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Pasaulio rašytojai pasisako už 

kūrybinę laisvę Lietuvoje

Šių metų pavasarį Lietuvių ra-1 
šytojų draugija išeivijoje išsiun
tinėjo porą dokumentų apie ra
šytojų ir kultūrininkų padėtį 
Lietuvoje visiems PEN klubo, 
tarptautinės rašytojų organizaci
jos, tautinių skyrių pirmininkams 
ir kitiems vadovaujantiems as
menims. Tie dokumentai, tai To
mo Venclovos laiškas Lietuvos 
Komunistų partijos centro komi
tetui, kuriame jis prašo leidimo 
emigruoti iš Lietuvos, ir Lietu
vių atsišaukimas į Vakarų Eu
ropos bei rusų intelektualus. 
Drauge su dokumentais beveik 
šimtas adresatų gavo ir Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininko, 
Leonardo Andriekaus, laišką, ku
riame jis išreiškė viltį, kad jie 
parems persekiojamus Lietuvos 
kultūrininkus.

Šie dokumentai ir laiškas su
silaukė plataus atgarsio pasaulio 
rašytojuose. Štai keletas būdin
gesnių pavyzdžių:

Amerikiečių PEN klubas New 
Yorke pasiuntė laiškus Partijos 
pirmajam sekretoriui Petrui 
Griškevičiui ir Lietuvos Rašyto
jų sąjungos pirmininkui Alfonsui 
Bieliauskui. Laiškuose pabrėžia
ma Tomo Venclovos teisė išvyk
ti iš savo krašto ir primenama 
emigracijos laisvę garantuojanti 
Helsinkio sutartis. Panašių laiškų 
Griškevičius ir Bieliauskas susi
laukė ir iš garsiojo amerikiečių 
dramaturgo Artūro Millerio. O 
žurnalo The New York Review 
of Books skiltyse iškalbiai nu
skambėjo rusų poeto Josifo 
Brodakio laiškas, atkreipiantis 
dėmesį į Tomui Venclovai gre
siančius pavojus.

Venclovos laiškas ir atsišauki
mas apie kultūrininkų persekioji
mą Lietuvoje buvo svarstomi 
amerikiečių PEN klubo Los An
geles skyriaus pavasariniame su
sirinkime. šio skyriaus pirminin
kė taip rašė Leonardui Andrie- 
kui: “Bukite užtikrinti, kad mes

dėti mūsų kolegoms rašytojams 
Lietuvoje”.

Dokumentai iš Lietuvos buvo 
diskutuojami ir Danų PEN klu
bo posėdyje. Jo pirmininkas Soe- 
ren Egerod šiais žodžiais komen
tavo danų rašytojų nusistatymą 
Tomo Venclovos atveju:

“Panašiais atvejais mes jau 
esame pareiškę tarybiniams pa
reigūnams, jog mūsų įsitikinimu 
teisė laisvai keliauti yra esminė 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
Helsinkio sutarties dalis. Kai vėl 
atsiras galimybė šiuo klausimu 
kreiptis į tarybinius pareigūnus, 
mes turėsime omenyje jūsų ap
tartąjį atveji”.

Didelio susidomėjimo Tomo 
Venclovos ir lietuvių kultūrinin
kų padėtimi parodė vokiečių ra
šytojai. Vakarų Vokietijos PEN 
klubas svarstė dokumentus iš 
Lietuvos savo pavasariniame 
kongrese. Praėjusią vasarą Tomo 
Venclovos laiškas buvo išspaus
dintas periodiniame leidinyje 
Menschenrecht-Dokumente — 
Dokumentai apie žmogaus teises. 
Su Tomo Venclovos byla yra iš
samiai susipažinęs ir Nobelio 
premijos laureatas Heinrichas 
Boellis.

Minėtieji dokumentai buvo 
pasiųsti ir Rytų Europos PEN 
centro skyriams Lenkijoje, Rytų 
Vokietijoje, Vengrijoje, Rumuni
joje, Bulgarijoje bei Jugoslavijo
je. Dėl žinomų priežasčių šių ša
lių rašytojai negalėjo viešai iš
reikšti savo solidarumo su rašy
tojais ir kultūrininkais Lietuvoje. 
Tačiau daugelio jų jausmus, tur 
būt, išreiškė Lenkų rašytojų 
draugija užsienyje, kurios cent
ras yra Londone. Savo laiške 
Alfonsui Bieliauskui, lenkų rašy
tojai paminėjo, jog Tomui Venc
lovai esanti “atimta teisė būti 
aktyviu rašytoju bei reikšti savo 
ideologines ir kultūrines pažiū
ras”. Jie tikisi, kad Tomo Venc
lovos prašymas emigruoti būsiąs 
patenkintas. ;

Netrukus Dariaus Lapinsko 
naujausias muzikinis kūrinys, 
“Vargdienių mišios”, išvys die
nos šviesą. Jos bus atliktos žur
nalo “Ateities” sukaktuviniam 
koncerte, Jaunimo centre, Chi
cagoj, spalio 16 d. Stabtelėjęs 
pagalvoti apie kūrinio pavadi
nimą, nepažįstantis kompozito
riaus galė'ų jau ir čia pamanyti, 
kad jaučiamas jo subtilus žais
mas aliuzijomis — gali pasiro
dyti paradoksas: žodis ‘‘Mišios” 
sukuria Handelio, Mozarto ar 
net šiandieninio Bemšteino mu
zikinių mišių skalę — grandio
zinių orkestrų bei chorų didelių 
iškilmių proga. Tokias fantazijas 
galima prileisti tik šių dienų ka
talikų religijos nepažįstantiems. 
Tik taip supratus mišias, būtų 
galime pavadinime įžiūrėti para
doksą ir iš to kylantį absurdą — 
kokį nors “Superstar” pasišaipy
mą iš mišių. Bet katalikui mi
šios yra kas kita — ir šia sąvo
ka Darius Lapinskas sukūrė ir pa
vadino “Vargdienių mišias” — 
šios mišios yra modernaus 
krikščionio skalėje, kuriam var
gas, jei ne jo paties gyvenime 
tai jo bendralaikių, yra kasdie
ninis reiškinys, kaip ir jo ryšiai 
su Dievu.

“Vargdienių mišių” skalei a- 
titinka ir atlikėjų skaičius — ke
turi: prie pianino pats kompozi
torius, sopranas Dalia Kučėnie- 
nė (kuri šį pavasarį kai kurias 
šio veikalo ištraukas jau atliko 
savo koncerte), dūdelė Jane Mc- 
Kinley ir gitara Jack Onge.

Užklaustas, kaip jam atėjo 
mintis šias mišias sukurti, kom
pozitorius pasįsakė: “K tikro, tos 
mišios buvo pradėtos kurti vai
kams. Instrumentadja irgi buvo 
tokia, kuo vaikai gali groti — 
dūdele. Pasąmonėje jau labai se
niai tokias mišias norėjau rašy- 
ti. Sykį Italijoje girdėjau prie 
bažnyčios Porto dėl Mare, kaip 
vaikai susėdę, nelabai mokėda
mi, savo instrumentais grojo. 
Bet taip nuoširdžiai! Aš manau, 
kad man pasąmonėje tai paliko 
nepamirštamą įspūdį”.

Bet dabartiniame kūrinyje 
paprastumas yra tik dvasinis — 
kaip tiesos arba kiekvieno gero 
kūrinio. O techniškas atlikimas, 
be abejo, yra nelengvas. Šiose 
mišiose su dideliu jautrumu yra 
supintas minties ir muzikos gi
jomis lietuvio žmogiškas, religi-

nis išgyvenimas —jo buitis iš 
keturių elementų: lotyniško mi
šių teksto, lietuviškų liaudies 
dainų poezijos, moderniosios 
dvylikatonės muzikos ir lietuviš
kų liaudies melodijų.

Lotyniški mišių žodžiai yra 
universalūs — neapriboti nei 
laiko, nei vietos — simboliai 
žmogaus ryšio su Dievu. Saky
tume, simboliai žmogaus dva
sios prasiveržimo į visatą. Gi lie
tuvis žmogus prieina prie šios 
aukščiausios maldos per savo 
vargdieniškos kasdienybės kūry
bą — dainas. Ir šios pasidaro pa
našios į mišių maldą tuo, kad savo 
poezija ir muzika jos taip pat 
pasidaro simboliu žmogaus dva
sinio prasiveržimo į visatą.

Toks niuansų priešpastatymas 
pasirodo ir teksto vartojime. 
Paprašytas truputį apibūdinti 
savo naują kūrinį, Darius La
pinskas, apie “Vargdienių mi
šias” pasakodamas, bematant 
tas mintis vėl išgyvena: “Dainos 
yra intarpas į mišias. Lietuvių 
liaudies daina duoda kiekvienai 
mišių daliai tam tikrą vietovę. 
Pavyzdžiui, Kyrie vyksta laukuo
se — tėvelis ten vaikščioja be 
kepurės kepurėlės ir prašo, kad 
nusileistų saulelė, o tarpuose gir
disi Kyrie eleison — Viešpatie, 
pasigailėk...

Gloria vaizdas yra piemenukų, 
ganančių bandą naktį. Skamba 
‘Mes mažiukai piemenukai’ ir 
angelų Gloria, nors tiem pieme
nukams baisiai šalta — jiems 
reikia kailinukų... Suscipe depre- 
cationem nostram — Priimk 
mūsų maldavimą... Ir Gloria fi
nale — Quoniam tu solus sanc- 
tus — Nes tu vienas šventas, tu 
vienas Aukščiausias... O pieme
nukai Gloria sutapatina su sau
lutės patekėjimu.

Prie Credo įpinta daina ‘Nuo 
mažumėlės be motinėlės’. Dai
noj prašoma, kad tik papūstų 
šiaurus vėjelis, kad nupustytų 
gelsvą smėlelį nuo tėvelių grabe
lio. Čia taip pat dainos žodžių 
mintis pinasi su Credo žodžiais. 
Pavyzdžiui, kai Credo kalba ‘Et 
expecto resurectionem mortuo- 
rum’ (ir laukiu mirusiųjų prisi
kėlimo), dainoj prašoma, kad 
tėveliai keltųsi. Arba, kai dai- 
nujama, Mano tėvelis aukštam 
kalnely, giliam grabely’, Credo

Kompozitorius Darius Lapinskas pokalbio metu savo namuose, Chicagoje.
Nuotr. J. Kuprio

kas Israel Efros šiais žodžiais 
kreipėsi į Leonardą Andriekų:

“Šie atsišaukimai mus giliai 
sujaudino. Mes jungsimės prie 
Tarptautinio PEN klubo protes
tų prieš visas tamsiąsias ir ne
žmoniškąsias jėgas, kurios mė
gina užgniaužti judėjimo bei li
teratūrinės išraiškos laisves”.

Kai rugpiūčio mėnesį delega
tai iš visų pasaulio šalių susi
rinko į Tarptautinio PEN klubo 
kongresą Londone, jų dauguma i 
jau buvo susipažinusi ne tik su 
Tomo Venclovos byla, bet su vi
sų Lietuvos rašto žmonių padė-
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mintis eina kita kryptimi — vie
no teksto mintis leidžiasi žemyn, 
kito kyla aukštyn”.

Kalbėdamas apie Sanctus, 
Darius Lapinskas parodo visai ki
tokį Sanctus supratimą, negu bū
davo senovinėse baroko mišiose: 
“Man Sanctus yra kaip sferų mu
zika, vos girdima, pati tyliausia 
mišių dalis: šventas, šventas... 
Paprastai, Sanctus būna baisiai 
garsus, o Benedictus tylus. Pas 
mane — atvirkščiai. Benedictus 
aš suprantu kaip pakilią nuotai
ką, kaip kanonizaciją — pasta
tymą ant altoriaus: ‘Palai
mintas, kuris ateina...’ ” Da
riaus Sanctus eina ne į aukštu
mą, bet į gilumą.

Su Agnus Dei tekstas vėl su
grįžta prie pirminio motyvo — 
laukų , piemenėlių.

Tą motyvų ir minčių pynimą- 
si ir vystymąsi savaime lengviau

spaudoje parodyti tekstiniais pa
vyzdžiais, bet ‘Vargdienių mi
šių” tekste matomų motyvų išsi
rutuliojimas ir pynimasis vyks
ta ir muzikiniais motyvais bei 
idiomomis. Pastatymas nebus 
statiškas nei vaizdinėje plotmėje. 
Scenoje norima vaizdais perduo
ti žmonėms tą tekstinį dvilypiš- 
kumą.

Atrodo, kad su ‘Vargdienių 
mišiomis” Darius Lapinskas bus 
užkopęs į naują'etapą savo kū
rybiniame kelyje, o publika bus 
ne tik kompozitoriaus naujo kū
rybinio žingsnio liudytojai, bet 
ir patys savyje atras naujų gel
mių ir supratimo.

Ši premjera, kaip minėjome, 
įvyks Chicagoje, Jaunimo cent
re, kitą šeštadienį — spalio 16 d. 
7 vai. vak. “Ateities” žurnalo 
65 metų sukaktuviniam vakare 
— koncerte.

Solistė apie Dariaus Lapinsko 

„Vargdienių mišias"

Dariaus Lapinsko “Vargdienių 
mišių” premjerai šiuo metu uo
liai ruošiasi solistė Dalia Kučė- 
nienė. Artėjančio koncerto (spa
lio 16 d. Jaunimo centre, Chica
goje) proga solistę čia ir užkal
biname —

— Jau eilė metų dirbate su 
komp. Darium Lapinsku, atlik
dama solo partijas jo- prem
jerinėse kompozicijose. Kuo ski
riasi VARGDIENIŲ MIŠIOS 
nuo IL VIGILANTE DEL MA
RE, VILNIAUS -PAŠVAISTES 
AR BALYVERA?/

— Nors kompozitorius tas pats, 
kiekviena iš suminėtų kompozi
cijų skyrėsi muzikiniu atspal
viu bei vokaliniu reikalavimu, o 
prie šio paskutinio kūrinio prisi
deda ir ryškus tematikos skirtu
mas. Pats žodis MIŠIOS išryškina 
religinės. idėjoj Vdu-

liniame tekste bei muzikoje at
sispindi krikščioniškojo pasaulio 
drama su liaudiškosios visatos ti
kėjimo paslapties misterija.

— Kuo skiriasi šių mišių par
tija nuo kitų klasikinių mišių 
kaip Bacho, Faurė ar Mozarto?

— Muzikinėje literatūroje yra 
unikumas, kad ištisos mišios bū
tų parašytos SOPRANUI. Pap
rastai įvedamas choras bei kiti 
balsai: tenoras, bosas, baritonas 
ir mezzo. Šiuo atveju ištiso dai
navimo, apie penkiasdešimt pus
lapių (daugiau nei operose ar 
oratorijose) atsakomybė krenta 
vienai. Atrodo praeities kompo
zitoriai mažiau mėgo sopranus. 
Taip pat aplamai muzikinėje li
teratūroje mažai yra kompozicijų, 
jungiančių fortepijoną, gitarą, 
dūdelę ir vokalą.

nomas kompozicijas, ar premjeri
nes?

— Tobulybei rėmų nėra. Jei 
menininkas negalvotų, kad ir su 
labai nudainuota arija nieko 
naujo ir savito neįneš, jos ne
dainuotų, tuo pačiu via pasiten- 
kintumėm plokštelėmis. Indivi
dualumas yra ta užburianti ma- 
gika, pripildanti sales ir su dau
gelį kartų girdėtomis dainomis. 
Lengviau yra patenkinti klausy
toją su “Nemunėli, Nemunėli.” 
Tačiau nors ir su gilesniu neri
mu ir su aštresne atsakomybe di
desnį dvasinį pasitenkinimą ne
ša nauji kūriniai, nes tik taip iš
laikome tautos kūrybinį gaivalin
gumą.

— Kuo skiriasi VARGDIENIŲ 
MIŠIŲ muzikinis tekstas nuo į- 
prastinio lotyniško teksto bei re
liginio giedojimo?

— Klausimas vertas gilios mu- 
zikologinės studijos. Apsiribosiu 
vienu pavyzdžiu: Mozarto “Gro
sse Messe”. Jose sopranas atlieka 
tik vieną solo giesmę: “Et incar- 
natus ėst”. Kompozitorius laikosi 
ištikimai įprastinio lotyniško 
teksto. Sopranui čia tenka pa
grindinai rūpintis tik vokaliniu 
muzikiniu preciziškumu ir, kiek 
sugebama, klasikiniu atlikimu. 
Komp. Lapinskas irgi laikosi pil
no įprastinio lotyniško teksto, 
tačiau jį skaldydamas liaudiš
kaisiais intarpais. Sakysim, dalis 
pradedama: ‘‘kad duot Dievulis 
giedrą dienelę”, seka lotyniškas 
tekstas: “et incamatus ėst de 
Spirito Sancto”, toliau girdime, 
“kad nušildytų ryto raselę” ir 
vėl “ex Maria Virgine’Ų. Lapins
ko kūryboje svarbus ne vien tik 
lotyniškas tekstas, bet lygiai 
svarbi fr liaudiškoji filosofinė 
plotmė, charakteringa šių dienų 
introspektyviem kūrėjam. Apla
mai, praeities kompozitoriai 
daugiau kreipė dėmesio į “gra
žų” dainavimą ar .giedojimą, da
bar daug skiriama dėmesio efek
tams. Kaip galima “gražiai” pa
dainuoti Kristaus prie kryžiaus 
prikalimą. Tenka atsisakyti sen
timentalumo ir priimti brutalios 
realybės garsus, jei nori būti at
viras laiko dvasiai. Vokalinė' 
je užduotyje šalia klasikinio pa
siruošimo (be kurio po kelių 
puslapių užkimtum) tenka įterp
ti gyvūnijos ir gamtinio sąryšio 
garsus, ir vargdieniškos minios 
šūkavimus, ir liaudišką dainavi
mą. Visa tai yra toli nuo religi
nio giedojimo, bet arti vargdie
niškos maldos.

— Ar galima ..butu VARG

DIENIU MIŠIAS atlikti bažny
čioje?

— Prisimenant . viduramžių 
teatro pradžioje bažnyčioje 
(Chansons de Geste ar misteri
jas) ar net ir dabartinius koncer
tinius spektaklius šventoriuose 
(kaip Pendereckio ar Bemštei
no) lengvai ir šias mišias būtų 
galima atlikti bažnyčioje ir net 
aukos metu, nors, aišku, jos dau
giau giminingumo turi su orato
rija — dainuojama drama ar 
koncertiniai teatrinėmis mišio
mis.

— Kaip sekasi ruoštis?

— Galutinė atsakomybė — 
kompozitoriaus, mano atlikimas 
baigminėje analizėje kūrinio nei 
pagerins, nei pablogins. Tačiau 
malonu bus juodąsias, tylinčias 
gaidas paversti į pirmą kartą 
gimstančią VARGDIENIŲ MI-
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Dievąs visada liks toje pačioje on- 
tologinėįe plotinėje kaip ir žmogus; 
jis vien spindės savo tobulybe, kokio 
kitokio veiklaus santykio su būty
bėmis neturėdamas. Todėl Maceina 
ir sako: ‘‘įsi Tomas Akvinietis ir bū
tų teisus, tvirtindamas, esą pirmąjį 
judintoją visi vadina Dievu, tai tas 
anaiptol dar nereikštų, kad jis ir 
yra Dievas” (47).

Pasidžiaugti tenka šitokia Macei
nos ^valga ir kartu, jo knygos pa
raštėje, norisi paklausti: ar S, čia su
minėta scholastinė metafizika, — 
skelbta ir kunigų seminarijose ir 
Įtaigojusi kandidatus i kunigus, — 
ar ši metafizika, — atsiejanti Die
vą nuo pasaulio ir žmogaus, — nė
ra iš dalies prisidėjusi prie dabar
tinio vakarietiškojo ateizmo bei prie 
paskutiniu metu plačiai nuskambė

jusios, jau Nietzchės pradėtos^ Die
vo mirties teologijos? Juk didieji Va
karų ateistai, ateistinių sąjūdžių 
pagrindėjai bei vadai, buvo sukilę 
ne prieš Dievą kaip toki. o prieš 
tam tikrą Dievo paveikslą, būtent, 
Dievo, arba užgožiančio žmdgų, 
arba nesirūpinančio jo likimu. Štai 
Nietzchė supraio Dievą kaip kliūtį 
žmogui jo kelyje j laimę. OMadkSo 
akimis iš Dievo nieko geno nebuvo 
galima laukti kovoje už soetattnp'tB- 
singumą šioje žemėje. Bet ar 4eS ir 
nebuvo anas metafizikos Dievas, 
užsidaręs savyje ir besidžiaugiąs7 sa
vo laime virš šio ašarų klonio, 
nuo jo atsietas.

Reikia pasakyti, kad panašius į 
Maceinos priekaištus scholastinei 
metafizikai šiandien kelia visa ^ėilė 
žymių teologų. (Bus daugiau)

Nauja Maceinos knyga (2)

A. RUBIKAS

(Tęsinys iŠ praėjusio šeštad.)
Antanas Maceina, RELIGIJOS 

FILOSOFIJA. Pirmoji dalis. Reli
gijos esmė — religijos Dievas. Iš
leido “Krikščionis gyvenime” 1976 
®a. Įrašus piešė dai. Telesforas Va- 
Kos. Knyga 334 psl., kietais virše
liais, kaina 6 dot, gaunama ir 
“Drauge’’.

Kas yra religijos Dievas?

Kas jis galėtų būti? Pirmoje sa
vo religijos filosofijos dalyje Macei
na yra pasišovęs kelti klausimą: 
Koks vaidmuo religijoje priklauso 
tam kitam poliui? Todėl Ši dalis 
taip kitko ir yra pavadinta: Religijos 
Dievas. Čia Maceina prieina išva
dos, kad tų dviejų polių santykis 
gali būti tik Būties ir būtybės san
tykis.

Maceinos išvedžiojimu šie du po
liai negali skirtis vien tuo, kad abu
du būna Šalia vienas kito. Aiškinda
mas savo mintį ir sekdamas Spino- 
za, Maceina teigia, kad. pavyzdžiui, 
“žmogaus negalima aptarti, priski
riant įam dramblio ar asilo savybes 
aukščiausiame laipsnyje” (32), nes 
tada žmogus būtų tik geresniu, to
bulesniu asilu ar drambliu. Gi iš 
tikrųjų asilas ir žmogus skiriasi ne 
tik buvimu, — šalia vienas kito, — 
bet ir esme, — taigi tuo, kuo juo
du yra. Tai rodo, kad negalima su
keisti buvimo su esme.

Dabar Maeeina kelia klausimą: 
kas atsitiktų tada, jeigu tie du re
ligijos poliai buvimu vienas nuo ki
to nesiskirtų, taip kad apie abudu 
būtų galima pasakyti, kad juodu 
yra, ir daugiau nieko. Tada religi
jos “Dievas stovėtų su mumis toje 
pačioje ontologinėje plotmėje”. O 
tada jau tarp dviejų tokių būtybių 
negalėtų būti nė religijos, kurioje 
juk: “garbinimas sudaro esminį pra
dą” (33). Dėl ko tada derėtų tokį 
Dievą iš viso garbinti? Jule tokia 
“dieviška” būtybė būtu lygiapras- 
mė ir lygiateisė žmogui, daugiau 
nieko, išvedžioja autorius. Toks 
Dievas sunaikintų ir pačią religi
ją. Jis jau nebebūtų religijos Die-

SvieBa aptartis

Aiškindamasis religijos esmę, 
Maceina atkreipia skaitytojo dėme
sį į vadinamą “religijos nuovoką” 
(17) ir cituodamas Heidegerį 
pastebi, kad “žodyje bei kalboje 
daiktai kaip tik tampa ir būna” 
(19). Tai reikštų, kad į kalbinį 
daikto pavadinimą yra įausta ir jo 
esmė. Štai, anot Maceinos, žmogus 
jau turi religijos nuovoką. Jis jau 
nuvokia, kas yra religija (ir kas ne). 
Gi sakydamas, kad tai ir tai yra re
ligija, žmogus tuo pačiu nusako ir 
jos esmę, nes, pasak Heidegerio, “žo
džiai ir kalba nėra tūtelės, į kurias 
būtų sukaišioti daiktai” (19), su
prask, žaaip jau su tomis tūtelėmis 
nieko bendro neturį. Žodis jau yra 
daikto esmės išraiška.

Šitaip analizuodamas, žodį “reli
gija”, Maceina kreipia dėmesį į šio 
lotynų kilmės žodžio priešdėlį “re”, 
kurį jis lietuviškai išverčia “at”. To
kiu būdu religija turėtų kaž
ką bendro su atoveika. Ji reikštų 
žmogaus atoveika. Lr ša kaip tik iš
kyla klausimas: atoveika į ką?

Iškeldamas atevįHanį religijos 
pobūdį, Maceina pabrėžia, kad 
“atoveiksmis yra santykinis veiks
mas, krypstąs į kitą, kuris yra j© 
šaltinis, paskata ar bent proga” 
(24). O tai jau reiškia du polius re
ligijoje, — tai reiškia, kad “religi-
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vadinasi, Dievu pagrįstasis būvi- damas? 
mas” (35). Bet

Čia Maceina daro skirtumą tarp pastebi 
religinio ir religingo žmogaus. Kiek- “Dievą 
vienas žmogus, taigi ir ateistas, yra buvoja 
religinis, nes kiekvieno žmogaus bu- abu ta 
vimas yra pagrįstas Būtum — Die- ūngos 
vu. Bet religingu yra žmogus tik Tarp i 
tada. kai “šią priklausomybę sąmo- skirtun 
ningai paverčia savos kasdienos bū- outoloj 
sena” (37), taigi kada žmogus sa- skirtyb 
vo religiškumą teigia ir išpažįsta, pažind 
pavyzdžiui, malda, nes “reliną yra būtimi 
pažintas ir pripažintas santykis tarp kam n 
Dievo kaip būties ir žmogaus kaip pasauli 
būtybės” (40). Tada žmogaus reli- &a D 
giškumas pasireiškia jo sąmoningu damas 
religingumu. Ir štai dėl ko, anot plotmė 
Maceinos, tikintis žmogus gali tap- čia 
ti ateistu ir ateistas gali atsiversti Šuo ai 
ir tapti vėl tikinčiu, “kadangi ana- vą seh 
sai ontologinis santykis pasilieka zika? 3 
kiekvienu atveju nepajudintas” fįją, ji 

Į (38): žmogaus, koks jis bebūtų, bu- mintį, 
vimą visada grindžia Dievas — Bū- sų bul

vien į save traukia “kaip mus ju- 
iina dinanti idėja” (43). Šitoks metafi- 
?me zinis Dievas “buvoja visiškai tik sau 
mai pačiam ir nieku būdu ne kitam” sa- 
odu ko Maceina, patvirtindamas jėzuito 
ikir- Lotz’o nuomonę. Čia, Maceinos žo- 
44). džiais, “Dievas ir pasaulis stovį Se
rbės lia vienas kito kaip du amžini prad
uos, mens, tarp kurių esama tik tobu- 
šios lybės skirtumo” (43).
ne-
imo Užsisklendęs Dievas
eliš- Klaida, kurią, anot Maceinos, da
ntis, ro scholastinė metafizika, yra 
Ižia- ta, kad ji “apmąsto Dievą savyje ar- 
bū- ba atsietai — net ir tuo atveju, kai 
nėję jis yra suvokiamas kaip pasaulio kū

rėjas” (46). Bet ar tai iš viso būtų 
r ne įmanoma? Juk, sako Maceina, “žmo- 
Die- gus niekaip — net nė mąstymu — 
tafi- negali pakilti Dievo plotmėn ir 
oso- svarstyti Dievą iš jojo pusės” (40). 
telio B tikrųjų “žmogus gali apmąstyti 
į vi- Dievą tik iš savo pusės, vadinasi, 

jų tik tokiu atveju, kai Dievas nusilei- 
:die- džia žmogaus plotmėn, sueidamas 
3 su su juo Į santykį ir kaip tik šiame 
atsi- santykyje randamas” (46-47).
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mąstymui Tokiu būdu, sako Maceina, vieno, Didelis akinių r5mųskleidęs kaip labai gražus siekinys 
kūrinijai, pasirodo pats “be jokių 
galimybių” judėti, nes tas judesys 
dabar būtų galimas tik pačiam 
Dievuje. Bet kadangi Dievas tapti

tų dviejų polių santykis yra būšio religijos dvilypumo neįžvelgia, Priekaištas, kurį Maceina daro 
Vakaru mąstymui, yra, kad “jis ne
peržengia metafizikos Dievo ap
mąstymo dėlei; priešingai, jis nu
traukia Dievą į metafiziką ir kuria 
skirtiną filosofijos šaką, vadinamą 
įvairiais vardais” (41), tarp kitų — 
teodicėja. Šis mąstymas savo šaknis 
turi Aristotelio filosofijoje, pagal 
kurią “kiekvienas judėjimas turįs 
turėti judintoją, esantį šalia judan- 
čiojo, ir kad šių judintojų eilė ne
galinti eiti ligi begalybės”. Ta
da Aristotelis “daro visiškai logiš
ką išvadą, esą turįs būti pirmasis 
nejudąs judintojas, kurį tiek jis pats, 
tiek vėlesnieji jo aiškintojai bei 

ra žmogui kokia nors savybė, atė- ^ėjai vadina dievybe (42). 
jusi paskiau; jau “pats žmogaus bu- Šis metafizinis Dievo aiškinimas 
vimas yra šis santykis” (35) su Die- yra labai paplitęs. Tačiau Maceina 
vu, nes "būtybė būna (tik) santy- čia kelia labai pagrįstą klausimą: 
kiškai” (35) su Būtimi, taip kad j “kaip gali dievybė visa judinti, pati 
“žmogui religija nėrę kažkas, kas jį būdama šalia bet kokio judėjimo?” 
papildytų, patobulintų, atbaig- (43). Kitais žodžiais, kaip gali kas 
tų, bet (kad) jis pats yra religija, nors ką nors judinti, pats nejudė-

nuo pasaulio, nuo žmogaus atsieto 
“Dievo metafizika yra nesėkmė ne 
tik istoriškai, bet ir esmiškai. Neap- 
mąstydama Dievo ryšium su žmo
gumi, ji jo neatskleidžia nė kaip tik-

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ EIGOS — CHIBTTRGAtedar tobulesniu negali, nes jis jau 

“esąs pati tikrenybė” (43), tai ir ši
to tapsmo, aišku, Dievuje nėra. Jis 
yra “gryna Eorma” (43).

Šitokia metafizika iš tikrųjų su-

cendentinė. arba grynai imanentinė 
religijos samprata, kurioje dingsta 
arba anogus arba Dievas” (25). 
šitaip suardžius religijos dvilypumą, 
sako autorius, it “pats religijos ap
mąstymas netenka filosifinio pobū
džio: transcendentinėje sampratoje 
jis virsta teologija, o imanentinėje 
— psichologija bei sociologija” (26). 

Bet kaip čia atsiranda Dievas?

Tada Maceina susiduria su la
bai opiu klausimu, koris skaitant 
knygą galėtų kilti, būtent, kaip Sa 
filosofas jau pačioje savo knygos 
pradžioje įveda Dievą? Juk kritiško 
skaitytojo nuomone Dievo buvimą 
dar reikėtų pirmą įrodyti, o ne, be 
niekur nieko, vien prileisti.

Tačiau nereikia pamiršti, kad 
Maceina knygą rašo kaip religijos 
filosofas. Gi religijos filosofo užda
vinys yra ne Dievo buvimą įrodi
nėti, o tą antrąjį polių, kurį religi
ja ar religijos jau skelbia ar yra pa
skelbusios, — kad Maceina pats 
sakųsi, — į filosofijos į metafi
zikos teismą traukti*. Jis Čia Dievą 
hna įraip antrąjį poKų religijoje, 
su kuriuo žmogus religijoje susi
tinka fr į kurį atsiliepia.

Kas yrą tas polius, klausia Ma
ceina, — kas jis galėtų būti? Ne 
visi jį vadina Dievu. Kiti jį kitaip 
įvardina, kaip antai begalybe, gel
me šventenybe ar visuma. “Bet 
kiekvienas šis žodis jau nusako aną 
antrąjį santykio polių išskirtine 
prasme” (28), taigi šalia žmogaus.

Bet ar visi šie įvardžiai atsilai
kys metafizikos teisme? Juk tas ant
rasis religfjM poliu* turi pajoti su
kurti grįžt am ąų veiksmą, jis turi pa- 
toišinfl religiją kaip ątoveikstfit jif 
tą atoveiksmį turi pagrįsti. . * *

rovinio bei gyvojo” (47).
Bet tikrovinis bei gyvasis Dievas DR. W. M. EISIN-EISINAS
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yra juk apreiškimo Dievas! Todėl 
po šios pastarosios citatos iš Ma-

DR. FRMK HLCKftSceinos knygos, atrodo, jau būtų ga
lima drastiškai paklausti: ar šitokia 
metafizika nenužudo apreiškimo 
Dievo? Štai Maceinos cituojamo 
Heidegerio žodžiais “tokiam Dievui 
žmogus negali nei melstis, nei auko
ti” (47). Kaip Maceina nurodo, toks

stingdė Dievą ir kartu jį atsiejo nuo 
pasaulio. Jos įtaigotas, Tomas Ak
vinietis ir paskelbė, “kad Dievas iš 
viso neturįs tikrovinio (realis) san
tykio su būtybėmis; tokį santykį tu-
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Dar dėl vargų su muzikos kritika
S. m. “Draugo” Nr. 44(8) kul- 

turinio priedo Kertinėj paraštėj 
atspausdintas aktualus Pr. V. 
straipsnis “Vargai su muzikos 
kritika”. Jame paberta žiupsnis 
taiklių ir svarių minčių, gerai 
nušvietusių ypač vieną tos ga
na plačios probletnos aspektų — 
didelį kvalifikuotų muzikos kri
tikų mūsuose trūkumą. Bet tos 
vargų problemos nors ir paviršu
tinis apžvelgimas prašyte pra
šosi būtinai paliesti ir antrą ly
giai svarbų jos aspektą, kuris ir
gi ne mažiau turi rūpėti kultū
rininkui, besisielojančiam muzi
kos kritikos negalavimais. Aš kal
bu apie visuomet ir visur net ir 
kultūringiausiuose kraštuose 
aštriau ar švelniau iškylančią 
muzikos kritikos objektyvumo 
problemą. Negalima būtų tvirtin
ti, kad ši problema, aplamai pa
ėmus, butų buvus ypač šiurkš
čiai kada nors mūsų pajusta ar 
anuomet nepriklausomojoj Lie
tuvoj, ar po to tremty, ar ir 
šiandieninėje ir čionykštėje mū
sų išeiviškoje muzikos kritikoje. 
Deja, atskiri “teroristiniai” iš
puoliai šen bei ten mūsų spau
doj pastaruoju metu jau padaž
nėja Vėliau šio straipsnio skil
tyse aš iškelsiu ir plačiau pa
gvildensiu vieną tokį vėliausią 
apgailėtiną ekscesą. Bet pirma 
norėčiau bent trumpai užkabin
ti sunkų ir slidų tos objektyvu
mo problemos teorinį pagrindi
mą.

Muzikos kritikos neobjektyvu
mo priežasčių kompleksas yra 
toks daugialytis ir sudėtingas, 
kaip Ir pati psichologinio gyve
nimo tikrovė. Gal kiek simplis- 
tiškai mėginsiu nusakyti, jog kri
tikas tampa aiškiai neobjekty
vus, kai jis kuo nors sunkiau 
sąmoningai pažeidžia savo etinį 
integralumą arba dėl kokių nors 
irracionalių priežasčių nebesuge
ba jo savo kontrolėje išlaikyti. 
Beje, iš žmogaus su pagarbiąja 
kritiko aureole tereikalaujama, 
rodos, visiškai nedaug: tik pa
grindinių elementarių etikos nor
mų paisymo ir paprasčiausių 
žmogiškų silpnybių sutvardymo! 
Ir nejaugi gyvenimo praktikoje 
ir dėl to dar nuolat iškyla di
desnių problemų? O taip, net 
perdaug dažnais atvejais mes 
konstatuojame, jog aukštas kri
tiko rangas nė kiek jo nesukil- 
mina, jo žmogiško nuolinkio į 
silpnybių klaną netransformuoja 
ir nepakelia jo etinio standarto 
daug aukščiau už tą, kurį turi 
ir pilkasis žmogelis, iš jo pagar
biai besimokąs garsinius slėpinius 
suprasti. Vadinas, to etinio in
tegralumo dėmių ir ligelių giles
nis pažinimas mus veda į kritiko 
neobjektyvumo priežasčių supra
timą. Išvyniojant sieksninį to
lių ligelių ir dėmelių sąrašą, net 
nejauku darosi. Muzikos istorijo
je, sakysim, turim eilę pavyz
džių, kai net didieji kompozito
riai įžūliausiu neobjektyvumu 
“triuškindavo” vienas kitą ne 
tiek dėl savo skirtingos estetinės 
filosofijos, kiek dėl to...žaliojo 
pavydo. Arba kad ir tas magiš
kas simpatijų ir antipatijų povei
kis. Kai vertinimo procese kriti
kui ima kuždėti jo simpatijų lau
mė, dažnas ištyžta favorizuoti 
savo draugus ir mėgiamuosius. 
Kai jo viduje išgąstingai suklin
ka antipatijų pabaisa, jis puola 
triuškinti, žlugdyti ir smukdyti 
savo nedraugus bei nekenčia
muosius. Gi tos antipatijos kyla 
ne tik iš aiškių, racionaliai pa
grįstų motyvų, bet labai dažnai 
ir iš irracionalių jėgų patamsio, 
dunksančio žmogiškos pasąmo
nės labirintuose. O kaip dažnai 
per laikraštines kritikas vyksta 
švariai užmaskuoti visokių as
meninių sąskaitų ir atąskaitų su
vedinėjimo mūšiai!

Atvertus kitą didelį to juodojo 
sąrašo puslapį, kiek klastingų 
vitigfų, drastiškiausių nukrypimų 
nuo pradinio etikos elemento

STASYS LIEPAS
chaninę faktūrą. Ironija atmeta 
absoliutines stiliaus vertybes. 
Snobizmas sapnuoja apie didelį 
garsą, pakilimą, heroizmą. Tai 
kompozitoriaus individualus kū
rybinio veido bruožas, kurį at
pažinsi iš kiekvienos frazės”, 
(baigiu citatą). Išvyniojus iš 
aukšto stiliaus vystyklų, stačio
kiškai liaudiška ir laisvai para
frazuota versija tai, kas citatoje 
pasakyta, išeitų maždaug šitaip: 
“Ir kas gi tas Gaidelis? Tai tik 
darbštus ir energingas, bet me
chaninis gaidadirbys. Jis neturi 
nei kokio nors vieno savo sti
liaus, nei aplamai pagarbos bet 
kuriam iš jų. Tai tuščiaviduris 
burbulas, pasinešęs lėkti į nenu
pelnytą išgarsėjimą, iškilimą, 

laikraštinio herojaus garbę. Šios 
trys didžiosios nuodėmės išlenda 
iš kiekvieno jo darbo, net iš ma
žiausios frazės, kaip yla iš mai-

ir dėl savo klikiniai determinuo
tų visuomeninių, politinių ir ide
ologinių pažiūrų? Vagi, tame są
raše jau net žabalas pamatys 
colinėmis raidėmis surašytą gė
dingą kaltinimą tiems kritikams, 
kurie rašo ne taip, kaip jų este
tinė sąžinė liepia, įvairiopų uti
litarinio išskaičiavimo akstinų 
šokdinami. Toliau sąraše seka 
nemažas “emocinis” skyrelis, ku
rį mes lyg ir su užuojauta pa
skaitome. Čia surašyti visi neob
jektyvių vertinimų išpuoliai, kri
tikų įvykdyti jų kokios nors im
pulsyvios jausminės reakcijos įta
koje. Dažniausiai tokie jų “spy
riai” reflektuoja kuo nors labai 
įskaudintą jų asmeninę ambiciją.
Jūs tik nesijuokite, bet šį im
provizacinį sąrašėlį galėtų dar šo' 
rimtai papuošti, sakysim, ir to
kia puošmena, kaip kritiko žmo
nos bei artimųjų užkulisinių 
įtaigojimų ir spaudimų trauma- 
tinis vaidmuo jo kritikiniams 
sprendiniams!

Bet kur gi čia besuminėsi vi
sus vikšrus to psichologinio kir- 
mėlyno, kurie gali pagraužti ar 
užteršti kritiko vertinamąją ga
lią... Tokių motyvų ir stimulų ga 
li būti visas knibždėlynas - ir pa 
čių keistutėliausių, pačių ekstra- 
vagantiškiausių! Ar yra kokių 
patentuotų vaistų toms skylėto 
asmenybės integralumo ligelėms 
pagydyti? Atrodo, tik aukštesnis 
kultūrinis visuomenės išprusimas 
stipriausiai moderuoja bei pavei
kia ir jos muzikos kritikos tobu
lėjimo raidą dvejopu būdu.'Pir
ma, keldamas vis aukštesnio in
telektualinio standarto reikalavi
mą, jis nuolat verčia kritikus pa
sitempti. Antra, kai pati visuo
menė geriau supranta, kad ir 
kiekvienas kritikas toli gražu dar 
nėra koks etinių dorybių čempi
onas, savo geresne orientacija ir 
kritišku reagavimu į įtartinai ša
liškus ar perregimai neobjekty
vius jų pasiskardenimus, natū- 
i aliai neutralizuoja jų poveikį, 
tuo pačiu pakirsdama ir busi
muosius jų daigus.

Tuo tarpu gi mūsų muzikos 
kritikos fronte, besinaudojančia- 
me savo absoliutiniu visuomenės 
ir redakcijų jai patikėtu suvere
numu, ėmė jau pyškėti šūviai 
iš tuščių užtaisų. Štai visai dar 
neseniai nuaidėjo vienas toks 
bergdžias šūvis, iššautas recen
zento, kurs paprastai moka šau
dyti ir tikrais šoviniais. Jis man 
čia patarnaus, kaip būdinga 
iliustracija mano svarstymams 
apie neobjektyvumą muzikos kri
tikoj.

Š.m. birželio mėn. “Akiračių” 
Nr. 6-80 buvo atspausdinta Ba
lio Chomskio recenzija “Trys šir
dį gėla užliejančios operos”. Jo
je vertinamas trijų naujų J. Ka
činsko, J. Gaidelio ir V. Mari- 
jošiaus operų pastatymas šį pa
vasarį Chieagoje. Tų operų spek
taklių aš nemačiau, dėl to jų 
vertinti nesu kompetentingas.
Aš to, žinoma, ir nedarysiu. Bet 
minimos recenzijos skiltyje, skir
toje Juliaus Gaidelio operos 
“Gintaro šaly” analitiniam gvil
denimui, yra viena tokia pastrai
pa, kuri savo nerimtai iškelta, 
nieku neargumentuota bendra 
problematika toli peržengia nag
rinėjamos operos ribas ir išeina 
laisvai pasiganyti į > plačiąsias 
neobjektyvių apibendrinimų lan
kas. Tuo būdu rimtoje kritikoje 
virsdama pavainikiu gaminiu, ji 
tuo pačiu save išskiria iš minė
tos recenzijos ribų ir tampa vi
sai savarankišku mano kritikos 
objektu. Štai ši nelemtoji pastrai
pa, duodanti tokią bendrą komp. 
Juliaus Gaidelio, kaip kūrėjo, 
charakteristiką (cituoju):

“Julius Gaidelis — energijos, 
ironijos ir snobizmo kompozito
rius, dažnai erzihąs dirigentus ir

“Kai klevo lapas limpa prie kojų” Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Aišku, kaip ant delno: čia jau 
taip “kirsta” Gaideliui, kad no
rėta nuvožti ne tik tos vienos 
operos skiauterė, bet ir visa varg
šo paukštelio galvelė! Tai, žino
ma, jau totalinis, šiek tiek la
konišku stiliumi užmaskuotas, 
kompozitoriaus nuvertinimas, 
berods, pasišovęs “revizuoti” 
viešąją opiniją vieno mūsų se
niai pripažintų savičiausių talen
tų atžvilgiu.

Bet ar tuo vienu recenzento 
plunksnos brauksmu per ketu
ris dešimtmečius mūsų visuo
menės pažangėjimui naudoti 

Gaidelio kūrėjo kredencialai da
bar jau bus suniekinti, o gal ir 
suplėšyti? Ar po to snobas Gai
delis, kažkodėl garsiojoj New 
England konservatorijoje gavęs 
muzikos magistro laipsnį ir dar 
1955 m. pakviestas nariu į jos 
ypatingai pasižymėjusių sdumnų 
garbės organizaciją (The Hono- 
rary Society of Pi Kappa Lam
bda), kris jau žemėn nebegyvas 
ir užsiklos velėna? Jeigu jūs jau 
juokiatės, aš juoktis nenoriu ir 
negaliu. Turiu prisipažinti, jog 
mane toks Balio Chomskio ges
tas gerokai pritrenkė ir kartu 
dėl mano turimų jam nemažų 
sentimentų... labai nuliūdino.

Juk su Baliu mudu esame kole
gos dar iš anų laimingų Kauno 
konservatorijoj studentavimo lai
kų, kai abu lavinom savo bari
tonus to paties profesoriaus O. 
Marini klasėj. Abu tada jaunai 
svajojom savo dainininkiškas 
svajonėles savame, laisvame, lai
mingame krašte. Tada jį paži
nojau, kaip malonaus būdo, nuo
širdų, bičiulišką moksladraugį. 
Po dvidešimties metų, jau šia
pus Atlanto skaitydamas jo re
cenzijas “Drauge”, džiaugiausi 
jo praturtėjusią erudicija, netra 
faretiškai žodingu stiliumi, daž
nu sugebėjimu savo kritikos vi- 
lyčiomis įšauti tiesiog į taikinį. 
Tempora mutantur. Ar galėjau 
kada susapnuoti, kad kada nors. 
kaip šiandien, man reikės “pul 
ti” savo buvusį moksladraugį?.. 
Kada savo branginamo bičiulio 
veide nelauktu netikėtinumu pa 
matai kokį etinį šešėlį, tenka 
pergyventi neapibūdinamo kar 
tėlio jausmą. Tokiu atveju ga 
išmintingiausia yra, tausojant 
patį žmogų, visus ašmenis nu
kreipti į sergančio objekto am
putaciją. Tuo principu vaduoda
masis, aŠ ir bandysiu čia reabi
lituoti mano kolegos sunkiai su
žalotą ir iškreivintą bendrąją 
komp. J. Gaidelio, kaip kūrėjo, 
charakteristiką, atsakydamas į 
anoj nelemtoj pastraipoj jo iš
keltus tris pagrindinius punktus.

1. Gaidelio energija kuria me
chaninę faktūrą?

Pirmiausia, ne visi net pasau
linių muzikos galiūnų darbai yra 
vienodos meninės vertės, atseit, 
nebūtinai visi jie — grynojo 
aukso lydinio paminklai. Yra jų 
tarpe ir silpnesnių, o per dau
gumą, žiūrėk, dar išlenda ir koks 
pagrandėlis, kur ta nelemtoj! me

Danguolė Sadūnaitė
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jo kūną įsimeta. Net jų geruo
siuose kūriniuose pasitaiko viete
lių, kur meninio apreiškimo an
gelas kiek pavargsta ir brūkšteli 
tarpelį kitą mechaniskesniu brai
žu. Tad ko gi čia norėti, kad 
ir visi Gaidelio darbai to visai 
išvengtų. Būna gi ir jam tokių 
pasninko dienų, kada įkvėpimo 
balsas kiek nors pritilsta. Tada 
darbui padoriai atlikti reikia 
šauktis savo gerai iškultyvuotos 
technikos pagalbos.

Daugiausia, kas “Gintaro Ša
ly” operos kritikui, nenusikafc- 
tant profesinei etikai, šį kartą 
galėjo būti leista padaryti — tai 
argumentuotai aptarti tas operos 
partitūros vietas, kur jis tokį me
chaninį poveikį jautė. Bet apla
mai visumoj charakterizuoti Gai
delio kūrybą kaip mechaninę, 
kur, ypač jo instrumentinėj mu
zikoj, tiek daug atšiauriu kolo
ritu varsojančio lietuviškai sibe- 
liško originalumo, — tai pati 
didžiausia staigmena, kurios nie
kas, tradiciniai pasitikėdamas B. 
Chomskio išbalansuota išriiin-
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Galgi įdomus bus palyginti, 
kaip ta pačia proga, rašydamas 
recenziją (š.m. “Draugo” Nr. 
115-20), Gaidelį, kaip kompozi
torių, apskritai charakterizuoja 
mūsų vienintelis profesiona
las muzikos kritikas, dar iš nepr. 
Lietuvos atsivežęs tvirčiausius 
kredencialus, komp. Vladas Ja- 
kubėnas. Savo kritikos ietimi be
veik išimtinai taikydamas į Gai
delio, jo nuomone, per tirštos 
oAestracijos (vokaliniuose kūri
niuose) “Achilo kulnį”, Jakubė- 
nas čia pat lygiagrečiai vis tiek 
rado reikalo dar ir aplamai 
apibūdinti Gaidelį, kaip “tikra, 
rimta ir stambia kūrybine dova
na, o taip pat tvirta kompozi
cine technika apdovanotą auto
rių”, kaip “mūsų produktyvų, 
nusipelniusį kūrėją”.

Būkite tikri, prof. B. Jakubė- 
nas niekad tokiais svariais ir 
puošniais epitetais taip sau leng
va ranka į visas puses be rimto 
pagrindo nesišvaisto. Štai dabar 
sugretinus B. Chomskio ir Vi. 
Jakubėno tuo pačiu reikalu pa

vakare!

ša išvada, kad tam mūsų žila- 
galviui kompozicijos ir kritikos 
veteranui ar tik neteks persimo- 
kyti iš naujo visų muzikologinės 
išminties pradmenų iš mano šį 
kartą per rūsčiai sušukusio ko
legos?

2. Gaidelio ironija atmeta ab
soliutines stiliaus vertybes?

Suabejočiau, ar tų absoliutinių 
vertybių samprata būtų taip 
simplistiška, kaip ją mano kole
ga formuluoja. Ar jau iš tikrų
jų taip nepajudinamai tvirta yra 
kai kieno iš mūsų išpažįstamos 
filosofijos dogma, kad ortodok
siškas laikymasis išimtinai vie
no kurio muzikos stiliaus dėsnių 
yra kiekvienam kompozitoriui 
griežtai privalomas, besąlyginis 
įstatymas, nesulaužoma jo pilnu
tinio kūrybinio išsiskleidimo są
lyga? Stiprių, originalių veido 
bruožų kūrėjui, sugebančiam sa
vitai pervirškinti ir (ne eklektiš-

rėjo reikalaujamas tas išimtinai 
vienas stilius vis tiek gi nėra jo 
paties individualiai susikurtas, o 
tik jam to laikotarpio primestas. 
Argi vergiškas subordinavimasis 
vienam kuriam dabar viešpatau
jančių stilių jau nė kiek tokio 
kūrėjo asmenybės neslopina ir 

, nemechanina jo kūrybos (saky
sim griež as nusilenkimas dvy- 

i likatoniniam kodui!)? O origi- 
; nalus organiškos įvairių stilių 
sintezės ieškojimas ar neatidaro 
jo kūrybai naujų horizontų? Jei 
tai darytų netalentingas kompo
zitorius, tada, žinoma, tebūtų tik 
eklektinis, mechaninis atskirų sti
lių fragmentų lipdinys. Bet ryš
kaus talento atveju, iš kūrybi
nio kelių stilių pergyvenimo, jų 
skirtingus elementus kūrėjišku 
originalumu integruojant ir pa
galiau susintetinant, gali iškilti 
naujos vienumos siluetas, naujo 
sintetinio stiliaus bruožai Ar B. 
Chomskiui neatrodo, kad tokio 
savo individualaus sintetinio sti
liaus susikūrimui daug labiau 

tiktų “absoliutinės vertybės” var
das, negu jo, rodos, idealizuoja
mam įsikibimui į kurį vieną sve
timą stilistinį stabą?

3. Gaidelio snobizmas sapnuo
ja apie didelį garsą, pakilimą, 
heroizmą?

Turint tokį neabejotiną talen
tą, kokiu apdovanotas Gaidelis, 
norėti ir siekti visuomeninio pri
pažinimo ir įvertinimo, kas savo 
ruožtu yra gi svarbi kūrybinio 
augimo sąlyga, nėra jokia nuo
dėmė. Kas neturi tokių aspiraci
jų, net Naujojo Testamento yra 
pakaltinamas tas, kuris užkasa 
šeimininko j.am paskolintus de
narus. Su tinkamu visuomenės 
įvertinimu, kaip natūrali išdava, 
ateina ir didesnis ar mažesnis 
garsas.

Jei pagrindiniu Gaidelio gyve
nimo varikliu būtų buvęs sno
biškas geismas “iškilti”, jis tai 
lengviausiai būtų galėjęs pada
ryti, sakysim, iškepdamas porą 
serijų banalių pramoginių dai
nuškų masiniam liaudies apeti
tui patenkinti. Vietoj to gi jis 
atkakliai kultivuoja mūsų visuo- 
-menei mažiausiai suprantamą, 

rimtąjį, šiandieninės muzikos 
žanrą, kad anaiptol jam pigaus 
populiarumo neatneša.

Nujaučiu, kad visame tame 
žodiniame triukšme daug ką la
biausiai intriguoja klausimas: kas 
gi staiga tiek sudrumstė B. 
Chomskio sielos harmoniją, kad 
jam prireikė muzikos magistrą 
Gaidelį apdovanoti dar ir sno
bo titulu? Nemanau, kad esamo
je situacijoje bet koks gilesnis 
skaudinantis įsiknisimas į jo psi
chologinį miglyną mūsų kultūri
nei harmonijai būtų kad ir per 
nago juodymą naudingas. Ver
čiau manykime, kad tai buvo tik 
mažas nervinis šiaip jau B. 
Chomskio pastovios dvasinės pu
siausvyros krūptelėjimas...

Man daug svarbiau tačiau yra 
iškelti ir pabrėžti šių mano 
svarstymų antasmeninę prasmę.

Žiaurioj kovoj už būvį maža 
mūsų tauta tegali išsilaikyti tik 
savo dideliu kultūriniu gyvas
tingumu, savo vis stiprėjančia 
kultūrinės pažangos dinamika. 
Tad absoliučiai svarbu yra, kad 
visi visų mūsų (taigi ir Gaide
lio, Chomskio bei mano imti
nai!) asmeninės kūrybinės ener
gijos ištekliai sutelktinai šiam 
vienam aukščiausiam tautos 
tikslui tetarnautų.

Visokie mūsų muzikos kritikos 
negalavimai sutrukdo ir pristab
do spartesnį mūsų muzikinės kul
tūros ugdymo bei visuomenės 
muzikinio auklėjimo procesą. 
Neobjektyvūs išpuoliai ne tik 
kenksmingi, bet ir pavojingi mū
sų trapiam, kiekvieną savo žings
nį pirmyn tik su lazdele be
ramstančiam muzikiniam gyve
nimui.

Tad toji tautos aukščiausio 
kultūrinio tikslo vizija visada te
būnie mums visiems didžiuojukai, bet sintetiškai) “įsisavinti’ 

įvairių stilių elementus, argi toks kelrodžiu, kad nenuklystume į 
būdas nėra tiesesnis bei tikresnis šunkelius, kuriudsna mus stumia
keltas į savo individualaus Sti-

riitis kėi kurie kritikai padaro dainininkui. Energija kuria tire- į chartinė UktOrž, kaip džiova, į J turų tikrai rtrgttftĄo fe IfcUtifeė. * rajytte kritikio ar Jum aaaiper- 'liaus suradiragž Juk ii tokio kų*
mūsų Žmogiškųjų silpnybių de-
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dailininkai, bet ir dailės profe
soriai, galerijų* ir touzieįų direk
toriai, dailės ir senienų kolekci
onieriai” varžytinirikai, meno 
knygų leidyklos, meno draugijos 
ir organizacijos, meno stipendi
jos ir fondai, restauruotojai ir t.t.

Knygos redaktoriai pripažįsta, 
kad sąrašas neapima visų daili
ninkų; jie tik pristato šią kny
gą, ka*P turinčią, internaciona- 
liai reprezentacinius pavyzdžius 
įvairių dailės sričių.

Mums, lietuviams, yra džiugu 
ir malonu, kad šitoje knygoje 
“International Who’s Who in 
Art” randame taipgi tris lietuviš
kas pavardes: Bronė Jameikienė, 
Adolfas Valeška ir Romas 
Viesulas. Apie kiekvieną iš jų in
formuojama gai^a detaliai: yra 
paminėti jų didesnieji darbai, 

i gautos premijos^ stipendijos, mu- 
j ziejai, kuriuose jų darbai randa

mi ir meno akademijos, kuriose 
' jie profesoriauja.

Visi trys minėti lietuviai, kaip 
žinome, šiuo metu gyvena skir
tingose vietose: Bronė Jameikienė 
darbuojasi meno akademijoj Ho- 
nolulu, Havajuose, Romas Viesu
las veda grafikos skyrių Temple 
universitete prie Philadelphijos, 
Adolfas Valeška kuria ir gyveną 
savo keturių aukštų studijos pa
talpose, Chicagoje.

Sukaktuvininko dail. Broniaus Murino 
paroda

JUOZAS PRUNSKIS

Vienas iš pirmaujančiu mūsų 
akvareKstų — dail Bronius Mu
rinas — šiemet sulaukė 70 m. 
sukakties. Gimęs 1906 m- rugp.
31 d. Rygoje.

Brandus amžius kažkaip dar
labiau praturtino jo kūrybą, kuri į 
dabar gausiai išsilieja dar ir ak- 
rilika, guašu, aliejumi — vis su 
jam įprastu turtingu spalvų žais
mingumu.

Mūsų dailininkas savo kūrybos 
darbui gerai pasiruošęs. Baigęs 
Kauno meno mokyklą, studijas 
1932-1935 m. gilino Paryžiuje, į 
didžiajame ano meto pasaulio 
meno centre. Jį domino ir kū
ryba, ir meninė pedagokika, ku
riai jis nemažai laiko paskyrė, 
dėstydamas meną Kauno mer
gaičių mokytojų seminarijoje, 
Moterų dailės darbų mokykloje, 
lektoriaudamas Klaipėdos ir Vil
niaus pedagoginiuose institutuo
se. Šalia teptuko, jis stipriai val
do ir plunksną. Be eilės straips
nių periodikoje, jis yra parašęs
atskirus leidinius: Komponuoja- H 
masis piešimas. Piešimas iš vai
ko aplinkos, išleistus Lietuvoje.

Yra net laimėjęs I Žemės ūkio 
parodos premiją už žaislų pro
jektavimą. Tačiau didysis jo ta
lentas — tapyba. Lietuvoje daly
vavo beveik visose Lietuvių dai
lininkų s-gos parodose, buvo su- 
ruošęs savo individualias paro
das Klaipėdoje, o vėliau — Chi
cagoje, Detroite, Clęyelande,Bos
tone, New Yorke, labai daug 
kartų yra dalyvavus lietuvių ir 
amerikiečių dailininkų"*grupinėse 
parodose. Dabar yra West Su
burbau Artist Guild valdyboje 
ir dažnai amerikiečių yra kvie
čiamas į meno parodų jury ko
misijas, skirti premijas. Jis ir pats 
yra laimėjęs apsčiai premijų lie
tuvių ir amerikiečių parodose.

Dail. Murinas dabar gyvena 
Melrose Parke. Jo namus mirgu
liuojančiais žiedais supa spalvin
gų gėlių vainikas. Viduje — visi 
kambariai turtingai nukabinėti

Dailininkas Bronius Murinas

Bestebint paveikslus, matyti ir 
pajėgus talentas, ir gausus kūry
binis darbas. Dailininko žmona 
atsilankiusiam prabyla:

— Vos grįždavo iš darbo, už- 
valgydavo ir prie savo tapybos. 
Daug dirba. Atrodo, jog be to 
gyventi negalėtų.

Dabar jau pora metų, kai ne
reikia eiti į darbovietę. Paveiks
lų susitelkė tiek, kad spalio 15-

Apie cekoslovakų rašytoją 
Liudviką Vaculiką Vakarų pa

saulis daugiausia sužinojo Dub- 
paveikslais, kad, po juos vaikš- čeko laikais, kai jis paskelbė už-

Lietuvaitės, kurioms liaudies daina
• v« ff„prie širdies

Clevelando studenčių choras “Ateities” jubiliejiniame vakare

Šiuo metu, kai daugelis lietu- — Spaudoje teko užtikti ne rie
vių išeivių chorų remiasi ne ną žinią apie jūsų choro pasiro-

Į taip jau labai jaunais žmonė
mis, džiugu, kai viešumon iškyla 
dar tebestudijuojančių jaunuo
lių choras. Toks yra Clevelan- 

I do ateitininkių studenčių “Neri
jos” choras, kuris yra pakviestas 
atlikti “Ateities” 65 m. sukakties

Nuotr. Algimanto Kezio, SJ.

-24 d. Čiurlionio galerijoje bus 
jau penktoji toje galerijoje jo in
dividualinė paroda, kurią globo
ja Lietuvių dantų gydytojų 
sąjunga. Bus išstatyta apie 55 
paveikslai . —akvarelės, akrilikos 
ir aliejinės tapybos darbai iš pas
kutiniu penkerių kūrybos metų. 
Meno mėgėjams bus progos pa
sidžiaugti tuo, ką dailininkas su
kūrė savo namų glūdumoj.

Orwellio premija persekiojamam 

rašytojui Vaculikui

dymus tai. čia, tai ten. Kur teko 
jūsų chorui jau koncertuoti?

— Po pirmojo koncerto Phila- 
delphijoj, dainavom Pittsburghe, 
Clevelande ir Ciceroj. Nors bu
vome pakviestos ir į Torontą, Ro-

vakaro meninės programos dalį, i chesterį ir kitus miestus, turėjo- 
spalio 16 <L, Jaunimo centre, Chi- j me atsisakyti, nes mums, stu- 

Ta proga užkalbiname , dentėms,, studijos yra pirmoj vie
toj — per dažnai negalim gast
roliuoti.

cagoje.
“Nerijos” choro jauną vadovę 
—dirigentę Ritą Čyvaitę.

—Rytas Babickas “Draugo“ 
kultūriniame priede po jūsų cho
ro pirmojo Clevelande pasirody
mo teigiamai įvertino jūsų, Ri
ta, dirigavimą bei chorisčių dai
navimą. Jis pastebėjo: “Neri
jos“ choristės išėjo į sceną šiam 
koncertui pasiruošusios“ (“Drau
gas”, 1976, kovo &d.). Pirmiau
sia, žinoma, šiam darbui teko 
ruoštis’Tau, kaip choro vadovei — 
visomis savo studijomis. Kokias 
studijas jaU esi išėjusi ir kokias 
dar tenka ar teks eiti?

— Studijuoju muznką Clevelan
do valstybiniam universitete jau 
trejus metus, pasirinkusi pianiną 
pagrindiniu instrumentu, o mu- 
zikinf švietimą pagrindine sriti
mi. Perėjau jau eilę muzikos 
kursų kompozicijos, istorijos, di
rigavimo, pianino pamokų. Dar 
liko vieneri metai, iki bakalaura- 
to» o pi>.to planuoju mokyti mu
ziką ir diriguoti chorui kur nors 
gimnazijoje.

— Sttužųų keliu einant, visada 
linksmiau Su daina. Gal dėl to ir 
studentai neretai dainuoja. Ta
citui studentų dainavimas daž- 
nidusiai prasideda ir užsibaigia 
vakaruškose, stovyklose ar šiaip 
susibūrimuose, bet nepakyla aukš
čiau. ir neišeina viešiau į sceną. 
Kas pastūmėjo ar paskatino Ta
ve, Rita, organizuoti studenčių 
chorą?

—Clevelando studentės atei
tininkės, dar būdamos mokslei
vėmis; mėgo dainuoti. Pačios kar
tu sueidavo ir* po kelių repetici
jų atlikdavo menines progra
mas įvairiuose ateitininkų paren
gimuose. Šių pasirodymų inicia
torės buvo Živilė ir Ona Kliory- 
tės. Po »ų “koncertėlių” visos 
kalbėdavo, kad- būtų gera suda
ryti chorą, ėmėm repetuoti ir po 
metų. pirma kartą koncertavom 
Philadelphųoje.

— Kokį repertuarą turėsite 
“Ateities” žurnalo sukakties šven
tėje, spalio 16 d., Chicagoje? Ko
kiomis nuotaikomis ir kokiais.
.., i . , . . •• i j /Clevelando studenčių ateitininkiųtikslius vadovavotės, pasinnkda-, choro vadovg
mos šį repertuarą?

— Taip kaip ir visada: pusė 
estradinių bei lietuvių kompozi
torių dainų. Liaudies dainas pa
rinkom, nes mėgstam, o estradi
nes — dėl įvairumo.

Kultūrinė kronika
LIETUVIAI DAILININKAI 

TARPTAUTINIAME DAILĖS 
LEKSIKONE

— Kokie jūsų 
planai?

choro ateities

—Nerijos chorą norime išlai
kyti kiek galima ilgiau. Už ke- 
lerių metų būtų miela išleisti 
savo plokštelę.

Ačiū. Iki malonaus pasimaty
mo “Ateities” vakare Chicagoje.

K. T.

Visai neseniai išėjo naujas ir 
dailę mėgstantiems įdomus lei
dinys su arti penkių tūkstančių 
menininkų sąrašu. Jų čia yra iš 
110 valstybių ir iš visų kontinen
tų. Iš už geležinės uždangos da- 
dalyvauja tik lenkai. Knyga vadi
nasi “International Who’s Who 
in Art and Antiąues”, išleista 
Cambridge, Anglijoj, 1976 me
tais.

Pačiam sąraše išvardyti ne tik

Verta pažymėti, kad šiuo me
tu Adolfas Valeška baigia gran
diozinį projektą — viso 14 dide
lių vitražinių langų, kurie puoš 
Toronto lietuvių parapijos baž
nyčią. Dalis vitražų jąu yra pa
baigti ir įdėti. Kas matė tuos 
vitražus, jau dabar teigia, kad 
tai bus neabejotinas Įnašas*} lie
tuvių religinio meno istoriją, bet 
taipgi ir visos Kanados ir Ame- 
rikos tortas bei papuošalas.

atveju — žmogaus, virš kurio 
galvos kabo dvi bylos, — be abe
jonės, sviestum į mane knygą, 
atsiprašant už išsireiškimą”. 
Konkrečiau dėl savęs jis ten ra
šo: “Atleisk man, Generali
ni Sekretoriau, už tokį biaurų 
įvaizdį, bet pagaliau tamstai bus

sieniuose plačiai išgarsėjusį savo 
pareiškimą “2000 žodžių”. Net 
tvirtinama, kad tas jo pareiški
mas buvo pretekstas rusams ga-

Žiūrint į jo paveikslus, reikia lutinai apsispręsti atsiųsti į Če-laišku, kas per žmogus aš esu 
stebėtis kolorito žaismingumu, į koslovakiją sživo armijas ir sulik- ir dėl ko jie erzinasi dėl manęs,
spalvinių perėjimų švelnumu ir viduoti visą “žmoniško veido” Parodyti, jog aš nė akimirksnį
darnumu, temų įvairumu. Dau- posūkį krašte. į nepatikėčiau, kad tamsta galė-

Vaculikas dar prieš Dubčeko tum pasidaryti tokiu teisininku
laikus, 1967 m. Čekoslovakijos ir teisėju, leisk patikinti tamstą,

štriai Į kad konfiskuotame mano rank-

čiodamas, jautiesi patekęs į me
no muziejų ar meno galeriją. Ne 
kiekviena ir galerija turi tiek kū
rybingų paveikslų.

giausia jis pamėgęs gamtą, pei- 
sažus, ir jo paveikslai prabyla 
miško idilijos ramumu, paežerės 
miglų fragmentais, kopų spalvin
gumu, saulėlydžio spalvų žaidi
mu. Vietomis tai bus ryškus 
gamtovaizdis, kitur išradingai 
derintų dažų natiurmortas, dar 
kitur — lakios dailininko vaiz
duotės kompozicija. Būdamas ar
čiau gamtinės
leidžiamos per jo
mę, jis tarpais savitai išsilieja ir 
abstraktais. Tačiau, kokį siužetą 
bepasirinktų, apipavidalina jį 
drobėje savos meniškos intuicijos 
koloritu, pražįstamu spalvų mi
ražais, sutvirtintais jo impre
sionistiniu antspaudu. Ir žiūrovo 
žvilgsnis sustoja prie jo origina
lių. sprendimų, vaizduojant žie
dus it saulę, sidabrinį rudenį, va
saros vėsumą, laukų gėles, pau
pio takus, gintaru šviečiančius 
spalvų akordus.

Susilaukdamas pirmaujančio 
akvarelisto pripažinimo, daili
ninkas paskutiniu laikotarpiu, 
pereidamas ir į figūrinę tapybą, 
yra sukūręs mergaitę, švytinčią 
faunatvės rūpesčiu ar skęgančią 
svajonėse, žmonos portretą, savo 
autoportretą. Jeigu jo gamto-

rasytojų suvažiavime, yra a:
pasisakęs dėl padėties/Kai rusai j raštyje nėra tokių dalykų, kurie 
okupavo kraštą, jis taip pat ne-įr°dyto mūsų nepasitenkinimą to- 
galėjo ištylėti, ir dabar virš joĮm5s sąlygomis, kokios buvo iki į 
galvos kabo du sunkūs kaltini-į Helsinkio. 4
mai, vienas jų už tai, kad jis. “Gal tamsta galėsi suprasti, ką 
1973 m. kalbėjosi su britų BBC,ąš turiu galvoje, kai sakau, kad 

., televizijos reporteriu apie perse- į rašiau pasidavęs įspūdžiui, jog
b rovės, per klojimus ir, be kita ko, šitaip esu namie, savo bute, kuriame
kūrybinę pnz- pa$akė; “begaliu pasiskųsti, nes niekas negali manęs matyti ar

nežinau kur . girdėti. Sakykim, kad tai buvo
Du žinomiausi jo romanai yra vėlus vakaras, ir aš buvau liūd

nas ar piktas, tai ir išdėjau sa
vo mintis popieriuje, laisvai ir 

juos masiniu tiražu (minkštais | nesivaržydamas, kaip pricškari- 
viršeliais). Paskutinio romano rria»s laikais... ar Austro-Veng- 
rankraštį kratos metu konfiskavo rijos laikais ar tarytum tai būtų 
saugumo policija. taikos laikai...”

Vis dėlto jis surado progą pa- Tai šitam drąsiam vyrui ir Nu
siskųsti. Kai i Prahą atvažiavo vo paskirta George Orw«U var-

ir
Kirvis” ir “Bandymų kiaulytės”, 

britai dabar gundosi paleisti

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius dr. K. Waldheimas pri
imti Karolio vardo universiteto

do premija, kuriai pinigų parū
pino britų Penguin leidykla. Pa- 
Ji premija nedidelė — tik 500

— Savo choro repertuare visa
da turite lietuvių liaudies dainų. 
Kodėl? Ar jūs taip darote, norė
damos daugiau patikti lietuviš
kajai publikai, ar dainuojat jas, 
nes jums jos patinka?

— Ne visada publikai geriau 
patinka liaudies dainos. Tačiau 
mūsų choristėms jos yra tikrai 
“arti prie širdies”. Jos jas lengvai 
išmoksta ir natūraliai perteikia. 
Estradinių dainų repertuare tu-z."* * * * *1 • • i *
rime dėl įvairumo; jas išmokyt 
tikrai sunku. Betgi turime ir 
sunkesnių aranžuotų liaudies 
dainų.

bės daktarui, kad jeigu jis turė
tų normalų doktoratą ir būtų tei- 

vaizduose, natiurmortuose jau- i sėjas Čekoslovakijoje, tai, sako, 
Šamas pilnesnis išbaigimas, kai; “tamsta šiandien, remdamasis? 
kurioje figūrinėje tapyboje šalia 100 paragrafu, dauglį čekų ra- 
svarių jo kūrybinių sprendimų j šytojų nuteistom trejiems me-

teisės garbės daktaro laipsnio,' svarų (apie 1000 dol.), if Va- 
Vaculikas parašė jam atvirą laiš-' eulikui, tur būt, nebus leista j6s 
ką, kuris buvo a'tspausdintas “In- atsiimti, nes Čekoslovakijos kul- 
dex” žurnalo IV tomo 4 nume-, tūros ministerija iki šiol nieko 
ryje. Ten jis primena tam gar-j neatsakė į telegramą, pranešan

čią apie paskyrimą. Skaičiusieji 
Vaculiko kūrinius ir turėdami 
galvoje jo laikyseną, kai kurie

vyrui, būtinai reikia tarptautinio 
pripažinimo ir paramos.

Kai “Indec” žurnale dirbąs 
George Theiner paskambino Va- 
cuiikui, pranešdamas naujieną 
apie premiją, tas žmogus keletą

anglai reiškia nuomonę, kad jis minučių negalėjęs iš susijaudini

dar lieka vietos ir žiūrovo vaiz
duotės papildymams.

tams kalėti už nuo jų stalo' pa

yra net būtinesnis mūsų laikų 
herojus už Solženiciną. Svarbiau
sia, kad jam, tam Įdėtai pritt-

grobtus rankrašOus— O mano paudos sąlygomis

mo niekaip susigaudyti, kad jam 
skambina iš Londono ir kalba 
fiakSkaL

& Kazimieraitis
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Dailininko Povilo Puzino 
darbų paminklinė knyga

PUZINAS by Frederic Whitaker. 
Introduction by A. Puzinas. New 
York — Austrą Publications. Pro- 
duced by Kodansha International 
/ USA, Ltd., 44 Montgomery Street, 
San Franeisco. Califomia 94104. 
Library of Congress Catalogus Card 
Number 74-798X2. Printed in Ja- 
pan 1975. Leidinio kaina 25 dol., 
galima gauti ir “Drauge”.

Didžiausią padėką lietuviai tu
rėtume jausti toms mūsų daili
ninkų našlėms, kurios, nei rū
pesčio, nei pinigo negailėdamos, 
išeivijoje yra išleidę pomirtines 
savo vyrų kūrybos monografijas. 
Čia turima galvoj Magdalena 
Galdikienė, Danutė Augienė ir 
Austrą Puzinienė. Trys reto gra
žumo knygos apie tris išskirti
nius mūsų dailininkus. Tai dide- 

v lis indėlis lietuvių meno istorijon
ir puošni dovana kiekvienam.

Kaip žinome, dailininkas Po
vilas Puzinas mirė čia, Ameriko
je, 1967 metais. Buvo gimęs 1907 
metais. Tai buvo ištikimas savo 
keliui tapytojas, kuriam spalva, 
šviesa ir šešėliai buvo viskas. 
Dirbo intensyviai, tačiau kukliai, 
priekin nesigrūsdamas, burnos 
tuščiai neaušindamas, su kitaip 
einančiais nekovodamas. Remb- 
rantiškai įsimylėjęs šešėlius ir 
šviesą, jis vis ieškojo savo dar
buos ne paviršinio, bet gilumi
nio efekto. Kiekviena tema, ar 
tai būtų portretas, peizažas ar 
figūrinė žmonių bei daiktų kom
pozicija, jam vis turėjo prakalbė
ti ne šaipokiškai švilapujančiu 
dūdelės tembru, bet dusliai ir 
iškilmingai aidinčiu vargonų fu
gos balsu. Tai žmogų raminan
tis ir guodžiantis dailininkas, 
nors žiūrėtum net i labai tra
giško turinio jo paveikslus, kaip 
"Benamiai”, “XX amžiaus ma
dona”, “Pabėgėliai” ir pan. Pa
guodą žiūrovui Čia yra tiksliai 
pateptų spalvų tikrumas ir jas 
šildanti sunkiai nusakoma ku
riančios Širdies šilumą, nors pa
čių Pųzino paveikslų koloritas 
dažniausiai yra šiaurietiškai vė
sus irta prasme lietuviškas.

Pačiame gyvenime Povilas 
Puzinas nebuvo greitas ruošti sa
vo parodas. Ir savo paveikslų se
rijomis negamino. Todėl mūsų 
publika dažnų progų juo pasi
grožėti taip ir neturėjo. Taigi dar 
labiau yra sveikintina ši pomir
tinė dailininko reprezentacinių 
darbų knyga, kurią dabar kiek
vienam lengva įsigyti ir laiks nuo 
laiko savo dvasios ramybei, tie
siog kaip vaistą, pasklaidyti.

Puslapių skaičiumi ji nėra to
kia milžiniška, kaip pomirtinė P. 
Augiaus monografija, ir nėra 
taip perpildyta darbų nuotraukų 
gausumu, kaip Adomo Galdiko. 
Ir ne tekstui, bet patiems daili

ninko darbams skiriama knygos 
puslapiuos pirmoji vieta. Todėl. 
ir knygos įvadas, ir kūrybos ap
tarimas yra palyginti gana trum
pi. Bet kiekvienas žodis juose ap
galvotas, būtinai reikalingas, 
tikslus, nusunktas nuo bet kokio 
tuščiažodžiavimo. Ir po to jau 
sudėti 28 dailininko darbai, kiek
vieną spaudžiant tik vienoje la
po pusėje. Šitokiu skoningu san
tūrumu išgautas nepaprastai ele
gantiškos knygos efektas. O kny
gą spausdinant Japonijoje, nebu
vo apsigauta: spaudos darbas 
techniškąja ir ypač spalvine
prasme liudija .didelį tenykščių; 
spaudos darbininkų sąžiningumą 
ir meistrišką jų įgudimą šioje 
srityje.

Čia aptariamos, neeilinės kny
gos pristatymas Chicagoje įvyks
ta kaip tik rytoj (spalio 10 d.) 
Jaunimo centro kavinėje 5 vai. 
popiet. Apie Povilo Puzino gyve
nimo kelius kalbės dr. Jonas Pu
zinas, o dailininko kūrybą ap
tars dail Povilas Kaupas. Skaid
rėmis bus parodyta apsčiai Povi
lo Puzino tapybos darbų ir ekra
ne pademonstruoti atskiri filmi
niai jo gyvenimo fragmentai. Po 
programos bus ten pat bendras 
įspūdžiais pasidalinimas ir kavu
tė. Įėjimas nemokamas. Čikagie-

Povilas Puzinas

, — Tinkamas būdas padidinti į _ Nuoširdumas yra kalba,
meilei, kurią turime savo gimta- kurią kurčias girdi ir aklas gali 
jai iafiai, yra pabuvoti kurį lai- perskaityti.
ką svečioj šalyj. j — Dievas paslepia daiktus, pa-

Wi8įam Shenaton t dėdamas juos arti mūsų.
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ir norite atsiminti juos pamušdami siuntinį, žiemos sezo
nui ir ateinančioms Kalėdoms

2. MŪSŲ BENDROVE veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais 
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čiams yra gera proga šiltu pri
siminimu pagerbti mirusį daili
ninką ir jo monografijos leidėją 
Austrą Puzinienę, kuri šia proga 
yra atvykusi Chicagon ir asme
niškai pati dalyvaus monografi
jos pristatyme.

Kazys Bradūnas

Kultūrinė kronika
“Ateities” jaunimo konkurso laimėtojai

“Ateities” žurnalas, minėda
mas 65 m. sukaktį, paskelbė jau
nimo kūrybos konkursą.

Studentų grupėje- (19-30 m. 
amžiaus) premijuojami: už 
straipsnius — 1. Linas Sidrys iš 
Chicagos ir 2. Viktoras Nakas iš 
Birmingham, Mi.; už prozą — 
Petras V. Kisielius iš Cicero; už 
poeziją — 1. Jolanta Malerytė 
iŠ Haifos, Izraelio, ir 2. Vytautas 
Keblys iš Southfield, Mi.; už veik
los aprašymus — 1. Linas Ko
jelis iš Santa Monica, C.A, 2. 
Algis Čepas iš Islington, Kana
dos, ir 3. Aloyzas Pakalniškis iš 
Chicagos; už meninę fotografiją
— Kazys Norvilas iš Chicagos; 
už dokumentinę fotografiją — 1. 
Jonas Kuprys iš Cicero ir 2. Li
nas Kojelis iš Santa Monica. Spe
ciali premija už analitinį repor
tažą skiriama Petrui V. Kisieliui.

Moksleivių grupėje (iki 18 m. 
amžiaus) premijas laimėjo: už 
rašinį — 1. Gintaras Grušas iš 
Aąuora, Ca., ir 2. Rimas Polikai- 
tis iš Los Angeles. Už prozą —
1. Gintas Zaranka iš Detroito ir
2. Vida Kuprytė iš Cicero. Už 
poeziją — Taura Zarankaitė iš 
Detroito. Už veiklos aprašymus
— 1. Taura Zarankaitė, 2. Kris

tina Veselkai tė su Živile Idzelyte 
iš Detroito ir 3. Rasa Naruty- 
tė iš Chicagos. Už meninę foto
grafiją — 1. Rimas Kamantas iš 
Darien, III., 2. Daiva Grigaity- 
tė iš DesPlaines, III., ir 3. Al
gis Astašaiti's iš Troy, Mi. Už 
dokumentinę fotografiją — And
rius Razgaitis iŠ Clevelando.

Premijos bus įteiktos “Atei
ties” žurnalo 65 m. sukakties 
šventėje spalio 16 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje.

VYTAUTAS O. VIRKAU
OTTAWOS BIBLIOTEKOJ

Išeivijoje bene daugiausia eks
librisų sukūrusio dailininko Vy

tauto O. Virkau šios rūšies dar
bų paroda šiuo metu vyksta Ka
nados sostinės Ottauos centrinė
je miesto bibliotekoje (Ottawa 
Public Library). Išstatyta dau
giau kaip 80 ekslibrisų, sukurtų 
1970-1976 metų laikotarpyje. Pa
roda bibliotekoje tęsis iki spalio 
31 d., ji suorganizuota Geniaus 
Procutos rūpesčiu.

Paroda, kaip dėmesio vertas 
sostinės kultūrinis įvykis, paste
bėta ir šios srities komentatorių 
vietinėje spaudoje. Dienraštyje 
“The Citizen” rugsėjo 27 d. apie 
parodą rašo laikraščio. speciali 
korespondentė Martha Scott Re
cenzija iliustruota dviejų V. O. 
Virkau ekslibrisų nuotraukomis. 
Labai palankiai pačią parodą 
vertindama, recenzente profesio
naliu įžvalgumu apibūdina iš
statytų ekslibrisų pobūdį ir deta
lų jų išbaigtumą.

Kitame sostinės dienraštyje 
‘Ottawa Journal” paroda buvo 
aptarta rugsėjo 23 d., stabtelė-

jant aplamai ties dailininko 
Vytauto O. Virkau nueituoju dai
lės keliu ir jo pastarųjų metų 
ekslibrisine kūryba.

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NIW YORK, M. Y. 10019 
TEL — 581-65965 661-7729

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 pasirinkimai įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryte iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir aekmadie* 
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

H0S6 SKYRIAU
ABeotown, Pa. — 126 Tilghman Street .................... ........... ...................... ........................................... ............. 485-1664
Bafchnore 31, Md. — 1828 Fleet Street ............................................ ............................................. ................... ... 342-4240
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ...........-...................... ----------------------- ------------- --------  633-0090
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue .......................................................................................................—• 895-0700
Chieago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue ...... „........................................ ....................................................... 486-2818
Chlcago, UI. 60629 — 2608 West 69 Street ...................................................................................-....................... 925-2787
Chieago, Dl. 60609 — 1855 West 47 Street ............................................. . ..... .................... ................................. 376-6755
Cleveland 13, Ohio —1028 Kenilworth Avenue .....................................................-...................-..................«... 771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................. ................................................................................ 365-6780
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue ......................................................................-.................. .... 365-6740
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ............................... ...........................................................-........... 246-2348
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....... „............................................................ -.................—. 385-6550
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue  _..................................... ......................... ................. ...............- 674-1540
New York 3, N. Y. — 324 E. 9 St.   ......................................... ..................................................................— 475-7480
Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 SL ...................................................................... ........-.................. — 305-673-8220
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ...................................... .........................................-.............  .... 769-4507
Phoenix, Ariz 85027 — 22047 Black Canyon Hwy. ................................................ .......................................  662-942-87 78
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ......................................... .......................... „.......................-........... 381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė. ................................................ ..................... -...................— 301-569-4404
South River, N. J. — 41 VVhitehead Avenue..................... .................................... ....................... ......................... 257-6320
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .’...................................................  ..................... ................. 475«$746
Woodhaven, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė.    ................................................................... 296-5250

LAKEVOOD, N. J. 08701 — 234 Second St 
HERKIMER, N. Y. — McKENNAN RD..........

NAUJI SKYRIAI:
___  363-0494
315-866-3939

ATPIGINTI LIET. MOTYVAIS SIUVINĖJIMUI (NEEDLE 
POINT) PAVEIKSLAI — GERA DOVANA KALĖDOMS

No. 7501 EGL, ŽALČIŲ KARALIENE 18 z 20 ta.
Kainavo 830.00. dabar OMI

No. 7502 PIEMENĖLIO IDILIJA, 16 x 30 in.
Kainavo $30.00, dabar MOJO

No. 7503 PAUKŠČIO GIESMĖ. 20x10 ta.
Kainavo 130.00. dabar $20.00

No. 7504 PAUKŠČIŲ PORA, 18 x 14 ta.
Kainavo $25.00, dabar $18.00

No. 7505 SAULĖTAS RYTAS, 16 x 20 in.
Kainavo $30.00, dabar $20JO

No 7506 RUDENS BALANDŽIAI, 14 X 18 ta.
Kainavo $25.00. dabar $18.00

Kiekvienas kimplektas (Kit) yra paruoštas siuvinėjimui pagal dail. J. 
Sodaičio eskizus su visa reikiama medžiaga ir instrukcijomis. Persiuntimo 
išlaidoms pridėti po $1.00. New Jersey gyventojai prideda 5% valstyb. 
mokesčių.

Užsakymus su čekiu ar Money Order siųsti: 
AMBER DEIIGNS, 08 McKflttde RA, N. J.IHfi

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSUOSE:

GRUODŽIO 7 1H GRUODŽIO 15 D. (1 savaitė) Maskva, Vilnios <677.80
GRUODŽIO 20 iki SAUSIO 4 D. (2 savaitės) Maskva, Vibdus. Ryga $878.80
KAINOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO - NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI

$111
VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS I KAUNĄ. 
TAIP PAT IR j TRAKUS >4 DIENOS.
1977 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ PRASIDĖS GEGUŽĖS MENESI- PRAŠOME REGISTRUOTIS 
IS ANKSTO.

EKSKURSIJOS Į KITUS KRAŠTUS
GRUODŽIO 4 D. (7 dienos) J MEKSIKĄ $38848
LAPKRIČIO 13 D. (7 dienos) I HAVAJUS $438.86
VASARIO MĖNESI (7 dienos) t HAVAJUS )
BALANDŽIO MĖNESI (7 dienos) I HAVAJUS ) Kainos bos patoHbtns vėliau.
BALANDŽIO MĖNESI (14 dienų) | ISPANIJĄ )

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 Soutti Wtttern Avonue 

Chieago, Illinois 60943 Tel. (312) 239-9787
Air farea subjeot to changes aad/ar govaramarit approval.

Taip pat darome liMatlmus gi minių paateapttavintu* Amerikoje.
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PENKIOLIKTOJI - DALLAS, CHICAGA, LOS ANGELES
Blondinės, brunetės, šatenės, 

paskendusios pastelinėse ir ryš
kiose' spalvose, kaip kaleidoskope, 
atsirasdavo ir dingdavo. Juodam, 
sidabro juostomis ir girliandomis 
krintančiais žalumynais išradin
gai ir skoningai papuoštame sce
nos fone (D. Varaneėkienė) jos 
sukosi ir ėjo.

Tai Putnamiečių penkioliktoji 
madų paroda. Ja trumpu žodžiu 
atidarė M. Reinienė, Chicagos Rė
mėjų pirmininkė, pristatydama 
Joaną Krutulienę, kuri padėjo žiū
rovams orientuotis rūbų linijų 
ir medžiagų įvairume, sujungda
ma parodą į bendrą visumą.

DALLAS

Pirmoje dalyje — r Randazzo,
Dalias — Texas, rūbų kūrėjas.
Jau kelinti metai, tarpininkau
jant Rėmėjų bičiulei, profesiona
lei modeliuotojai, Aldonai Lai- 
tienei, jis atveža savo elegantiš
kų rudeninių ir pavasarinių rū
bų kolekcijas į Rėmėjų ruošia
mas parodas. • .■

Elegantiškumas glūdi ne tik 
santūriose linijose, bet ypač 
spalvų pasirinkime, jų derinime 
ir... rūbų išbaigime. Ar kišenė
lė, ar rankogalio detalė, ar api- Į 
kaklę puošiančios siūlės — nema- 
sinės gamybos. Visi jo rūbai Su 
pamušalu, kuris duoda suknutei 
ar eilutei dailų kritimą.

Rudeniniuose rūbuose vyravo 
smėlio ir pilkos spalvų tonai, vie
ni arba atausti kitomis spalvomis,
kurios rasdavo atgarsį ir būdavo niniai ornamentai bei

šilta, bet ir gražų. Jauties pasipuo
šusi.

Puošnios vakarinės — rusva, 
oranžinė, juoda, balta, su aukso 
ar sidabro išmegztom lietuviškų 
raštų juostom, ar karoliukais iš- ' 
siuvinėtom tulpėm, ar juodų ! 
žvyneliu išmegztų viršum, ar li
no siūlo išdabintom rankovėm, 
kartais ir lietuviško gintaro veri- f 
nėliu originaliai papuoštom. Et- j

Daina Skruodytė modeliuoja ma
dų parodoje Chicagoje.

Nuotr. V. A Račkausko

MŪSŲ VEIKLA
— Ritos Lapaitės išsamų ilgą

straipsni ‘‘Nightmare of consu- 
mer deficiencies greets visitors to 
Russia” — liūdnus įspūdžius iš 
Sov.Rusijos atspausdino Londono 
Ontario Free Press rugsėjo 25 d.
Jaunoji laikraštininke, gimusi 
Toronte, Kanadoje, praeitą bir
želio mėn. baigė žurnalistiką 
Westem Ontario universitete Lon
done, Kanadoje, Summa cum 
Įaudė. Ji dirbo “The London 
Free Press” redakcijoje, o nuo., 
rugsėjo 1 d., jaunutės žurnalistės ‘ 
gabumus įvertinus, dabar dirba 
Canadian Press redakcijoje To
ronte. Ji gyvena su savo tėvais — 
naujaisiais ateiviais Gražina (Mer 
kelytė) ir inž. H. Lapais. Šią vasa-' 

i rą ji su savo motina lankėsi Lie- 1 
' tuvoje ir dabar aprašo savo įspū-. 
džius. Rita priklausė liet jūrų 
skautėm ir šoko taut. šokių gru
pėje “Gintaras”. Tėvai veždavo 
ją su jaunesniu broliu Ričardu iš 
Don Mills priemiesčio į Torontą 
sueigoms ar repeticijoms. Pran- i 
cūzų kalbos mokėsi Montrealy,
Tarp išvardintų visos eilės pa
prasčiausių dalykų trūkumų So- 
vietijoj Rita taipgi rašo, kad dole
rinė parduotuvė “Beriozka” Vil
niuje yra tipingas Sov. Sąjungos
grietinėlės tik grietinėlei (creme Reinienė (ėš k.), Putnamo seselių rėmėjų pirm., su madų kūrėjais Ran
de la creme) krautuvės pavyz
dys. Viena lietuvė, dirbusi vaisti
nėje, skundėsi, jog gaunanti 80 
rublių į mėnesį, o batų pora 
(prastų)... 50 rublių. Ir taip visa 
eilė faktų iš sovietiškojo... “ro- 
jaus .

i - .
— Danguolė Valentinaitė, Lie- 

i tuvos Dukterų dr-jos pirm., pa
kviesta dalyvavo spalio 1 d. L. D. 
dr-jos Detroito skyriaus susirin
kime. Detroitietės labai aktyviai 
darbavosi ir jų susirinko daugiau 
negu pusė visų narių. Skleisda
mos meilę artimui, jos tikisi, kad

dy Randazzo ii Dalias, Tąsąs, ir Stase Koronkevičiene iš Los Angeles, Calif.
Nuotr. V. Račkausko

Dauguma suknelių siauros, su 
prakirpimais šonuose ir lengvai 
ir glosčiai krintančių ąuiana ir 
jersey medžiagų, beilamė ir 
double knit — kiek sunkesnių. Ši-

! to stiliaus suknutės ' buvo mode
liuojamos su tos pačios medžia
gos a la turbanai, dar labiau- iš- 

. , ryškinant suknelės originalumą.
Koronkevičienės

re, Chicagoje. Nuotr. V. A. Račkausko tūbų kolekcija prieinama tik liek
nutėm fugūrom. Modeliuotojos

papuosa-

Įvairių religijų bažnyčiose gie
dojo, tik dar žydų sinagogoje ne
teko.

Lietuvių parengimuose atlik
tų programų neįmanoma visų ir 
sužymėti. Ilgus metus Praurimė 
svarbias solo roles atlikdavo
“Pirmyn” choro .pastatymuose, 

i kaip amai “Fledermaus” opere
tėje Adelės rolę. Solistės Izabelės 
Motekaitienės režisuotoje opero
je “Sūnus palaidūnas” C. Debu- 
sy kompozicijoje, “Laiškai Lietu
viams” vakare, ji atliko sėkmin
gai pagrindinę motinos — Lia 
rolę. Ši opera mūsų visuomenei 
abai patiko ir buvo pakartota 

antrą kartą LB švietimo tarybos 
vakare. Gražūs atsiliepimai įvai
riuose mūsų dienraščiuose tilpo 

i apie solistės pasirodymus Omaho- 
I je. Nebraskoje, Los Angeles, Ka- 

b'fomijoįe. Taip pat gražiai apra
šytas. jos prieš kelerius metus įvy
kęs iečitalis Pasaulio lietuvių gy
dytojų žurnale “Medicina”.

Artimoje ateityje jau yra pasi
žadėjusi gruodžio mėn. 12 d. Lie
tuvių istorijos draugijos vakarui, 
gruodžio 16 d. Šv. Juozapo ligo
ninės, Joliet, III. ligoninės vaka- 

į -ui ji prašoma sudaryti repertu- 
. arą, atliekamą keliomis kalbomis, 

nes ten esama daug kitataučių 
tarnautojų.

j -
Elmhurst ligoninė, prisiminda

ma jos praeities puikų pasirody
mą, užsiprašė vasario mėnesyje 
koncertui.

išryškinamos ar sušvelninamos 
tai skarelės, tai dirbtinos gėlės, 
tai ryškaus apvedžiojimo ar po 
kaklu surišamos ’ palaidinukės. 
Bet nieko 'rėkiančio ar išsišokan
čio. Šiuo atveju Randazzo buvo 
puikus mokytojas, rodęs, kad 
sportiški rūbai (daugiausia švar
kai su sijonais ar kelnėm) tinka 
įvairiom progom elegantiškai mo
teriai pasipuošti, ir priedo, nie
kad neįkyri ir lieka ilgai madin
gi. Vyriškų linijų švarkai, ilgos 
ir trumpesnės tunikos, palaidi 
švarkeliai, net ir bolero, tai rūbai, 
kuriuos gali prisitaikinti įvairaus 
amžiaus ir išmierų moteris ir ele
gantiškai atrodyti. Jokios abejo
nės nėra: įvairių stilių eilutės 
yra šio sezono mada. (Jo rūbai 
yra gaunami Nieman-Marcus 
Ockbrooke ir visose Josephe’s bu- 
tique). Pavasario rūbuose vyra
vo linksmesnės spalvos: gelsva, 
melsva, violetinė — žibuoklių, su 
platokais sijonėliais, kartais ir vi
sai plačiais — išeiginiams tiks
lams skirtiems.

CHICAGA

Su Elenos Blandytės sukurtais 
ir numegztais rūbais patekome į 
kitą stilių ir spalvas. Taip kaip 
Randazzo sijonėliai dažniausiai 
platoki ar platūs, taip E. Blandy
tės palyginti — siauri. Nors Švar
kelių ir apsiaustų linijos sportiš
kos, bet ne vyriškos. Ir spalvos ki
tos. Daug stipresnės. Jos apsiaus
tai ir eilutės — žalia, vyninė, 
rožinė, mėlyna. Kai kuriems iš jų 
ypač tiko priderintos ilgos kelnės 
ir stilingos kepurės, puikiai užbai
gusios gatvėje tinkamą apdarą. 
Šilta ir jauku pasidarė, jau vien į 
juos žiūrint ir galvojant apie šal
tus žiemai rytus, Priedo, ae tik

lai jau kuris laikas traukė ame 
rikiečių madų kūrėjų dėmesį, o 
šiais metais to etninio elemento 
pilnos miesto krautuvės. Bet E- 
Bląndytęs vakarinės suknelės yra 
nepakartojami unikumai, net ir 
puikiausiuose rūbų salonuose sun
kiai įperkami. Juk tai rankų dar
bas — lietuvaitės pasididžiavimas. 
Užtai ši antroji parodos dalis 
ypač brangintina. Šalia megztų 
rūbų, matėme keletą jos pačios 
pasiūtų, prie kurių gražiai prisi
derino M. Memėnaitė, viena išti-

tuose rūbuose, su mažomis išim
timis, atrodė patraukliai, bet ne 
kartą savęs klausei, ar moteris rū
bą, ar rūbas moterį puošia?

Kas be ko, bet modeliuotojos 
rūbų grožį tikrai išryškino. Ran-

Ji gyvena netoli nuo mūsų, tik 
kitiems, aktyviai talkinusiems.' už 25 mylių, bet bandyk ją suras- 
sėkmingam rečitaliui. Pobūvy da- ti. Ji visada skuba. Paskambini, 
lyvavo muz. A. Kučiūnas, prof.' J1 mažai kalba. Atleisk, sako ji,

mote- V. Jakubėnas su žmonomis, inž. ilgai "į*
tis koncertams. Mano visas ka- 

• lendorius išmargintas prisižadėji- 
mais tiek lietuvių, tiek amerikie
čių parengimuose. Geram pasiro
dymui reikia pašvęsti daug laiko 

į ir energijos. Be darbo nieko nė- 
į ra. Girdi, skambutis, tai pianistas 

M. Motekaitis atskubėjo repettci 
joms.

Į Spalio m. 31 d. 3 v. p. p. kon- 
j certe, kuris įvyks Jaunimo centre,
' skambės dainos tik lietuvių kal
ba. Girdėsime nemažą skaičių 
lietuvių kompozitorių, jų tarpe 
ir mums labai mielas VI. Jakubė
nas ir nė karto Chicagoje dar ne
girdėta muz. J. Karoso kompozici
ja. Taip pat girdėsime iš italų 
kalbos verstinių kūrinių, kuriuos 
paruošė lietuvių kalbon sol. Iza- 

i bele Motekaitienė ir kun. J. Vaiš- 
nys, S. J. ;

Gražus solistės Praurimės Ra- 
gienės rečitalio tikslas — visą jo 
pelną skirti a. a.* konsulo dr. J. 
Daužvardžio fondui, iš kurio yra 
skiriama jauniesiems lietuviams 
žurnalistams premijos, skatinant 
juos rašyti lietuviškoje spaudo
je.

Irena Pemfaenė

moterų skyriaus redaktorė. Ji yra jo rengimo komitetui ir visiems 
aktyvu Chicagos Lietuvių moterų 
klubo ir kitų liet. organizacijų 
narė.

— Chicagos Lietuvių 
rų klubas ruošia didžiulę madų ' A. Rudis ir kiti. 
parodą “Madų medžiotojų apž-!
žvalga” ateinantį trečiadienį, spa
lio 13 d., Lexington House patal
pose, 7717 W. 95th St., Hickory 
Hills, III. Bus kokteiliai ir vaka- 

! rienė. Pobūvio ruošai vadovauja
dar ir daugiau narių prisivys ijAdeĮine Kutchins (KufinsHenė) 
s:ą garbinga draugija- durys at- KIub irm Silvija petr(Z
vi ros, visos kviečiamos ir labai
lauksimos.

Rytoj kun. dr. F. Gureckas, dr- 
jos steigėjas ir kapelionas, kartu 
su pirm. D. Valentinaitė daly
vaus L. D. dr-jos Rockfordo sky
riaus susirinkime.

Nuo spalio 11 d., pirmadienio, 
budima kasdien Simo Kudirkos 
nameliuose, besiruošiant ateinan
čiam rudens baliui spalio 23 d.
Jaunimo centro salėje, norint vėl 
papildyti aruodus vargstantiems 
lietuviams šelpti.

šiene.

e Genė Kraij icek (Genovai f ė
«SouthweStdozzo rūbai, atrodo, buvo skrrt. HeraU„ Chica8()

Aldonai Laitienei. Ji, vienintelė 
profesionalė modeliuotoja šioje 
parodoje, kiekviename iš jų atro
dė kaip aukštosios klasės dama. 
Dalia Bartkienė — žaviai rafi
nuota. Gerai pažįstama kaip dai
nininkė — Nerija Linkevičiūtė, 
pirmą kartą modeliuojanti, atli-

ir Marąuette Manor apylinkės

— ALIAS (Am. Liet. Inž. ir 
Arch. sąj.) pagalbinio moterų 
vieneto susirinkime pirm. S. Ber- 
notavičienės name buvo spren
džiami įvairūs einamieji reikalai. 
Nors tą dieną buvo Chicagoje tik 
... pusė tuzino įvairių liet. paren
gimų, bet susirinko būrelis narių. 
Šiandien Liet. namuose yra viene
to balius — havajiškas vakaras.

— Sol. Roma Mastienė suren
gė praeitą sekmadienį savo na
muose vaišes jos rečitalio ruošimo 
komitetui,, kuriam pirmininkayo 
sol. Janina Šalnienė. Trumpoje 
šiltoje kalboje R Mastienė dėko-

SoL Roma Mastienė
Nuotr. V. Jasinevičlaus

SOL. PRAURIMES RAGIENES REČITALIUI ARTĖJANT
kimiausių modeliuotojų madų 1 ko savo partiją grakščiai ir su ,pa- 
parodose, parodydama savo spor-• sitikėjimu, Rasa Bialik, turėjusi 
tinius ir romantiškus vakarinius profesinį pasiruošimą, buvo itin
rūbus. Po vieną rūbą parodė Me- 
reckienė, Izokaitienė, Dočkienė,
Balienė, Aleksiūnienė.

Bet kur dingo Olšauskienė,
Vaitaitienė, Baukienė, Vengrie
nė? Tikimės ir jas ir M. Kripkaus- 
kienę kitais metais pamatyti.
Vienos ar su dukrom galėtų su 
mumis savo talentais pasidalinti.

LOS ANGELES

Jeigu kūrybingumo svarbiau
sia žymė originalumas, tai kūry
bingiausia S. Koronkevičiene, 
kontroversinio Kalifornijos madų 
kūrėjo Rudi Gemreich talkininkė, 
atvežusi erdvių pasaulį primenan
tį vakarinių rūbų rinkinį. Jam 
išskirtinai būdingas asimetriš
kas kaklo iškirpimas, užbaigiant 
jį balto metalo įvairių formų 
kaklo ar pečių papuošimais, Ru
di Gemreich originalais. Jei ne
metalo apikaklė ar perpetės, tai . _
metalinių kvadratėlių eilė, ant F«'va,kšč1ojimu, ptrm. M. Remie- 

. ... ., .... , nes padėka modeliuotojoms ir ge-
rankovei ar vetdrodel.ų keke |ėmjs apdovanotom s Koronkevi. 
ant krūtinės, viena plati perpete čienės> g Blandytei, J. Krutulie- 
ar viena trumpa rankovėlė. Vis nei ir Randazzo.
kaiį bok dar nematytai.! -

gera S. Koronkevičienės vakari' 
niams rūbams modeliuoti. Dovi
lė Užubalytė, tik ką baigusi mo
deliavimo mokyklą, lengvu žings
niu ir ramia šypsena žavėjo susi
rinkusius. Buvo malonu stebėti 
Violetą Woodward, nepaprastą 
pažangą padariusią ir laikysenoj 
ir žingsnyje. Gražina Rimkūnie- 
nė, Daina Skruodytė, Roma Pra- 
puolenienė, gal kiek sportiškos, 
bet puikiai įsijungė į modeliuoto
jų visumą.

Paroda nebūtų buvusi pilna be 
N. Buršteino bebrų, ruonių ir 
audinės kailių. Jis ir vilko kailio 
patiesalą loterijai padovanojo. Ki
ti laimėjimai — rėmėjų rankų 
darbai — įvairūs mezginiai ir 
dail. Juodžio paveikslas.

Parodą žiūrėjo 500 žiūrovų, ku
riuos rėmėjos gražiai priėmė ir 
vaišino. Paroda baigta visų mo
deliuotojų vykusiai surežisuotu

Gyvename laikotarpi, kada tu
rime išlikti gyvi savo tautai, tu
rime išlaikyti gyvą savo kultūrą. 
Neseniai praėjusi tautinių šokių 
šventė su dainos palyda mus ma
loniai nuteikė, palikdama neiš
dildomus įspūdžius.

Kaip tautiniai šokiai, taip ir 
daina eina vierfa šalia kitos, su
teikdamos ypatingos reikšmės tau
tiniai susipratusiai išeivijai.

Daina — tai mūsų vidaus kal
ba. Dainuojame apie meilę,

I

džiaugsmą, nusivylimą, vargą, Į ji jau daugelio girdėta mūsų so-
skausmą ir liūdesį. Kaip poetas, 
kurdamas poeziją, įpina į ją savo 
širdį, sielą ir jausmus, taip solistė 
savo gražiu balsu perduoda mums 
nepaprastą muzikinį grožį ir įvai
rumą.

Lietuvos okupantas tai žino, 
užtat siunčia mums geriausius so
listus, kad per juos, per dainą 
mūsų sielas pavergtų sau...

šiandieną mes džiaugiamės, kai 
daina mumyse klesti, gyvuoja. 
Šiandieną mes džiaugiamės, kai 
turime dainą pamilusių lietuvių. 
Jie pamilę ne moderniškąją dai
ną, kuri jau ribų nebežino, ku
rių garsai užslopino romantiką, 
svajonę, žavesį. Jie pamilę dainą, 
kuri puoselėja lietuvišką žodį su 
meile tėvynei, su ilgesiu... Dai
na, kuri rišasi su harmonija, rit
mu, melodija, kuri gaivina

listė. Savo šviesia ir giedria nuo
taika ji atskleidžia mums gyveni
mo grožį. Jos pasiryžimas, dvasi
nis gilumas yra glaudžiai suriš
tas su paprastumu ir nuoširdu
mu. Su paprastumu derinasi rami 
nuotaika. Su santūrumu siejasi 
grožis, optimizmas.

Praurimė jau daug metų lavi
na savo balsą įvairiose mokyklo
se. Ji lankė De Paul universite
te muzikos mokyklą, gilinosi pas 
garsiąją mokytoją Sonia Sharno- 
va Chicagos konservatorijoje, ji 
mokinė ir mūsų žinomos solistės 
— pedagogės Izabelės Motekaitie 
nės.

Gyvendama porą „ metų EI 
Paso, Texas, koncertavo su sim
foniniu orkestru (parko teatre)

DR. O. LABANAUSKAITĖ — 
— SUKAKTUVININKĖ

Buvusi “Draugo” pirmojo pus
lapio redaktorė Ona Labanaus
kaitė spalio 14 d. sulaukia 75 m. 
amžiaus. Yra gimusi 1901 m. 
Dovydžių k., šaulių apskr. Baigu
si teisių fakultetą Kaune, gilino
si politiniuose ir socialiniuose 
moksluose Lilyje, Prancūzijoje. 
Veikė ateitininkų, katalikių mo
terų, pavasarininkų vadovybėje, 
redagavo Moterį, Pavasarį, Jau
nimo Vadą, Liepsnas, dirbo dien
raščio Ryto redakcijoje. Išvertė 
Kristaus sekimą, E. Fiedlerio De- 
fenzyvą ir ofenzyvą, R. Maede- 
rio Katalikas esu, J. S. Svenso- 

i no Kaip aš tapau kataliku, J.
- . . ..p Paso m:este, taip pat. Offiser , Schrijverso Meilės praktika. Apsi-

, ... 7 Z . J ,7 žmonų klube ir Simfonijos mote-' Putnamo seseles
lą, nuteikia raminančiai, žadina, ru kiube. Koncertuodama EI Pa- buv0 pakviesta vadovauti', jųrų klube. Koncertuodama EI Pa- 

I so amerikiečių parengimuose, jilengvumą, poilsį.
Viena iš mūsų žavių solisčių įgavo pasitikėjimo savimi, nes bu

vo nepaprastai šiltai priimta. Poyra Praurimė Ragienė. Atrodo, 
jog dar taip neseniai Rothenburg 
an der Tauber lietuvių stovyk
lose (Vokietijoje) girdėjau Prau- 
rimę, mažą mergaitę, drąsiai 
švelniu, vaikišku balseliu šalia 
suaugusiųjų giedančią per ge- 
gulinės pamaldas “Sveika Mari- 

MrtuM DW,

spaustuvėj.

gražaus atgarsio, ji buvo kviečia
ma ir atliko programas Los Cru- 
ces ir Conutillo, New Mexico, 
miestuose, Elgin, III. Neucomers 
klube Itasca, Iii. moterų klube, 
Elmhurst Memorial ligoninėje, 
Aleąian Brothers Medical Center 
«u

— Vienas savaitraštis gavo 
tokį laišką: “Prieš kelias savai
tes mane patraukė, tarytum la
bai įdomus straipsnis. Neprisi
menu, kuriam numeryje jis bu
vo išspausdintas ir apie ką ten 
kalbama, todėl labai prašau tą




