik tobula rasa
Iš pasilgto šiaurinio dangaus, 
Ant blakstienų sužvilgusios rasos,
Ir jau nieko daugiau.

KAI TU VERKI

Kai tu verki,
Man jau nėra gyvenimo.
Kokia dalia vargi
Lapelio, vėtrų genamo!

Nežinoma ranka
Mus palietė abu,
Ir tapome auka
Galybių nelabų.

Tau, žeme nerami,
Paukščius už marių išlydėt —
Man priglaustam numirt
Prie rudenio širdies.

PAUKŠČIAI

Kai ima žemėj rudenys gelsti, 
Laukiniai paukščiai tampa neramūs — 
Jau nebe aišku, ar keikt, ar melstis, 
Savy išgirdus liūdesio gamą.

Ji tiek jau sykių viduj girdėta,
Jog negalėtum amžiais pamiršti, 
Bet nūn vėl paukščiai gedulą gieda, 
Ir sielą drasko lediniai pirštai.

Po valandėlės neberegėsi
Šviesos per tankų sparnelių tinklą, 
Svirs į nejaukią rudenio vėsą
Klevai saulėtų dienų paminklai.

Neliks jau niekur [graviruota.
Kas kur gyveno, kas ką mylėjo. 
Ir kad, iš mano gelstančio sodo 
Paukščius išvijo rudenio vėjas.

NAKTIS PAJŪRY

O, poetiška naktie,
Argi neįkvėpsi nieko,
Kas šiame pasauly po mirties
Ilgėliau palieka.

Atėjau, žmonių atstumtas.
Lyg, netekęs žado, vaidila,
Su audrom ant smėlio pasigrumti,
O tokia, tyla!

Iš tavęs daugiau tikėjaus
Dainai įkvėpimo gauti — 
Žiburiais padangė sutvaksėjo,
Svyra jūron skliautas...

Argi tu mane paleisi
Tuščiom rankom į namus,
Ir mėnulis, tavo įsčių vaisius, 
Juoksis už kalnų .

ŽUVĖDROMS

Galit neabejoti,
Jog esu jūsų draugas, 
Su šia jūra miglota 
Visa širdim suaugęs.

Visa siela ir kūnu
Į jos buitį įklimpęs — 
Ar jūs žinot, skrajūnės, 
Jog čia mano Olimpas?

Atėjau be takų
Aš ne jūsų baidyt —
O, pabūkim sykiu
Šioj graudingoj buity!

KAS BUS RYTOJ

Jūs matot vien šią dieną —
Kas bus rytoj, nemąstote,
[lūžus mėnesienų 
Auksiniam pastatui.

Suduš nakties kristalas,
Kai auksas gabalais ims pulti.
Džiaugsmų taures ant stalo 
Matysime sukultas.

Taures, kurių mes gėrėm 
Pilnybę iki dugno — 
Prisikėlimų gėrį 
Ir antkapių graudumą.

SUŽIEDUOTINĖ

Kai padvelkia nuo Dievo žemės vėjas. 
Poezija paversti daiktus mėginu.
Padėk man, Kristau, Kanoj Galilėjos 
Pavertęs vandenį vynu.

Jau grįžo sužieduotiniai, vainikais 
apsipynę

Bet tarp svečių aš nematau Tavęs.
Ką jie darys, išbaigę visą vyną,
Per mano vestuves?

Per mano vestuves su mirtimi
Po ilgalaikės meilės ir kančios...
Norėčiau, kad kalnai giedotų suirdami, 
Kai sužieduotinė mane bučiuos.

Jau dvelkia nuo Libano šiltas vėjas, 
Balandžiai suburkavo nelauktai.
Visa buitis pilna poezijos:
Visa gamta, visi daiktai...

ŽIEDAS

Žeme, nužymėta
Pėdsakais mirties,
Tau Gyvybės Medžio žiedas 
Greit nesuklestės.

Tylios grįžta upės
[ marias be jo •—
Tylios, tylios tavo lūpos 
Stings prie Baltijos.

Kennebunkport, 1973 m. ruduo
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Adomas Galdikas mėgo grožinę literatūrą, ypač poeziją. Ir poilsio valandomis 
vis būdavo su knyga rankose. Nuotr. V. Maželio

Adomas Galdikas gyvenime ir spalvose
Atkelta iš 3 pusi.)
resionizmas yra grynai temperamen- 
tinis — ne techninis. Jo ekspresio
nizmas yra intuityvinis” (tp 412) 
Galdikas jau 1956 metais pradėjo 
kryptį į spalvinį abstraktizmą ir tai 
pastebėjo N. Y. Times kritikas. Apie 
1960 metus jis jau buvo atsisakęs 
peizažo, bet ne gamtos. Jo drobėse, 
kaskart didėjančiose, konvulsiškai 
plakėsi debesys, fantastiškai vaide
nosi kažkokia jūros dugno augme
nija ir neatpažįstama gyvūnija, tro
piškų ar primityviškų miškų kaž
kokios žolės, samanos, kelmai, grės
mingos, sukrypusios kalnų uolos.

Nuo šių gamtinių abstraktų 
buvo tik vienas žingsnis Galdikui 
eiti toliau į grynąjį abstraktą, ir tai 
buvo matyt paskutiniajame jo kūry
bos laikotarpyje. Likę jo škicų al
bumai, blanknotai (gal apie 40, 
kiekvienas po 30 lapų), palaidi la
pai, sukrauti j keletą stambių dė
žių, rodo, kad Galdikas yra ilgai 
ieškojęs ir daug eksperimentavęs, 
kol išėjo viešumon su atbaigtais bei 
atrinktais abstraktais. Kodėl ir kaip 
jis pasuko šia linkme, buvo pasta
tytas Galdikui klausimas 1964 me
tais, ir jis štai ką pareiškė:

“Nežinau, ar taip vadinamas eks
presionistinis abstraktas yra galuti
nė priemonė, nes aš jokių izmų 
nepakenčiu. Mano stilius arba iz- 
mas, jei jis suformuluotas dogma
tiškai, pats save palaidoja. Kodėl aš 
priėjau.., reikėtų daug kalbėti. Be 
abejo, tėvynės ir gimtosios gamtos 
netekimas yra didelis poveikis. Tė
vynėje būčiau (gal) to paties siekęs, 
nes tokia meno raida... Begalinis 
civilizacijos pirmavimas, išradimai 
— visa tai jaudina menininką ir pa
žadina pasąmonėje naujus išgyveni
mus” (Margutis, Interview, 1964, 
rugsėjis, 15).

Galdiko monografija A Color 
Odissey (New York, 1973) kaip tik 
nori pristatyti mūsų dailininką, au
torės Charlotte Willard žodžiais, 
kaip vieną iš pionierių išlaisvint 
spalvą iš bet kokio turinio ir for
mos priklausomybės. Toks jis esąs 
pripažintas Amerikoj. Vis dėlto abs
traktas nebuvo paskutinis Galdiko 
žodis. Jis grįžo prie gamtos, gal tiks
liau — ne prie gyvosios gamtos, o 
pasąmonėje prikauptos ir dar neiš
sakytos. Grįžo dideliu išsiliejimu — 
ištisais ciklais. Antai, vienas ciklas 
iš 14 paveikslų, kurį būtų galima 
pavadinti Uhralter Wald — senas 
beržų miškas. Beržai milžinai, tar
pais iškrypę' ar _ palūžę,* švyti sava 
šviesa,, lyg žvakės. Liejasi įvairiom 

švelnus ir subtilus, o Galdikas — 
status, kartais šiurkštus.

Mes betgi kalbame apie Galdiką, 
kuris iš gentiško jaunuolio tapo ba
rokišku vyresniame amžiuje. Kietas, 
uždaras, užsispyręs, šaltas žemaitis 
pasirodė švelnus, subtilus, lyriškas, 
romantiškas, netgi mistiškas savo 
kūryboje. Savo ‘žalčiais’ ir 'gyvatė-1 
mis’, ‘kipšais’ ir ‘šėtonais’ darė įspū
dį kone keikūno (to nedarydavo na
mie, tik prie svečių ir svetur), bet 
nepaliesk kas šventa, kilnu, trapu. 
Ar meldėsi, ar žegnojos? Bet kryžių 
garbino ir nusigręždavo nuo tų, 
kurie buvo drįsę iš jo tyčiotis.

Dažnai buvo konflikte su aplin
ka, dažniau su savim pačiu. Veržėsi, 
kur veržėsi, neperkalbamas, dirbo 
be atvangos, kažko amžinai ieškojo, 
tartum stumiamas valios ar aklo 
instinkto. O viduje išgyveno netik
rumų, buvo savikritiškas, trapus, 
subtilus, gelmiškas perfekcionistas.

Kalbėjo palyginti nedaug, beveik 
nieko nerašė, išskyrus laiškus, ir 
šiuos perrašinėjo žmona, nes jis 
pats darė gramatinių klaidų, o ji 
perrašydama kartais išbraukdavo 
‘šėtonus’ ir ‘žalčius’. Užtai kartą, 
supykęs, nebedavė jai perrašinėti, 
bent kurj laiką. Mažai svečiavosi, 
bet mėgdavo kartais nueiti j operą. 
Nesivėlė į kovą — visuomeninę ar 
politinę. .Vengė ir asmeninės kovos. 
Bet turėjo protesto dvasios, kovos 
nuotaikų, išgyveno neteisybę, prie
vartą, melą, kuris supa pasaulį ir 
engia savąją tautą.

Meilės jausmų nerodė viešai, 
buvo mielas ir paslaugus namie. 
Mažai kam skundėsi, dar mažiau 
gyrėsi savo darbais. Progomis pasi
domėdavo, kaip jo paveikslai įrė- 
muoti, kur pakabinti, kaip apšvies
ti. Nebuvo neutralus ir geram žo
džiui, pasakytam apie jo darbus.

šviesom, nušviečia kitų kamienus 
ir sukuria šešėlius su tamsiom 
olom, urvais, gilumom. Formos kei
čiasi, taip pat ir spalvos nuo rudos- 

.jausvos ligi,J^lsvaį gelsvos. Tas pa
sakiškas realaus miško mistišku
mas tęsiama iš paveikslo į paveiks
ią, plečiamas, varijuojamas ligi nu
trūksta neišbaigtas, neišsakytas. Ki
ti mažesni ciklai dideliuose karto
nuose yra lyg gamtos ir civilizacijos 
suvedimas į peršviestas, švytinčias, 
žydinčias arkas — pusiau gamtos, 
pusiau struktūrinių formų.
■ Šie paskutinieji Galdiko darbai 
nebuvo išvydę parodų šviesos; jų 
nematė ir monografė Charlotte Wil- 
lard. Didžioji jų dalis (viso gal apie 
50) dar neišglamonėti teptuko — 
likę pirminiame drąsiame apmate, 
dėl to daro didesnį įspūdį, lyg būtų 
visai naujas Galdikas.

Ciklinis “išsisakymas” nebuvo 
naujas Galdikui. Jis būdingas ir 
Čiurlioniui. Pastarasis apribojo sa
vo ciklus simfoninėm dalim, pirma
jam toks ribojimas, matyt, buvo 
svetimas. Galdikas buvo impulsy
vesnis ir mažiau “organizuotas”. 
Vis dėlto “tarp Čiurlionio ir Gal
diko, pasak V. K. Jonyno, yra taip 
daug giminingų nuotaikų, plasti
nio ritmo arba muzikalumo, kuris 
taip ryškus mūsų liaudies meno ša
kose”. Jie abu “paišė Lietuvos miš
kus ir ežerus, jos dangų ir žemę... 
Paišė medines Lietuvos bažnyčias, 
pakelės kryžius, rūpintojėlius, audi
nius, klausės dainų ir pasakų” (tp 
357).

Kūrėjas kontrastuose

“Čiurlionis yra virtęs legenda, 
Galdikas — gyvenanti nežinomy
bė” (Goštautas, tp 411). Origina
liai pasakyta ir, tur būt, norėta pa
sakyti, kad vieno ir antro mes tik
rai nepažįstam. Bet jais domimės, 
arba jie patys priverčia mus domė
tis. ...

Čiurlionis buvo dzūkas, Galdikas 
žemaitis. Galdikas pradėjo nuo Pet
rapilio netrukus po to, kai Čiurlio
nis ten baigė savo našiausią kūry
bos dalį. Čiurlionis nebuvo pripa
žintas savoj tautoj — jį iškėlė ru
sai, toji dailininkų grupė, kuri la
biau domėjosi vakarietiniu menu. 
Galdiką pradėjo garsinti Prancūzi
joj gyvenę neprancūzai, o paskui 
nejankiai amerikiečiai.

Statūra abu buvo panašūs — vi
dutiniokai, liekni vyrai jaunystėje, 
šviesių akių, tik Čiurlionis geleži
nis, lyg saloniškesnis, o Galdikas 
daugiai^.. kariškas. &uilis>nia.—_

Nepaisė kritikos ir nesidomėjo mo
nografijomis, kurias parašė jo ger
biamas W. George. Pirmąją sakosi 
paskaitęs tik po keleto metų (Inter- 
view, 15).

Didžiausias kontrastas meninin
kui buvo jo žmona, artimiausia gy
venimo draugė — rami, tyli, nie
kad nesikarščiuojanti, apsigalvojan- 
ti. Ji suprato Galdiką ir priėmė jį 
tokį, koks buvo. Leido jam dirbti 
ligi užsimušimo, nelaukė iš jo 
komplimentų, nesiskundė vienišu
mu, kai jis dienom-naktim lindėda
vo savo studijoj. Pati turėjo savo 
darbų — buvo mokytoja, visuome
nininke. Nepriekaištavo, kai jis iš 
kelionių, ar paskui Nevv Yorke, iš
ėjęs į miestą, vis tempdavo visokius 
meno leidinius, rytietiškas ar afri- 
kietiškas statulėles, kainavusias ge
rą pinigą. Nedejavo, kai jis Kaune 
užsimanė atpirkti Oginskių mar
murinių statulų bei vazų rinkinį. 
“Tiek jau likom be pinigo, kad ne
turėjom kuo net į kiną nueiti, bet 
tai nieko!” Ji buvo mažakalbė, dau
giau pasakanti akimis, šypsniu, su
pratimu, daugiau klausanti ir ra
miai, gyvai reaguojanti.

Nuo Freiburgo laikų Galdikas 
nešiojosi rūpestį dėl jos sveikatos. 
Rūpestis padidėjo New Yorke: kar
tais rodėsi, jinai ims ir sukris.

— Kai būsi kapinėse, pažiūrėk, 
ar nerasi ir man-tinkamos vietelės, 
—- pasakė, išleisdama Adomą į 
Ant. Bendoriaus laidotuves.

Palaidojom Bendorių gegužės 
22, 1969 metais. Žmonių buvo 
daug, ir jie pradėjo skirstytis. Stoviu 
nuošaliai ir žvalgausi, kas mane 
parveš. Žiūriu ateina, žiūrinėdamas 
į žemę, Galdikas, kažko labai susi
rūpinęs.

— Labas!
— Labas!
— Kaip žmonelė?
— Greit jau ją kipšas neš! — at

sako.
Prapliupau juoktis. O jis stovi 

kone ašarose, nė krust. Tą kontras
tą pagavo fotografas P. Ąžuolas.

— Aš taip pasakiau. Gal ir ne
gerai. Jis labai išsigando, — aiški
no žmona, kai jai buvo papasako
tas anas susitikimas.

Bet, štai, gyvenimo kontrastas! 
Po pusmečio jinai turėjo jam ieško
ti vietos tose pačiose Cypress Hill 
kapinėse. Ir kas būtų, jei būtų pir
ma suradęs prašomą vietelę jisai? 
Kas būtų tvarkęs jo meno lobius, 
išleidęs angliškąją monografiją, 
ruošęs leituviškąją, įrengęs jam ga
leriją?

.....“Aistringas, maištautojas, ieško

“Kaukių baliaus” solistai atsikvepia Jaunimo centro kavinėje. Iš kairės į dešinę: Margarita Momkienė, Roma Mas- 
tienė, Vytautas Nakas, Valentinas Liorentas, Juozas Aleksiūnas, Stefan Wicik, Dana Stankaitytė ir Jonas Vaznelis.

Nuotr. D. Vakarės

Leiskime dainininkams ir pakalbėti
"Kaukių baliaus" solistai atsako į du klausimus.

Artėjant Verdi “Kaukių ba- klausti atvyksta visokio luomo ir 
Liaus” Chicagos Lietuvių operos
spektakliams Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje, Chicagoj, 
kovo mėn. 23, 24 ir 31 d., Drau 
go kultūrinis priedas pateikė vi
siems šios operos solistams porą 
klausimų. Manome, kad skaity
tojams ir operos mėgėjams bus 
įdomu išgirsti, ką galvoja apie šią 
Verdi operą ir savo partiją patys 
vokalistai. Gaila, tik, kad ne visi 
užkalbintieji atsakymus atsiuntė. 
O atsiliepusių, štai, pasiklausyki
me. Solistai atsako į šitokius 
klausimus:

— Kaip apibūdintumėt savo 
partiją “Kaukių baliuje”? Kur ir 
kaip joje reiškiasi verdiškasis gro
žis?

Dana Stankaitytė
— Klausimas trumpas, bet ne 

taip lengva į jį trumpai atsaky
ti. Kaip žinot, dainuoju Ameliją, 
karaliaus sekretoriaus žmoną. Ji 
slapta myli karalių Riccardo, 
dėl ko nuolat jaučia sąžinės 
graužimą. Amelija nėra dra
matiškai išvystytas charakteris, 
gal būt, vienas iš silpniausių vi
soj operoj. Ji nerami, blaškosi, 
jaučiasi kalta dėl savo meilės, 
drebėdama eina pas burtinin
kę prašyti pagalbos. Iš kitos pu
sės, ji vienintelis charakteris vi
soj operoj, kuri baimės ir siaubo 
valandoj nuolat prašo Dievo pa
ramos. Gana ryškus religinis 
elementas, tai ypač aišku pirmo 
veiksmo tercete.

Vokaliai tai yra viena iš sun
kiausių partijų, tuo pačiu — 
viena iš gražiausių, reikalaujan
ti labai plataus diapazono balso. 
Gal būt, nėra tokia intensyvi 
kaip Aida, ar Leonora “Truba
dūre”, panašesnė į “Likimo ga
lios” Leonorą. Tačiau užtenka 
vien tokios dramatiškos antro 
veiksmo arijos, arba trečio 
veiksmo — lyriškesnės, bet aša
ras spaudžiančios, kai Amelija 
maldauja savo vyro paskutinį 
kartą pažvelgti į savo sūnelį. 
Reikia tikėtis, kad pavyks tai 
išpildyti.

Roma Mastienė
— ‘^Kaukių baliuje” dainuo

siu Ulrikos partiją. Ulrika yra 
pagyvenusi moteris — burtinin
kė, pranašė, mūsiškiam pastaty
me — čigoniškos kilmės, kurios 
patarimų ir ateities pranašysčių

amžinybės ir ant jos ilsisi”, — rašė 
šešetą metų prieš mirtį jaunas jo 

I kritikas Goštautas. Amžinybės po- 
1 ilsin jis nuėjo per greit, pakirstas 
kepenų vėžio 1969 metais, gruodžio 
7 dieną. 

amžiaus žmonės iš toli ir arti. Ji 
tiki tamsybių galia^neslepia ir di
džiuojasi, kad turi kontaktą su 
pragaro valdovu — šėtonu. Savo 
pradinėje arijoje ji šaukiasi šėto- 
mo pasirodymo ir prašo jo pagal
bos. Antroje arijos dalyje Ulrika 
dainuoja ekstazėje, jausdama 
pragaro valdovo buvimą, kuris 
suteikia jai didėlę burtų jėgą pra
našauti žmogaus likimą.

Jūrininkui Silvanui išprana
šauti žodžiai tuoj pat išsipildo.

Man atrodo, kad Ulrika, nors 
ir tiki šėtono galia, iš esmės nėra 
bloga moteris. Pranašavimas yra 
jos amatas. Už tai jai atlygina
ma, o padėti ji niekam neatsisa
ko. Pataria ir Amelijai nuskinti 
stebuklingo augalo, kiuris nura-
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mintų jos širdį, jos meilės kan-
čią.

Valdovo Riccardo delne iš
skaičius! jo liūdną likimą, neno
ri jam to net pasakyti, bet, jo įsa
kyta, išpranašauja, kad jisai mirs 
nuo savo draugo rankos. Ulrika 
tuo nesidžiaugia, tačiau Riccardą 
įspėja, kad saugotųsi, nes jinai ti
ki savo pranašyste. Tuo šios pra
našystės išsipildymu ir baigiasi 
“Kaukių baliaus” opera.

Vokaliniai partija yra įdomi, 
dramatiška, reikalaujanti stiprių 
žemų iiir aukštų gaidų ir, žinoma, 
įsijautimo.

Atsakant į antrąjį klausimą, 
verdiškasis grožis Ulrikos partijo
je pasireiškia jau pradinėje arijo
je, kur žemomis gaidomis tyliai 
prasidedanti melodijos linija pa

HOLD] 
ITI
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f inancial future 
... and you’ll likę 
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about St Anthony

mažu kyla, garsėja, toliau okta
vų intervalais dramtišikai krinta 
žemyn ir vėl palaipsniui garsė
ja ir įkyla aukštyn, kartu su or
kestru jungdamosi į turtingą har
moniją. Antroji arijos dalis dar 
dramatiškesnė, su labai aiškia 
melodijos linija.

įspūdingai gražus savo melo
dijomis tercetas (Amelija, Ric- 
cardo, Ulrika) skirtingomis at
skiriems balsams, tačiau vienas 
kitą papildančiomis partijomis ir 
dramatiška užbaiga.

Siąme akte dainuojamas ir 
žymius pasauliniam repertuare 
kvintetas, melodingai žaismingas, 
pas mus šiek tiek sutrumpintas.

Melodingai spalvingi yra ir 
Ulrikos rečitatyvai ir puikus, ga
lingas pirmojo veiksmo pabaigos 
ansamblis choro su solistais.

Aplamai visa opera pilna gra
žių melodijų, arijų, ansambliu, ir 
visi turėtų ją pamatyti ir išgirsti.

Vytautas Nakas
— Samuelis ir Tomas (aš dai

nuosiu Tomą) abu sąmokslinin
kai ikonspiratoriai. Jų vienintelis 
noras šioje operoje yra nužudyti 
valdovą. Abu yra aukšto luomo 
ir abu turi asmenines priežastis, 
kurių dėka yra keršto vedami. 
Šiaip jie nėra nei dramatiniai, 
nei muzikiniai individualizuo
ti ar atskirti vienas nuo kito, bet 
veikia įkartu ir su savo pasekė
jais. Jų muzikinė charakteristika 
pasireiškia tuo, kad jų vokalinė 
■linija atsveria pagrindinių veikė
jų verdišką lyriškumą ir drama
tiškumą. Jų ipagrindiniai bruožai 
tai yra fugos tema, kuri repre
zentuoja konspi rotorius, ir dažnas 
stakato dainavimas. Fugos tema 
jau girdima- operos uvertiūroje, 
įdomu, kad Verdi labai retai 
naudojo šią kontrapunktinę fu
gos techniką. Šioje operoje ji yra 
susijusi grynai su konspiratorių 
sąmokslu, kontrastuojanti su la
biau-homofanišku, lyrišku,-■: eks
pansyviu vokalinės linijos išsilie
jimu pagrindinių veikėjų (Ame
lijos, Riccardo, ir Renato). Taip

(Nukelta 1 5 puaL)
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pat tamsus staikato dainavimas 
duoda jiems yipatiogo ryškumo, 
kuris juos atskiria nuo .pagrindi
nių veikėjų. Reikia pažymėti, kad 
šioje operoje Verdi pirmą kartą 
savo operose įvedė humoro ele
mentą ir grynai linksmą .perso
nažą — Oskarą. Nors kanspi ro
toriai jau figūruoja ankstyvesnė
se Verdi operose, pvz. “Ernani” 
ir “I Vespri Siciliani”, jie šioje 
operoje yra išmokę juoktis. Tokiu 
būdu Samuelio ir Tomo juokas 
antro veiksmo ansamblyje stip
riai kontrastuojasi su tragiška 
Amelijos ir Renato situacija.

Daiva Mongirdaitė
— Oskaro rolė “Kaukių ba

liuje” yra labai graži. .Kas yna 
Oskaras? Jis yra karaliaus jaunas 
pažas.

Visi šios operas personažai yra 
gan dramatiški ir “tamsūs” — iš
skiriant Oskarą, kurio būdas nie
kad nesikeičia — jis yra links
mas, žaismingas ir pilnas humo
ro. Ir jo visa muzika yra tokia pa
ti kaip jis — grakšti ir žaisminga.

'Si muzika labai “prašviesima” 
šią operą, rodydama didelį muzi- 

> kos kontrastą tarp tamsių kons- 
piratorių pasažų ir dramatiškų 
meilės duetų, vykstančių vis taip 
Oskaro įėjimų.

Verdi pats prisipažino, kad Os
karo rolė jam .buvo pati mėgia
miausia šioj operoj, kur jis pir
mąkart tada pamėgino parodyti 
šiuos muzikinius ir humoristinius 
kontrastus savo kūryboj, pasi
naudodamas Oskaru.

Margarita 
Momkienė ų f ' •

—i Oskaras —karaliaus mė
giamas pažas ir artimas “patarė
jas”. Tėii jaunas, linksmas ir nai
vius vaikinas, turintis daugelį pri
vilegijų ir daug laisvės karaliaus 
rūmuose.

Verdi šioje operoje labai ryš- 
» kiai ir tiksliai išskiria Oskaro 

vaidmenį muzikoje. Oskarui pa
sirodžius, tuoj .pat keičiasi ir nuo
taika ir 'muzikos turinys; dingsta 
drama, iir iškyla žaismingas jud
rumas .lengvumas tiek muzikoje 
ir vokale, tiek ir judesiuose.

* Algirdas Brazis
— Aptardamas baritono Re

nato rolę “Kaukių baliuje”, gar
susis italų kritikas Massime Mi
lą yra pasakęs, kad iš visų Verdi 
operų “Un Balio in Maschera” 
labiausiai sukasi apie meilę, net 
daugiau negu Traviata. Iš trijų 
charakterių, įveltų meilės tri
kampyje, tiktai Renato (mano 
dainuojama rolė) iš pradžių yra

* savas, natūralus, status karys, 
kurio draugiškumas savo ponui 
Riccardo yra toks tikras kaip ir 
jo pasitikėjimas savo žmona 
Amelija. Šis pasitikėjimas su
dūžta, kai Renato sužino, jog 
Riccardo įsimylėjęs jo žmoną.

Didžioji arija, kurią Verdi pa
rašė baritonui šioje operoje, pa- 
vadinta “Taip, tai tu”. Ji yra 
viena iš įdomiausių šioje opero
je. Joje atsiskleidžia Renato ga
lingas charakteris, kai jis, kerš
to siautulyje, šaukia. “Aš trokš
tu kraujo". Arijoje pasivaidena 
ir prarastos laimės nesugrąžina
mi džiaugsmai. Ir paskutinėje 
operos scenoje Renato nenoro
mis dėvi savo kaukę, kai reikia 

S? rodyti draugystę, kurios jau ne
bėra. Kerštas yra stipresnis už 
draugystę savo valdovui, kurį 
Renato nužudo.

Aldona 
Stempužienė

— Opera “KauJcių balius” tu
rėtų būti įdomi šių dienų klausy
tojui. Nors veiksmas vyksta 18- 
taime šimtmetyje, bet daugelis 
anų laikų problemų yra aktualios 
ir šiandien; kaip politinės intri-

Aldona Stempužienė

Kutavičiaus — jaunesnės kartos 
dabartinės Lietuvos kompozito
riaus vokalinį ciklą “Ant kranto”. 
Kūrinys fantastiškai asketinio 
skambesio, turįs naujoviškų ato- 
nalių elementų, bet skambąs jau
kiai ir gan lietuviškai. Kad ir so
listui iš gaidų skaitant, kompli
kuoto lietuviško veikalo paruoši
mas ir parodymas buvo girtinu 
įnašu koncerto programon. Žo
džiai čia buvo J. Meko. Spausdin
toje koncerto programoje nei dai
nos “Saulė leidžias, nei “Ant 
kranto” žodinio teksto autorių ne
pažymėta. Lygiai nepažymėti ir 
D. Lapinsko veikale naudoto 
teksto autoriai. Dar vis sergame 
lig šiol nepagydoma mūsų kon

certų liga: libretistų nepaisymu.
Ar buvo pateisinamas Leono 

Baltraus išsirengimas kelionėn į 
Chicagą su nelengva, atsakinga, 
pilno rečitalio programa? Vangu; 
mažesnio maštabo dalinis pasiro
dymas jam būtų buvęs naudin
gesnis.

Koncerto akompaniatorius Da
rius Lapinskas, palyginus 9u jo 
ankstyvesniais pasirodymais, 
skambino kiek blankesne pianis- 
tine forma ir gausesnėmis, į teks
tą neįeinančiomis 'gaidomis; visu
moje — jo palydėjimas buvo 
gan spalvingas ir subtilus.

“Laima, arba menininkas ir jo 
modelis” yra pirtmon eilėn sim
boliškai sceniškas kūrinys. Jo mu
zika yra iliustracinio pobūdžio,

įprastame D. Lapinsko asketiškai 
-.naujoviškame stiliuje, sudaryta 
iš .gan ištęstų, įvairiai nuspalvin
tų elementų, lyg variacijų. Įdo
mumą sudarė jau pats autorius, 
matomas scenos 'gilumoje, akty
viai naudojęs fortepijoną itin 
įvairiais būdais, daugiausia kaip 
mušamųjų grupės instrumentą: 
paprastai skambinant, mušant 
stygas timpanų lazdelėmis, už- 
gaunant jas šepetuku ar metaline 
lazdute, vartojant fortepijono rė
mus kaip ksilofoną — barbi
nant jo įvairias medines dalis. 
Buvo užrekorduotų, ritmiškai 
įkalbėtų, ar, sakytume, “įskieme- 
ninitų” garsinių epizodų. Ilgą, ko-

(Nukelta į 8 psl.)

Leono Baltraus rečitalis ir 
Dariaus Lapinsko naujo kūrinio premjera
VLADAS JAKUBĖNAS

Šeštadienį, ‘kovo mėn. 9 d.,
Jaunimo centre, Chicagoje, įvy
kęs koncertas susidėjo iš dviejų, 
skirtingų dalių: pirmąją sudarė 
lyrinio tenoro Leono Baltraus 
dainų ir arijų rečitalis; antroje 
dalyje išgirdome ir išvydome nau
jai sukurtą ir pastatytą Dariaus 
■Lapinsko sceniškai-muzikinį vei
kalą: “Laima, arba menininkas 
ir jo modelis”.

'Leono Baltraus apibūdinimas 
kaip dainininko ir rečitalisto nė
ra visai lengvas: kažkaip sunkiai 
išsikristalizuoja bendras vaizdas. 
Esama atskirų gerų duomenų. So
listas turi aiškią lyrinio tenoro 
balso medžiagą; yra įdėjęs nema
žai darbo jai išvystyti, o taip pat 
ir muzikalumui ištobulinti bei 
repertuarui pažinti. Salia to, L. 
Baltraus asmenybėje, atrodo, yra 
kažkokių sunkumų visa tai pa
teikti klausytojui. Koncerte buvo 
girdėti Skambių, malonaus temb
ro ir švarios intonacijos gaidų, 
bet čia pat ipasitaikė ir ne visai

švarios, “nedatrauktos” (žemi
nančios) intonacijos epizodų, L 
Baltraus balsas nėra stiprus, bet 
švelniam lyriniam tenorui būtų 
pakankamas. Yra mokėjimo dai
nuoti “pianissimo”, kiuris gan 
daug vartojamas, kai kur lyg pa
vaduodamas “mezza voce”; gai
la tik, kad atskiromis frazėmis so
listo balsas pavirsta lyg į šnabž
desį ir vietomis visai nebegirdi
mas, nepaisant itin švelnaus D. 
Lapinsko akompanavimo. Melo
dijos linija kartais visai nuotai
kingai vedama, bet kartais tuo 
pačiu prarandanti vientisumą bei 
efektingumą. Išlyginimo trūksta 
ir “bei canto” srityje: yra gražių 
frazių, bet jos toli gražu ne visos 
tokios. Yra įdėta nemažai pastan
gų į interpretaciją ir dikciją, kuri 
nėra bloga; tačiau dėl aukščiau 
minėtų priežasčių daug kas nepa
siekia klausytoją.

Koncerto programa Irgi veikė 
•klausytoją kiek prieštaraujančiai. 
Bene labiausiai įtikino pradiniai 
barakiniai — A Scarlatti, Pergo-

lesi; šie plačiai išpopuliarėję nu
meriai praskambėjo nebloga dik
cija (vis dėlto vietomis “parlan- 
do”, o ne “cantando”!). Richar
do Strausso dainose buvo roman
tinės nuotaikos, bet buvo ir veik 
negirdimų pastraipų. Balso pro
jekcijai esant geresnei, galėtume 
pripažinti dr 'tam tikrą stiliaus su
pratimą. Operinė dalis nustebino 
takiais numeriais, kaip Siegmun- 
do 'monologas iš “Valkyrijos” 
(dainuotas iš gaidų) arba finali
nė scena iš Verdi “Otelio”. Įdo
mu, ikad šie numeriai pavyko 
kiek geriau: buvo bent įtikinamai 
girdimi.

įdomi buvo ir programos lietu
viškoji dalis. Jai atstovavo pir
miausia J. Indra, buvęs 1940 m. 
VI. Jakubėno kompozicijos moki
niu, vėliau operos' tėhoru bei di
rigentu, Sibiro kailiniu, vėl diri
gentu Kauno teatre iki ankstyvos 
mirties. Kūrybiškai talentingas, 
jis yra palikęs įvairių veikalų. Čia 
išgirdome įdomią, švelniu 'kolori
tu Indros (žodžiai S. Nėries) 
dainą “Saulė leidžias”, taipgi B.

MELSKIMĖS IR AUKOKIME
tikėjimui palaikyti Lietuvoje.

GAVĖNIA YRA VAJAUS METAS RELIGINEI ŠALPAI
Visi lietuviai ypatingai meldžiasi 

už
LIETUVOS LAISVE IR PERSEKIOJAMI BAŽNYČIĄ LIETUVOJE 

PRAVEDAMA RINKLIAVOS
Mūsų asmeniškos maldos ir pamaldos parapijų — organizacijų — įstaigų — vienuolijų, 

pagal maldos kalendorių, skiriamos pavergtiems tėvynainiams išlaisvinti.
Sv. Mišios už Lietuvą ir geradarius aukojamos kasdien

r

gos, žmogžudystės, neištikimybė 
ir magija. Operoj tik viskas dar 
labiau “patempta” prisodrinta 
patetikos, apvilkta to laikotarpio 
rūbais ir dekoracijomis.

UIrikos partija ir visa jos sce
na yra magija, pranašavimai. Ji 
burtininkė, įtariama bendravimu 
su velniu, už tai pasmerkta ištrė
mimui. Karalius Riccardo, prieš 
pasirašydamas ištrėmimo aktą, 
nutaria dar aplankyti Ulriką jos 
buveinėj.

Buveinės anga apsupta žmo
nių, kurie laukia pranašavimų.

Ulrika dainuoja invokaciją 
demonui: “Lėk, atskubėki erdvė
mis, o pragaro valdovei” Arija iš
sivysto į džiaugsmo ekstazę, kai 
pasirodo demono artėjimo ženk
lai: tris kartus suūbia kraupiai 
pelėda, liepsna nušviečia UIrikos 
veidą, iš kapų (girdisi mirusiųjų 
dejavimas.

Staigi šviesa užplūsta landynę, 
ir Ulniika ekstazėje veržiasi prie 
demono, dainuodama kaip jis ją 
degina, apgaubia, kaip jaučia jo 
karštus pabučiavimus ir įgauna 
burtų jėgą.

Jos balsas virsta šnabždesiu, ka
da jinai reikalauja visiškos tylos. 
Tai viena dramatiškiausių operos 
vietų.

“Exorcist” filmoje, kuri šian
dien taip stipriai veikia publikos 
nervus, stengiamasi demono nu
sikratyti. Mes bandysim jį išsi
šaukti į sceną.

Grožis šioj partijoj yra jėga. 
Šiuo atveju — antgamtinė

“Verdišką” grožį girdėsim per 
visą ištisą operą klausydami dai
nuojančių solistų, choro ir solis
tų puikių ansamblių.

Man atrodo, kad Verdi, rašy
damas UIrikos partija, nesirūpi
no, ar ji bus labai graži, ar bus 
lengva kontraltui išdainuoti. 
Kompozitoriaus tikslas, tur būt, 
buvo gražiai bei canto operai už
berti truputį druskos ir pipirų...

ĮĮiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*:
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Dabar kaip tik laikas siusti
DOVANAS

savo
VELYKOMS 

giminėms Lietuvoje ir USSR
MOTOCIKLUS. ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MASINAS, 

TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MA
ŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 
maisto produktus.

Nauji Automobilių Modeliai:
ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102 Station Wagon
ZHIGULI VAZ-2103 Naujas Modelis 
MOSKVICH 408-IE 
MOSKVICH 412-IE 
MOSKVICH — Station Wagons — 426,427 
ZAPOROZHETS ZAZ-968
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PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELE firma Amerikoje, siun
čianti DOVANINIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTOR 
GĄ be jokių tarpininkų ir t t

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELE firma Amerikoje, patei
kianti persiuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su 
VNESHPOSYLTORGU.

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai 
prie mūsų prisijungusiai firmai:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphla, Pa. 19106

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės), NEW YORK, 

N. Y. 10001 — TEL.: (212) 685-4537
Atidaryta šeštadieniais iki 5 vaL
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Parašas ....
\dresas ...

* Siunčiu savo auką

Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje paremti L.

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių.

Each plan earns a different high rate 
of interest and is backed by good old 
fashiOn service and proteeted by re
serves that are more than twice the 
legal reguirement.

lt might be well that you check into 
one of our six savings plans.

CERTIFICATE ACCOUNTS 
Z-.2’ ) Or More 4 Yeer Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.90% 
•n Mterest accumulated for 1 yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
Or More 4 Yeer Maturity 

YIELD INCREASES TO 7.35% 
•n interest accumulated for I yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
“ *‘7 Or More 30 Month Materrty 
YIELD INCREASES TO 701% 
on mterett occumuleted lot 1 yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or More I Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 611% 

.on interest accumulated for I yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS*
, $1,000 Or More 90 Day Maturity 

YIELD INCREASES TO 6002% 
on interest accumulated for t yr.

PASSBOOK SAVINGS 
Interest Fu«d to the Dote of Withdrewl 
YIELD INCREASES TO 5 39%

* e* ratemt eęcumuUted fe* I yr.

When veighing your future goals 
against what you've saved —is it 
enough?

Come in and ask our savings coun- 
selors about our savings programs. 
They are ready to help you choose 
the plan that's best for you.

S
YEARLY

■Joy CERT
Į /o
■ • YIFLD

yearly 

6%7. -* viri n
YEARLY

6vz7.
YEARLY

YEARLY

Tunr

Savo aukas siųskite: LITHUANIAN CATHOUC RELIGIOUS AID, 
64-09 66 Rd., Maspeth, N. Y. 111378

LKRš Valdyba
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

L

Founded 1909
Assets over $198,000,000.00
Reserves over $18,000,000.00
Celebrating our 65th year

» SyiNtyMD FEDER/U. 
s/uAngs 

4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, Illinois 60632 - 847-1140

A substontiol interest ponaity is reųuired for early withdrawal.
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Nauji leidiniai
• AIDAI, 197J/ m. sausio mėn. 

Nr. 1. Mėnesinis kultūros žur
nalas. Redaguoja dr. Juozap Gir
nius, 27 Juliette St. Boston, 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Leidėjų atstovas 
žurnalo reikalams — T. dr. Leo
nardas Andriekus, O.F.M. Ad- i 
ministruoja T. Benvenutas Ra- į 
manauskas, O.F.M., 361 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. Žurnalo metinė prenume
rata $10.00.

Pirmasis šių metų “Aidų” nu
meris gera dalimi savo medžia
gos labai konkretus: paremtas 
įvairia statistika, apklausinėji
mais, metinėmis apžvalgomis ir 
iš to plaukiančiomis išvadomis. 
Romualdas Kriaučiūnas rašo 
apie tipišką mūsų jaunuolį sta 
tistikos veidrodyje, pasiremda
mas II Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso duomenimis. Kęs
tutis Trimakas, pasiremdamas 
Jaunimo žygio už tikėjimo lais
vę 1972 m. duomenimis, rašo 
apie išeivių lietuvybę religinėj 
praktikoj ir bažnytinėj santvar
koj. 1973 metų viso mūsų visuo
meninio ir kultūrinio gyvenimo 
apžvalgą pateikia, matyt, pats 
redaktorius. Labai įsidėmėtina 
ypač viduriniajai, pirmajai šia
me krašte gyveniman išėjusiai 
mūsiškių kartai šios apžvalgos 
pabaiga: “Natūraliai išeivinio 
gyvenimo priešakyje stovi Jau 
Viduriniosios kartos žmonės. De
ja, šią kartą yra išretinusi ne 
mirtis, o didelės jos dalies sto
vėjimas šalia lietuviškojo gyve
nimo. Ne be pagrindo rūpinama
si, kaip sunaudoti tą potencialą, 
kurį sudaro senosios išeivijos 
lietuviškai nekalbančios ir net 
savo kilmę mažai bejaučiančiog 
masės. Su dar didesniu rūpesčiu 
visą laiką sielojamasi jaunimo 
lietuviškojo auklėjimo klausimu. 
Bet, gal būt, dar labiau šiuo me
tu aktualus klausimas yra vidu
riniosios kartos konsolidavimas. 
Nestokoja šioj kartoj diegto lie
tuviško nusiteikimo. Tačiau šis 
nusiteikimas lieka, toks seklus, 
kad jo per maža aktyviam an
gažavimuisi. Kad būtų galima 
išlaikyti išeivijos lietuviškąjį gy
venimą bent tokio lygio, kaip 
dabar, būtina viduriniosios kar
tos sąmoningajai daliai atlaimėti 
savo pačių bendraamžius. Tai 
yra būtina sąlyga ir pačiam jau
nimo klausimui realiai spręsti: 
be viduriniosios kartos pastangų 
nebus pasiektas mūsų jaunimas, 
nes jį sudaro kaip tik šios kar
tos vaikai. Seneliai gali būti ger
biami, bet ne jų, o tėvų rankose 
savo vaikų auklėjimas”.

Spausdinamas Kosto Ostraus
ko padarytas filminis pokalbis 
su prof. Antanu Saliu prieš pat 
jo mirtį. Poezijos puslapis skir
tas šių dienų Lietuvoje rašančio 
poeto Jono Juškaičio eilėraš-

čiams. Apžvalginiuose žurnalo 
į. puslapiuose apie jį rašo R. šil- į 
| hajoris. Prozai šį kartą atsto
vauja P. Orintaitė, pateikdama i 
ištrauką iš Nidos leidyklos 
spausdinamo jos veikalo “Ąžuo- j 
lo želmuo”. Numerio apžvalginė-1 

i je dalyje dar pristatomas naujas 
! Ateitininkų Federacijos vadas ■ 
dr. Petras Kisielius; Leonardas 
Andriekus rašo apie dail. V. Viz
girdą ; duodamas Lituanistikos 
instituto suvažiavimo aprašas; 
pasakojama Jaunimo peticijos 
parašų rinkimo istorija; ypač 
išsamus ir gerai paruoštas A. 
Liulevičienės literatūrinis škicas 
apie naujausią Nobelio literatū
ros premijos laureatą australų 
rašytoją Patrick White ir jo kū
rybą; lygiai akylai Titas Alga 
recenzuoja ir pastaruosius du 
J. Gliaudos romanus: “Brėkš- 
mės naštą” ir “Sunkiausiu ke
liu”.

Numerį puošia Adomo Varno 
ir Viktoro Vizgirdos tapybos 
darbų ir šiaip nuotraukos.

• Danguolė Sadūnaitė, PAKE
LIUI Į E M AUS. Eilėraščiai Iš
leido Nek. Pr. šv. M. Marijos 
Seserų Seserų kongregacija 1974 
m. Aplanką piešė Sės. Ona Mi
kailaitė. Spaudė Immaculata 
Press, Putnam, Conn. 06260. 
Rinkinys 96 psl., kaina $2.50, 
gaunamas šiuo adresu: Sisters 
of the immaculate Oonception of 
the Blessed Virgin Mary, Put
nam, Conn. 06260.

Nėra abejonės, jog Danguolė 
Sadūnaitė šiuo metu yra viena 
iškiliausių lietuvių literatūros 
poečių. Tik jai vienai būdinga 
eilėraščių forma ir giliai asme
niška tematika šiame naujame 

i rinkinyje yra pasiekusi beveik 
tobulo poezijos, žmogaus šir- 

| dies ir Dievo susilietimo. Tai ap
lamai yra religinės temos mūsų 

i literatūroje kilstelėjimas į tik- 
, ros ir modernios poezijos aukš- 
i tybes. štai kad ir šita, kupina 
I prasmingų poetinių įvaizdžių 
i traukėlė:

iš-

Vakarop Tavo ranka
nurenka

spindulius,
kaip žuvis nuo jūros.
(Kai aš saulę noriu dar 

pasilaikyti!)

Nuo
1914 Mėty
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.
Saatadtos apdraustos iki 

$20,000 00

5%%
AU accounta com- 
pounded daily — 
PaaslMHik Savings 

pai<l ųuarterly.

*

Danguolės Sadūnaitės naujo poezi
jos rinkinio aplankas. Piešinys sės. 
Onos' Mikailaites.

ir administracijos adresas: 4364 
Sunset Blvd. Hollywood, Calif. 
90029. Žurnalo metinė prenume
rata $9.00, garbės prenumerata 
$15.00.

• MUZIKOS ŽINIOS, 1973 m. 
Nr. If. Redaguoja V. Mamaitis, 
209 Clark PI., Elizabeth, N. J. 
07206. Leidžia Lietuvių vargo
nininkų ir muzikų sąjunga, žur
nalas išeina 4 kartus metuose. 
Prenumerata $5.00. Redakcijos 
ir administracijos adresas tas 
pat kaip ir redaktoriaus.

• AKIRAČIAI, 197lf m. sausio 
mėn. Nr. 1 (55). Atviro žodžio 
mėnraštis, šio numerio redakci
ja: D. Bielskus, K. Drunga, L. 
Mockūnas, G. Procuta, Z. Reka
šius, dr. T. Remeikis, dr. E. 
Vaišhfienė, H. žemelis. Administ
ruoja K. Avižienis. Metinė pre
numerata $6.00. Atskiro nume
rio kaina $0.75. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 6821 S. 
Maplewood Avė., Chicago, III. 
60629.

PROTESTANTU IR KATALI
KU SEMINARAS MARIJOS 
TEMA

Tanptiikybinis krikščionių 
minaras, kuriame dalyvaus 
tęs t ant a i ir katalikai, ruošiamas 

|Sain Francisco mieste gegužės 13 
17 d. seminarą globoja R. kata
likų arkivyskupija. Tema: “Mar
gelė Marija ekumeninėje per
spektyvoje”. Vadovaus Katalikų 
universiteto prof. E. R. Carroll. 
Iš stačiatikių dalyvaus įkun. L. 
Kiiškovski, presbiterionų )kun. dr. 
E. D. Willis, Dieviškosios baž
nyčios atstovas prof. Sh. F. Nishi, 
liuteronų semin. prof. T. Harjun-

Solženicynas - Gulagas - Archipelagas
Aleksandras Solženicynas kaip 

kokią branduolinę bombą nu
mėtė Vakarams savo “Gulago sa
lynų”. Laikraščiai tučtuojau uiu- 
;k» šią karštą naujieną. Neatkili- j 
ko ir mūsiškiai. Tik mūsų uolieji. tis ir dabar. Tad pagal ją reikėtų 
spaudos darbininkai susidūrė su į rašyti Solženicynas, su ilga ‘y’ tre- 
nemažu kebekliu — keistai sūdė- i čiajame skiemenyje, 
tu pavadinsimu. ., • i •> j

1 ! Akronimas Gulag sudarytas

Amerikiečių laikraščių įkaity-i iš santrumpų šių žodžių: Glavmo- 
tojams (žinoma, kitataučiams), i je upravLieinije lageriami, t. y. vy- 
dar neperprantamiems tam tikrų 
niuansuotų atvejų, kur daiktavar
džiai eina pažyminiais, atstodami 
būdvardžius, tikrai sudarė galvo
sūkį veikalo pavadinimas, sudė
tas 'iš dviejų žodžių, abu vardi
ninko linksnio. Be to, ir pats 
"Gulag” daugiui nebuvo kasdie
ninės vartosenos žodis.

se- 
pro-

Ir tada, Dieve — '
mūsų rankos susitinka.

Geros, skaidrios ir nereikalin
gais žodžiais neužgriozdintos paa, domininkonas kun. F. Jelly 
poezijos ieškantiems šis naujas 
Danguolės Sadūnaitės rinkinys 
suteiks nemažai džiaugsmo.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1931,
m. vasario mėn. Nr. 2. Redaguo
ja: Dalila Mackialienė, Pranas 
Gasparonis, Vacys Prižgintas ir 
Alfonsas Milukas. Leidžia Anta
nas Skirtus. Administruoja Ge
diminas Rukšėnas. Redakcijos

ir servitas įprof. N. Flanagan.

Seminaras akredituotas prie 
Katalikų universiteto, ir dalyviai 
gaus kreditus. Adresas informaci
joms: The Mariam Cesnter, 135 
Golden Gate Avė, San Francisco, 
Calif., 94102.

i Nuo cąrinės aneksijos laikų bu- 
i vo lietuvių raštuose praktikuoja- 
į ma tą “jery” transkribuoti loty
nų alfabeto ‘y’ (ilgąja). Iš tradi
cijas tos pat tvarkos reikėtų laiky- i

20 AUTORIŲ APIE 
MODERNIAS PROBLEMAS

Net 20 atstovų įvairių didžių- 
religijų su savo 

naujame 
Vatikano

jų .pasaulio 
straipsniais dalyvaus 
leidinyje, kurį išleis 
Neikatalikų sekretoriatas ir kuria
me bus sprendžiamos dabarties 
problemos.

la/ikotai’piu nuo JAV revoliucijos 
pradžios iki Washingtono išrinki
mo prezidentu.

III
MIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN ASS’N. 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60032 
Phone 254-4470

7%%
4 Years Savinga 

Gerti rica tea 
(Minimum $5.000)

i

riausioji stovyklų vadyba ar val
dyba. Mūsų laikraščiuose akroni
mą “Gulag” aiškinusieji teklydo 
tik dėl vienos įkalbinės smulkme
nos, būtent, rasų kalbos žodžiais 
pateikė lietuvišką konstrukciją — 
Glavnoje upravlienije lagerei. 

! Rusų kalboje upravliat’ ir uiprav- 
I lienije valdo įnagininką, vadina- 
si, sakytina rašytina ‘upravlienije 

Tad nenuostabu, kad pradėjus i |aigerjam,i\ Rusų mokyklų nelan- 
rašyti apie tą veikalą, pasirodė tingieji, jei abejotų šios pastabos 
įvairiais budais išverstų variantų. tikslumUj gali lengvai pasitikrinti, 
Raštu nerodant į apsirikėlius, net, Langenscheidto ki-
reiikia pasakyti, kad tarp keiste
nybių ne paskutinė buvo “Archi
pelago Gulagas” (nederinamojo 
pažyminio kilmininku paimtas 
priešingas žodis!), o pramovio re
kordu laikytinas “Gulag Archi- 
iptelag” (antraštėje!) — barbariš- 
įknausio vertimo abrakadabra, kur 
vertėją taip pavergė šių žodžių 
svetima forma, jog visai numojo 
ranka į lietuvių kalbos gramati
nes kategorijas ir jpraleido nesnu- 
rodęs skaitytojui 'lietuviui, kaip 
tie žodžiai santykiauja vienas su 
antru.

Kadangi Solženicynas, gulagas 
ii- salynas ne kartą dar bus mi
nimas mūsų laikraščiuose, verta 
turėti omenyje vieną kitą kalbinę 
smulkmeną, siejančią su autoriu
mi ir jo veikalo titulu.

Pirmiausia ne visada kaip rei
kiant rašoma šio autoriaus pa
vardė. Dėl alfabetų skirtumo ru
sų tikrinius daiktavardžius rašo
me iš garsų. Autoriaus pavardės I 
trečiajame skiemenyje esantis ‘i’ 
tariamas garsu tarp ‘i’ ir ‘u’. Ru
sų kalboje šis garsas rašte žymi 
mas vadinamuoju “jerv” ženkliu

| SESELĖ VALSTYBINIO 
ŠVIETIMO VADOVYBĖJ

Seselė Monika Schmidt, Fort 
Wright kolegijos Spokane prezi
dentė, 'paskirta Wūshiin>gto(no 
valstijos mokyklų superinten
dento pavaduotoja.

ISTORINĖ PARODA
Chicagos istorikų draugijos rū

muose iki gegužės 26 d. vyks pa
roda dksponatų, turinčių ryšio su

šeninj rusų kalbos žodynėlį.

S. Kalvaitis

VVA G NĖR & SONS

Typewriters, Adding Machines 'and 
Checkwri(ers

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS 

Virė 50 m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phome — 581-4111

KONCERTINES 
YPATINGAS

GITARAS nt
KANKLES

DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 
IR

TAISO STYGINIUS 
MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. _ 652-8200

ONLV

E
Rankomis išpiaustyti paveikslų! 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai - metalu 
aplieti rėmai.
240V So., Oakley Avė., OJiicago 

TeL Virginia 7-7258-59

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

M&nutacturera

TRAVEL ADVISORS OF AMERICA, ING.
Nauja agentūra su patyrusiu personalu kelionėms 

U.S.S.R., lietuvė vadovė Loretta Kasis turi:

7 KELIONES Į LIETUVĄ 1974 METAIS
žemiausiomis kainomis

1— Gegužės 19 d.
2— Birželio 16 d.
3— Birželio 30 d.
4— Liepos 14
5— Liepos 28
6— Rugpiūčio
7— Rugsėjo 8

■

sava:<tes 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAF AMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8993

STANLEY JR. SA YS:

LeBaron 2-Door Hardtop

Save up to $1,500.00 on new I973’s

LZE
PLYMOUTH VALIANT

| 4030 So. Archer G<^SAK Tel. VI 7-1515
E Buy In Brighton Park—You Don’t Have To Drive Milės For Service
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiii
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2%
2

2% 
d...................................... 2
d...................................... 2
11 d. ...................... 2%
d.................  2

Grupės 1, 3 ir 6 apima 4 naktis Leningrade, 5 naktis Vilniuj (atskren
dama J Vilnių iš ryto ir 1 ekskursija į Kauną), 3 naktis Minske, I naktis 
Maskvoje ir 4 naktis Copenbagen (su ekskursija į Malmo, Švediją).

Grupės 2, 4, 5 ir 7 turi viską tą patį, tik po 1 nakties Copenhagen 
grįšime namo.

Visais kelionių reikalais kreiptis į
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA, INC.
180 N. Michigan Avė., Chicago, III. 60601

Suite 328
Tel. 346-0102

Lorettą Kasienę ten rasite antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 iki 7 
vai. vak., ir šeštad. nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Bet kokiu laiku ga
lima skambinti Lorettai Kasis j namus, kam nepatogu važiuoti J miestą — 
galima bus reikalus atlikti jos namuose pagal susitarimą telef. 776-0180.
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C R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083
SPAGE

5 ¥<% 
Mokomas u* 
Investavimo 

sąskaitas

PLENTY OV

Is

UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

SIŲSTI

Į LIETUVĄ 
dabar, kaip niekad anksčiau 

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai įeiti j krautuvę su 
100 dol, ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius įrodymą. Speęią- 
lių rublių pažymėjiniiH galima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PŪ NA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.50. 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ.
NRRA JOKIŲ Kilti 
MOKF.IIMŲ.
REIKALAUKIT MUSŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010
Tel.: 982-1580

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite iš šių naujų 
modelių

ZHIGULI VAZ 2101
US $3309.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $3797.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON

US $3651.00 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 IE

US $3359.00 
MOSKVITCH 408 IE

US $3089.00 
MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAG0N

US $3505.00
FREE PARKING

Mokamai už 1 m. 
certtfikatus.

Minimum $1,000
=

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

US $3761.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2118.00

7%
MMramtK už 4 ta 

•sertifikatus.
Minimum $5,009

PINIGAI JNESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD. tr PENKTAD.
VALANDOS- SEŠTAD. 9 v. r. Hd 12 v. 4.

PIRMAD. IR KETVIRTAD.

9 v. r. iki 5 v. T. =
Trečiad: uždaryta. “

9 v. r. Iki 9 t. t. = 
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A. T V E R A S
IdUKHOUžlAI Itt

JPardaviuMui ir tolajriuaa
2tH« W. 68th SL, 1W. KLpubUc 7-1941

RF.IKATAUK1T 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ. 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTTAIS, 
NAUDOTAIS R0BAIS 
SVEČIAMS 19 USSR 
REIKALAUKITE MŪSŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO

MES TURIM II i METU 
PATYRIMĄ 
SIAME BIZNYJE lit 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
patenkintu klientu.
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Kultūrine kronika
KETVIRTASIS UETUVIŲ, 
LATVIŲ IR ESTŲ 
MOKSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJ

Association for the Advance
ment of Baltic Studies ir paties 
Illinois universiteto globojamas 
baJtięčių mokslininkų ketvirtasis 
suvažiavimas — konferencija 
jvyks š. m. gegužės mėn. 16-19 
d. Illinois universiteto Circle pa
talpose. Šiemetinio suvažiavimo 
visa organizacija ir jo progra
mos planavimas yra lietuvių 
mokslininkų rankose. Plačiau 
apie pačią konferenciją ir jos 
programą kito šeštadienio 
tūriniame priede.
ADOMAS GALDIKAS 
CIURLIONO GALERIJOJE

Vakar Čiurlionio galerijoje, 
Chiicagoj, atidaryta Adomo Gal
diko tapybos paroda. Ta proga 
buvo ir anglų kalba išleistos jo 
puošnios monografijos 
mas. Paroda galerijoje tęsis i'ki ko
vo 24 d Savaitės dienomis gale
rija atdara nuo 7 iki 9 vai. valk. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo II vai. ryto ilki 9 vai. vak.
VYTAUTO O. VIRKAU 
TAPYBOS PARODA

Jau po Freibungo mokyklos 
pokario metais užaugusios mūsų 
dailininkų kartas dar jaunesnių 
dailininkų tarpe randame ir Vy
tauto O. Virkau pavardę. Tai vie
nas ryškiausių pofreiburginės 
kartos, jau šiame krašte subren
dusios, atstovų. Individualinėse ir 
bendrinėse parodose jo tapybos 
drobės visada traukė žiūrovo a'ktj 
labai originaliu gyvosios gamtos 
detalių ipaimėgiimu, nueinančiu 
iki inepcTtempto, lengvai įskaito
mo abstrakto. Jo vieno naujau
sią tapybos darbų paroda Čiur
lionio galerijoje, Chicagoj, ati
daroma balandžio 19 d. Paradą 
rengia Santvara-Šviesa.

* MUZIKUI, TEISININKUI ANT. 
NAKUI 70 METU

Rokiškėnas Antanas Nakas va
sario 28 d. sulaukė 70 m. amžiaus. 
Šakotų gabumų žmogus: teisinin
kas, muzikas ir tapytojas. Baigęs

. teisės fakultetą Kaune, buvo vals- • 
I tybės tarnautojas ,o vėliau vertėsi į 
advokatūra. Konservatorijoj baigė 
fortepijono studijas ir pedagogi-

' kos kursą, gaudamas dipl. muz.. 
mokytojo specialybę. Buvo muzi- 

įkos kursų vedėjas Kaune, tpadėda- 
; mas muz. Mart maniui tuos kur- 
| sus suorganizuoti. Dėstė fortepijo
ną, muzikos teoriją ir harmoniją. 
Gilino muzikos studijas Salzburgo 
Mozarteumo konservatorijoje. Ta
me mieste vadovavo lietuvių cho
rui, eidamas ir lietuvių vargoni
ninko pareigas. Su koncertais va
žinėjo po Austriją.

Atvykęs i Chicagą, 1949 m. į- 
steiigė fortepijono muzikos studiją. 
Keletą metų buvo Lietuvių 'kultū
ros tarybos vicepirm. Su savo mo
kiniais ruošia koncertus ir muzi
kos bei (kitais klausimais bendra
darbiauja Lietuvių spaudoje. Yra 
eilę dalykų sukomponavęs forte
pijonui, solo ir cnorui. Vienas iš 

' Čiurlionio galerijos steigėjų. Svel- 
pristaty- mams būdo kultūrininkas.

Narsūs kariauninkai “Antrame kaime”. Iš kairės į dešinę: Romas Stakauskas, 
Juozas AleksiOnas ir Eugenijus Būtėnas. Nuotr. Algio Stasiulio

STUDIJUOS REKCIJA I
KURO TRUKUMUS

I Notre Dame universitetas stu
dijuos piliečių reakciją į skystojo 
Litro trūkumą. Studijoms finan
suoti Shell bendrovė paskyrė 
70,000 dolerių. Bus apklausinėta 
1 j600 žmonių.
MIRĖ SPUTNIKO
SUPIANUOPOJAS

Sovietų Sąjungoje, Maskvoje, 
mirė mokslininkas M. Tichonra- 
vw 73 m., raketų ir erdvių tyri
mų specialistas, vyriausias supla- 
nuotojas Sputnlko — pirmojo sa
telito aplink žemę.
VISUOMENININKAS IR 

i EKONOMISTAS A. RIMKA

darni tam širdį ir plaučius pava
duojančius mašinas. Nervų chi
rurgas dr. J. White Cievelande 
padarė dar didesnę pažangą — 
įstengia vienos beždžionės galvą 
perkelti į kitos kūną ir išlaikyti 
gyvą beveik ištisą savaitę.

— Seniau žmonos grasindavo, 
kad jos persikels pas motiną, da
bar jos grasina, kad atsikvies mo
tiną pas save.

— Sensti tada, kai reikia dau
giau laiko pailsėti, negu pavarg
ti.

15-kos dienų 
EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

kul-

išrinktas Pasaulio lietuvių teisi
ninkų dr-jos centro valdybos pir
mininku, bendradarbiavo lietuvių

JONUI ŠLEPEČIUI 80 M.
Teisininkas, visuomenininkas 

Jonas Šlepetys vasario 27 d. su
laukė 80 m. amžiaus. Gimęs 1894 
m. Narvydžių k., Daugailių vis., 
Utenos apskr. Baigęs Karo mo
kyklą Odesoje, Aukšt karininkų 
kursus Kaune ir teisių fakultetą 
Vyt D. universitete. Valstybinės 
ir administracijos teisės studijas 
įgilino Tuebingene.

Kaip karininkas, dalyvavo I pa
sauliniam kare. Vokiečiams trau
kiantis, Utenoje suorganizavo pi
liečių apsaugą. Savanoriu jstojęs 
i Lietuvos kariuomenę, dalyvavo 
kovose su bermontininkais ir bol
ševikais. Apdovanotas Vyčio kry
žiumi, buvo karo komendantas ir 
apskr. viršininkas keliose vietose, 
o prieš okupaciją — Vilniaus ir 
apskr. miesto viršininkas. Iš lie
tuvių sudarė komitetą tautiniams 
ir kultūriniams reikalams tvarky
ti. Bolševikų suimtas ir žiauriai 
tardytas. Laikinojoje vyriausybė
je buvo Vidaus reikalų ministru, 
vėliau advokatu ir juriskonsultu. 
Veiklus išeivijoje, organizavo New 
Yorko Lietuvių Bendruomenės a- 
pylinkę ir jai vadovavo, 1963 m.

,

Filmų (vairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

Filmas apie filmo pastatymą
Susukti filmą apie filmo pasta

tymą nėra lengvai sprendžiamas 
■^dalykas, Filmas neatrodys gyveni

miškas ir įtikinantis, nes filmo in
dustrija išeis daug romantiškesnė, 
kur kas labiau viliojanti, negu iš 
tikrųjų yra.

Tačiau Francois Truffant, to 
nuostabiai gabaus režaieriaus, juo 
ktngas ir jaudinąs naujas filmas 
“DAY FOR NIGHT” yra ne tik 
vienas geriausių filmų apie filmo 
kūrimą, bet taipgi vienas puikiau- 

-ūių pramoginių filmų šiais metais.
Spalvotasis filmas liečia viso

kiausias filmavimo išraiškas, čia 
liečiamos techniškos problemos, 
slogutis filmavimo pertaukų metu, 
o taipgi flirtai ir intrigos. Tai re
alybė.

Filmavimo visa kompanija, ypač 
dar svetimame krašte, tampė lyg 
viena šeima. Per keletą savaičių 
visai svetimi individai tampa drau

gais, o kiti net visai intymiai ben- 
orauia. Dar kelioma savaitėms pra
bėgus. jie visi išblaškomi vėlo Į vi
sas keturias puses. Režisierius pa
rodo mums filmavimo rezultatus, 
bet neatskleidžia, kiek valandų ar 
net dienų buvo praleista prie tų vi
sų specialių efektų, norint išgauti 
tikrą lietaus sceną ar tikro snie
go, ne dirbtinio. įspūdį.

Truffant pasakojimas liečia fil
mavimo kompaniją, sukančią filmą 
Nicoje, Prancūzijos Rivieroje. Jie 
stato melodramą "Meet Pamela”, 
kuriai, atrodo, nebus skirtas pasi
sekimas. Tačiau geras ar blogas 
filmas, jj reikia pastatyti.

Pats Truffant vaidina režisierių 
«AVo filme

laikraščiuose ir žurnaluose. Vedęs 
T. Latonaitę, išaugino dvi veiklias 
dukteris: dr. A Janačienę ir B. 
Venckuvienę.
JĖZUITU UNIVERSITETAN 
GLAUDŽIASI LIUTERONŲ 
SEMINARIJA

Kilo dideli ginčai liuteronų 
seminarijoje St Louis mieste.
Dėl doktrinalinių nesutarimų pa
šalinti 48 seminarijos iprofesoriai.1 tingai
Protestuodami pasitraukė apie 
400 studentų. St Louis univer
sitetas, vadovaujamas jėzuitų, 
susitarė su United Church of 
Christ Eden seminarijos prezi
dentu ir laikinai <priėme išvary
tus profesorius dėstyti ir priima 
jų studentus iki mokslo metų pa
baigos.
VIENUOLĖ MOKSLININKĖ 

ANT ARKTIKOJ
De Paul universiteto biologi

jos profesorė seselė dr. Mary Ali
ce iMcWinnie neseniai pradėjo 
šešių mėnesių gyvenimą Antark- 
tikos tyrimo stoty McMurdo. Ji 
ten (tirs specialią gyvių rūšį. Gy
vens drauge su kita sesele, dirb
damos judančiame “žuvų name”, 
pasišildydamos maža krosnele. 
Jos bus pirmos amerikietės mote
rys mokslininkės, kurios Pietų

Irto balandžio iki vidurio rugpjū
čio. Ten ir apie 160 vyrų moks
lininkų ir tyrinėtojų.

SERVANTES CHICAGOS 
SCENOJE

Teatro mėgėjai, kurie anks
čiam yra matę Don Kichoto pa
statymą Chicagos scenoje ir fil
me, džiaugiasi, kad naujas jo pa
statymas “Man of La Mancha”, 
vykstąs Candleight Dinner 
Playhouse, Chicagoje, yra ypa- 

stiprus ir patrauklus, pra
lenkiąs ankstyvesnius pastaty
mus. Daug sumanumo ir išra
dingumo parodęs režisierius J. 
Pullinsi, kuris yra gavęs Jeffer- 
sono premiją ir buvo pripažintas 
geriausiu 1972 m. režisieriumi. 
Tos muzikinės dramos pastaty
me paties Don Kichoto ir Ser- 
vantes vaidmenis atlieka ypatin
gai talentingas Lee Pelty, daug 
laimėjimų susilaukęs pastatyme 
"Fiddiler on the Roof”. Aktorių, 
dainininkų, baleto šokėjų kolek
tyvas yra ypatingai stiprus. Lite
ratūros ir scenos meno mėgėjams 
tikrai verta pamatyti. Vaidybos 
slinktis labai gyva, yra įvesta 
gausiai komiškų momentų.

MIRĖ NOBELIO LAUREATAS
Dr. E. Sutherland, pasižymėjęs 

hormonų tyrinėtojas, 1971 m. 
laimėjęs Nobelio premiją, mirė

ašigaly praleis žiemą nuo vidų-1 Miami, turėdamas 58 m. amžiaus.

Tarp eilės nusipelniusių lietu
vių, prisimintinas visuomeninin
kas ir ekonomistas Albinas Rim
ka, nuo kurio mirties vasario 27 
d. suėjo 30 metų. Mirė' 1944 m. 
Vilniuje, teturėdamas 58 metus, o 
jau daug padaręs. Visuomeninę 
veiklą buvo pradėjęs 1907 m. Ma
rijampolės šviesos draugijoje. Jau 
prieš I ipasaulinj karą rašinėjo i 
Lietuvos Ūkininką, Jaunimą, Var
pą, vėliau redagavo Jaunąją Lie
tuvą, Ateitį. Voroneže dėstė są
skaitybos kursuose. Grįžęs j Lie
tuvą 1919 m. tapo pirmo vyriausy
bės leidžiamo dienraščio — Lietu
va redaktorius, vėliau Spaudos ir 
propagandos biuro direktorius, 
Steigiamojo seimo nariu. Jis sure
dagavo žemės reformos projektą.

Išvykęs j užsienį, Frankfurte 
baigė aukštuosius mokslus ir nuo 
1923 m. pakviestas universitete 
dėstyti statistiką, ekonominę poli
tiką ir visuomenės ūkio istoriją. 
Sleževičiaus kabinete buvo finan
sų ministeris. Redagavo Varpą, 
Lietuvos Ūkį, Ekonomiką, bend
radarbiavo daugelyje lietuvių 
laikraščių ir žurnalų ir parašė vi
są eilę veikalų iš ūkinės, visuo
meninės, istorinės srities.

NAUJI SMEGENŲ TYRIMAI
Siekdami nuodugniau patirti, 

kaip smegenys veikia j nervų 
sistemą ir kokią turi įtaką į vi
są eilę ligų, medicinos specialis
tai ėmė nuodugniau tirti smege
nis. Panaudoja tam beždžionių 
smegenis, net išimdami iš jų 
galvų ir laikydami smegenis 
gyvas per eilę dienų, panaudo-

Visos grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje, Helsinkyje; išsky
rus birželio ir liepos grupes, kurios lankys Taliną, Vilnių, Helsinki.

Iš BOSTONO IK NEW YORKO
Vyksta: gegužės 15 rugpiūčio 7

. birželio 5 rugsėjo 4
liepos 3 spalio 2

ir
Gruodžio 20

KAINA — nuo $751.00

Vykstantiems iš Čikagos — $112.00
Detroito — $ 74.00
Clevelando — $78.00 daugiau

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
893 West Broadvvay, P.O. Box 116 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
TEL. (617) 267-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

P E T K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS-
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West lįst St. Teist. GRovenhlll 6-2345-4 
1410 S. BOtti Avth, Cleero TOwnhall 3-2108-00

AIKATft AUTOMOBILIAMU STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

•MA SOUTH Wi£STKKN AVENIJE

TRYS MODERNIBKOS 
aiK-CONDITlONED KOPLYČIOS

M A ft I N O M B VltCTA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

O toje kompanijoje Nicoje yra 
gražuolė amerikietė aktorė (Jac- 
ąueline Bisset), senstąs dramos 
herojus (Jean - Pierre Aumont) 
ir jo buvusi mylimoji, irgi savo 
amžiaus vasaros pabaigoje (Valen
tina Cortese), jaunas meilės nuo
tykiams linkęs vadovas (Jean Pier
re Leaud) ir visa eilė merginų, fil
mavimo technikų, statistų.
Truffant paberia ir suka gal pus

tuzinį ar daugiau atskirų istorijė- 
lių. Atrodo, lyg jis suktų tai abe
jingai ir be tikslo, o žiūrovui susi
daro vaizdas, lyg jis kartu su re
žisierium Truffant ‘‘pletkavotų” 
apie savo bendradarbius. Ir viskas 
sukasi, kaip tikrame gyvenime: 
kūdikio laukimas ir mirtis: viena 
meilės afera baigiasi, kita praside
da. o trečioji beveik, bet ne visiš
kai , sunaikinama; gi naujosios 
karjeros ugdomos, o senosios sau
gomos.

Truffant visados buvo tylios 
komedijos meistras, ir šis jo filmas 
yra vienas malonumas sekti.

Filmas prancūzų kalba, su ang
liškais parašais. Skiriamas vi
siems.

Filmo pavadinimas ("day for 
night") yra techniškas terminas, 
nes "naktinės” scenos buvo suka
mos dieną — dienos šviesoje — su 
specialiu filtru. Filmo originalus 
prancūziškas pavadinimas “La Nuit 
Americane” yra prancūzų terminas 
tam pačiam procesui — pripažini
mas savo skolos Hollywoodui.

Pažymėtina, kad JAV katalikų 
filmų įstaiga filmą '"The Day for 
Night” paskelbė viena iš geriausių 
1973 m. filmų. Pačia geriausia lai
bo 'The Ne* I*Bd"

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENC Y, INC.
(UCENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA (STAIGA: 1776 BEOADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. •>

Prie firmos skyrių yra krautuvės. Jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCT, INO.
Affiliated with PODAROGIFTS, INO.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams tr įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Ailentosvn, Pa. — 128 TUghman Street
Baltlmore 31, Md. — 1000 Fleet Street______________
Brooklyn. N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue____
Buffalo 12, N. Y. — 701 FUknore Avenue__________
Chicago 22. BĮ — 1241 No. Ashland Avenue ........__
Chicago, nt 80820 — 2808 U’est 88 Street _____ ____
Chicago. m. 80000 —. 1835 WM 47 Street ....... .........
Cleveland 13. Ohio — 1028 Kanihvorth Avenue ___
Detrolt 12, Mich. — 11801 Jos Campau Avenue ...... 
Farmtngdade, N. J. — Freewood Acrea Rt. 0 .................
Hamtramck. Mich. — 11330 Jos Campau Avenue ........
Hartford 8, Conn. — 122-128 HHLsidr Avenue ........
Los Angeles 4, Calif. — 150 So. Vermont Avenue .... 
Newark. N. J. — 378 Market Street ..................... ...
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ...................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ....................
Phlladelphia 23, Pa. — 831 W Girard Avenue ............
Raliwav. N. J. _ 47 Fast Mltton Avenue .....................
Soutb Rlver, N. J. — 41 Whltehead Avenue ................
Syracuse. N. Y. 13204 — 515 MareeThM Street ............
Trenton 10, N. J. — 1152 Detnz Avenue .........................
Utlca, N. Y. — 083 Blrekre Stresą .................................

,... 842 2452 
•74-1 MA

.... 475-7430
.... 789-4507 
.... 381-8809
.... 257-8320
.... 475-0748

302-0308
... 732-7470

Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852
1605“07 South Manrltage Avenue

4336 South California Avenue

Telefonai YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

VASAITIS — BUTKUS
1448 S. M>th AVĖ, (1UF.IUJ, ll.l. Tel. uLyiupto 2-1093
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Svarbiau operoje muzika ar libretas?
Pokalbis su "Kaukių baliaus" dirigentu Vytautu Marijošium

Septyniasdešimtųjų balandyje j tuvių opera, mano repertuaras- sulaukė global'nio pripažinimo, 
' padidėjo tom dviem operom. tur būt, užtektų vienos rankos

- Jungtinėse Amerikos Vals- Kodėl? Ar. todėl’ ,uld di'

ybėse, bent jau toliau nuo New j
Yorko, opera merdi, nes publika 
lasitenkinimo iešloo Atokiuose 
muzikos žanruose. Labai gerai pa
žįstu savąjį Detroitą. Kiekvieną 
pavasarį savaitę čia gastroliuoja 
niujorkiškė Metropolitan, su viso
mis pasaulinio garso vokalinėms 
žvaigždėmis. Paskutinius kelerius 
metus gastrolių organizatoriai ne
bepajėgia išplatinti visų bilietų. 
Įdomi Jūsų nuomonė: mirs ope
ra su šio šimtmečio pabaiga, ar 
galima laukti renesanso?

— Jūsų klausimas per platus, 
kad į jį šia proga išsamiai atsa
kyčiau.

Iki šio šimtmečio pabaigos liko 
tik 26 metai, o tai būtų tikrai per 
trumpas laikas operą numarinti.

Ar operos renesansas pasireikš 
kokiom naujom formom, ar pa
žanga šioj srity būtų savotiškas 
grįžimas į praeitį — nesiimu spė- 

> lioti. »j
Kodėl opera merdi? Kad Dėt; 

roite neišparduoda bilietų į ope
ros spektaklius, tai dar nereiškia, 
kad opera merdi, nes pvz. Hart
forde ar Bostone (čia jai vado
vauja Sarah Caldvvell) visi bilie
tai išperkami. Kad yra sunkumų 
su operos teatrais, tai yra tiesa, 
irtam daug priežasčių.

Praleidus psichologinius 
tyvus ir tą faktą, kad meno ir ap
lamai intelektualinės institucijos 
niekada medžiaginio pelno ne
duoda, lėšų trūkumas,, nebuvi
mas ar neužtenkamas dėmesys ir 

l globa federalinės ar vietos valsti- 
■ jų valdžios yra svarbi kliūtis pla
ningai ir pažangiai operinei veik
lai. Privatus kapitalas laikinais 
dosnumais taip pat nedaug prisi
deda prie padėties pagerinimo, o 
komercijos genijus susidariusią 
padėtį puikiai išnaudoja — plokš
telių pavidale prigamina menka
vertiško meno, o paskui geros rek
lamos dėka parduoda ir pelnosi 
milijonines sumas.

— Kaltinant šiuolaikinę pub
liką dėl abejingumo operai, sa
vaime akys krypsta į kompozito
rių, muzikos kūrėją. Beveik visos 
pasaulinio garso operos buvo su
kurtos 18 ir 19 šimtmety. Išskai
čiuoti toms, kurios gimė šio šimt
mečio po trisdešimtųjų metų ir

Chicagos Lietuvių opera statė ; 
Giuseppe Verdi “Likimo galią” 
(La forza dėl destino). Kam 
anuomet Marijos mokyklos rū- . 
muose teko viename iš keturių 
spektaklių dalyvauti, tikriausiai 
tų atmintyje liko dirigento impo- ' 
zantiška figūra, kiek jinai mato- ’ 
ma priešais atdarą, pilną stebuk- ‘ 
lų sceną: stambūs pečiai, vešlūs, 
žili plaukai, tikri, tikslūs rankų 1 
mostai. O tie, kurie turėjome lai
mės po paskutinio spektaklio už- 
baigtuvių pokylyje puotauti, atsi
mename už garbės stalo, pačia
me centre, ramų, bet žvalų vidu
tinio amžiaus vyrą, jo klasiškų 
bruožų, greičiau aristokratišką 
veidą, jo atvirą, savimi pasitikin
čio žvilgsnį, jo entuziastišką, bet 
nuosaikią kalbą. Tai buvo maest
ro profesorius Vytautas Marijo
šius.

Po ketvertų metų prof. Vytautą 
Marijošių vėl susitiksime Chica- 
gos Marųuette Parko Marijos mo
kyklos salėje. Dabar to paties 
Verdi kita opera — “Kaukių ba
lius” (Un ballo in Maschera). 
šio mėnesio (kovo) 23-24 dieną 
spektakliuose, sekdama jo ranko
je tvirtai laikomą dirigento laz
delę, liesis devynioliktojo šimt
mečio genijaus muzika, giedos 
chorai, dainuodami mylės, kerš
taus ir mirs solistai.

Maestro Vytautas Marijošius 
vėl mūsų dėmesio centre. Gimęs 
Panevėžyje prieš šešiasdešimt 
dvejus metus. Baigęs Klaipėdos ir 
Prahos valstybines konservatori
jas (pastarąją-laureatul). Lietu
vos valstybinės operos Kaune 
akompaniatorius, koncertmeiste- ’ 
ris, dirigentas, vyriausias diri
gentas, meno vadovas. Muzikos 
studijas gilinęs Berlyne, Vienoj, 
Paryžiuje ir Romoj. Cekoslovaki 
jos Baltojo Liūto ordino kavalie
rius. Hartfordo universiteto 
Hartt muzikos kolegijos profeso
rius, taikomosios muzikos depar
tamento vedėjas. Lietuvoje diri
gavęs visą eilę operų. Daugelio 
simfoninių orkestrų dirigentas 
Europoje ir Amerikoje, prieš lie
tuvių publiką ir prieš svetimųjų, 
Tai tik kelios stambmenos, be 
datų ir vietovių pavadinimų, iš 
prof. Vytauto Marijošiaus biogra
fijos.

Prieš ketverius metus, “Likimo 
galios” pastatymo proga, su gar
biuoju maestro kalbėjomės Nau
jienose (1970. III. 18). “Kaukių 
baliui” artėjant, prof. Vytautą 
Marijošių vėl paprašiau, kad at
sakytų į keletą klausimų. Pašne
kesio rezultatus pateikiu “Drau
go” kultūrinio priedo skaityto
jams.

— Gerbiamasis Maestro, ži
nau, kad Chicaga Jūsų didžiai 
pasiilgo. Su kokiu jausmu į Chi
cagos Lietuvių operą grįžtate?

— Aš, deja, nežinau, kiek Chi
caga manęs pasiilgo, daug ar ma
žai. Esu pakviestas atsakingam 
darbui. Dirbti su Chicagos Lietu
vių operos kolektyvu yra malonu. 
Visi stengiasi visokeriopai visu 
kuo prisidėti spektaklio labui. 
Turiu didelį pagarbos ir dėkin
gumo jausmą visam kolektyvui ir 
nerimą širdy, nes netrukus kelsi
me uždangą premjerai.

— Lietuvių Enciklopedijoje 
skaitome, jog Verdi “Kaukių ba
lius” Lietuvoje statomas nuo 
1926 metų. Toje pačioje LF, ]ū- 
?ų biografijoje, išvardinta kelios 
Jūsų diriguotos operos, bet “Kau
kių baliaus” jų tarpe nėra. Ar tik
rai Jums “Kaukių baliaus” anks
čiau neteko diriguoti? Jei taip, tai 
kodėl?

— Lietuvos Valstybinė opera 
turėjo kelis dirigentus, ir kiekvie
nas iš jų dirigavo tam tikrą sutar
tą repertuarą. Verdi “La forza” 
ir “Un bailio” Lietuvoj nediri
gavau. Susirišus su Chicagos Lie-

statant 
dėme-

neatro-

mo-

dieji kompozitoriai numojo į c-pe- i ras ranka? Ar gal todėl, kad ope
ros, kaip vynas, turi nusistovėti, 
iki jų vertė paaiškėja?

— Ar iš tikrųjų publika yra 
abejinga operai? Ar iš tikrųjų “be
veik visos pasaulinio garso ope
ros” tai liekanos iš 18 ir 19 šimt
mečio?

Leiskit paminėti tik keletą var
dų iš netolimos 20 šimtmečio pra
eities: Albam Beirg, Sergej Prokof- 
jev, Richard Strauss, Alberto Gi- 
nastera, Hans Wemer Henze, 
Benjamin Briten ir t. t. Globali
niam pripažinimui nemenkos ne
gatyvios reikšmės turėjo ir dar tu
ri antrojo pasaulinio karo ka
tastrofa, politinė pasaulio dife
renciacija ir, žinoma, mažėjantys 
finansiniai ištekliai. Pvz. Metro
politan opera, jei ir visus bilietus 
išparduoda populiariai operai, 
kiekvieną sykį, baigus spektaklį, 
turi 30,000 dolerių nuostolio. Ka
žin kiek nuostolio būtų, 
avangardini, kad ir labai 
šio vertą kūrinį?

Didieji kompozitoriai, 
do, jog visai ranka numoja l ope 
ras. Kad šiais laikais pasigėnda- 

( ma labiau kūrybinio talento 
kompozitoriuose aplamai, o tarp 
didžiųjų pasigendama didesnio 
produktingumo operinėj srity — 
tai tiesa. Bet pavykusiam kūri
niui nebūtinai reikia nusistoyėti 
kaip vynui. Pavyzdys šių laikų 
lenkų kompozitorius Poriderecki. 
Jis tuoj pat išeina viešumon ir su 
pasisekimu keliauja per pasaulį.

— Chicagos Lietuvių opera 
užpernai pastatė Kazimiero Vik
toro Banaičio “jūratę ir Kastytį”. 
Po įvykio spaudoje kilusiuos gin
čuos, deja, teisybė mažai paaiškė
jo, nes ginčijamasi buvo daugiau
sia dėl ambicijų, dėl principų, na, 
ir dėl pastatymo komponentų, 
esančių jau šalia muzikos. Labai 
įdomu, ką Jūs apie šią operą gal
vojate? Turi jį vilčių išlikti, išsi
veržti iš lietuviško geto, pasiekti 
didžiąsias pasaulio operų scenas, 
ar ne?

— Atsakysiu nuo klausimo 
pabaigos. Išsiveržti iš lietuviško 
geto galimybių nedaug, taip kaip 
ir Dvožako “Rusalkai” ar Rims- 
kij-Korsakovo operom-pasakom

Darius Lapinskas Nuotr. V. Maželio
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Šiemetinio Verdi “Kaukių baliaus” dirigentas prof. Vytau tas Marijošius operos repeticijų metu Chicagoje. 
Nuotrauka Eug. Būtėno

“Car Saltan (mano operinis de
biutas), “Sadko” ir L t Dėl Ba
naičio “Jūratės” nesutinku su Ju
mis, kad “teisybės mažai paaiškė
jo”. Kaip žinot, buvo bent dvi tei
sybės, ergo ir dvi ambicijos. Kiek 
spėju, “Jūratės” ateičiai reiktų 
dar trečios redakcijos, prisime
nant Beethoveno “Fidelio” tris 
uvertiūras.

— Chicagos Lietuvių operos 
tikslas — bent kas kelinti metai 
pastatyti po lietuvišką operą. Ar, 
Jūsų nuomone, yra vilties greitai 
sekančios lietuviškos operos Chi
cagoj sulaukti? Gal suminėtumė
te- ir jos vardą?

— Yra ne tik viltis, bet ir ne
tolimos ateities realybė. O vardai 
jau buvo skelbiami spaudoj.

— Darant . kupiūras, dažnai 
kyla ginčai ir dėl libreto. Esu vie
nas iš tų, kur tems operos libretas 
labai mažą rolę tevaidina, tad ir 
ginčai dėl libreto trumpinimų 
man nesuprantami. įsivaizduoju, 
kad libretas yra labai svarbus 
kompozitoriui, nes jis, rašytojo- 
libretisto vystomai dramai muzi
ką kurdamas:- privalo kiekvieno 
veikėjo jausmus suprasti, kiekvie
no Jų vidų skirtingom melodijom 
išreikšti. Bet kas man, ži-ūrovui-

Dariaus Lapinsko pastangas lydi 
nagingumo ir fantazijos pergalė
Kovo devintos spektaklis Jaunimo centro scenoje

S. AUKŠTAITIS

Darius Lapinskas Chicagos lie
tuvių sceniniuose akiračiuose reiš
kiasi tokiu metu, kai per didelės 
ambicijos (ir, deja, žymiai men
kesni pajėgumai) slopina (jei ne- 
nuimarino?) net pačią teatrinio 
veiksmo sąvoką. Kai kūrybiniam! 
eksperimentui atsvarą tesudaro 
retomis progomis teikiami, pigios 
reklamos būgnijimų anonsuoja
mi diletantų bekraujai vaidini
mai. Išimtį tesudarė Barausko — 
Kelečiaus linksmoki “lazzi” (lie
tuviškai tariant, smagios išdai
gos), kur vyravo ne teksto atpa
sakojimas, o kunkuliuojanti di
namika.

Susidariusioje atmosferoje Da
riaus .Lapinsko formalizmas, t.y. 
spektaklio formos turiniui prieš
pastatymas, eiliniuose žiūrovuose 
suikėlė net aštrias napasitenkini- 
mo reakcijas. Nes vieton įprastų 
raugintų agurkų, šaltienos ar bul
vinių blynų publikai buvo patie
kianti neatpažįstami moliuskai 
ar paspirgintos gyvačių uodegos, 
verčiant 'užsigerti kengūros pienu 
su lakios vaizduotės priemaišų 

kokteiliu. Ir be pageidaujamo aiš

klausovui svarbu, kaip ilgai kuris 
herojus scenos vidury dainuos, 
kada, kelis žingsnius jis žengs į 
vieną ar kitą scenos pakraštį, kiek 
minučių jis nuogą kardą rodys 
savo priešui, iki, viską išdainavęs, 
pagaliau puls jį nužiurti? Man 
svarbiausia solistų balsai, solistų 
bei chorų atliekamų melodijų 
grožis, simfoninio orkestro muzi
ka... Maestro, jeigu nirštate, tokią 
laukinę pažiūrą girdėdamas, tai, 
prašau, apginkite libretą.

— Normaliai žmogui atsirasti 
šiam pasauly yra būtina visa eilė 
sąlygų: pirmiausia turi būti, žino
ma, tėtis ir mama... na ir toliau, 
smulkiau neaiškinant gyvybės 
užmezgimo procesų, panašiai yra 
ir su opera. Be librętisto ir kom
pozitoriaus nėra ir operos. Kas 
svarbiau operoj, muzika ar libre
tas, tam reiktų daug gerai nusi
stovėjusio vyno išgerti, kad klau
simą išaiškintum. Faktai štai ko
kie (taip jau atsitinka). Pvz. su- 
raskit blogesnę muziką kaip Ha- 
levy “Žydė”.., Suųku, bet opera 
turi visad didelį pasisekimą. Ko
dėl? Libretas puikus. Yrą drama, 
sceniška įtampa, lyškūs, išbaigti 
charakteriai. Dažnai,, deja, kad ir 
geriausia muzika neišgelbsti ope- 

kimas kai kurių operų, kurias mi
nėjau 5-tam klausime (L y. at
sakyme į klausimą apie K V. Ba
naičio “Jūratę ir Kastytį” A. N.). 
Idealas operai būtų turėti tokį 
konkubinatą, kaip Verdi ir Boi- 
to “Otelio” operoj, ar R. Strauss 
ir Hofmanstahl “Rosenkava- 
lier’e”.

— Prieš ketverius metus, apie 
Chicagos Lietuvių operos kolek
tyvo narius labai šiltai kalbėda
mas, Jūs man pasakėte: "... tie 
žmonės, kuriuos apšviečia scenos 
šviesa, yra teatro magijos užnuo
dyti visam gyvenimui; net ir tuo
met, kai jaučia, kad balsas ir am
žius duoda save pajusti, sunkiai 
atsiskiria nuo atmintinų išgy
venimų scenoje”. Įdomu, kaip 
Jums atrodo Chicagos Lietuvių 
operos kolektyvas šįmet? Ar rado
te nuovargio žymių, ar daugiau 
entuziazmo?

— Ką pasakiau prieš 4 metus, 
galiu tą patį ir šį sykį patvirtinti. 
Tiesa, yra kiek nuovargio, bet 
yra ir jaunatviško adrenalino net 
ir pas gerokai subrendusius.

— Ko galime tikėtis šiame-,.re
gis, kiek sutrumpintame Y Kau
kių baliuje’'? . 1

ros dėl blogo libreto. Tai yra li- — Iš kur Jūs žinot apie su

kaus turinio bei išganingos ten
dencijos!

Kovo devintos vakare Darius 
■Lapinskas 'parodė ne eilinį kūry
bingumą ir nagingiulmą: buvo 
muzikinio opuso autorius, veikalo 
“Laima, arba menininkas ir jo 
modelis” scenarijaus sudarytojas, 
dekoracijos eskizo kūrėjas ir tech
niškas scenovaizdžio gamintojas 
(atseit, stalius, tapytojas, planuo
tojas ir 1.1). Be to, rodėsi ir kaip 
dirigentas, diktavęs dainininkui 
įstojimus, įmantriai įprastais ir 
nelauktais būdais žadinęs rojalio 
stygas, kontroliavęs užkulisinius 
■garsų efektus.

■Veikalu ir vaizduotės šakotu- 
mu bei ekspansija D. Lapinskas 
šias eilutes rašančiam asocijuojasi 
su rašytoju Julium Kaupu. Ypač 
šio muzikiniai — sceninio opuso 
pasakišku, atitrauktu pavidalu.

Veiksmui, kuriame įpinami 
specialiuose ekranuose šešėlių epi
zodai,, lėlių teatro finalinis (labai 
vykęs) fragmentėlis, visai akcijai 
talkino tenoras Leonas Baltrus.

Programoje atspausdintas lib
retas (matyt, irgi paties Dariaus 
Lapinsko parašytas) sceninio pa
ruošimo įkarštyje vaizduotę nu

lydėdavo į naujus galimumus. 
Nuo to gal nukentėjo dominuo
jantis vaidinimo stilius, betgi su
teikė spektakliui nelaukiamą, įdo
mų veiksmingumą.

Nei garsinimuose, nei progra
moje nesuminėti penki ar šeši 
personažai (akylus reporteriai, ti
kiuosi, šią spragą sėkmingai už
pildys). Savo rolėse ir meninin
kas ir magikas ir artisto įkvėpėja 
realiuose bei šešėliniuose įtarpuo- 
se pasirodydavo, jausdami atsa
kingumą ir džiaugdamiesi pa
vestais uždaviniais.

Tenka nenušlėpti, kad “Lai
ma” buvo pats brandžiausias gar
so bei vaizdo spektaklis, kurį pa
ruošė talentingas D. Lapinskas.

Iš Lietuvos išvežtas dešimtmetis 
berniukas meniniai išaugo Vokie
tijoje ir Amerikoje. Šiandien yra 
žinomas kaip pianistas, kompozi
torius ir muzikos pedagogas, Jo 
scenai aistra gimė, matyt, muzi
kinių studijų metu. Norisi spėti, 
jog teennikos yra prasimokęs iš 
Stuttgart’o matytų vaidinimų, 
kai gilino išsimokslinimą Vokie
tijoje. Šiaip yra visiškai origina
lus, linkęs scenoje pirmenybę 
teikti formai, neretai atsižadėda

šeštadienis, 1074 m. kovo mėn. 16 d.

Rečitalis ir 
premjera

(Atkelta iš 5 pusi.)

ne vaitojimo pobūdžio rečitatyvą 
atliko L. Baltrus.

Nebyliai vaidino už užuolaidos 
moterų šešėliai, priešakinėje sce
noje — vienas vyriškis (me
nininkas) ir du vaikučiai veikalo 
gale. Iš viso netrūko įvairių, ‘kuk
liomis, bet taikliomis priemonė
mis pasiektų scenos efektų. Spren
džiant pagal programos tekstą — 
buvo ir čia tam tikras, lyg tra
giškai dramatinis turinys. Ar jis 
apčiuopiamai išryškėjo klausyto- 
jui-žiūrevui, aiškaus atsakymo 
neturėčiau. įspūdis buvo greičiau 
šaltai abstraktus, o ne konkre
čiai šiurpus, kokį prisimename iš 
plačiai nuskambėjusio “Maro” ir 
kitų pirmutinių D. Lapinsko pa
statymų. Atėjo mintis: panašaus 
tipo sceniškam, uždaviniui reika
linga arba žymiai puošnesnio 
pastatymo, arba, kaip tai yra kai 
kuriuose TV filmuose — kuklus 
sceninis apipavidalinimas turėtų 
būti kompensuojamas ypač ryš
kia vaidyba. “Laimos, arba me
nininko ir jo modelio” atveju esa
momis sąlygomis pasiektas bend
ras įspūdis vis dėlto laikytinas 
patenkinamu. Aiškesnių nuomo
nių čia tepateikia scenos žinovai.

Koncerto metu Jaunimo cent
ro salėje matėsi daug mūsų kul- 
tūrininkų; bendras klausytojų 
būrys 'galėtų būti žymiai gauses
nis.

trumpinimus? O gal gi jų visai 
nėra, gal visą operą pateiksim 
“pagaidžiui”, kaip vienas talen
tingas žurnalistas buvo išsireiškęs 
per pirmą pasimatymą su manim 
“Likimo galios” proga.

— Ar yra vilties, kad Jūs bū 
site dažnesnių, negu kas ketveri 
metai, Chicagos Lietuvių operos 
dirigentu?

— Tik viena galingą Operos 
valdyba gali į tą klausimą atsa
kyti-

(Alfonsas Nakas) 
I974.III.6 

mas net vadinamos logikos ar pa
skelbtos vaidinimo temos, bet 
kiekviename paruoštam spektak
lyje duodamas spindinčius ir me
nininko vertus teatrinius momen
tus, kurių gali pavydėti net kū
rybiškai 'potencialus režisierius.

'Kovo devintos scenai duokle 
Darius Lapinskas lyg ir atžymėjo 
keturiasdešimties metų ■brandumą 
bei karštą kūrybingumą.

ODETSO PIRMAUJANČIOJI
DRAMA

Lietuvių enciklopedija iškiliau
sia 'gabaus amerikiečių dramatur
go Cliffoid Odets drama laiko 
“Awake and Sing”, ir šis veikalas 
kovo mėnesį pastatytas Chicagos 
teatre (56 gatvė ir Harlem) Fo
ram. Kaip teisingai enciklopedija 
pažymi, vaizduojama miesčioniš
koji šeima vertybių perkainojimo 
■periode. Kryžiuojasi savanaudiš
kumas ir idealizmas, konservaty
vus patogumų ir turto ieškojimas 
su nauju altruizmu, tradicinė šei
ma su jaunuolišku veržimusi iš 
jos saitų. Visa tai labai ryškiai 
scenoje pavaizdouta, kai šiame 
pastatyme turima didelio patyri
mo režisierius W. PuiUinsi, tokia 
patyrusi centrinė aktorė kaip 
Charles Mayer ar filmų aktorius 
Gordon Oas-Heim.

Pastatymas čechoviškai ramus, 
bet intriguojantis, įgudusių akto
rių pravedamas. Pramoginio 
smagumo beieškančios publikos 
pastatymas daug nepatraukia, 
bet tiems, kurie teatre ieško pras
mingumo, duoda gausiai medžia
gos pagalvoti, deja, medžiagos 
kontroversinės, nes Odetso mark
sistiniai ipolinkiai ir čia, nors ne
aštriai, prsiveržia,
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