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Šiame numery: 
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Filosofas popiežiaus soste. 
Iš Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos veiklos. 
Žvilgis j nauję tapyba^ 
Jorge de Sena eilėraščiai. 
Patrick White — žymiausias 

-australų rašytojas. 
Jubiliejinis "Draugo" koncertas. 
Muzikos premija paskirta 
pianistui Vytautui Smetonai. 

Dar apie Grandinėlę Australijoje. 

FILOSOFAS POPIEŽIAUS SOSTE 
VYT. BAGDANAVICIUS 

Kūrybinio žodžio rečitaliai 
Gerų aktorių atliekami poe

zijos rečitaliai ir puikių solistų 
dainuojami kompozitorių daino
mis paversti eilėraščių tekstai 
yra gana sena, plačiai prigijusi 
kultūros apraiška, šio pobūdžio 
rečitaliai daug kur jau yra bū
tini kaip ir kamerinės muzikos 
koncertai. Netrūksta jiems ir 
publikos. Kartais tokie rečita
liai vyksta net labai perpildyto
se salėse. Ir ne kartą reikia tie
siog ; stebėtis klausytojų atida 
deklamuojamam ar dainuoja
mam poetiniam žodžiui. 

Rašančiam čia prisimena po
ra pavyzdžių. Pirmaisiais poka
rio metais dar beveik griuvė
siais paverstame Miunchene, 
Vokietijoje, kažkaip stebuklin-

Mūsuose tačiau aktoriniai po
ezijos rečitaliai ir dainomis pa
verstų eilėraščių ciklų koncer
tai, palyginti, dar gana naujas 
reiškinys. Tai, galima sakyti, 
tik pokario metų apraiška. Be
ne pirmas poezijos rečitalis 
1944 metų rudenį buvo atliktas 
Stasio Pilkos karo niokojamo
je Vienoje, Austrijoj. Aktorius 
Stasys Pilka ir yra mūsuose vi
sam vakarui parengtų poezijos 
rečitalių pionierius, jų neatsisa
kęs ligi pat savo mirties. Ta
čiau Schumanno ar Schuberto 
pavyzdžiu viso eilėraščių ciklo, 
paversto dainomis, mes ligi šiol, 
galima sakyti, kaip ir neturime. 
Pastaruoju metu kultūros pa
saulyje įsipilietina jau ne tik 

Maždaug tuo pačiu laiku, kai 
buvo paskelbta pirmoji popie
žiaus Jono Pauliaus II enciklika, 
išėjo iš spaudos angliškame ver
time kardinolo Karolio Vojtylos 
studija, pavadinta „Veikiantis as
muo" (The Acting Person). Ši 
studija buvo išleista serijoje, pa
vadintoje „Analecta Husserlia-
na", kaip dešimtas fenomenalo-
ginių studijų tomas. Originaliai 
ši studija buvo išleista lenkų kal
ba 1969 m. ir pavadinta „Osoba 
i Czyn". Pasirodo, kad popiežius 
n<uo seno yra fenomenaloginės 
filosofijos tyrinėtojas. Ir ankstes
niuose šios serijos tomuose yra 
buvę jo studijų. Būtent net prie 
keturių ankstesnių tos serijos to
mų dabartinis popiežius yra pri
sidėjęs savo straipsniais. Taigi Jo
nas Paulius II nėra atsitiktinybė 
husserlinėse studijose, nei jam ši 
filosofinė kryptis nėra naujas at
radimas, bet, matyt, viso jo gyve
nimo studijų kryptis. Dėl to yra 
pagrindo sakyti, kad šiuo atve
ju popiežiaus soste turime tarp
tautinio masto filosofą. Tai nėra 
maža naujenybė. Popiežių eilėse 
mes esame turėję didelių teologų, 
kanonų teisės žinovų, sociologų, 
moralistų, įvairių sričių moksli
nio nusiteikimo žmonių, bet ne
žinia, kiek giliai mums reiktų kas
tis į praeitį, iki ten rastume filo
sofą. Šiuokart tą klausimą pali
kime nuošaly. Mums labiau rūpi, 
kas yra ta filosofinė srovė, ku
riai naujasis popiežius priklauso. 

Kas yra fenomenalizmas? 
Fenomenalizmo kūrėjas yra 

buvęs Moravijos žydas Edmun
das Husserlis, gimęs 1859 metais. 

I filosofines studijas jį pakreipė 
vokietis, dvasingas krikščionis, 
Fr. Brentano. Kaip neapmoko
mas docentas Husserlis pradėjo 
filosofines paskaitas skaityti Hal-
lės universitete. 1887 metais jis 
perėjo į krikščionybę, įsijungda
mas į liuteronų bažnyčią. Sun
kiau būtų atvaizduoti visą jo filo
sofinio galvojimo raidą. Verčiau 
pasitenkinkime jo galutine išva
da. Jis priėjo įsitikinimo, kad 
kiekviena egzistuojanti būtis turi 
ne tik savo medžiagą ir formą 
(taip sakė senieji filosofai) bet ir 
tam tikrą savitą tikslingumą ar
ba kryptį, į kurią ji visa savo 
prigimtimi linksta. 

Priėmus šią tiesą galvojimo 
pagrindan, pagal tai rikiuojasi ir 
tolimesnė galvosena. Pvz. filoso
fo dėmesio centre tada atsistoja 
ne medžiaga, bet daiktas. Moder
naus žmogaus gyvenimas ligi šiol 
yra giliai persunktas ne daikto, 
bet medžiagos minties. Medžia
ga skirias nuo daikto tuo, kad ji 
neturi savo prasmės ir paskirties, 
ir yra tik tam, kad iš jos būtų 
kas kito daroma. Ant Šio pagrin
do vystėsi tiksliųjų mokslų tech
nika ir materialistinė galvosena 
žmogaus gyvenimo supratime. 

Fenomenalizmas yra dar la
bai jauna filosofija ir per anksti 
yra sakyti, kas iš jos liks. Ste
bint vardus, besireiškiančius šio 

Kardinolas Karo! TVojtyla, dabartinis pccie«'.» Jonas PauliuB IL skaito pa
skaitą Fenomenologijos korfarendjoje, Fribourge, Šveicarijoje, 1975 m. ko
vo 5 d. 

minėti, kad Levinas atsiuntė lie- Į vęs sąmonėje. Dėl to savęs sąmo-1 
nė yra labai reikšmingas dalykas j 
žmogaus subjektyvumo susidary-l 

Taip pvz. Husserlio mokinė ir jo 
asistentė yra plačiai žinoma Edi
ta Stein, žydė, tapusi katalike ir 
karmelite, nacių sunaikinta. Tar
pe gyvų fenomenalistų yra pažy
mėtinas iš Lietuvos kilęs E. Levi-

Baigęs matematikos studijas, jisinas (jis tarp ir rašosi). Jį cituoja 
atsidėjo filosofiniam mąstymui. | ir popiežius. (Šia proga galima pa -

je filosofijoje, krinta į akis, kad j tuviams mokslininkams sveikini-
jų dauguma yra žydai ar lenkai. Im{* per vieną jauną filosofą Bė

gai išlikusioje vieno viešbučio \' vieno aktoriaus poezijos rečita-
puošiioje salėje vyksta Raineri l i a ' °*t ir daugelio dalyvių reči-
Maria Rilkės poezijos rečitalis, i tuojamos ir vaidinamos poezijos 
Programą atlieka iau vvresnio! spektaklis. Šios rūšies gražių jau vyresnio j 
amžiaus garsi vokiečių aktorė. 
Visa' salė užpildyta publikos. 
Rečituojamos Rilkės "Duino ele
gijos!'. Tekstas nelengvas. Net 
pačiam knygą skaitant, reikia 
gerokai paminklinti mintį, kad 
išgvildentum, ką poetas savo 
giluminėmis eilutėmis užgriebia. 
Tačiau rečitalio. publika, kvapą 
sulaikiusi, klauso meistriško ak
torės; žodžio, kiti, atsinešę kny
gas, dar seka tekstą puslapiuo-

apraiškų jau buvo ir yra net ir 
mūsų išeivijos scenoje. Atmin
tin čia ypač įsirėžęs kadaise 
Jaunimo centre, Chicagoj, ma
tytas Donelaičio "Metų" spek
taklis. 

Į visą tai čia šiandien žvel
giama Poezijos dienų proga. Ir 
proga rečitalio, kuris šiandien 8 
vai. vak. įvyksta Jaunimo cent
ro kavinėje, Chicagoj. Daugeliui 
čikagiečių tikra naujiena, o vy-

se. Po siaubingų ir barbariškų į resniesiems vėl malonus susiti-
karo <dienų įspūdis buvo nepap
rastas — Europa vėl gręžėsi į 
kultūrą. Antrasis pavyzdys — 
Amerikoj. Daugiau kaip prieš 
dvidešimt penkerius metus Bal-
timorėje flirėjau progos nueiti į 
John! Hopkins universiteto di
džiojoj auditorijoj vykusį poeto 
Roberto tneto kūrybos rečita
lį. Maniau, jog bilietą lengvai 
nusipirksju prie įėjimo. Gavau, 
bet jau beveik paskutinį, ir tik 
trečiojo aukšto paskutinėje ei
lėje. Publikos daugiau kaip du 
tūkstančiai. Pirmą kartą pama
čiau, kad Amerika yra ne vien 
beisbolo šalis. 

kimas yra aktorius Juozas Pa-; 
hibinskas, atvykęs rečitaliui iš', 
Baltimorės. Kiekvienam kultu- į 
riniai smalsiam yra tikrai ypa-
tingas momentas išgirsti, kaip 
žinomas aktorius interpretuoja 
ir perteikia ryškiųjų mūsų ra-
šytojų-poetų kūryba. Iš anksto 
atidengiant bent kiek rečitalio 
programos, aštrus žingeidumas 
dar padidėja, kai. tarp kita ko. 
rečitalyje aktoriaus lūpomis nu
skambės ir Maironio "Nuo Bi
rutės kalno", ir Putino "Vrvos 
plango", "Mozartas", ir Aisčio 
"Šilainė". "Partizano šermc-

(Nukelta J 2 psl.) 

tuvį praėjusio mokslo ir kūrybos 
simpoziumo proga). 

Fenomenalistinė filosofija yra 
būdinga savo dėmesiu konkre
čioms apraiškoms; tačiau ji ap
raiškose mato ne tik tai, ką jose 
mato tikslieji mokslai, bet, bū
tent, tų dalykų tikslingumą. To
kiu būdu ši filosofija atidaro ga
limybę derinti tiksliuosius moks
lus su dvasiniais mokslais. Dva
siniai ir tikslieji mokslai Vakarų 
kultūroje jau kelintas šimtmetis 
yra beviltiškai persiskyrė. Religi 

mui (57 psl.). 
Tai pastebėjęs autorius, tačiau 

atkreipia dėmesį ir į sandermės 
trūkumą tarp žmogaus veikimo 
ir jo subjektyvumo. „Žmogaus 
veikimas ir jo subjektyvumas at
rodo vienas nuo kito atitolę ir 

sofiniame mąstyme ieško šios 
problemos sprendimo. Autorius 
šioje studijoje nė neužsimena 
materializmo ar komunizmo, ta
čiau atrodo, kad čia atstovauja
ma galvosena kaip tik turi tikslą 
padėti rasti savo religinę prigim
tį materialistiškai nusiteikusiam 
žmogui. 

Žmogaus asmuo yra forumas 
dviejų veiklų: kažkas žmoguje 
vyksta, ir jis ką nors veikia, šių 
dviejų procesų dama ir sudaro 
asmenį — žmogų. Net toks žmo
gus, kuris veikia, kartu pasilieka 
ir veikiamas. Jo patirtis dėl to 
yra dvilypė: ir kaip veikėjo ir 
kaip veikiamojo. Be šio dvipusiš-
kumo negalima suprasti žmo
gaus. Žmoguje reiškiasi dvi skir
tingos dinamikos. Žmogus nėra 
ir pats save visiškai suprantan
tis, jei jis neturi sąmonės apie dvi 
dinamikas, besireiškiančias jame 
(74__75 psl.). 

Žmogiška struktūra 
Šioje filosofinėje sistemoje ypatin
ga reikšmė yra skiriama asmens 
sąvokai. Vojtylos nepatenkina 
tradicinė Boetijaus asmens ap--
tartis, kuri yra pasisavinta krikš
čioniškos galvosenos. Boetijui 
„asmuo yra protingos prigimties 
individuali substancija" (73 
psl.). Vojtylos filosofijoje žmo
gaus asmuo yra imamas ne at
skiriamai kartu su jo veikimu. 
Tokiu būdu yra sukuriama struk
tūra, kuri yra vadinama „ vei
kiąs žmogus". Kitais žodžiais be
tariant, čia yra nesvartomas as
muo atskirai be jo veiklos. Pase
kime šioje srityje autoriaus gal
voseną. 

Visų pirma asmuo skiriasi nuo 
bet ko kitko, kas yra. Jeigu apie 
viską galima pasakyti, kad tai 
yra "kažkas", bet asmenį išreikš
ti galima tik žodžiu „kažkuris". 
Žmogus nėra vien tik savęs są-

nesuvienijam, zmog^cos patirties į m o n ė 2 m i r ^ s r o v ė 
laukai (71psl-). Deltozmogus|ve iks k u r i u o s j i $ ^ ^ n a . 
išgyvena kontrastą tarp savo sub-1 V d k ė j a s {r v e i k i m a s ^ ^ 
jektyvumo ir savo veiksmingumą k u r i n e t e l v i e n teor ine,;e 
,Sub]ektyvumas ir veiksmingu-1 _, .. -r. ̂  j . .„•„„, «. 

* ° 'sąmonėje. Iš to seka vienas as
mens bruožų, būtent tas, kad as
muo yra kažkas neišbaigto ir tebe-

mas atrodo vienas su kitu nesu
derinami dalykai" (72 psl.). 

ja negerbia pakankamai tiksliųjų j „Tačiau nėra abejonės, kad tas, I j ^ a j į ^ s a v e s išsipildymo. Tai 
mokslų, o tikslieji mokslai nie-jkuris veikia, yra tas pats, kuriam Į prjėm<us, išaiškėja ir kitas asmens 
kiną dvasinį gyvenimą ir jį laiko į kas nors atsitinka" (72 PsĮO-ltnrihsį būtent, kad jis yra * " 
žmogui nenatūraliu dalyku. 
Veikiantis ir veikiamas žmogus 

Vojtylos filosofijoje 
Kaip šioje filosofijoje operuoja 

kardinolas Vojtyla? Pasigauda
mas fenomenologinės filosofijos, 
jis nauju žvilgsniu žvelgia į žmo
gų. Analizuodamas žmogų, jis 
kreipia dėmesį į du vyksmus, ku
rie vyksta žmoguje. Vienus veiks
mus daro pats žmogus, bet šalia 
to kai kas vyksta pačiame žmo-

I guje. Pirmojo atvejo pavyzdžiu 
' gali būti pats žmogaus gimimas 

kaž-

AktorttM Juacaa riliililiMlrn kurto poazljoa rečitalis Poezija* diena Chlcagojc 

Jis vyksta be jo veiklos, bet vyks-1 turėjęs reikalo su tradicine krikš
tą jame. Įvairaus žmogaus vei- j čioniška filosofija, ar teologija, 
kimo pavyzdžių nereikia nė mi- ar su dvasinio vadovavimo teo-
nėti. Autorius pastebi, kad daž- j rija, tas galėjo pastebėti kad lig-
nai žmoguje nėra sąryšio tarp to, šiolinė filosofija nesudarė gero 
kas vyksta jame, ir to, ką jis vei-. prietilčio, padedančio natūra-
kia. Tai, kas vyksta žmoguje, au- j liam žmogui būti kartu dvasišku, 
torius vadina subjektyvumu. Sis Dvasingumas ir konkreti gyveni-
terminas yra labai reikšmingas i mo realybė vis kažkaip yra lin-
Vojtylos filosofijoje. Jis reiškiaj kusios reikštis kaip savaimingos 
tai, „ką subjektas patiria" (57{sritys, nors ir tame pačiame žmo-
psl.). Žmogaus subjektyvumas i guje. Galbūt kard. Vojtyla tai bus 

„Del to niekam negali būti abe- !kas a t s i t f l c t in io< Negalima išleisti 
jones, kad tarp žmogaus egzista- j g ^ k a d ^ gyvenimas 
T V / T O V f ? B E T ! a m p r U S : turi atsitiktinumo bruožą ( 1 5 3 -
ryšys (72 psl-}. Sie du žmogaus: ^ L ) Atsitiktinumu čia su-
pasireiškimai vienas kitą papildo. | o r a n t a m a s ^ ^ } s t o r i ? k u 
Jie ir sudaro pilną žmogų. Mes] 
„neturime praleisti iš akių, kad j 
veikimas yra įgvvendinimas eg-1 . . . . . . 
zistavimo, arba kitaip sakant, i 2 m o ^ >™ l a b a i « v a i m i n ^ 
tai yra faktiškas buvimas" (73 
psl.). 

Sis galvojimas gali kai kam at
rodyti, kaip laužimasis į atvirus'-.'.V7 ~~~~~~„ — -r„; ,~« v™ 

KT i , . \ išeina anapus savęs. I ai yra voj 
vartus. Nes tai yra savaime su-1 , ». LL„„«, 'j^„:,-a 

/ i flirte supratimu transcendencija. 
transcendencija autorius 

pran tarnas žmogaus 
mas, ar greičiau, jo biografišku
mas. 

įogus yra labai 
savyje pasiliekanti būtis, tačiau 
vienu atžvilgiu ji peržengia sa
ve. Ji būtent yra priklausoma 
nuo tiesos. Tiesos dėlei žmogus 

prantama tiesa. Tačiau kas yra 

proga |vyk«ta lUndien (̂ egui** 2« d.) g vai vak. Jaunimo -«mn> kavinėj*, paprastai žmogui pasirodo jo sa- i pastebėjęs, išgyvenęs ir save filo- į 

tylos 
Žodį 
vartoja kita prasme, negu jis yra 
įprasta vartoti idealistinės filoso
fijos sluoksniuose. Tuose sluoks
niuose šis žodis yra vartojamas 
išreikšti žmogaus nesugebėjimą 
ar sugebėjimą pažinti dalykus, 
esančius šalia jo. Tai yra paži
nimo problematika, išryškėjusi 
ypač nuo Kanto laikų. Kardino

lui Vojtylai šitoks klausimas, at
rodo, nekyla. Jo supratimu, 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Filosofas popiežiaus soste 
(Atkelta ii 1 paL) 

transcendencija reiškia žmo
gaus sugebėjimą veikti pagal pa
žintą tiesą. Jis tai vadina verti
kaline* arba dinamine transcen
dencija. „Priklausomybė nuo 
tiesos padaro tai, kad asmens 
transcendencija sudaro jam re
alius santykius su egzistencialia 
aplinka, kurioje jis gyvena" 

klausimus, autorius užgaišta net 
ieškodamas žodžio, kaip šią mąs
tymo sritį pavadinti. Jam siūlosi 
du terminai: „bendradarbiauti" 
ir „veikti su kitais". Autorius pa
sirenka antrą terminą, kaip la
biau talpų. Kooperacijos arba 
bendradarbiavimo jis atsisako 
kaip per siauro galbūt dėl to, 
kad kooperacija savin įima bend 

(155 p.). Žmogaus klusnumas ! rą veikimo tikslą ir bendrą gėrio 
tiesai negriauna žmogaus išvidi 
nes vienybės. „Žmogus ir jo veik
la, kartu paimti, sudaro inty
mią, tamprią, dinamišką realy
bę, kurios dėka pasirodo ir išaiš
kėja tiek asmuo, tiek veikla" 
(179 psl.). 2mogaus ir jo veiklos 
sąryšis yra toks tamprus, kad jo 
veikimas kaip tik ir parodo žmo
gaus asmenį. Nepažindami žmo
gaus veiklos, mes nepažįstame ir 
žmogaus. 

Tokiu būdu ši filosofija sukuria 
struktūrą „veikiąs žmogus". Ir šį 
žmogaus supratimą Vojtyla lai
ko vertingu fenomenaloginės fi
losofijos pasitarnavimu žmo
gaus mokslui (180 psl.). Žmogiš
kasis asmuo, be įjungimo į jį šios 
dinamikos, nebus pilnai supras
tas. 

Žmogaus dvasingumą au
torius supranta ne vien tuo bū
du, kad dvasia yra skirtinga nuo 
medžiagos. Dvasingumas jo filo
sofijos supratimu, yra sugebėji
mas visų pirma peržengti save, 
pažįstant tiesą ir veikiant pagal 
ją. Dvasinė žmogaus prigimtis 
yra atsekama ne vien abstrakci
jos keliu; ji yra net intuityviai 
nujaučiama. Dėl to „dvasingu
mas yra atviras ir intuicijai ir 
analizavimui" (181 psl.). Trans
cendencija, suprasta kaip žmo
gaus išėjimas sutikti tiesos ir 
sprendimas bei veikimas pagal ją 
yra konkreti žmogaus asmens 
struktūra. 

Šios filosofijos autorius, mąsty
damas apie žmogaus veikimą, jį 
pirmiausia skiria asmeniui, o ne 
prigimčiai. Tradicinė filosofinė 
galvosena paprastai sako, kad, 
kokia yra kieno prigimtis, toks ir 
jo veikimas. Kard. Vojtyla atsisa
ko nuo šio per didelio prigimties 
vertinimo ir visą veikimo inicia
tyvą priskiria asmeniui. Žmogus, 
pasak jo, veikia ne prigimtimi, 
bet asmeniu (182 psl.). „Asmuo 
tik iš dalies ir tik tam tikru at
žvilgiu yra tas pat kas prigimtis, 
būtent — savo substancialumu. 
Tačiau kaip visuma, savo išvidi
ne esme, asmuo išeina anapus 
prigimties. Asmens laisvė atsime
ta nuo prigimties būtinumo" 
(182 psl.). Ir iš tikrųjų, jeigu 

supratimą. O autorius be abejo 
žino, kad būtų nerealu tikėtis to 
paties supratimo iš įvairių žmo
nių. 

Taigi, žmonės veikia vieni su 
kitais nebūtinai ta pačia krypti
mi. Bet faktas, kad žmonės vei
kia kartu vieni su kitais yra vi
suotinis žmonijos patirties faktas. 
"Nėra labiau pagrindinės žmo
gaus gyvenimo patirties, kaip ta, 
kad jis gyvena ir veikia kartu 
~>u kitais žmonėmis" (268 psl.). 
Visi žmonės dalyvauja veikime. 
%>dis dalyvauti taip pat yra tin
kamas šiai problematikai aptar
ti. Šis žodis labiau paliudija as-
neninį veikimo pobūdį. "Daly-
avimas atrodo vienas iš pag-
indinių kanalų dinamiškos žmo

gaus veiklos, kai jis veikia kar
tu su kitais..." (264 psl) . 

Mąstydamas apie žmogaus vei
kimą su kitais, autorius vis grįž
ta prie minties, kad žmogaus 
veikimas yra labiau asmens, o 
ne prigimties dalis. "... B esmės 
.veikimas yra asmens. Visuomeni
nė ir bendruomeninė šio veiki
mo prigimtis glūdi asmenyje, o 
ne priešingai" (263 psl.). Tai 
reiškia, kad ne visuomenė veik-
rlina žmogų, bet žmogus veikdi-
na visuomenę. Pasak autoriaus 
"tradicinė filosofija... net savo as
mens sampratoje stengėsi pabrėž
ti prigimties reikšmę... Mūsų tiks
las yra pilnai išryškinti visuo
meninę žmogaus prigimtį, lai
mint daugiau šviesos, įsigilinant 
: žmogaus asmenį" (268 psl.). 

Turint tai prieš akis, bus 
mums aiškesni autoriaus pasisa
kymai apie žmonijos solidarumą 

Į !r apie tai, kad solidarumas ne-
i išjungia opozicijos galimybės. 
"Opozicija nėra nesuderinama 
su solidarumu. Tas, kuris iške
lia nepritarimą bendroms ar da
ginėms bendruomenės taisyk
lėms, tuo pačiu neatsisako savo 
narystės; jis neatsisako veikti ir 
dirbti bendram gėriui" (286 
psl.). 

Opozija nelygi opozicijai. "Ži
noma, yra galimos įvairios opo
zicijos sampratos, kurioms bet 
kas gali atstovauti iš atžvilgio 
į visuomenę. Mes čia priimame 

Lneio Pozzi Keturios iiiuliiH— kolonos (SeSios sparvos Chicagos sienoms) Marčia Haflf Ĉadndum red ant dromhnn oocedl opaqae" 
B parodos "Sienos tapyba/* Museum of Coutempocary Art, 237 East Ontario i B parodas "Sienos tapyba" Museum o* Cootemponry Art, 237 East Ontario 
Street, Cbicago, U- 60M1. Nuotr Tom van Eynde i Street, Chfcagn, IL INU. Nootr Tom van Eynde 

Žvilgsnis į naująją tapybą 
Museum of Contemporary 

Art, 237 E. Ontario St, Chicago-
je, pastaruoju metu naujai atsis
tatė, persitvarkė ir savo paskirtį 
įprasmina, rodydamas pačias tuo, kad jie savo kūrinius sukūrė 
naujausias menų formas dailėje, pačiame muziejuje ir patys kūri-

DAUA KOLBAITĖ 

žmogus turi sugebėjimą pažinti j tik tokią, kuri iš esmės yra so 
tiesą, peržengdamas net savo pa- j lidarumo apraiška. Ji turi būti 
ties interesus ir tokiu būdu būti toli nuo to, kad atmestų bend-
transcendentaliu, jis tai daro la
biau savo išvidiniu asmeniniu 
atsakingumu, negu savo prigim
timi. 

„VeUdmas su Jdtais" 
Žvelgiant į žmogų kaip į būty

bę, veikiančią asmeniškai, klausi
mas jo bendradarbiavimo su ki
tais veikiančiais asmenimis įgau
na naujos reikšmės. Jo reikšmė 
padidėja nuo to, kad čia į žmo
gų žiūrima ne jo prigimties po
žiūriu, bet asmens požiūriu. Žiū
rint į žmonių veikimo bendrumą 
prigimties požiūriu, klausimas 
būtų prastesn's, nes veikiant 
tos pačios prigimties rėmuose, 
lengviau yra rasti veikimo vie
nybę. Jeigu, pvz. turėtume rei
kalo su veikimu fizinės prigimties 
rėmuose, tai veikimo vienybę or
ganizuotų bendri fiziniai dėsniai. 
Jeigu imtume žmogaus veikimą 
dvasinėje srityje, tai bendri dva
siniai principai, atsieti nuo indi
vidualumo, organizuotų žmonių 
veikimo vienybę. Bet kai veiki
mas yra suvokiamas kaip asme
ninis reiškinys ir kai jis remiasi 
tiesa, kiek ir kaip kuris asmuo ją 
pažįsta, bendradarbiavimo klau
simas pasidaro labai nelengvai 
sprendžiamas. Jo negalima iš
spręsti nei fiziniu, nei dvasiniu 
dėsninjrurr-.). 

Pereidamas į bendro veikimo 

fotografijoj, filme, poezijoj, šoky 
bei muzikoj. Šiuo metu, šalia ki
tų vykstančių parodų, yra prista
tyti meno pasauliui gerai žinomi 
penki dailininkai, kurių užmojis 
yra kūryba didelėj skalėj, būtent 
pačių muziejaus sienų. Verta į šį 
"instaliacijų" meną — priėjimą 
prie sienos tapybos — iš arčiau 
pasižiūrėti. 

Sienos tapyba nėra naujas 
reiškinys. Priešistoriniame am
žiuje Lescaux uolose jau randa
me sienų piešinius, vaizduojan
čius bizonus. Michelangelo fres
kos Siksto koplyčioje taipgi vi
siems gerai žinomos. Tačiau 
šiuose pavyzdžiuose žmogaus 
ranka stengiasi "ką nors" per
duoti, kaip nors sukurt tikrovės 
iliuziją: ar "pagaut" gyvulių, ku
riuos norima nukauti, dvasią, ar 
atvaizduot paskutinį teismą. Gi 
MCA dalyvaujantieji penki dai
lininkai kaip tik nori atsitraukt 
nuo bet kokio vaizdo perteiki
mo. Jų tikslas yra daugiau kelt 
klausimą: kas yra dailė pačiame 
kūrybos procese ir rezultate; kas 
ją saisto — aplinka bei aplinki
nės sąlygos, kaip pvz. muziejaus 
sienos, apšvietimas, dažų rūsys 
ir t t 

Prie šios kūrybos turime ateit 
persiorentavę; turime neieškot 
vaizdų, malonių ar kitokių. Rei
kia būt pasiruošusiem pakeist 
skoni "matymo" būdą, t.y. pri
kišt, kad ateinama išmokt ma
tyt kitaip ir gal aptart dailę nau
jai. Visa tai vyksta įvairiose sri
tyse, kaip aplinkos meno (en-
vironments), atsitikimo meno 

niai bus sunaikinti parodos gale. 
Taip sutinkame naują dailės pa
kraipą, kilusią iš sudėtingų so
čio - ekonominių bei kultūrinių 
sąlygų. Kūriniai pavadinti insta
liacijom: norima jų nesutapa-
tint su judomu daiktu - įprastu 
paveikslu, kuris gali būti kilno
jamas iš galerijos į saloną, bet 
ieškoma tampraus sąlyčio tarp 
kūrinio ir erdvės — architektūri
nio galerijos vidaus. Tuo pačiu 

aplinka tuoj krinta į akį, ypač 
besikeičiančios plokštinės konfi
gūracijos tarp sienų ir stulpų. Tai 
aplinkos truputį teatrališkas pa
brėžimas, įvedus žiūrovą į paties 
kūrinio - daikto erdvę. Itin ryš
kių spalvų besikeičią ryšiai, be
veik suelektrinę spalv/>s pojū
tį, priartina šiuos stulpus prie 
tapybos. 

R. Yosuda rodo milžinišką 

praplėtė bei sukultūrino regėji
mo pajėgumą formalinėj plot
mėj. Bet yra žinomas faktas, kad 
ir paprastas brūkšnys su mini-
maline vaizdine apraiška (kaip 
yra Rytų mene), įbrėžtas jaut
rios rankos, gali daug ką apreikš
ti. Tuo pačiu ir šie, versdami me
ną eit tik ribotu keliu, netyčiom 
atveria naujos patirties laukus, 
kur intuicija, jei ji jautri, atran-

Kertine paraštė: 
(Atkelta ii 1 $*L)" ** ~ 

nya", ir Brazdžionio "Ištremto 
Sibiran (įnirusio) žodiaH, J*Pm> 
vasano kelionė", ir Sruogos 
"Sapiegos monologas", ir Ra
dausko "Strėlė dangujeV.ir 
Santvaro "Vabalėlis", ir Nykos-
Niliūno "Išduotas medis", ir 
Krėvės "Daina apie arą" ir Ant. 
Gustaičio linksmieji posmai, ir 
Škėmos, ir kitų poetiškasis žo
dis. O Elenos Blandytėa (akom
panuojant A. Jurgučiui) mūsų 
autorių poezija, perteikta voką* 
line j formoj, šio vakaro rečita
lį papuoš dar ir spalvingomis 
muzikinėmis puokštėmis.-įims* 

Jaunimo centras, kaip Poezi
jos dienų rengėjas, kultūrinia
me išeivijos klode šiuo savo už
moju atlieka labai prasmingą 
vaidmenį. Tegul tad ir visuome
nė tam skiria išskirtinio dėme
sio, k, tad. 

nuožulnią sieną, nudažytą viena 
spalva. Spalva dėka teptuko brū-
žių keičiasi, artėjant ar tolstant 
nuo sienos, veikiant apšvietimui. 
Čia akis turi pajust iškart ne tik 
dydžio dinamiką, bet ir subtilius 

Nuomones ir pastabos 

Dar 

duodama pajust kitaip tikrą ir spalvos perėjimus. Cia artė-
vizualinę erdvę. Pačios sienos tie-! Jam prie "aplinkos" (environ-
siogiai nudažomos, bandant iš- mental) meno, o ne prie drobės 
rišt skalės, spalvų sąlyčio, pavir- j — sienos kaip objekto, 
siaus, tekstūros, ribų, plokštu
mos bei pačios tapybos proceso 

rą gėrį ar solidarumą, priešingai, 
ji turi būti atsirėmusi vienu ir 
kitu" (286 psl.). 

Opozicijos esmę, pasak auto
riaus, reiktų pilniau ištirti visais 
atžvilgiais. "Opozicijos laikysena 
turi santykų iš vienos pusės iš, ., 
atžvilgio į tą gėrį, kuriam kas| 0»PP»msO. veiksmo meno 
bendruomenėje atstovauja, o 2 j (performance), arba sąvokinio 
kitos pusės ji reiškia gilų norą!meno (conceptual art) srityse, 
dalyvauti bendrame egzistavime §ie penki dailininkai skiriasi dar j išdėstytais 
su kitais žmonėmis ypač jų bend
rame veikime" (286 psL). 

Autorius yra linkęs įžvelgti 
opozicijoje nemažo vertingumo. 
"Mes žinome neišskaičiuojamai 
įvairius opozicijų tipus, kurie 
nuolat pasireiškia, žmogui eg- j 

problematiką. Šie klausimai u-
žuominos pobūdy jau buvo lie
čiami futuristų bei konstruktivis-
tų dvidešimtame amžiuje. Ekspe
rimentavimas sukurta aplinka 
randamas pas tokius dailininkus 
kaip Bella (1912), Mondrian 
(1926), Duchamp (1938). Paro
doj dalyvaujančius verta aptarti 
atskirai. 

R. ]ackson pristato ilgą sieną, 
nudažytą paietės nemaišytom 
spalvom ne su teptuku, bet var
tojant pačias įrėmintas drobes 
(pirma ant drobių uždėjus dažą). 
Tuo drobė tampa "teptuku" ir 
atvirkščiai pritaisoma, pagal asi
metriškus išdėstymus, prie su ją 
nudažytos sienos. Tad randame 
tapybą didelio fizinio užsimoji
mo, žaismingą, kuri ne be ironi
jos neigia tradicinius prie dažo 
bei drobės priėjimus, sienos ska
lėj pabrėždama patį tapybos pro
cesą. 

L. Pozzi mėlynoje salėje žiūro
vo dėmesį pagauna paplokščiais 
penkiais stulpais, asimetriškai 

Architektūrinė salės 

M. Hafif sukurta siena - visa 
nudažyta baltais, pilkais, raus
vais, žalsvais brūkšniais. Visuma 
— švelnaus judesio bendrame 
plotmės statiškume. Si instaliaci
ja stovi arčiausiai prie senos ta
pybos sampratos, nes dar jaučia
si kūrėjo ranka. 

R. Ryman gal giliausiai bus į-
ėjęs į "prieš tapybinę" tapybą. 
Metodiškai suprastindamas ir 
sistemiškai išieškodamas plasti
nius ryšius, jis pasilieka prie bal
tų "paveikslų", kur vyksta baltos 
spalvos išieškojimas: įvairios ga
limybės tonų skalės ir t t Ne
jaučiama ranka bei vartojamas 
neutralusis kvadratas kaip pa
grindinė forma. Jo instaliacijos — 
šeši kvadratai atrodo labai aske
tiškai, bet žiūrovui suteikia "me
ditacinę" aplinką — baltą ant 
balto. 

Aplamai paėmus, šie dailinin
kai, atsisakydami "ką nors per
duoti" idėjine prasme ir sąmo
ningai sustodami ties pačiu kū
rybos procesu, privedė tapybą 
prie vaizdinių plonybių suprati
mo bei jų ribų pajutimo. Tuo jie 

(286-7 psL). 
Solidarumui turi būti atsto-

zistuojant ir veikiant kartu su j vaujama ir jis turi būti apgina-
kitais, kurie liudija, kad tie, ku- j mas; jis turi būti taip suprastas, 

ne tik save pareikšti esamos, iš vienos pusės, o iš kitos pu-
bendruomenės ribose, bet ir i sės, į visuomenę žiūri kaip asme-
bendradarbiauti jos gerovei" ninį uždavinį, nepraleisdamas iš 

akių realių jos sunkenybių. 
Tie pasisakymai taip pat lei 

rie esamoje būklėje yra opozici
joje, tuo pačiu nenori atsimesti 
nuo bendruomenės. Priešin
gai — jie siekia savo konstruk
tyvinio vaidmens bendruomenė
je; jie seikia tokio dalyvavimo ir 
tokios laikysenos bendro gėrio at
žvilgiu, kuris leistų jiems geriau, 
pilniau ir efektyviau dalyvauti 
bendruomeniniame gyvenime" 
'286 psl.). 

Kad būtų visuomeninės nau
dos iš opozicijos "visuomenės 
bendruomenių sistema turi būti 
tokia, kad leistų opozicijai, ku
ri kyla iŠ solidarumo dirvožemio, 

'kad išryškintų ir stiprintų soli

džia spėti, kad ir Bažnyčios gy
venime autorius bus atlaidus o-
pozicijos pasireiškimams, kiek jie 

darumo dvasią, bet ne iki tokio, n e k e n k s j o s soiįdarumui. Ryšium 
laipsnio, kad troškintų opozici-Įsu tQO ^ į d o m u s p r a n c Ū 2 u po_ 
ją" (287 psl.). "Nėra abejonės, j l i t i n i o žumaio "Esprit" komen-
kad opozicija žmonių bendradar-; t a r a s a p i e n a u j o popiežiaus ia i . 
biavimą daro ne tokiu lengvu, • k y s e n ą "Brinkimas žmogaus iš 
greičiau net sunkiu, bet ji nie
kada neturi jam kenkti ar jį at
stoti" (287 psl.). 

šie autoriaus požiūriai į opozi
ciją ir solidarumą žmonių veiklo
je liudija, kaip jautriai jis yra 
įsigyvenęs į visuomeninę realy
bę, šie pasisakymai liudija dva
sią žmogaus, kuris yra išvargin 

periferijos leidžia manyti, kad 
bus atstovaujama kitokiai vieny
bės sampratai, kuri nebus discip-
linis sujungimas, atstovaujamas 
Kurijos, bet bus vykdomas į-
vairių patirčių sugretinimas šia
me atvejyje matyti, kaip sako tė
vas Chenu, kad čia yra likvida-

tas totalistinių visuomeniškumų I vimas centrinio Bažnyčios apa

rato, įvesto nuo Gregorijaus VII 
laikų". (4 Avril, 1878, 6 psl.). 
Galbūt tai yra per toli einantis 
pasakymas, nes centrinė įstaiga 
priklauso pačiai Bažnyčios vieny
bės prigimčiai. Tačiau popie
žiaus dvasia yra šia kryptimi pa
stebėta ir prancūzų. 

Grįžtant prie fenomenalizmo, 
matėme, kad, einant šia galvose
na, egzistuojanti būtis yra ne 
vien materija ir forma, kurias ga
lima pažinti protu, bet ir tiks
lingumas, kuriam ji yra skirta 
Tikslingumas, nors taip pat yra 
pažįstamas protu, bet yra siekia
mas, vertinamas ir išgyvenamas 
valia, norais ir jausmais. Kalbant 
apie žmogų, tai reiškia, kad jis 
susideda ne vien iš kūno ir sie
los, bet ir iš tikslo ar gėrio, ku
rio įgyvendinimui jis yra skirtas 
ir kurio jis siekia laisvai. 

da naujų vizualinės patirties ga
limybių. Vien skalės apimty ir 
rimtu "žaidimu" su tikra - fizi
ne bei vaizdine erdve, jie byloja 
užuominą, tinkančią meditaci
niam praplėtos stoviui. Ta kalba 
liečia įėjimą į didesnę už save 
tikrovę. 
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Cle velando Grandinėles 
viešnages Australijoje -2» * 

••i''f>(q s? 
nių šokių grupes ir Grandinėlę į 
vieną didingą lietuvių tautinių Šo
kių manifestaciją. Gaila, kad čia A. 
Saudargienė neatėjo ir neatsivedė 
savo "garsiųjų folkloriko kritikų". 
Taip pat visai nemini Grandinėles 
puikiai pavykusių koncertų" Adelai
dėje ir Melboume. 

Grandinėlės viešnagė Australijo
je buvo plačiai, išsamiai ir ne
šališkai įvertinta tautinių Šokių 
žinovų, ir jų straipsniai yra at
spausdinti Australijos ir Amerikos 
laikraščiuose. Australijos lietuviai 
gėrėjosi ir džiaugėsi Grandinėlės 
nuostabaus grožio pasirodymais ir 
koncertais. Tai įrodė gausus žiūro
vų lankymasis koncertuose ir Šokė
jų šiltas priėmimas. Ponios Saudar-
gienės straipsnyje minimi australiš
ki "folklorinio meno vadovai"" ir Jų 
"nuomonės" apie lietuvių tautinių 
šokių autentiškumą yra autore la
ki fantazija. Kad anie žino ^apie... 
"Pietų Padriko salų folklorinius 
šokius ir tradicijas", tikiu, bet la
bai abejoju, ar jie iš viso ką nors ži
no apie lietuvių tautinį meną,; vi
sai nekalbant apie folklorini jų au
tentiškumą. 

Gale straipsnio p. Saudargienė pa
liečia Lietuvių dienoms rengti ko
mitetą. Ji rašo: "Dienų misija 
skleisti autentišką tautinį meną 
jaunoje Australijos lietuvių bend
ruomenėje, paskutiniu laiku sotina
moje importuotais "tautinia&n pa
kaitalais". Nenuostabu, kad A. Sau
dargienė, daugiau kaip 10 merų al-
tyviai nesi'reiškusi lietuviškoje veik
loje, nesupranta Australijos TJeta-
vių dienų apimties ir aspiracijų. 
Kas nedirba tautinio darbo, o ~flk 
stebi iš šalies, tam viskas atrodo 
"pakaitalai" ir "erzacas". Lfetuvfų 
dienoms rengti komitetas vadorsi-
jasi Australijos Lietuvių Bendruo
menės (ALB) nustatytomis gairė
mis ir jis yra tiesiogiai atsakingas 
ALB Krašto valdybai. Negirdėjau 
nė vieno lietuvio, kuris batų pasa
kęs, kad Lietuvių dienos nėra lie
tuviškos. 

Visiškai sutinku su A. Saudargie-
nės tokiu pareiškimu: "Atvykus di
deliam būriui jaunų CleveUndo 
Šokėjų, plačiai atidarėme ne tik du
ris, bet ir širdis". Taip, Australijos 
lietuviai CIevelando Grandinėlei a-
tidarė duris ir širdis. Bet ar atidarė 
svečiams Šokėjams duris ir Širdį P-
A. Saudargienė? '; 

L/T. B. Vingus, 
Lietuvių dienų rengimo komiteto 

A. Saudargienės straipsnis apie 
CIevelando Grandinėlės viešnagę 
Australijoje, atspausdintas "Draugo" 
kultūriniam priede š.m. vasario 
mėn. 17 d., reikalingas mūsų viešo 
atsiliepimo ir paaiškinimų. 

Iš ano p. A. Saudargienės rašto 
susidaro įspūdis, kad A. Saudargienė 
organizavo, reklamavo, "kvietė folk
lorinio meno vadovus" ir net "rizi
kavo lietuvių prestižu ir savo sta
tusu", ruošiant Grandinėlės koncer
tus ir pasirodymus Sydnejuje. Tai 
yra netiesa. Visų Australijos Lietu
vių Dienų ruošimu ir CIevelando 
Grandinėlės iškvietimu, šokėjų at
vykimu, globa, reklama, koncertų 
eiga Sydnejuj ir Australijoj rūpinosi 
Lietuvių dienoms rengti komitetas. 

lOrganizaciniam darbu1, susijusiam su 
Grandinėlės gastrolėmis Australijo
je, vadovavo ir jo eigą koordinavo 
Lietuvių dienoms rengti komiteto 
narys A. Reizgys. Ava Saudargienė 
nebuvo nei Lietuvių dienų rengi
mo komiteto narė, nei jokia patarė
ja ar vadovė. Tris savaites prieš 
Grandinėlei atvykstant į Sydnejų, 
A. Reizgio paprašyta, A. Saudargie
nė sutiko adikti kai kuriuos techniš
kus darbus, susijusius su Grandinė
lės pasirodymu prie Sydnejaus ope
ros rūmų. Jos pareigos ribojosi lai
ko nustatymu, repeticijoms salės ati
darymu, elektros srovės gavimu ir 
panašiai. Garbės svečių ir folkloro 
srities atstovų kvietimu, jų globa 
ir informacija apie Lietuvių dienas 
ir Grandinėlę rūpinosi patys Lietu
vių dienų rengimo komiteto nariai 
ar komiteto paskirti asmenys. Neį
manoma išvardinti čia visų garbės 
svečių, bet noriu pabrėžti, kad šių 
Lietuvių dienų Garbės globėju — 
patronu buvo Australijos ministeris 
pirmininkas Rt. Hon. Malcolm Fra-
ser. 

Pašydama apie Grandinėlės pasi
rodymus, A. Saudargienė pamini 
tik du. Rašo "Prie Operos rūmų 
buvo tik reklaminis Grandinėlės pa
sirodymas. Didysis koncertas įvyko 
gruodžio 26, erdvioje Regent teatro 
salėje". (Patikslinimas: Didysis kon
certas įvyko ne gruodžio 26 bet 30 
gruodžio). Ponia Saudargienė visai 
nemini žavingo Grandinėlės pasiro
dymo Lietuvių dienų atidaryme, 
kuriuo gėrėjosi gausiai susirinkę lie
tuviai ir daugybė kviestų svečių 
gruodžio 26 d. Nemini taip pat 
Grandinėlės pasirodymų miesto 
centre — Martin Place ir bendrame 
tautinių Jokių koncerte gruodžio 
28 dieną, šis koncertas sujungė aš
tuonias Australijos lietuvių tauti-

$ i 
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Patrick VVhite - žymiausias Australijos 
'm-*!^» 

rašytojas 
ifl i i 

*m& LUKŠYTĖ 
l T aibe 
3A-*i ' 

ija yra tolimas žemynas, 
ir'vfešSfos žinios užjūrius pasie-
ki&^iiegreitai. Dažniausiai tos 
žatfteš -sūna iškraipytos. Taigi 
r*teMk*35tebėtis, kad apie Pat-
mk^Wbite, žymiausią australų 
rašytojo;-— dramaturgą, Nobelio 
premijoj laureatą, pasaulio spau-
de^imaišėsi įvairiausių netiks-

premijos gavimo 
f#i*^nfetais net ir Australijoj vy-
fįį&T&į* klaidingi įsitikinimai, 
mFkrvfsi manė, kad jis studijavo 
E/mcRme Cbcfordo universitete 
atTgltf įkalbą ir literatūrą, bet ne-
baigiev^nes susirgo džiova ir grįžo 
\ ĄfiySrSliją. Times Literary Sup-
pferrremf korespondentas, Nobe-
• 9 premijos gavimo proga, apra-
šę^-'Patrick "VVhite, šalia nereiks-j 
irrlhgĮf-nukrypimų nuo tiesos, j n e > puįkiai žino savo šeimininko: brangesnės negu kitur, bet visada 
p#?ėre' absoliučiai k ' :?tf :nančias:p a g e i o ' a v jm u s ir juos uoliai vyk-! labai geros kokybės. Parduodami 

šuniukai buvo labai brangūs. 
Daug metų Patrick White džiau
gėsi, kad žmonės išperka jo šuniu
kus nepaprastai greitai — vos 
spėja priauginti. Vėliau nustojo 
auginęs, nes sužinojo, kad Žmo

nai 
Rašytojas Patrick Whlt« 

<, X 

žinias apie jo tapatybę ir <~ciali- d a Nobelio premijos gavimo pro-! 
nę padėtį. Minėtas koresponden-; g a | j o n a m u s |leist:ie|i spaudos' 
tas pareiškė, kad Patrick VVhite j a t s t o v a i n u s t e b o nepaprasta šva-
jaučiasi londoniečiu ir pragyve
na, parduodamas daržoves ir ož
kų pieną. 

Gavęs Nobelio premiją, Patrick 
White, visada vengęs žurnalistų 
ir aplamai viešumos, pirmą kar
tą plačiai atvėrė savo namų du-
riflįG&ntennial Park priemiestyje 
ir gająsiai susirinkusiems spaudos 
a t s t u m s kantriai atsakinėjo į 
Mausimus. Jis pareiškė, kad savęs 
anaiptol nelaiko londoniečiu. Jis 
gimęs: Anglijoje (1912 m. Londo-
Bč). * grynai per atsitiktinumą, 

ra: viskas tiesiog blizgėjo; kamba
riai apstatyti konservatyvaus sti
liaus baldais. Patrick VVhite pasi
gyrė, kad jis tarnui padeda namą I nes, nupirkę iš jo šuniuką, vi 
valyti, nes tai esąs labai sunkus į šiems gyrėsi, jog pirkę iš rašyto-
darbas. Taip pat pareiškė, kad jo Patrick VVhite Jam nusibodo 
mėgstąs pagaminti ir kokius nors į tokia kvaila "publicity" 
patiekalus. 

Patrick VVhite laiko du šunis, 
Maždaug nuo 1960 metų ,į 

Castle Hill priemiestį pradėjo 
su kuriais mėgsta rytais pasi- j skverbtis daržovių augintojai 
vaikščioti Centennial parke. Kai 
atsikėlė iš Castle Hill į Centen
nial Park priemiestį, iš pradžių 

.parke negalėjo vaikščioti. Aplin-
mokslus^ėjęs^ ir savo knygas S - j k u i ^ ^ ^ australai jį apsupda-
laldęs:..- /Londone iš reikalo, bet 
esąs visa širdim suaugęs su Aus-
MaEja, ir tik šio žemyno proble
mos . Įam esančios svarbios. Žur
nalistams paklausus, ką jis galvo
ja apie Times teigimą, kad pra
gyvenąs, parduHamas cžkų pie
ną?' ir'daržoves, Patrick VVhite 
tik nasišypsojo ir numojo ranka. 
y-į jų klausimą, ar jį galima pa

vadini- turtuoliu (wealthy), jis 
§k3c*Wc pagalvojo ir atsakė tei
giamas' 

TTgGckk White spaudos atsto-
vąihs parodė Cambridge uni-
yįftjtętp diplomą (studijavo' mo-
3)erjnįų"kalbų fakultete). Su dip-
Įpmų_ Žnžo į Australiją, sirgda
mas' džlovapr gydėsi poilsiu (daug 
skaftylJamas ir rašydamas), ož
kų vr#ėhu bei sūriu. Džiovą nu
galėjo, bet kenčia nuo chroniško 
rirorS&ito. 

w2;Ęa?rick VVhite tėvai buvo di-
iuaT:exr.iai dvarininkai: avių bei 
gaJjnjų augintojai. Jie sūnui pa-
lįĮfCkjrnilžinišką turtą. Už savo 
knygas ir pjeses jis taipgi surenka 
dideles sumas pinigų. Visoje Aus-
{rąjjjoje Patrick VVhite yra pa-
fa/sėjęs dosnumu. Jis yra labai 
§u#rūnjnęs kultūrinių vertybių 
yįįfyrąįi Australijoje. Gavęs No-
be^o oremiją. jis ją visą paskyrė 
ą#s#aVj rašytojų šelpimui, pre-
jm ĵpms, knygų išleidimui, sti-
ppįdįiioms ir kt. Yra įsteigtas 
P,a$rįc#įVVhite Literary Fund. 

^ f f e * ' South VVales valstijos 
Tlftrtfčei meno galerijai, kuri yra 
5Hi#rfėi£je, Patrick VVhite yra pa 
ffrjvfcrlojęs daugybę vertingų dai
lės kurinių. Berods 1976 m. Tau
tinė mcr T p&edįt surjošė paro
dą vjen iš jo dovanotu kūrinių. 
Apriseičiavus jų vertę, pasirodo, 
Hcfs'uma žymiai prašoka įsivaiz
duojąs doleriu sumas. Jis kasmet 
minėtai galerijai kokį nors ver
tingą* kūrini vis dovanoja, nupir
kęs iŠ dailininko. 
iHJ&ttr'ick V/hite liko nevedęs, 
gyvėM savo namuose su tarnu. 
Tarną*?1,' spaudos atstovų nuomo-

vo, ko nors klausdavo, spoksoda
vo, sekiodavo. Tarnui buvo daug 

graikai, libaniečiai ir kiti. Tur 
tuoliai pradėjo bėgti į kitus prie
miesčius. Patrick "VVhite taip pat 
išsikėlė į Centennial Park prie
miestį, kuriame jis taipgi laiko 
porą ožkų ir augina daržoves,/ 
nes labai mėgsta darbuotis darže. į 

rūpesčių, kad žmonės šeiminin-1 Atliekamas daržoves parduoda 
ką paliktų ramybėje, ir dabar vi- j aplinkui gyvenantiems. Augina 

| si stengiasi jo netrukdyti. Į §jek tiek gėlių, bet grynai sau. 

Patrick VVhite gyvai domisi j Patrick VVhite nevyko į Švedi-
viskuo, kas vyksta Australijoje.! j ą Nobelio premijos įteikimo iš-
Vienas įtakingas sporto klubas į kilmėms, nes bijojo švediškos žie-
nutarė Centennial parką pavers- j m o s . Šaltis jam yra pavojingas 
ti sporto stadionu. Centennial į dėl jį kamuojančio chroniško 
Park priemiesčio savivaldybė sa- j bronchito. Teko jį porą kartų 
vo posėdyje nutarė ir davė minė- j miesto centre matyti žiemos me
tam sporto klubui leidimą staty-1 
ti stadioną. Gyventojai ėmė pro

tu: su apsiaustu ir šaliku aplink 
kaklą. Sydnėjaus žiema gana švel 

testuoti, ir jų džiaugsmui nebuvo j n.i, j r vyrai nenešioja "apsiaustų 
galo, kai prie jų prisijungė raly- j j r šalikų. 
tojas Patrick White, sutikęs net į 
pasirodyti televizijoje. Kalbėda- i M a n o &eras pažįstamas, angli-
mas su žurnalistais, jis pasakė ke- įkonu k u n i S a s A- R O H v e r <k e ' 
letą aštrių žodžių sportininkų i l i u k ^ M autorius ir pjesių ra 
adresu. Po to spaudoje minėto 
sporto klubo pirmininkas dejavo, 
kad svarbūs sportininkų reikalai 
ir priemiesčio savivaldybės orga
nų nutarimai supliuško į nieką 
dėl vienų vieno rašytojo Patrick 
White žodelio: "Ne!". 

dijo valandėlėms rašytojas) vi
sas čionai surašytas žinias pa
tvirtino kaip visu šimtu procen
tu teisingas ir, leidęs paminėti jo 
pavardę Šiame rašinyje, pridėjo, 
kad Patrick VVhite gyvena labai 
užsidaręs, jaučiasi labai vienišas, 
vengia bet kokių susibūrimų, 

Australijoje, aplamai paėmus, j <jaug rašo, daug skaito. Jei norė-
poetai ir rašytojai yra nepapras
tai gerbiami. Anksčiau tekdavo 
spaudoje užtikti daug žinučių 
apie privatų poetų ir rašytojų 
gyvenimą, bet dabar, ypač žy
miųjų poetų ir rašytojų pagei
davimu, apie jų privatų gyveni
mą neberašoma. Tačiau apie 
Patrick VVhite ir žymiausią poetę 
Judith Wright yra kalbama daug. 

Patrick VVhite buvo ypač pa
garsėjęs savo asmenišku gyveni-

. | mu, kai gyveno Castle Hill prie- Į 

orae f{ ae ~~5t lėi ena eilėraščiai 
• 

LAIMt 
• \ • 

Laimė atsisėsdavo kasdien ant palangės. 

Ji turėjo nepaguodžiamo vaiko bruožus. 
Nesubrendusio vaiko, 
kuris dar nieko nemyli 
ir vos gali ūgėliau paturėti ranką 
ar lengvai paglostyti plaukus. 

Ir esant tokiu vaiku, 
jos pačios vardas jai atrodė labai paslaptingu. 

(Persekiojimas, 19Jfi) 

DIRBTINIAI ROJAI 
-

Mana iemėj nėra Sėmės — ten tik gatvės; 
Net ir kalvos ten — aukšti namai, 
o nuomos jų — dar daug aukštesnės. 
Mano Sėmėj nėra medžių, nė gėlių. 
Taip retos parkų gėlės keičiasi kas mėnuo, 
Savivaldybė gi turi ypatingas mašinas medžiams išrauti. 
Paukščių giesmė — nėr ten giesmių, 
kanarkos tik trečiam aukšte, o penktam — papūgos. 
Gi vėjo muzika — tai žvirbliams šaldyt. 
Bet mano žemėj nėra juk net žvirblių — 
jie visi jau Persijoj ar Kinijoj, 
ar neapsakomuose kraštuose. 

Mano žemė nėra neapsakoma. 
Tiktai gyvenimas mano Sėmėj neišsakomas. 
Neišsakoma yra tai, kas uždrausta sakyti. 

(Filosofijos akmuo, 1950) 

KRIKŠTAS 

Sunkiausi eilėraščiai, kur kalbu apie meūę, 
yra tie, kur meūė — mąstytoja, 

Bemąstydama, meūė užsimiršta, 
užmiršta, kad ji neegzistuoja, ir užburta stebi 
bevardį spindulį lengvučiam vėjuje. 

Stebėk, meile, stebėk. 
Ir kurk vardą, kurį duosi spinduliui. 

(žemės karūna, 19Ą0) 

Nuotrauka Vytauto MažeB* 

ISTIKHTYBE I 

Sakyk man palengva — nieko, taip, 
kaip vien savo buvimu man atleidi 
šią ištikimybę mano daliai. 
Visa, ko taip nepasakysi, yra man 
tai, ką sakau O likimas išgyvenamas 
kaip kitas gyvenimas. Ar kaip vienatvė. 
Ir kas tenai įeina f Kas ten gali būti, 
išskyrus akimirką, kai esu vienas pats su savim f 

Sakyk man taip palengva — nieko: 
kas būtų mirčiai sakoma, jei ji girdėtų, 
ar mirusiems, jei būtų lemta jiems sugrįžt. 

• 

• 

o -

tr būt žali, kaip senos vūtys, 
kai pievos kartėliu sužysta. 

Palikit pasaulyje tiesius medžius, 
ir virpančiojo kūno tuščius urvus, 
kitiems jau skirtus, ir kalnams, 
kuriuos ledinė tuštuma sniegu uždengs. 
Išnešti su savim mūs kauluos atspariuos 
kažką nenusakyto ramybės ir taikos. 

O vandenų paviršiuj — įtūžis gyvens. 
(Pažįstu druskos skonį, 197Ą) 

' 

3 

(Ištikimybė, 1958) 

APYAUŠRIS 

Reikia palikt pasaulyje žoles ir liūdesį 
O vandenų paviršiuj — gyvenimo įtūžį. 
Išnešti su savim, numirus, troškimą 
būt, jo prasmę, kurie 
gūiau už dumblą vandenis praskrostų 

Išvertė Birutė Ciplijauskaitė 

Jorge de S«n« (1919-1978), poetas, roman'stas, literatūros kri
tikas, iki 1959 m. iSbuvo Portugalijoj, po to deste Braziljoj, o nuo 
1965 m. gyveno JAV. Tai gal produktingiausias savo kartos atsto
vas, visur sukėlęs kontroversijų. Nuolatiniam dvasiniam bendravime 
su visų laikų,, visų tautų poetais — autorius tritomes vertimų 
antologijos, — jis negalėjo apsiriboti siauru "tautiškumu": daugu
mas jo eilėraščių liečta bendras žmogaus būties temas. Buvo lai
komas iškiliausiu Portugalijos poetu, kartais lyginamas net su Ca-
moes. Jo poezijai būdinga stoka retorikos, originalus, galvoti pri
verčiantis įvaizdžių jungimas, gilus įsiskverbimas vidinian pasau
lin, bet kartu ir Sių dienų civilizacijos kritika. Jis pats apibudina 
savo poezįą kaip "ieškojimo dialektiką". 

Iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos 
tų, būtų apsuptas žmonių, bet 
jis brangina laiką. Nebendrauja 
ir su kitais rašytojais. Tačiau j 
mėgsta teatrą. Žymiai australų j 
aktorei Kate Fitzpatrick vaidi- i 
nant, aplanko ją užkulisiuose, j 
Patrick VVhite retkarčiais pasi-j 
kviečia į savo namus kelis geriau- j 
sius draugus, jų tarpe ir minėtą i 
aktorę. 

Kun. A. F. Oliver patarė per
žiūrėti Sydney Morning Herald į 

miestyje. Prieš Il-rą pasaulinį ka- j laikraštyje skelbiamų aukų sąra-
rą ir maždaug dešimt metų po šą prieš Kalėdas. Kadangi Pat 
karo Castle Hill priemiestyje gy riek VVhite draudžia skelbti jo pa-
veno turtuoliai; sklypai aplink j varde, tai laikraščiai jo paauko-
namus buvo kelių akrų dydžio 
Kai kurie savininkai buvo orchi
dėjų augintojai, palieką tarnus 
gėlių priežiūrai, o patys atvyks
tą tik savaitgaliais. Patrick VVhite 
ten ir gyveno: jis laikė kelias ož
kas, augino daržoves ir šuniukus. 
Visi, kurie iš jo pirkdavo minėtas 

tą sumą ir "Anonymus" atspau-
džia, nors ir mažytėmis, bet ryš
kiai juodomis raidelėmis. Aukos 
įvairioms labdaros draugijoms, 
net ir pamestų šunų ir kačių 
surinkimo punktams, yra gan 
stambios. Kun. A. F. Oliver sakė, 
kad susidomėjimas jo aukomis 

1. Centro valdybos posėdis. 
Centro valdyba posėdžiavo š. 
m. balandžio 28 d. Romoje. Po
sėdyje buvo aptarti XI Akade
mijos suvažiavimo, Alkos sta
tybos, Akademijos leidinių rei
kalai ir priimti nauji nariai. 

2. XI Akademijos suvažiavi
mas. Jis šaukiamas š. m. rug-
piūčio 31 — rugsėjo 3 dienomis 
Chicagoje. Centro valdyba, pa
laikydama ryšį su Chicagos 
Akademijos židiniu, sudarė pa
skaitų planą ir pakvietė paskai
tininkus. Visais gi techniškais 
suvažiavimo reikalais rūpinasi 
Chicagos Akademijos židinys, 
vadovaujamas kun. V. Bagda-
navičiaus, MIC. Paskaitos vyks 
Jaunimo centre (5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago). Pilnaties 
posėdžių, — atidarant ir užbai
giant suvažiavimą, — paskai 

surinkti pinigų padengti skolai, 
vidaus įrengimui ir Alkos išlai-

i kymo fondui. Aukas Alkai siųs-
į ti šiuo adresu: ALKA, P.O. 

siteto planai ir P. Bokšos dar- j Rox 608, Putnam, CT 06260, 
bai"; prof. dr. Saulius Sužiedė- i USA. 
lis "Joachimas Lelevelis"; inž. 
Antanas Girnius "Martynas Po-
čebutas — astronomas geode-

4. Akademijos Centro valdy
bos būstinės nustatymas ir gar
bės narių išrinkimas. Centro 
valdyba nuo Akademijos atkū
rimo visą laiką buvo Romoje. 

t ika"; prof. dr. Pauliaus Rabi
kausko, S. J. "Lietuviškumo ap
raiškos Vilniaus Akademijo
j e ; " prof. Simo Sužiedėlio "Vil
niaus Akademijos - universite
to vaidmuo lietuvių tautos isto- j zininkas''. 
^ J 0 ^ • Bet dar ne iš visų pakvies-

Sekcijų posėdžiuose yra^soti- L ^ p ^ t j ^ §mM a t s a . ; p e r " £ . J ^ a 
ke skaatyt, paskaitas: prof. d r . ; k y m a i , t o m p a 8 k a i t ų ^ ^ į ^ £ m e c e n a t ų p r o f d r fr 

dar gali padidėti. i z i o Almino ir N.N. pagalba nu-
3. Alkos statyba yra aktua- : pirko prof. dr. Zenono Ivins-

lusis Akademijos reikalas. Dė- kio biblioteką ir archyvą, per
ka Putnamo Akademijos žadi- ė m ė Fribourge (Šveicarijoje) 
nio narių: prel. dr. V. Balčiūno, į veikusios lietuvių studentų Rū-
dr. Antano Matuko, dr. A į tos-Lituanios draugijos išlika-

VBmL.. Stankaičio dr J. Kriaučiūno' «4 bibliotekos dalį ir archyvo 
r a s Vilniaus akademijoj"; k u n . i ^ P ^ i o "* pasišventimo ir bos-!tikutį (pagrindinė jo; <*aKs'buyo 
dr. Viktoras Rimšelis, MIC toniškių: J. Vembrės ir J. Ka- j 1934 metais perkelta t Lietu-
•Teologinės studijos Vilniaus P ^ a u s Pastangų naujas Alkos yį-J*™ P™*' G ^ j į t u d e n i U f 
universitete"; prof. Algiman- P ^ a t a s išdygo ir išaugo. Dar (Artumo \ y t a u t o Didžiojo uni-

lieka vidaus įrengimas, kad versitete) lietuviškuosius vei-
būtų galima tinkamai išdėsty- !«•• Geradarių pagalba Centro 
ti visą kultūrinį lobį, kuris da- valdyba įsigijo Romoje Akade-

Stasys Goštautas "Rozijus, jė
zuitai ir Vilniaus akademija"; 
dr. Violeta Kelertienė "Sių die
nų literatūros studijos Vilniaus 
universitete"; prof. dr. Viktori
ja Skrupskelytė (Paskaitos te
mos dar nepranešė); prof. Vi
talis Žukauskas "Jėzuitų teat 

t a s Tamašauskas "Vilniaus 
universiteto įtaka lietuvių ar
chitektūrai"; prof. Adolfas Va

tų bus 4: dr. Juozo Girniaus l e a k T " ^ i l n i a u T "akademijos i**" >Ta mikimŠtas senajame mijai butą dviejų kambarių, ku 

prekes, pasakodavo, kad jis į biz-' yra nepaprastas, paskatinąs ir ki
nį žiūri labai rimtai. Jo daržovės' tus turtuolius dosniau aukoti. 

"Mokslo reikšmė tautos kultu- Į reikšmė meno plėtotėje"; dr. 
rai"; prof. dr Antano Macei-jarch. Alfredas Kulpa-Kulpavi-
nos "Religijos ir tautos dialek-' Čita "Pirmieji Vilniaus univer-

pastate. Įvykdyta statyba pali- riU viename yra prof. Z. Ivins
ki) nemažą skolą Tad reikia | k i o biblioteka, o kitas naudo-
pravesti lėšų sutelkirry> vajų — ' (Nukelta į 4 pusi.) 

. t 

file:///ytauto


Nr. 123 (21) — psL 4 DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LTTERATORA Šeštadienis, 1979 m. gegužės mėn. 26 d. 

Jubiliejinis „Draugo " 
koncertas 
ALGIS ŠIMKUS 

Garbingai "Draugo" 70-ies me-1 kada nemylėjo", Voketaitis visa-
tų amžiaus sukakčiai paminėti i da pagauna klausytojo dėmesį ir 
gegužės 20 d. Marijos aukšt. j patraukia vaizduojamo charak-
mokyklos salėje, Chicagoje, su-' terio gyvumu. Šis gabumas pui-
nioštas koncertas puikiai atspin- kiai talkininkauja VoketaiČio pa
dėjo laikraščio leidėjų—Lietuvių jėgiam ir gerai išlavintam balsui, 
katalikų spaudos draug'jos, mari- Muzikiniai Voketaitis visada yra 
jonų ir redaktorių kolegijos pa- tinkamoje aukštumoje. Jo neklys-
garbą lietuviškajam menui. Kaip tanti klausa ir atmintis bei stip-
ir populiariajame "Draugo" šeš- rus muzikinis pasiruošimas už-
tadieniniame kultūriniame prie- tikrina jo dainavimui visada pro-
de, kuris visados rūpestingai ir fesinį lygį. 
rimtai reaguoja į visų sričių lie- Prieš keletą savaičių gražiai 
tuViŠkosios kultūros pastangas, ar "Lucia di Lammermoor" operoje 
tai būtų literatūros, dailės, muzi- pasirodžiusi Gina Čapkauskienė 
kos, ar kurioje kitoje srityje, taip šį kartą į ją pamėgusią Chicagą 
ir šiame koncerte nepasitenkinta atvyko su arijomis ir dainomis, 
paviršutiniškumu. Koncertui pa- Dabar Gina stipriausiai pasirodė 
kviesta keturi pasižymėję lietu- dviem jau ne kartą girdėtom V. 
viai menininkai; trys net iš toli- Jakubėno dainom, "Na tai kas" 
mų JAV ar Kanados vietų. Mont- (žodžiai K Grigaitytės) ir pir- į instrumentų kombinacijoje mū- į ko su pasitenkinimu ir entuziaz-! sižavi kartais dar neprinokusio-

Fo "Draugo* jubiliejinio koncerto Chicagoje. Programos atlikėjai Marijos auk&t mokyklos auditorijos scenoje. B 
kairės j deSinę: Andrius Kuprevičius, Gina Capkauskien*, Raimonda Apeikytė ir Arnoldas Voketaitis. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

! Muzikos premija Vytautui Smetonai 
į 1978 metų muzikos premija 
į paskirta jaunam pianistui Vy
tautui Smetonai. Premija y r a 
1000 dolerių. Jos mecenatas — 
lietuvių fondas. Premija pa
skirta per JAV LB Kultūros 
tarybą. Jos rūpesčiu buvo su-

j daryta premijai skirti jury ko-
j misija: Stasys Baras, Aleksand-
! ras Kučiūnas ir Algis Šimkus. 
Komisija savo gegužės 18-tos 

i dieno3 posėdyje ir paskyrė pre
miją pianistui Vytautui Sme-i 

Į tonai. 
Premijos laureatas Vytautas 

Smetona yra, palyginti, dar jau
nas, tačiau daug pasiekęs ir dar 
daugiau žadąs pianistas. Meist- Į 
rišku jo skambinimu turėjo 
progos gėrėtis ir mūsų lietuviš
kųjų kolonijų bei lietuviškųjų 
salių muzikinė publika. Lygiai 
malonu, kad jaunasis pianistas 
jau yra stipriai koją Įkėlęs i r į 
Amerikos muzikinį gyvenimą 
aplamai. " | toje pirmoje plokštelės pusėje;;: 

štai tik vienas naujausias j kūrinyje, kurių nedaug pašau?.! 

Pianistą* Vytautas Smetona .-./;<* 

realietė Gina Čapkauskienė, viso- mąja jo originalia daina "Gėlės 
j e Amerikoje žinomas Arnoldas iš šieno" (žodžiai K. Binkio). 

joninę muziką ir neįpratusią j rodyta, kad ne vien masiniais I kų su gerai paruoštomis progra-j Blvd., Chio 
publiką, padarydami abu pia- j sceniniais pastatymais galima 

Įnistus šio koncerto įžymenybė- į žmones patraukti. 
Nėra abejonės, kad reikia duo

ti progos pasirodyti ir jaunes
nėms, dar nepatyrusioms jėgoms, 

klausys mūsų meninės veiklos a-

Nauji 

iš Los Angeles ir Andrius Kupre- kūrybos periodo romantiškas 
vičius iš Clevelando įvairią, dau- dainas solistė atliko gal kiek lė-
giau kaip dviejų valandų progra- tesniais, kaip įprasta, tempais, ta
rną atliko jiems įprastame aukš- čiau su ne dažnai mūsuose girdi-
tame meniniame lygyje. O prog- mu nuoširdumu, jautrumu ir žo- Į mis. Turint galvoje, kad pianis-
rama siekė nuo dar viduramžius iįdži.o ryšiu su melodija- Likusiai j tai teturėjo vien porą dienų kar-
primenančio J.S. Bacho iki mo- savo programai Čapkauskienė pa- tu susigroti, jų pasiektais rezul-
dernios C. Floyd operos ir J. sirinko arijas iš standartinio, jos tatais reikia džiaugtis ir linkėti,!""*""' . , .. . 
Strausso vairo. Atliekamus da-i balsui tinkamo, koloratūrinio kad toks pasirodymas nebūtų pa-1 s k a t m a n t Jas tobulėti, joms pn 
lylcus trumpai ir taikliai, y- \ repertuaro. Tai Mozarto arijos iš.skutinis. 
pač dainuojamus originalo kalba, i "Figaro vestuvių" ir, "Užburtos! Tokią rimtos muzikos progra-
pristatė 2ivilė Numgaudaitė. ; fleitos", Verdi pirmojo veiksmo a-' mą, pagal amerikiečių provinci-

Vakarą pradėjo bosas Arnoldas; rija iš "Traviatos" ir žinomasis į jos universitetų, populiarinančių 
Voketaitis komiškąja dr. Dulka- Johann Strausso valsas "Pava-: rimtesnę muziką, priimtą papro-
maros arija iš G. Donizetti ope- sario balsai" (poeto S. Santvaro tį, paįvairino Arnoldas Voketai-
ros "Meilės eliksyras". Po to, lyg vertimas). Kaip ir Lucijos vaid-(tis savo išdaigomis. Nors ir ten-
norėdamas pabrėžti, kad jis nėra menyje, šiuose dalykuose Cap-lka suabejoti, ar jis išdrįstų pana-
vien komedininkas, įspūdingai kauskienės švari koloratūra su-i sius pokštus išdarinėti Chicagos 
pąjjįnavo rimtai dramatišką blizgėjo visu savo grožiu. Gal tik ar New Yorkc didžiosiose sceno-
"R£%inio atsinaujinimo" sceną Violetos gaivališką laisvės troš- Į se, čia jie buvo gero skonio ribose, 
iš šių laikų kompozitoriaus C. kimą, matyt, kiek pavargusiai so- Jis niekur neužgavo net ir reik-
Floyd operos "Suzanna". O toli-; listei pavyko kiek mažiau įtiki- lauš klausytojo ir niekur nepažei-
mesnėse arijose iš G. Verdi "Don nančiai perduoti. į dė atlikėjų meninio lygio. Voke-
Carlos" ir Mozarto "Don Gio-' Lietuviškojoje scenoje visai j taičiui čia reikia pripažinti taktą 
vansai" šis lietuvių kilmės daini- šviežia atrakcija buvo pianistų,ir tikrą sceninį talentą. Jo pa-
ninJias parodė, dėl ko jis yra nuo- Raimondos Apeikytės ir And- Į rinkti pokštai su Andrium Kup-
iatos kviečiamas dainuoti net pa- riaus Kuprevičiaus duetas dviem i revičium ne tik neįžeidė pasta-
Čių žymiųjų JAV operos teatrų, fortepijonais, kurie taip pat pasi- rojo stoiškos rimties, bet priešin 
Jo stiprybė yra sceninis lankstu- keisdami ir kartu akompana- gai, dar iškėlė VoketaiČio pagar 
mas ir vaidybinis talentas. Ar tai vo solistam". Pianistai dviem for- j bą Kuprevičiaus profesoriškai di 
būtų dr. Dulkamaros pigieji tcpijonais solo pagrojo J.S. Ba-jdybei. Lietuviškoji publika gai 
pokštai, ar pinigus renkančio cho "Fantaziją", Arensky "Ro-
baptistų ministerio fanatiški mansą ir Valsą", Rimsky Korsa-
grasinimai, ar tragiškai liūdnas kovo "Bitino skridimą", Račiūno 
Pilypo II skundas "Ji manęs nie- "Legendą", Saint - Saens'o "Mir

ties šokį" ir D. Milhaud "Brasi-j Marijos aukšt. mokyklos erdvią I teitis. Tačiau nereikia kiekviena, _ , . - . . - . . .^ 
lierą". Šioje retokai girdimoje! salę užpildžiusi publika suti- \ proga kaltinti publikos, kad ji ne- į pavyzdys. Minty čia turima j uo pianistų gali apvaldyti deL. 

1 viena jo koncertinė plokštelė, j jo milzimsko ilgio. Sonatos ge-
kurios metrika yra tokia: "Vy- | rosios vietos šioje plokštelėje — 
tautas Smetona Plays Chopin, į tos ugningosios — yra nuosta-

Sirius; biai atliktos, ypač pabaigoje. O,; 
Chagrin mažiau stebinančios dalys* aSr 
Muzikos i ku, yra tos giliai, braiąfižiai£ 

sų virtuoziši pianistai grojo j mu. Po koncerto klausytojai dar! mis pastangomis, lyg ji visiškai 
darniai ir muzikaliai. Ypač pa-i ilgai plojo, nenorėdami paleisti į nesuprastų ir nemylėtų meno. 

Voketaitis, 'Raimonda Apeikytė Šias ankstyvojo Vlado Jakubėno |skutinieji du technikiniai sunko-1 menininkų ir neskubėdami išsis-1 Parodykime mūsų publikai dau- \ Iiszt, Rachmaninoff 
ki veikalai sužavėjo net į fortepi- į kirstyti. Tai dar kartą buvo pa- j giau mūsų pajėgiausių meninin-11001, stereo, (28001 

44122). 
momis, ir nebereikės skųstis klau-1 žurnalas "Audio" šių metų bir- \ kontempliatyvios. Šitoms gerai 
sytojų stoka ar jų abejingumu, j želio mėnesio laidoje čia mini- atlikti reikia septuaganaftOė-

Už sklandų koncertą "Draugui" j ̂ ą Vytauto Smetonos plokštelę Smetona daugiau jaučiasi stftfo 
pagarba. priklauso padėka ir 

Koncerto meninis lygis ir atlikė
jų patrauklumas padarė jį vienu! .v,... . . . „. v. i tiška, bet, kas 
iškiliųjų ir atmintinų sio sezono • 

aptaria šitaip: I elemente trumpesniuose Rach*jx 
"Taip, jo technika yra fantas- i ^ n i n o v o * Chopino k u r i a m e ' 

dar svarbiau, 
lietuviškųjų renginių. 

eidiniai 
• ATEITIS, 1979 m. Nr. 3.;Poiut Press, Inc., 6821 S. Maple-

jis supranta savo muziką pla 
ir, jeigu jis yra ko vertas, tat' 
su laiku įaugs į ngesrnuoaiu»5 

' kūrinius". obJE tumo perspektyvoje, tar tum ii i 
būtų pati neo-romantizmo siela, j , T o k s dvidešimtmečio piaais1*~ 
tačiau nesvajinga ir ūkanota, i P l o ^ t e 1 ^ įvertinimas reikliame 
kaip kitų. Jis turi puikią ri tmo I amerikiečių žurnale, be abe jv-
nuovoką, puikią klausą ir dėta-1 h u d i 3 a ' kad Vytautas Smetona 
lių supratimą. Jis daug skam- i Pakir tosios mūsiškės muziko., 
bina staccato - trumpomis, j P^mijos tikrai y r a vertas. 

! stuktelėtomis — " a t n m i o *»! 

Ljti 

natomis, ir i 
Ateitininkų leidžiamas kataliki- wood Ave., IL 60629. Redaguo-• aaug įdeda į vidinius balsus, ką J J l i r d Š C S D G K t d K I l S 
škos - lietuviškos orientacijos mė-' ja Redakcinė kolegija. Admi- j greičiausiai išmoko iš savo se- ' * " 
nesinis žurnalas. Vyr. redaktorius j nistruoja K. Avižienis. Metinė į nesnių mokytojų — jie taip da-
— kun. dr. Kęstutis Trimakas, prenumerata — 10 dol. į rydavo. Jis taip pat turi pui-
850 DesPlaines Ave., Apt. 409,; 

Prieš kurį laiką Providenca>-
| RI, "Trinity Conservatory 

Iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos 
(Atkelta 18 3 psl.) tremtyje ir jos gyvavimu ikiilas Nemarusis mirtingasis Ar> 

iamas kaip darbo kambarys š i o l e i *** ^ ^ ^V^ra&^ne\kivyskupas Teofūius Matulio-
Dabar prieš pravedant Cen- v e i k l a ^ ^ n u s i P e l n e s L d e t u ' n«» ^ P P a t **<*• <**"• &—— 

t ro valdybos rinkimus, iškyla H - £ - * S ^ ^ ^ O - ^ l - p a i , * ^ ^ ^ 
klausimas: kur turėtų būti * + 4t. 9mm% * * * ^ S S ^ ^ l T i S t S T ^ tu žvelgiama i dabartinės Lenli-
Centro valdybos būstinė? Kai ris nuo pat Akademijos i * « H _ ' * R < ^ , | jos lietuvių situaciją, ypač į Puns-
kurie nariai pasisako, kad nau-g imo 1922 m. yra jos aktyvus j f ^ į ? spaudau Prof. dr. **•»• 

J r r ja ) , Roma Olšauskaitė ir Rima 
| Sidrienė. Administruoja Juozas 
I Polikaitis, 7235 S. Sacramento 

vališkas VoketaiČio išdaigas pri 
ėmė su šypsena ir gera va l i a ! l o m e t i n e Prenumerata — JAV ir 

Aukšto lygio, geros nuotaikos | Kanadoje — 9 dol., garbės^prenu 
ir profesiniai atliktą programą i m e r a ^ a 

I — 7 dol., kituose kraštuose — 7 
dol., išskyrus Pietų Ameriką (5 
dol.)- Šį numerį redagavo Linas 
ir Rima Sidriai. Spausdino "Drau
go" spaustuvė Chicagoje. 

Kiekvienas „Ateities" naujas 
numeris vis yra kuo nors ar dau
geliu kuo įdomus. Su šiuo nu
meriu prieš akis vėl graži nau
jovė — kone visi puslapiai skir
ti vienai temai, vienai problemai. 

j Šis tas iš turinio: estų rašy-įkią ff ir pp dramos nuovoką —JTheather" pakvietė režisierių -
Forest Park, IL 60130. Redaktc-• toj0 J a a n Kaplinskio kalba garsiai ir švelniai. Dažnai j o | J o n ą Jurašą žymaus šių dienų 
riai — Saulius Kuprys, dr. Aru- Y&\xps rašytojų susirinkime; skambinimas per ton ji nuneša, S dramaturgo, prancūziškai . ra r , c 

Lmas Sidrys aptariamos 1978 metai3 išeivijo- j net iki suklupimų ir atitaisymų į §aįCį0 airio, Samuel Becketto n 
je išleistos poezijos knygos; Ro-'i— tačiau nepamirština, kad čia | dramos pastatymui. Tai buvo 
mas Misiūnas recenzuoja Lietu- vra vienkartiniai koncertiniai j g i a^ rašytojui labai būdinga* 
voje išleistąją B. Dundulio kny-: atlikimai, įrašyti plokštelėse be j šiandieniško 
gą "Švedų feodalų įsiveržimai į jokių pakartojimų. 
Lietuvą XVH-XVIII amžiuje"; 

nas Liulevičius, dr, 
ir Aldona Zailskaitė. Redakcijos 
nariai — Jonas Kuprys (fotogra-

joji Akademijos Centro vai-'narys, savo veikla 7 r raštais j tajatiruL. . Avižonio Rinktinių 
dyba liktų, kaip ligi šiolei, Ro- daug nusipelnęs Lietuvai. 
mo:e. Bet Centro valdybos būs
tinės nustatymas i r taip pat 
garbės narių išrinkimas yra 
visų Akademijos narių reika
las. Akademijos įstatų 35-tas 
straipsnis sako: Koresponden-
cinių Akademijos susirinkimų _ & Ant^Q 
galioje yra a) nustatyti Centro ^ , . ^ „T, 
valiybos būstinę, ir 
garbės narius. Tad Centro val
dyba nutarė šaukti korespon-
dencirų Akademijos narių susi
rinkimą šiems klausimams iš-
Bpręstį balsavimo būdu. Kiek
vienam r.ariui pateikiamas bal 
savimo 

5- Akademijos leidiniai 
pereitų metų gausaus Akade
mijos leidinių derliaus (1978 
m. buvo išleisti 4 veikalai), 
Akademija tikisi netrukus pa
teikti skaitytojams seniai lauk
tą leidinį — Prof dr. Antane 

2^ '5 * kti ^ a " ° JBi^rimt^ rastų I tomą. 
; Sio tomo redaktorius prof. dr. 
Petras Jonikas jau yra atsiun
tęs paskutines korektūras ir su
darytą vardyną. Visa tai yra 
atiduota į spaustuvę. Reikia 
manyti, kad rudeniop veikalas 

lapas"su klausbnais "dėl ^ ^ narius prenumerato-
Centro valdybos būstinės vietos įn u S i r tatu* s k*tytojus. 
ir <arbės narių išrinkimo. Toliau baigiama spausdinti 

Akademijos garbės 
siūloma išrinkti: 

j raštų TU tomas ir vysk. K. Pal-
I taroko redaguota Panevėžio 

Po ' vyskupijos istorija. 
6. Nauji Akademijos nariai. 

ko apylinkių lietuvybe. Rašo te 
nykščiai lietuviai, rašo ir iš čia 
nuvažiavusieji, gvarsto įvairius 
klausimus, pasakoja ten lanky
mosi įspūdžius, narplioja ap
lamai lenkų ir lietuvių santykius, 

nariais 

Bačkį, 

VI. Kulboko įdomus ir vertin
gas veikalas Lietuvių literatū
rinė kritika tremtyje. Atiduota 

Lietuvos spausdinti prof. dr. Juozo Ere-

Centro valdyba savo posėdyje rodoma daug atitinkamų nuo-
š. m. balandžio 28 d. į Akade- j traukų. Tai labai parankus šios 
mijos narius priėmė: Jurgį j rūšies medžiagos, aktualaus klau 
Balčiūną, med. gyd (Bolivar, j simo sukaupimas vienoje vietoje. 
OH); Juozą Kriaučiūną, med. j # VYTIS, 1979 m. gegužės 
gyd. (Putnam, CT.), Juliją „ ^ N r 5 Uetuvos Vyčių 
Shainauskaite, dr. (Chicago, m e n e a m i s žurnalas. Redaguoja 
IL.), Saulių Augustiną Sužiedė- Loretta I. Stukas, 1467 Force 
lį, prof. dr. (Oklahoma City, rjrrfe, Mountainside, N. J. 
OK), Antaną Vasaitį, prof. 07092. Administracijos adre-
(Thompson, CT.). „u,. V y t i S ) 2524 W. 45 St, 

7. Mirusieji Akademijos na- Chicago, IL 60632. Leidinio 
riai. Pereitais metais rugpiūčio, metinė prenumerata - 8 dol. 
20 d. mirtis nuskynė Akademi- Prisimenama Motinos diena, 
jos narį dr. Petrą Mačiulį. Aka- rašoma apie Vilnių, apie Chica-
demijoB narys jis buvo nuo gos miestą, informuojama apie 
1956 m. 1978 m. gruodžio 1 Lietuvos Vyčių veiklą, 
d. mirtis pakirto Akademijos į Dr Stasį 

Pas.u unybes Wash;n«rtone at- to parašytas veikalas Valan- i narį dr. Bronių Radzivaną. j • AKIRAČIAI, 1979 m. ba-
stovą. k u n s labiausiai yra sie- Baus Šviesa ui marių. Kun. dr. j Akademijos nariu jis buvo nuolandžlo mėn., Nr. 4. Atviro žo-
iojęsiB Akademijos atkūrimu Prano Gaidos parašytas veika- 1970 m. Idžio mėnraštis. Leidžia View-' 

sukirpimo drama 
End Game" (Baigmės ėjimas)? :• 

O vis dėlto čia yra tik dvide- j Režisieriaus Jono Jurašo beke^ r: 
Vincas Trumpa aptaria istoriko šimties metų pianistas, kas pojtinio spektaklio premjera Pcpr:;; 
J. Jurginio taipgi Lietuvoje išė- \ kelių minučių klausymosi tuojjvidence įvyksta šiandien. ffgšsiaZ 

K ^ r ^ ^ T n i ^ n i l M veikalą "Lietuvos valstie- j jaučiama, ypač ilgoje ir be galo | 
'čių istonia . i jautrioje Laszto B minor sona- a^ • • • • •• • O 

Premijos {teikimas 
kun. Stasiui Ylai 

Religinio veikalo premija, Atei
tininkų federacijos paskirta kun. 
Stasiui Ylai už jo kūrinį "Jurgis 
Matulaitis", bus įteikta per Liet-
Katalikų mokslo akademijos su
važiavimą, kuris įvyks Chicagoje, 
rugp. 31 — rūgs. 3 dienomk •• 

Parodos Chicagos 
Meno institute 

1 

Chicagos Meno institute,. m i - _ 
ninčiame šiemet savo 1<X* n?etu*„ 
sukaktį, vyksta kelios išskirtinio 
įdomumo parodos, kurias *&&• _ 

I lės mylėtojams vertėtų pamatj^41, 
tL Iki birželio 10 dienos dar yr¥B^ 

{vengrų. "Art Nouveau' kfy|£I to 

ties-eksponatais labai įvairi dai^ , 
lės paroda. Paroda yra atvež
t a iš šiandieninės VengrŲąĮ^ 
Visą vasarą iki rugpiūčio paba^' . 
gos vyks žymaus amerikiečio 
dailininko, ilgai gyvenusio ir B 

Soliste EICTB Blandytf Poeadjos dienom Chicagoje *landlen (geRuž*s 2S d.) 
8 va1 vak. Jaunimo centro kavinėje poc/ijov rečitalio programoje dainuos 
mu^ po^tų e\]fr3ifhir.. k'»mpo7J?'jrių pavertais d.-»ir.om!<; 

dirbusio Europoje V/histlerTo 
(1834-1903) tapybos ir pieSinu*. 
paroda. Mūsų "Lietuvių Eabik; 
lopedija" taip apie jį prasitariate 
"Puikus peizažistas, ir ni^kts 
geriau nesugebėjo perduoti nak
ties miglos paslapties". Su gev 
gūžės mėnesiu baigiasi šešis 
šimtmečius apimanti grafiko* -

Noou- s M. jum^kio meistrų paroda. ' 01 
•q ,lur 

I » 1 


