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Si
&iame numery:
Solidarumo įstatymo reikalingumas.
Lietuvai šiandien ypač reikia švento
jo:
rašytojo Česlovo Grincevičiaus
žodis dr. A. Kučo knygos sutiktuvėse.
Zitos Sodeikienės
siurrealistinė
realybė: įspūdžiai iš parodos Chicagoje.
Birutės Dabšienės Violeta Los Ange
les „Traviatoj".
Pokalbis su Australijoje gyvenančia
poete Lidija Šimkute.
Lidijos Šimkutės naujieji eilėraščiai.
Jono Jurašo premjera Providence
mieste.

KentevnC
Senojo Testamento Nehemijo
knygos 8-tas perskyrimas atveda
mus į klausimą, kurį paprastai
vadiname socialinio klausimo
vardu. Po iškilmingų ir ilgai už
trukusių pamaldų, atstatant su
griautą Jeruzalės šventovę, daly
viai 4>uvo paskatinti eiti užvalgy
ti bei atsigerti ir neužmiršti skir
ti maisto tiems, kurie neturi nie
ko pasigaminę. Solidarumas su
stokojančiais pamaldų dalyviais,
matyt, buvo gyvas toje senojoje
visuomenėje, kuri atstatė Jeruza
lės šventovę.
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LIETUVAI ŠIANDIEN YPAČ REIKIA ŠVENTOJO
Rašytojo Č e s l o v o G r i n c e v i č i a u s , žodis tar
tas, d r . A n t a n o Kučo knygos „Arkivyskupas J u r g i s MatulaitisMatulevičius" sutiktuvėse lietuviu marijonų vienuolyne, Chicagoje, s. m. sausio m ė n . 27 d.
Dr. Antanas Kučas, ARKIVYSKU
PAS JURGIS MATULAITIS - MATU
LEVIČIUS. Gyvosios krikščionybės
apaštalas. Įvadą parašė kard. Amo
nio Samorė. Išleido Lietuvių marijo
nų §v. KazimieTr) provincija 1979 m.
Spaudė "Draugo" up* stuvė, 4545 W.
63rd St., Chicago, E. *0629. Tiražas
1000 egz. Veikalas didesnio formato,
592 psl., kietais viršeliais, iliustruotas
nuotraukomis, kaina — 15 dol., gau
namas "Drauge".

draudimo sukaktį.
Apie arkivyskupą
Matulaitį
jau prirašyta nemažai. Prirašyta
lietuvių, lenkų, italų, anglų, is
panų ir lotynų kalbomis. Knygų
ir atskirų leidinių iš čia pridė
to sąrašo matome 25. Dar reikia
pridėti dvi čia nepaminėtas —
„Apvaizdos skirtu keliu" ir „The
Providential Path". Su šia dr.
Kučo knyga jų bus 28. Į tą skai
čių neįeina parašyti, tik neišleis
ti veikalai, šaltiniai, daugybė
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio straipsnių periodikoj ir kt. Nie
mirties 53-se metinėse reikia ne kas kitas iš lietuvių per tiek lai
vien prisiminti tą neabejotinai ko nėra susilaukęs tokio dėme
mūsų laikų šventąjį žmogų, bet sio. Tai mus džiugina. Vieni tų
ir sutikti naują knygą, plačią veikalų savo apimtimi didesni, ki
apie Jį monografiją. Šioji knyga ti mažesni. Sis paskutinysis bus
kapitalinis veikalas. Jos išleidi bene pats svariausias. Beveik 600
m a s didelė šventė n e tik auto puslapių didelio formato, iliust
riui dr. Antanui Kučui, ne tik lei ruotas, dokumentuotas, pareng
dėjams lietuviams marijonams, tas moksliškai. Atspaustas "Drau
bet džiaugsmas ir kiekvienam kul- go"
spaustuvėj. Išviršiniai daro
į turingam lietuviui
Kiekvienos malonų įspūdį, estetiškas, gražu
geros knygos išleidimas yra dva į rankas paimti. Tokių puošnių
sinis praturtinimas visuomenės. leidinių turime nedaug. Tai nuo
Jei kartais knygos reikšmę jau pelnas autoriaus, leidėjų, spaus
tik gaunančiu, o ne kuriančiu, tu primirštame, tai verta prisimin tuvės darbuotojų ir visų, kurie
jį pavergi.
ti žymy Liudviko X I V laikų pe prisidėjo prie jo išleidimo. Repre
dagogo, rašytojo, arkivyskupo Fe- zentacinė knyga.
Klausimas, kaip reikia organi
nelono pasakymą, kad jeigu jam
zuoti socialinį gyvenimą, šian
Šis mano žodis nėra knygos re
būtų pasiūlyta būti karalium ir
dien yra daugelio mąstančių žmo
cenzija.
Tai padarys kiti, specia
atsižadėti knygų, arba būti pa
nių galvose. Sis klausimas daug
listai.
Noriu
tik tarti kelis žo
prastu žmogum tarp knygų, tai
kam susiveda į klausimą, kaip
džius,
supažindinti,
kas joje su
jis nedvejodamas pasirinktų kny
apsaugoti laisvę žmogaus, ku
gas. Jo tautietis Voltairas irgi iš telkta ir su jos autorium. Auto
riam yra paneigta nuosavybė.
sireiškė, kad knyga yra didžiau riaus vardas užtikrina šiuo vei
Šiuo klausimu sielojasi ne tik va
sias ir pavojingiausias ginklas, ku kalu pasitikėjimą. Kučas žinomas
karietiški sociologai, bet net tie,
riuo galima arba užkariauti, ar pedagogas ir istorikas, kilęs iš Le
kurie nori išlikti kolektyvinio
ba pakeisti
pasaulį.
Spaudos kėčių valsčiaus, Šakių apskrities.
žmonių visuomenės aprūpinimo
Šių metų pabaigoje švęs gražų
šalininkais. Visiems yra aišlcu, | reikšmę pabrėžia ir iškelia tie, 80 metų jubiliejų. Labai dažnai
kad ekonominė veikla turi daug Į kurie kovoja su tiesa, skleidžia mūsų veikėjai, sulaukę pensijos
ryšių, jungiančių vieną žmogų su melą, ir todėl mūsų tauta ken- amžiaus, žmogiškai pasiteisina,
kitu. Bet kai iš to padaroma iš- £ i a j a u ^ ^
ĄQ m e t ų s p a u d o s kad jie jau turi užtarnautą teisę
vada, kad atskiras žmogus n e t u r i '
balso savęs aprūpinimo reikaluo
se, nejučiomis atidaroma kelias nesiliauja įrodinėję, kad ekono iš kitos pusės, yra linkusi ekono
nelaisvei, vergijai ir apskritai minė žmogaus veikla yra giliai minę sritį imti visiškai nepriklau
žmogaus pažeminimui. Krikščio- žmogiška veikla. Gyvuliai netu- somai nuo žmoeaus d v a s i n a m o .

Solidarumo įstatymo
imas

ANTROJI DALIS

ties liūdės visa tauta.
Po paskutinio karo autorius,
taupydamas jėgas, kurį laiką gy
veno Varšuvoj pas lenkų marijo
nus. Ten kaip tik ir girdėjo labai
gražių atsiliepimų apie šventos
atminties arkivyskupą Jurgį. Ten
jiems dar išvertė į lenkų kalbą
Kazio Čibiro redaguoto, nepri
klausomoj
Lietuvoj
išleisto
veikalo dalį apie ark. Matulaitį.
T e n jam ir kilo mintis kada nors
parašyti monumentalinę studiją
apie šio reto tobulumo asmeny
bę. Veikalo planą galutinai su
formavo, jau gyvendamas Ameri
koj. Šiandien turime jį savo ran
kose.
Ką mes sužinome iš šio veikalo
apie arkivyskupą Matulaitį?
Mes,
pasauliečiai,
sužinome
labai daug. Imdamas į rankas šią
knygą maniau, kad, ją pradėjęs
skaityti, sustosiu, jos nebaigsiu.
Ne, atsitraukti negalėjau. Kitas
sakytų, kad ją skaitęs kaip roma
ną. Netiesa. Yra ir lietuvių kalba
tokių romanų, kurių iki galo nebaigiam skaityti. Taigi skaičiau su
didesniu įdomumu negu roma
ną.
Autorius, kaip jis pats sako,
arkivyskupą stengėsi atvaizduoti
n e vien kaip šventąjį, bet skai
tytojui parodyti gyvą žmogų tik
rovėje, tose aplinkybėse, kuriose
jis gyveno ir dirbo: tarp įvairiau
sių žmonių, kliūčių ir kryžių.
Kaip tik iš to ir matyti to žmo
gaus dvasinės vertybės: išmintis,
kantrumas, nuolankumas, Dievo
ir artimo meilė ir iš to plau
kiantis teisingumas visiems.

įžangos žodyje didelis lietuvių
ir Lietuvos bičiulis, buvęs Nun
ciatūros sekretorium Kaune, da
bar kardinolas, Antonio Samorė
rašo, kad dėl arkivyskupo Jurgio
Matulaičio kilnaus gyvenimo ir
Dar didesnis solidarumas yra
veikimo jau dabar galime jį va
skatinamas apaštalo Povilo laiške
dinti šventuoju. Jis visą gyveni
korintiečiams. Jis kalba apie to
mą paaukojo Dievui ir dvasinei
kią tamprią vienybę tarp krikš
naudai.
Kitas Antanas, šios kny
čionių, kokia yra tarp to paties
gos
autorius,
visa tai išryškina.
kūno sąnarių. Šiame kūne visi na
To šventojo gyvenimo vyro ti
riai yra savaip reikalingi. Koja ne
tulai žinomi: marijonų vienuoli
gali sakyti rankai: tu man esi niški sociologai, nepaisant popu-1 ri individualios ekonomijos. Libe- Paviršutiniškai žiūrint, ne kartą Sąmojus MozoHauskas
Pieta (bronza, 5 pėdos aukitio)
jos atnaujintojas ir jos genero
nereikalinga. Mažiau garbingi na liarių kolektyvistinių tendencijų, | ralistinė ir socialistinė galvosena, atrodo, jog tai teisinga. Tauiau
B Lietuvių dailės instituto parodos. įtidaromm M. K. Čiurlionio galerijoje,
las, davęs vienuolijai naują veidą,
riai mūsų kūne labiau saugotini.
kai tas ekonominės veiklos nu- j«ittiTwn centre, Chicagoje, vasario 22 d.
pritaikintą šiems laikams. Vil
„Jei kenčia vienas narys, su juo
dvasinimas daromas plačiu mas
niaus vyskupas; apaštališkasis vikenčia ir visi nariai" — sako Po
tu, tada ne vienas kitas žmogus,
monografiją,
Lietuvių
R
Katali|
zitatorius
Lietuvai, Lietuvos Bažį
poilsį.
Dr.
Kučas
ne
iš
tokių.
vilas.
bet visa visuomenė pasijunta iš
kų
susivienijimo
istoriją,
Ameri
Šio
veikalo
rašymo
jis
ėmėsi,
jau
nytinės
provincijos
kūrėjas; pir
naudojama ir apleista.
Apaštalas Povilas buvo didelis
būdamas pensininku. Knygos ra kos lietuvių istoriją, atsimini masis sociologas ir kt.
Krikščioniški sociologai nesiū
krikščioniškos socialinės vieny
šymas, ypač mokslinės, yra ne mus iš koncentracijos stovyklos,
Skaitydami šią biografiją, seksi
lo
nusavinti žmogaus ekonomi
bės entuziastas. T o entuziazmo
paprastai
sunkus ir atsakingas kelis mokyklinius vadovėlius ir me ne vien tik Matulaičio gyve
nio
apsirūpinimo.
Jie
siūlo
tik
ta
netrūko ir kitų pirmųjų krikščio
darbas. Suprasti gali tik tie, ku kt. Jo, kaip istoriko, dėmesys pir nimo kelią, jo darbus ir nuopel
da rūpintis kito žmogaus ekono
nių^ tarpe. Randame Ap. Darbų
kreipiamas į lietuvių nus Bažnyčiai bei lietuvių tau
rie panašių darbų yra dirbę. Mū miausia
miniu aprūpinimu, kai jis, dėl
knygoje, kad pirmųjų krikščionių
sų didelė padėka, kad šiandien kultūros istoriją.
tai, bet ir kaip veidrody matysi
vienos ar kitos priežasties, sto
tarpe buvo susikūrusi komunisti
galime pasidžiaugti tokiu dideliu
Gal
mes
būtumėm
ir
mažiau
me anų laikų, XX amžiaus pir
koja.
nė -bendruomenė, savo aprūpini
jnašu į lietuvių tautos šventojo pastebėję ir įvertinę dr. Kučą, mojo ketvirčio, lietuvių tautos
Tai
yra
laikysena
iš
esmės
pa
mą -prganizuodama bendrai. Ga
vyro, arkivyskupo Jurgio geresnį jei ne antrieji mūsų krašto oku rūpesčius. Prieš akis praeis rusų
naši į minėto Švento Rašto vie pažinimą.
li kilti klausimas, kodėl šitokia
pantai naciai. Naciai, norėdami viešpatavimo laikai, santykiai su
tą — Ezdro pasiūlymą: "Eikite
komunistinė
kryptis
neišliko
Dr. Kučas studijavo
Kaune atsikeršyti lietuvių tautai už su lenkais, kova dėl lietuvių kalbos
pavalgyti ir aprūpinkite tuos, ku
krikįčioniškoje visuomenėje ir vė
pasipriešinimą jų teisių Vilniaus ir ne Vilniaus
V D U Teologijos - filosofijos fa organizuotą
rie neturi ko valgyti". Visa bė
liau" ir kodėl krikščionija savo
kultete, Nancy ir Grenoblio uni kėslams, savo pyktį išliejo nekal bažnyčiose, tik ką atgimusios Lie
da, žinoma, kad mūsų krikščio
visu^meneninį gyvenimą grindė
versitetuose Prancūzijoj, studijas tiems kultūrininkams, patiems tuvos vyriausybių ryšiai su Apaš
niškos visuomenės atskiri asme
ne kolektyviniu aprūpinimu, bet
vainikavo daktaro laipsniu. Visą šviesiausiems intelektualams. 19- talų sostu. Pastebėsime valdžios
nys, pasisavinę nuosavybės prin
asmeninės nuosavybės teise. Šis
gyvenimą pašventė
mokytojau 43 m. suėmė ir į Stutthofo kon- žmonių nesugebėjimus vesti dia
cipą, šio solidarumo principo ne
klausimas galėjo daug kam būti
damas keliose gimnazijose, o karo centracijo**stovyklą įkaitais užda logą su Roma, atsiradusią įtam
laiko įstatymu ir žiūri į jį tik
neaiškus iki paskutinių laikų. Ir
akademikus. pą, kai valdžia iš dešiniųjų atsi
metu ir direktoriavo. Amerikoj rė 46 žymiausius
kaip į patarimą, kurio galima ne
daug kas galėjo žiūrėti į krikš
gyvendamas, profesoriavo Maria- Tarp jų ir dr. Kučą. Čia man dūrė kairiojo bloko rankose ir
paisyti. Bet jeigu mes norime iš
čionijos socialinį gyvenimą kaip
napolio kolegijoj ir Scrantono kyla tokia paralelė: yra žinoma kt. Matulaičio laikai Vilniuje ir
silaisvinti iš visai žmonijai gre
į tam tikrą krikščionijos nuosmu
universitete ir rašė knygas, ben tiesa, kad vienos šalies karaliui prieš tai buvo mūsų kovu, lai
siančio komunistinio
pažemini
kį. Bet atsakymą į šį klausimą ir
dradarbiavo periodinėj spaudoj, norint įžeisti, {skaudinti kitą šalį, mėjimų ir pralaimėjimų laikai už
mo, mes turime išmokti iš šio,
krikščionijos pasiimto kelio patei
buvo vienas iš Encyclopedia Li- užtenka jžeisti tik anų mylimą ka neginčijamas teises. Arkivyskupui
paiga'lbos stokojančiam žmogui
sinimą mūsų laikais suteikė, ne
tuanica redaktorių. Išleido plačią ralių. Tokiu būdu naciai parin Jurgiui teko sunkios pareigos val
reikalavimo, padaryti tvirtą, vi
lietuvių ir dyti Vilniaus vyskupiją tuo metu,
tiesioginiu būdu, komunizmas. Vi
studiją apie DLK Kęstutį, Bos ko būrį šviesiausių
sus įpareigojanti įstatymą.
siems dabar jau darosi aiškiau ir Arkivyskupą Juruj Matulaitj 192« m. birželio 1« d- Chicagos stotyje pasitono ir Shenandoach lietuvių pa juos iškėlė iki karaliaus lygio.
aiškiau, kad, kai žmogų padarai Įtinka lietuviai kunigai ir dvi mergaite* s» gelių puokšte.
(Nukelta į 2 psl.)
V. Bgd. I rapijų istoriją, kun. Staniukyno Į Žinojo, kad dėl jų kančios ir mir~

• —

Nr. 28 (5) — psl. 2

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, UTCRATCBA

Šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 2 d.

• '

Lietuvai ypač reikia šventojo

Zitos Sodeikienės siurrealistine realybė

šventą gyvenimą. Jame nebuvo
prieštaravimo tarp žodžių ir dar
kai ten valdžios keitėsi dienomis
bų. Jis savo tikslu laikė skleisti
— vokiečiai, lietuviai, bolševikai,
aukščiausią dorybę — meilę, mei
lenkai ir vėl tas pats iš eilės, kol
Dailės bičiulius maloniai nu
lę, kylančią iš Kristaus.
tvirtai pasatatė koją lenkai.
teikia čikagiečių dailininkių kū
Lenkai negalėjo pakęsti, kad Aiškėja ir jo pranašiškas žvilgs
rybingumas ir aktyvumas. Tik
vyskupu Vilniuje yra lietuvis. Ne nis socialinio teisingumo dirvo
pasibaigė Giedrės Žumbakienės
žiūrint, kad jis buvo be galo objek je Daugelis tokių idėjų, kurios
ofortų paroda Balzeko Lietuvių
tyvus ir teisingas, kad jame ne iškilo tik Vatikano II suvažiavi
kultūros muziejuje, o štai vėl to
galėjo rasti šios rūšies nuodė me, buvo jau anksčiau iškeltos
se pačiose patalpose prieš žiūro
mės nei tie patys lenkai, vis vien arkivyskupo Matulaičio. Kardi
vų akis Zitos Sodeikienės kūryba.
jis buvo skundžiamas Apaštalu nolai, arčiau susipažinę su jo
Muziejaus antrojo aukšto parodų
sostui, fabrikuojami kaltinimai. Jų gyvenimu ir skelbtomis mintimis,
patalpa gražiai talpina 19 daili
akyse nusikaltimas buvo, kad vys nustemba. Neabejoja, kad jis tik
ninkės darbų: 12 spalvotų pieši
kupas vienodai teisingas buvo rai vertas ne tik palaimintojo,
nių ir 7 akrilinės tapybos.
lietuviams, lenkams ir gudams. bet ir šventojo garbės. Nežinom,
Zita Sodeikienė mūsuose jau
Skundė net artimiausi jo bendra kada to bus pasiekta. Bažnyčia
ne
kartą matyta, aptarta, vertin
darbiai — kurijos žmonės. Nuo skelbia šventuosius labai atsar
ta.
Tai dailininkė, galima sakyti,
seniausiu laikų žinoma, jog Vil giai, po ilgų ir nuodugnių tyri
iš
karto
suradusi save: savus ob
niaus kurija visada buvo galin nėjimų. Marijonai čia daro vis
jektus,
savas
kompozicijas, savą
ga, ir ten vyskupams būdavo ką, kas tik galima. Taisybė, kad
linijos ar spalvos pabraukimą.
tokių kandidatų į palaimintuo
sunku.
Žinoma, metų slinktyje Šie, saky
Kad Matulaitis Vilniuje iš sius ir šventuosius Apaštalų Sos
tume,
įgimti jos bruožai, nekisdabuvo septynerius metus, tai po to stalčiuose yra daug. Sykį teko
mi,
o
tik tobulėdami tam tikra
piežiaus Pijaus XI dėka. Jis, dar užtikti spaudoje, kad užvesta
kryptimi,
šiandien jau sudaro Zita
būdamas tik arkivyskupu Achi- 1.500 bylų, kitą sykį kitoj vietoj
rytata Balniu lietuvių tadbūdingąjį
Sodeikienės
veidą, la B datHnlnlrfa darbi) parodos, kai
les Ratti ir popiežiaus atstovu buvo rašyta, jog net 4.000. Tam
bai artimą, o vietomis ir visai ta
Lenkijai ir Pabaltijui, gerai pa reikalui būtina laiko, kantrybės,
patų siurrealistinei dailės srovei
žino Matulaitį ir į skundus rimtai pastangų, pinigų ir pagaliau
Kur žiūrovą veda šitoks Sodei
Lietuvos grafikoje labai išradin
nežiūrėjo. Matė, kad skundai tu Dievo malonės. Yra ir kas bylą
Ar
šitai
yra
modemu
ir
avankienės
siurrealizmas ir ką nori pa
gai nušokama ir į siurrealistinį
rėjo šovinistinį, siaurą naciona vesti trukdo arba ją nudelsia. Pats
gardiška?
Ir
taip
ir
ne,
kadangi
jų suvokimą. Išeivijos tapyboje sakyti jos siurrealistinė estetika?
listinį pamušalą. Jis pažino ir Vatikanas nusistebėjo, kodėl ilgai
ir klausimas būtų ne visai tikslus. siurrealistiniai užmojai yra dail. Taip — „pasakyti", nes Sodeikie
nebuvo
prašymų,
remiančių
lenkus, pastebėjo jų užmačias už
Aplamai siurrealizmas — tas są Juozo Mieliulio drobės, o grafi nė nori ne tik paveikslu žavėti
gniaužti teises lietuviams, dar la beatifikacijos bylą, iš lenkų, kur
moningas realistinės tikrovės pa koje siurrealizmas vienur kitur mūsų akį, bet ir išsakyti savo fi
biau gudams. Anomis dienomis Matulaitis didesnę dalį gyveni
vaizdavimas fantastiškiausiose si išnyra Romo Viesulo ir kitų dar losofinę bei sociologinę mąsty
lenkai Vilniaus krašto gudų ne mo praleido ir veikė. Postuliatotuacijose bei formose — nėra buose
seną. Ji savo mintimi kartais, at
laikė atskira tauta. Vadinamuo riaus pastangomis pagaliau bu
vien
tik
šių
laikų
atradimas.
Ko
rodo, nori labiau pačiupti žiūro
sius "tuteišus" vadino lenkais, vo pralaužta suokalbinė tyla, ir
ne visų epochų dailėje siurrealiz
Tačiau bene
intensyviausiai vą negu savo linija ar spalva. Ap
gautas
raštas
iš
kardinolo
Wytik kiek mažiau tautiškai susipra
mo, kaip tam tikro akibrokšto, šiuo metu siurrealizmą tiek savo lamai, dailininkės didžiausias rū
tusiais, kuriuos reikėtų "atvers szynskio bei kitų 23 vyskupų.
pasitaikydavo. Kartais net vieno tapyboje, tiek grafikoje kultyvuo- pestis yra domėtis tuo, kas paga
ti".
Arktvyikupaa
Jurgi.
Matulaiti*
Matulevttiu*"
ar kito dailininko kūryboje jisai ja Zita Sodeikienė. Ir čia mini liau darosi su šių laikų žmogu
Beatifikacijos bylai vesti postususiformuodavo ir į būdingesni ma jos paroda yra gera šio tei mi, net ir su visu pasaulių, su
Ne vien iš lenkų pusės buvo liatorius yra surinkęs apie 900
jo veido bruožą, kaip, sakysim, gimo iliustracija.
ta mūsų žemės moderniąja civi
skundu. Buvo ir iš lietuvių. Ma liudijimų iš tų, kurie per Dievo
lizacija. Šios problemos, atsaky
tulaičiui buvo
prikaišiojama, Tamo Jurgio Matulaičio užtari būtų paskelbtas ne tik palaimin šventojo, reikia šviesaus žiburio, H. Bosch'o (olandas, 1450-1516)
Atskirų vaizduojamų objektų mai arba atsakymų neradimas
moralinės atramos, kovojant už tapyboje. Tačiau siurrealizmas,
lėtd jis 1925 nepaveikė Apaštalų mą yra atgavę sveikatą ar paty tuoju, bet ir šventuoju.
šventas, prigimtines, sąžinės kaip gana gausų to paties laiko- suvokimu ir jų kone nuotrauki- dailininkės darbuos pavaizduoti
sosto ir leido su Lenkija rę kitų malonių. Jeigu bent vie
Paskelbimas
palaimintuoju
ar
laisvės, tikėjimo išpažinimo tei- tarpio dailininkų būrį apjungian- niu pavaizdavimu Sodeikienė yra vietomis gana makabriškai, vie
sudaryti
konkordatą . kuriuo nas nuošimtis tų liudijimų bū
Vilnius
buvo
priskirtas tų oficialiai patvirtinti, jau būtų šventuoju reikalingas ne tam as ses. Todėl šventumo paskelbimo' ti srovė, ryškiau susiformavo tik tikra realistė. Pas ją žmogus, me tomis su tam tikra tragikomiš
Lenkijai, nors ir atskirtas nuo daugiau negu reikia Apaštalų meniui, kuris tokiu skelbiamas reikalauti, tiesiog veržtis pro atda- dvidešimtame amžiuje Siurrea- dis, stalas, kėdė, peilis ar šaukš ka šypsena, kitur vėl su savotiš
Gniezno — Varšuvos bažnytinės Sostui; kad būtų skelbiamas pa viešai. Jis ir be mūsų pastangų ras ir uždaras duris reikia visiems lizmą dabar jau galima stebėti tas yra tokie, kokie jie realybė ku sarkazmu bei satyra.
provincijos. Buvo sudaryta atski laimintuoju. Pagijimams, kurie yra Dievo malonėje. Viešas pripa lietuviams ir nelietuviams. Tai kaip ryškią moderniojo meno sro- je yra. Jie* Sodeikienės nėra de
Aplamai, šiandieninis parodos
ri Vilniaus provincija. Kai kam normaliu keliu yra negalimi, rei žinimas reikalingas gyviesiems, nėra pareiga vien marijonų ar vę, turinčią jai būdingus siekius formuoti, kaip anas Dalio laikro
iŠ mūsų valdžios sluoksnių at kia gydytojų komisijos patvirti reikalingas mums. Koks entuzi dvasiškių, tai visų mūsų parei- ir savąją estetiką. Iš pasaulinių dis, kuris tįsta ir varva, lyg būtų žiūrovas jausis gana įdomioj situ
rodė, jyg visa tai nuo Matulaičio nimų, o kas tai gali išdrįsti pa azmas kiltų pavergtoje Lietuvo ga ir privilegija skelbti, kad mes šios krypties dailininkų bene po- pagamintas ne iš metalo, bet iš acijoj, kalbėdamasis paveikslais
priklausytų, ir jis dėl to neteisin daryti dabar Lietuvoje? Jokiai gy je, išgirdus šią linksmą naujie turime ką išaukštinti ir altoriuje, puliariausias ir greičiausiai visų tešlos. Sodeikienės siurrealizmas su dailininke o kartais net su
dytojų komisijai nebus leista iš ną! Koks religinis ir tautinis at Toji dr. Antano Kučo knyga kaip pastebimas yra ispanas Salvador reiškiasi neįprastu realių objektų pačiu savimi, atrastu tame ar ki
gai buvo kaltinamas.
~"
padėjimu paveikslo kompozicijo tame dailininkės paveiksle
Po to, kai buvo pasirašytas tirti ir paliudyti. Jeigu Matulaitis gimimas pradėtų lapoti šiais tik ir yra vienas tokių balsų, stip- Dali (gim. 1904).
būtų
buvęs
italas,
šiandien
jis
tamsiais
laikais.
Lietuvai
reikia
rus
balsas.
Lietuvių
individualioje
dailėje
j
e
Pas
ją
medis
gali
augti
debe
konkordatas ir Vilniaus vyskupi
Paroda Balzeko Lietuvių kul
ja pakelta arkivyskupija, Matu
siurrealizmas irgi turi tam tikrą syse, ir ne šakomis, bet šakni tūros muziejuje, Chicagoje (401JJ
laitis nuo jos valdymo atsisakė,
vietą. Siurrealistinių bruožų jau mis i viršų; visai realus žmogus
tinkleliu S. Archer Ave), tęsis iki vasario.
paprašė popiežiaus atleisti. Kny
galėtume rasti ir ne viename Čiur su drugiam gaudyti
goj įdėtas atsistatydinimo raštas
lionio paveiksle Siurrealistinei gali gaudyti visai realų lėktuvą; 27 d.; lankoma visas septynias
ištisai, išdėstyti visi motyvai. Iš
pagavai yra gana dėkingos ir mū žmonės gali būti sukimšti į stik savaitės dienas nuo 1 vai. iki ;4"
sų liaudies pasakos bei legendos. lainius, lyg jie būtų čia kokie vai. popiet
rašto matyti, kokiose sąlygose
tradicinis Alfredas. Opera Vvest,
Los
Angeles
operinis
sambūris,
Jas iliustruojant, šiandieninėje marinuojami grybai.
jam teko valdyti vyskupiją. Dar
k. br<L'
Inc., pasinaudodama Winthropo
žinoma, ko neslėpė ir pats Matu naujai pasivadinęs Opera West,
talentu (mat, geri tenorai reti
laitis, kad lenkai jokiu būdu ne Inc. sausio 12 — 13 dienomis pa paukščiai), vis dėlto iš esmės pa
statė
Verdi
'Traviatą".
Sekma
būtų leidę jį pakelti arkivyskupu
gausa. Programos
leidinėlyje Venturoje, Santa Barbaroje). Me viatoje" ir mėgėjiškų akibrokš
keitė dramatinį Alfredo pobūdį.
ir palikti Vilniuje. Rengėsi net fi dienio spektaklyje Violetos vaid Žiūrovams buvo užkrautas ne
"Operos
draugų"
sąraše,
maty niškai norima prilygti New Yorko, tų buvo nemažai
zinę jėgą panaudoti. Cituoja au menį atliko Birutė Dabšienė. lengvas uždavinys — įsivaizduoti,
ti ir kelios lietuviškos pavardės. San Francisco, Chicagos ar kitų
Dirigentas dirigavo dalykiškai
torius Matulaičio pasakymą, kad Floros — Regina Kungienė. Jau kad Winthropas yra devyniolik
Operos
organizacinius reikalus miestų pastovioms operoms. Atei
noji
Vida
Polikaitytė
dainavo
tvirtai.
Bet ritmo "tvirtybėje**
Vilniaus vyskupo soste negalė
tojo šimtmečio prancūzas.
tvarko Rimas Vizgirda. Muzikos tyje numatoma pastatyti "Užbur taip ir liko užmarintas uvertiū
chore.
tų visiems įtikti ir būti geras ir
paruošimu rūpinasi lietuvių bi tąją fleitą", 'Toscą", "Čigonų ros subtilumas. Panašiai atsitiko
Alfredo kitoniškumas nė kiek
pats angelas, ne tik žmogus. Ar
Siame įprastu būdu sukirpta
čiulis vengrų muzikas N. F. Da- baroną", "Hofmano pasakas".
ir su kitais piano pianisimais.
kivyskupu jis vis vien buvo, bet me pastatyme buvo pateikta de nesumenkino B. Dabšienės violemokos.
Samdytam
orkestrui
vado
Dėl
technikinio neapsižiūrėjimo,1
Sumanymų
įgyvendinimas
pri
tiškumo.
Jos
įgimta
lyrika
suda
kai gavo kitas pareigas, kai į ne mokratiška staigmena. Alfredo
vauja R. Lessingas, jau anksčiau klausys nuo visuomenės dėmesio, nuo dirigento pulto aitriai žėrin
priklausomą Lietuvą atvyko jau partiją dainavo juodukas lyrinis ro atgarsį Violetos melodinga
mielai talkinęs mūsų renginiams. tiksliau pasakius, nuo moralinės ti švieselė akino parteryje sėdm-'
kaip Apaštalų Sosto vizitatorius. tenoras Fred Winthrop, Muziki me likime Pasakiškai graži pir
čius žiūrovus. Argi niekam nepa-'
Susidaro įspūdis beskaitant, niu atžvilgiu ponui Winthropui mame veiksme, Birutė dainavo
Neabejotinai Opera West veik* ir finansinės paramos. Taip pat, rūpo šviesą kaip nors apgaubti,^
kad Matulaitis pirmiausia norė nedaug ką prikištumėm. Vaidme su atsargia precizija. Koloratūra
loję lietuvių dainininkai ir sce kas itin svarbu, nuo pastatymų atitverti. Scenoje nekaip jautėsi"
jo būti vienuoliu. Vilniaus vys nį jis paruošė atidžiai, dainavo virpėjo puikiai. Siempre libera
nos darbuotojai galės nuolat pa lygio. Jau dabar — skambiu cho kai kurie pagelbiniai vaidintojai
kupu buvo tik iš paklusnumo po žvaliai, sklandžiai, šiek tiek ašt arijos atlikimas vaidybiskai praė
sireikšti. Vadovai yra pasišovę ru, skoningomis dekoracijomis, Režisūrai trečias veiksmas savo
piežiui ir didelio noro Lietuvos rokai viršūnėse. Jo balse skambė jo gal šiek tiek per simetriškai,
Tarybos. Vienuoliu norėjo būti ne jo savitas tembras, deja, be to ma per santūriai. Solistė dar vis pri SoL Nnite Dabitose, dainavusi Viole žūtbūt sukristalizuoti tvirtą ope gražia apranga, patyrusiu orkes spalvingu judrumu pavyko ge>
riausiai. Šiaip per visą spektakli
ta* partiją Traviatoje".
kontempliatyviniu, kokiais buvo lonaus aksominio atspalvio, ku vengia išryškinti emocinį grožį.
ra Los Angeles ir apylinkėse tru — linkstama pasirodyti profe- mažesni ar didesni nelygumai ar
pirmieji marijonai nuo XVII am
(Orange apskrityje, Omorde, sionaliai. Nors pastarojoje 'Tra- dė dramatini audinį.
riuo mūsų sąmonėje puikuojasi
Pr. V. "•
Vėlesniuose veiksmuose
jos
žiaus iki 1909 metų. Išgelbėjęs
transformacija į kilniadvasišką
marijonus nuo jų išnykimo, pa
mylinčią heroję buvo pakanka
keitė jų statutą, įpareigojo juos
mai įtaigi Gaila, kad tai tik vie
J
ATSIŲSTA PAMINĖTI
išeiti į žmones, pradėti apašta
nas spektaklis: dažniau scenoje
lauti moderniu būdu. Nelaukti,
— AKIRAČIAI, 1980 m. sausio
dainuojant, padidėtų galimybei
kol žmonės ateis pas juos, bet pa
mėn., Nr. 1. Atviro žodžio mėny
brandesniems niuansams.
tiems eiti į darbininkiją, į pla
iraštis. Redaguoja Redakcinė ko*
Džiugus yra Reginos Kungiečiąsias mases, skleisti tiesos žodį
legija. Leidžia Viewpoint Pressi
nės debiutas Floros vaidmenyje
visais galimais būdais — per
Inc., 6821 S. Maplewood Ave!,,
Ji sugeba ir šiltai laikytis sceno
spaudą, mokyklą, moderniomis
Chicago, IL 60629. Metinė pre^je, ir aiškiai maloniai dainuoti.
komunikacijos priemonėmis. Kad
nuanerata — 8 doL
šiandien marijonai veikia plačiai
Zermoną vaidines John Mc
Numeryje spausdinama: „Li
pasaulyją ir yra Matulaičio nuo
Connell atrodė reikiamai tėviš
tuanisto kelias šiandieniniame
pelnas.
kas. Tačiau badsas, sodrus viduri
Vilniaus universitete" — Violeta
Jei kas abejotų ar nežinotų,
niame registre, aukštose gaidose
Kelertienė; duodamas įplatus pakodėl taip rūpinamasi Dievo Tar
skambėjo įtartinai sausai. FrasSkaJbėjimad su dari. Pranu Gai tt"»
no Jurgio Matulaičio beatifikaci
zuotė užkliūdavo vingiuose
lium; Vmoo Trumpos raštu pri
ja, noru jį matyti altoriaus gar
simenama spaudos atgavimo 75
Lietuvių įnašas neapsiribojo
bėje, tai, paskaičius šią knygą,
metų sukaktis; stabtelėjama prie
vien dainininkėmis. Fairfax vidu
'
nežinojimas ir abejonės išnyks.
B katris | deflaąt dirlcmtaa H. Lenine tol. Birut* rusų rašytojo disidento AndrieSkaitydami pastebėsime jo didelę Vardl *Tnviata" Opera
Violetos rinės mokyklos auditorija jei ne
A. Laiaeona,
dfaaktortns dr. N. Domocoa, Flora į jaus Siniavskio ir įo Paryžiuje
asmenybę, begaliniai kilnų ir | T,
lūžo, tai bent alsavo lietuvių
k tara W«
rmOMĄm Bharanf Vtatfrda.
leidžiamo žurnalo "Syntaxis".
Atkelta ii 1 psL)

įspūdžiai iš parodos Chicagoje

Birutės Dabšienės Violeta

« SeStadienis, 1980 m. vasario mėn. 2 d.
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Kalbamės su poete
iš Australijos
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^J\ur tūlauA uancitenuA teka.
rJLidiia

idija Šimkutė apie savo
gyvenimo vingius ir
sąlyčius
su literatūra
w

Mano akys šviečia toliu.
Manyje auga rugiai,
Tavo pasodinti rugiai.
Atoslūgyje
Trokštu nepaliestos duonos.

•

:
.

Rimkutė
Kaip nupiešti ją
giedrios dienos drobėje.

Mūsų žodžiai — tai ženklai.
Atsiminimai — tai mūsų antras rūbas.

Jau vien tik išeivijoj subren ir prieinamesnė, neturi manyje
dusioj ir lietuviškai prakalbusio] spontaniško, poetiško atgarsio.
Iš tavo ramaus balso
Tuomet, kai naktis numirs,
mūsų rašytojų kartoj, atrodo, Tad, norėdama rimčiau rašyti,
atėjo nublukęs aidas.
Mane pašauksi.
ypač pabrėžtinas mūsų moterų stengiausi geriau pramokti kalbą,
Jis beldėsi į langą,
Kartu pažvelgsime praeitin.
įnašas. Ir didžioji rašančiųjų mokiausi neakivaizdinį lietuvių
lėtai šnabždėdamas,
Paliesiu tavo kaktą,
dalis yra poetės: Marija Saulai- kalbos kursą, buvau nuvažiavusi
kartodamas
Uždengsiu sąmonę tamsa.
tytė, Eglė Juodvalkytė, Teresė kalbos pasitobulinti į Vilniaus
mano vardą.
Pautieniūtė, Živilė Bilaišytė, Aus universiteto rengiamus vasari
nius kursus, kurie man buvo nau
tė * Pečiūraitė, Ona Mikailaitė ir
Kur tylūs vandenys teka,
dingi ir reikšmingi ne vien tik
it Tai vis "amerikietės", ir jas
Ten pasislėpusi lauksiu
kalbos atžvilgiu.
Ištarąs vakaro pradžią,
savo tarpe čia neblogai pažįsta
Nesulaukiamo.
uždengei žingsnius,
me, esame jau įsidėmėję. Tačiau
— Ar nesišalinate ir nuo vi
Juk toluma neišskiria žmonių.
kad neatsektų jais rytas.
šio moteriškojo ir poetiškojo iš
suomeninės veiklos.
LJdŲa
Slfnkiitfl
•
Atkėlęs
vartus,
eivijos atžalyno yra ne vien tik
įėjai.
'Amerikoje. Skaitytojų akivaizdo
— Nors jaučiu tam tikrą lietu
Šauksmo sklindančioje legendoje
je čia norime pasikalbėti su Aus vių išeivių pareigą reikštis ir vi ne palietę. Tarp jų ir japonų ra laikotarpiais mane yra giliai
Įtrūkęs stiklas saugos
Užrakinai naktį.
tralijoje gyvenančia poete Lidija suomeninėje veikloje, paskutiniu šytojai Akutagawa ir ypačiai Ja- palietę A. Nykos-Niliūno, Ma
Mūsų paslaptį.
Šimkute. Laiks nuo laiko jos eilė laiku nelabai turiu tam laiko ir sunari Kawabata; islandų rašy černio, Aisčio, Nagio ir Mackaus
Vanduo sugėrė kraują
raščiai vis pasirodydavo periodi šiaip nesu per daug linkusi į vi tojas Haldor Laxness (ypač jo eilėraščiai, o kitoje plotmėje es
Beklausant
Palestrinos raminančių giesmių.
nėje spaudoje, o 1978 metais Al suomeninę veiklą. Esu priklausiu- knyga "Salka Valka") ir Kafka, tetinė Radausko poezija. Kai ku
gimanto Mackaus Knygų leidi siusi įvairiom organizacijom ir nors jam reikia atatinkamos nuo riais atvejais patinka ir Martinai Tavo vardas — tai pievos gėlė tolumoje.
mo fondas išleido jos eilėraščių esu dalyvavusi bei organizavusi taikos. Dar ateina į galvą Knut čio, Gedos, L. Sutemos ir Vaičiū Tavo vardas — klyksmas skrendančio paukščio
Tavęs nebus,
Tavo vardas — nuo kaitros pabalusi geležis.
įvairius kultūrinius bei visuome Hamsun, ir Hermann Hesse, bet naitės eilėraščiai.
rinkinį "Antrasis ilgesys".
Bet
liks išblukęs žodžių aidas
Tavo
vardas
—
gaivinantis
tyras
vanduo.
ninius parengimus. Jau keleri me paskutinysis tik ribotai, nes jis ga
-»i
•
ir juodu rašalu
Tavo
vardas
neturi
vardo,
-us— Gal sutiktumėte čia mums tai kaip dėstau (padedu su verti na banaliai kartojasi. Rašytojas,
— Kuo dar domitės?
Aš jo nežinau
Užrakinti prisiminimai.
papasakoti apie savo gyvenimo mais iš lietuvių į anglų kalbą) kurį vis ilgai atidėdavau, yra Mar
' i
ir
niekad
neužmiršiu.
—
Be
literatūros,
dar
mėgstu
lituanistiniuose
kursuose
Adelai
pradžią, tolimesnius jo vingius,
cei Proust Tačiau jis mane įtrau
Sienomis
laipios
gaidų
gamos,
klasikinę
muziką,
ypač
nuo
anks
dėje.
ifeitą mokslą, darbą ir kt.?
kė į savo sukurtą pasaulėjautą ir
Šaukdamos crescendo,
— Gimiau 1942 m. sausio mėn.
Gal geriausiai galėčiau atsaky viziją, pagrįstą praeities prisimi tyvųjų gregoriŠkų kanonų iki
Viltis kartos staccato mintis
24 d. Krakių kaime, Mosėdžio ti į šį klausimą Thomo Mann'o nimais, bet taip nuostabiai įaktu- baroko laikotarpio. Bet klausau
Ir
su legato grįš taika.
Po troškinančios,
valsčiuje, Kretingos apskrityje, žodžiais, laisvai juos čia išver alintą į dabartį, kad jo pasąmo si/keičiantis ūpui j įvairių laikų
tvankios ir sunkios savaitės
K
vėlyvesniųjų
Lietuvoje — kurios aišku nebe čiant: *^uk jūs žinote, kad mes nės ir sąmoningi pergyvenimai kompozicijų.
Tavęs nebus,
Atbudo
rytas.
kompozitorių
gėriuosi
BusonTo,
prisimenu. ^ . .
poetai negalime eiti grožio keliu suteikė tikrą man gyvenimo įžval
Tik toks išblukęs žodžių aidas
Sciabin'o
ir
Messiaen'o
kūryba.
Vaikystę praleidau Vokietijos be Eros, kaip mūsų palydovės ir gą. Knyga, kuri pajėgia suteikti
ir prisiminimai
Kaip
išpasakoti
E>omiuosi
ir
daile.
Įvairios
epo
pabėgėlių stovyklose. Ilgiausiai draugės. Mes galime tam tikra man vis naujų jėgų yra taipgi
Užrakinti
juodu rašalu.
vakar dienų kančią.
išbuvome Oldenburge, kur pra prasme būti herojiški savo manie Saint-Exupery „Mažasis princas". chos mane žavi. Bet labiausiai
esu linkusi sugrįžti prie Pierro
dėjau eiti į lietuvių pradžios mo ra, disciplinuoti savo užmačiose
Iš ankstyvesniųjų skaitytų ra
della Francesca, Boticelli laikų
kyklą, bet neilgai, nes iš ten iš ar darbe, bet mes pakylame tik- šytojų man patiko
Žemaitė,
bei
FlamiŠkos mokyklos tapyto
važiavome, man būnant 7 metų. tai aistroje, ir meilė vis tiek yra j Krėvė ir Biliūnas. Prisimenu,
jų.
Antra vertus, modernistai sižeminimo, net susiniekinimo. rodo, jog čia yra tapę tikslu. Tai mūsuose yra daugiau moterų
Prisiminimai iš vaikystės laikų mūsų geismas ir ilgesys — mū- kaip džiaugiausi Kaupo "Dr.
intriguoja: Klee, Pica- Tai dažnas kalbėjimas į tamsą ar lyg žaidimas lietuvių kalba, nors negu vyru?
yra tik fragmentiniai: vaiko ne sų noras ir mūsų pažintis. Tad Kripštuku pragare" ir Borutos, mane_ irgi
,
. .
sso D a
nežinią — dažnai be atgarsio, be greičiausiai yra ir savitos formos
rūpestingas gyvenimas barakuo- iš šito galite spręsti, kad mes poe- j "Baltaragio malūnu". Atskirais j ^ " » Ch a ? all » F m i • " • *
— Būdama pati moteris, aišku,
j ieškojimas, kuris, žinoma, ir chasej apsuptas daugelio žmonių, tai negalime būti žyniai, nei atvejais patiko Cinzas, vietomis! Dažnai nueinu į teatrą ir fil- kitų nesupratimo.
šiuo reiškiniu galiu tik didžiuo
rekterizuoja mūsų amžių: mulman primena linksmą laikotar tinkami piliečiai. Mum reikia bū- Katiliškis ir Barėnas, kurių ma- į mus. Be Shakespearo ir minėtų
tis, nors, išsamiau jieškant prie
—
Kokie
Jūsų
ateities
planai
timedia ir komercijos pasaulį,
pį nežiūrint įvairių trūkumų. ti trokštantiems ir klajojantiems g a u skaičiau, nes mane nelabai; g « * i tragikų, mėgstu Samuelį
žasčių, sunku būtų į tai atsakyti.
kūryboje?
kuriame yra mirę daugelis anks
Labai mėgdavau klausyti tėvelio jausmų plotmėje" (ištrauka
Viena iš prileistinų priežas
ftįįt
• ^ l i
^ ^
sekamų pasakų: jų besiklausy jo laiškų Hermanmui Hessei). * j domino jųjų buitinė tematika, j Alexanderį
Bužo bei kitus dra
— Labai sunku apibrėžti atei tyvųjų vertybių, tad ir išraiš čių gal yra ta, kad moterys da
bet man gan įdomūs Apučio, maturgus. O filmų mėgiami di
dama, pasileisdavau į tą nuosta
ties planus, nes norai eina savo kos forma, daugiau vizualinė ir bar aplamai daugiau visur įsi
Granausko
ir
Mero
veikalai.
Ma
bų fantazijos pasaulį.
rektoriai yra Bunuel, Fellini, Vis- keliu, o realybė savo. Juk taip garsinė, skiriasi nuo įprastų ka jungia, sekdamos Vakaruose pa
— Kokie yra lūsu mėgiami
ne ypač patraukė Vytauto Jana conti, Bergman ir Resnais. Viena
dažnai nelaukti ir netikėti atsiti tegorijų ir paneigia literatūrinę sižymėjusiu moterų teisių sąjū
-Į Australiją atvykau su tėvais rašytojai?
vičiaus kūryba savo originalia, iš labai senų, bet neužmirštinų
kimai pakreipia mūsų numaty tradiciją.
ir vyresniu broliu 1949 m. Pra
džiu. Nors tikrai nežinau, ar šis
— Rašytojai, prie kurių visada poetiška forma ir skirtinga tema filmų liko "Les enfats de ParaNots
visiems
suprantamas
ir
tą
kelią.
Jei
pasisektų
išleisti
kitą
džios mokyklą, gimnaziją ir aukš galima grįžti, be abejo, yra grai tika. Jo "Laiškas sūnui", rašytas
reiškinys sietinas ir su poezija.
rinkinį, norėčiau tęsti pradėtą te priimtas žodynas kartais negali Mūsuose merginos aplamai yra
tesnį mokslą (dietetikos specialy kų klasikai. Platonas, Sofoklis ir Jono Staniškio slapyvardžiu, yra dis".
matiką, nes ji manyje dar nėra ir nepajėgia išreikšti individo pastovesnės ir ištikimesnės lietu
bę) baigiau Geelonge (Viktori Euripidas visad pakelia mane sa tikrai originalus ir sukrečiantis
— Ką galite pasakyti apie savo išsekusi, bet vis keičiasi ir atran emocijų, kurios savo spontaniš vybės atžvilgiu, tai jos ir poezi
joje), o profesijos nustatytą prak vo kilnia kalba ir neišsenkama raštas.
da naują išraišką. Po to, sunku ka prigimtimi savaime skiriasi, joj sugeba geriau išsireikšti lie
eilėraščius?
tiką atlikau Perth'e (Vakarų tematika. Juose vis surandu ką
Šiuo laiku mano mėgiamiausi
pasakyti, kokia kryptimi pasuk bet nemanau, kad šis siekimas tuviškai. Antra vertus, gal ir dėl
Australijoje), kur išgyvenau 2 nors naujo. Prie jų galima pri poetai yra Kavafis, Montale,
— Nepajėgiu apibūdinti savo
metus. Paskui persikėliau į Ade skirti ir Shakespeare'ą. Bet apla Celan, Lorca, Rimbaud, T. S. kūrybos. Manau, kad eilėraščiai siu, gal jau būsiu išliejusi savo turėtų būti pačios kalbos taisyk to, kad išeivijoje daugumas vyrilaidę (Pietų Australiją) ir pradė mai, tai skirtingi autoriai, skir Eliot, Gabriela Mistral ir Achma- turėtų kalbėti patys už save. Sia taurę į okeaną. Tad trumpai pa lių griovimas, jų savotiškas iš jos yra labiau skatinami ruoš
jau dirbti miesto ligoninėje. Po tinguose laikotarpiuose yra ma- tova. O iš lietuvių skirtingais prasme tinka Proust'o žodžiai: sakius, nežinau, manau, jog tik darkymas. Visuotiniai priimtos tis praktiškom profesijom, tad
kalbinės taisyklės vis dėlto turi ne jie ir mažiau domisi poezija. Tuo
laikas parodys.
metų ištekėjau ir, laikui bėgant,
"Nuo to momento, kai mano
tik savo grožį, bet ir logiką, kuri pačiu, manau, gal vertėtų prisi
susilaukiau šeimos — sūnaus ir
darbas yra svarstomas protavimu,
— Ar erotinis Jūsų eilėraščiu yra reikalinga, norint perduoti minti, kad vyro charakteris yra
dukters. Su pertraukomis tęsiau
nieko nebėra tikro ir pastovaus,
bet kokią tiesą. O ta tiesa poezi daugiau linkęs visiškai atsidėti
pradas atsitiktinis?
profesinį darbą. Nors mano atsi
nes galime įrodyti, ką tik nori
joje privalo būti tikra, o ne dirb vienai kuriai sričiai, o moters cha
tiktinai pasirinktoji specialybė
me". Dėl kūrybos aplamai, tai
— Nežinau, ar mano poezija tinė.
priklauso prie tiksliųjų mokslų,
rakteris aplamai yra lankstesnis
galiu pasakyti, kad norėčiau pa gali būti aptariama kaip erotinė.
visada daugiau domėjausi ir tu
— Kodėl poezijos prieauglyje ir pajėgesnis atlikti keletą rolių.
jėgti išreikšti savo tiesą. Valery Joje yra išreiškiami įvairūs išgy
rėjau didesnį palinkimą į meną,
'sielos šokis' ta prasme man yra venimai, kurie vienokiu ar kito
muziką ir literatūrą. Linkimas to
labai prie širdies, nes poezija kiu būdu yra bendri visiems. Tai
• ATEITIS, 1979 m-, Nr- 9— I L60130. Redaktoriai: S. Kuprys,
lydžio nemažėjo, bet augo.
man yra tobulas būdas skverbtis pati universaliausia, mus visus ri 10. Ateitininkų Federacijos lei- dr. A. Liulevičius, dr. S. Sidrys ir
į nepasiekiamą tolį. Tose pastan šanti tematika. Man žmogaus dnamas katalikiškos — liefuviš- A 7alskaitė. Administruoja Jo— Kas paskatino Jus rašyti? Ir
gose norėčiau pasiekti taiklumo santykis su kitais žmonėmis bei
kos orientacijos mėnesinis žurna- nas Pol įkaitis, 7235 S. Sacramenkondensuota kalba.
kodėl UetuvSkai?
savęs pažinimas yra labai svar las. Vyr. redaktorius — kun. dr. to Ave., Chicago, IL 60629. 2urbus. Jis manyje sukelia baimę bei Kęstutis Trimakas, 850 Des Plai- nalo metinė prenumerata — 9
— Eilėraščius pradėjau rašyti,
žavesį dėl savo netikėtinų prad nes Ave., Apt 409, Forest Park, dol.
—
Ar
gplėturnėte
trumpai
api
būdama jauna, ir tęsiau, kad ir su
menų
kitimo, trapumo, susilpnė
būdinti, kas yra Poezija?
ilgomis pertraukomis pagal nuo
Sį numerį redagavo kun. d r. K.
jimo, išnykimo — nes viskas
taiką. Tik jų nedrįsdavau nie
— Man atrodo, kad poezija miršta, taip kaip ir patsai žmo
Trimakas. Didžiąja visos medžia
kam rodyti. Rašydavau ir degin
yra kūryba, kurioje žodžių prie gus, nors kūryboje šie jausmai
gos dalimi numeris yra skiriamas
davau. Keisti likiminiai dėsniai
monėmis bandoma prieiti prie pa kaip tik gali įsiamžinti.
IV Pasaulio lietuvių jaunimo
privedė čia mane prie rimtesnio
čios žmogaus sielos išraiškos ir
kongresui Europoje. Iš tikrųjų
darbo. Kadangi buvau skatina
tiek vizualine nuotraukų prasme,
jos netikėtų sąmonės jėgų. Tai
— Ką galvojate apie lietuviš
ma įvairių žmonių (ypač vieno
tiek Įvairiausio* rašytinės me
dvasios įtampos išraiška, grožio
ką poetų prieauglį išeivijoje?
žmogaus, kuris padėjo suformudžiagos prasme tai yra mūsuose
paslaptis ir nepasitenkinimo vers
ti mintis), pagaliau pasiryžau iš
pats
įdomiausias ir pats plačiau
— Skaitant daugelio išeivi
mė.
eiti į viešumą.
sias
pastarojo
jaunimo kongreso
Man asmeniškai tai poezija joje debiutuojančių poetų rinki
I klausimą, kodėl rašau lietu
pavaizdavimas laikraštinėje for
yra gyvenimo ir vizijos išraiška, nius ar atskirus eilėraščius perio
moje Todėl čia minimas "Atei
viškai, man pačiai nelengva at
kurioje iš vidaus išplaukiančiuo dikoje, man atrodo, kad daugelis
ties" numeris yra įspūdingai įdo
sakyti. Bet, norėdama būti tikra
jų
pačiame
rašymo
procese,
se žodžiuose yra perduodamas vi
mus
gyvajam dabarties skaityto
sau, kažkaip jutau, kad tik lietu
žodžių
prie žodžio,
dinis būtinumas. Sis būtinumas jungime
jui,
lygiai
jis bus įdomus ir reikš
vių kalboje galiu atrasti savo YlirifK&rMi)
* U l * *r. Petr* fa- Povilo bažnyClo^ VltnJu nėra tik džiaugsmas ar žaidimas, vaizdo prie vaizdų, mato visą
mingas,
kaip
dokumentas, kada
bet nuolatinė kova, reikalaujanti kūrybos tikslą. Kas tradicinėje li
"sielos šokio" išraišką (Valėry).
(XVII uni.).
nors ir išeivijos istorikui ateityje
V-jotr Aigj ~\MJ- la
I aukos, stebėjimo, pajautimo, nu teratūroje yra tik priemonė, at
Jutau, kad anglų kalba, nors gal

I

Mi
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Mūsų
kalba

Jurašo premjera Providence mieste įįjgį
Jonas Jurašas, Nikolajus Erdmanas, Trinity Sąuare Repertory
Company, Providence miestas
Rhode Island valstijoje
sausio 22-ą dieną šie izoliuoti var
dai susijungė į prasmingą visumą
po Erdmano pjesės "Savižudys"
premjeros
(Eidami prie premjeros įspū
džių, susipažinkime su pačiu teat
ru. Trinity Sąuare Repertory
Company įsisteigė 1964-ais me
tais, kai į gražu, bet tada kultūra
dar mažiau maitintą Providence
miestą atvyko palyginti gana
jaunas, bet jau pagarsėjęs režisie
riaus Tennessee Williamso bičiujis Adrian Hali. Iš jo vizijos gi
mė viena iškiliausių regioninių
pertuarinių
trupių
Amerikoje
Šiuo metu teatre dirba 85 akto
riai,
repertuarinio
ansamblio
magnetas pritraukė talentingus
scenos dailininkus, kompozito
rius^ techninį personalą. 1973-ais
metais Trinity persikėlė į naujas
patalpas — į restauruotą buvusį
"Majestic" kino teatrą, ir dabar
po vienu stogu turi dvi dideles
žiūrovu sales, studijas, dekoracijų
dirbtuves ir teatro administra
cijos kabinetus. Pemai
buvo
įsteigta Trinity konservatorija ak
toriams, režisieriams ir dramatur
gams. Su šios konservatorijos iš
ugdytais aktoriais pernai pavasarį
Jonas Jurašas pastatė Becket'o
"Endgame" — "Baigminį ėjimą".
Anot įtakingo niujorkiškio teatro
kritiko Clive Bames: "Trinity
Square repertuarinis teatras... gali
drąsiai vadintis vienu iš geriausių
ir drąsiausių mūsų šalyje". 1968-ais metais Trinity trupė buvo pa
kviesta į prestižinį Edinburgo fes
tivalį atstovauti Amerikos teatro
menui užsienyje.

ALGIRDAS LANDSBERGIS

jų aukštų komunalinio
buto
skerspjūvis, tikroviškai tręštantis.
bet drauge ir pasakiškas, su erd
vėje pakibusiais laiptais, vedan
čiais į niekur. Šio scenovaizdžio
pagrindinis elementas yra nuolat
besivarstančios gausios durys, iš
kurių išnyra pjesės veikėjai. (Tai
savotiškas reveransas garsiajam
rusų režisieriui Mejerholdui, kuris
taip įtaigiai naudojo durų procesi
ją Gogolio "Revizoriaus" spektak
lyje.) Nuolat greitėjant spektak
lio tempui, komunalinis butas
virsta blyksinčiu kaleidoskopu.

Šios trupės "Judinančioji siela"
tebėra Adrian Hali. Su juo po
spektaklio teko išsamiai pasikal
bėti apie Jurašo spektaklį. Tai įdomi ir šilta asmenybė, JAV pie
tų džentelmeno ir menininko jun
ginys. Jurašo spektaklis jam pada
rė nepaprastą įspūdį
jo ma
nymu, Jurašo režisūra yra "arti
ma neramiai, jieškančiai ir kūry
bingai Trinity dvasiai".)
1929-ais metais parašyta, bet
Sovietų Sąjungoje uždrausta Erd
mano pjesė "Savižudys"
rodo,
kaip eilinį pilietį Podsekalnikovą
aplinkybės beveik pristumia prie
savižudybės ir priveda prie filoso
finės įžvalgos. Nuo farso, politi
nės satyros, prie idėjinių meditaci
jų šokinėjančiose scenose atsis
kleidžia ir 1920-iniu metų N E P o
eros, ir vadinamosios "rusiškos
sielos", ir totalitarinės sistemos
paradoksai.
Jonas Jurašas šią pjesę pavertė
savotiška fantasmagorija, tačiau
spektaklio fantastinis elementas
neplevena kažkur virš realybės, o
išplaukia iš pačios tikrovės. Pati
tikrovė fantastiškai Jo režisūrinį
užmojį puikiai išreiškia Roberto
D. Soule pagal režisieriaus nuro
dymus sukurtas scenovaizdis: tri-

Filmų įvairumai
Kramer vs. Kramer yra Kalėdų
sezono vienas pačių geriausių filmų,
0 Orip pat aiškiai matyti, kad jis yra
stipriausias kandidatas Oscaro lai
mėjimui. Ypač tai sustiprina žiūro
vo nuomonę, kad jau dabar jis prisi
rinko nuo Rytų ligi Vakarų apsčiai
premijų (New Yorko filmų kritikai
įteikė premijas, paskelbdami Kra
mer vs. Kramer geriausiu filmu, ge
riausios aktorės titulas teko Meryl
Sbeep ir geriausio aktoriaus — Dus
ti- Hrvff—an; tuo tarpu Los Angeles
filmų kritikų premijos laimėtoju taip
pa* išplaukė Kramer vs. Kramer ir
o-^yir: -f-a-sio a^onaus. geriausio
režisieriaus ir geriausio teksto pre
mijos).
Filmo pasakojimas senas kaip
pasaulis ir kartu naujas kaip mo
dernaus gyvenimo blogybė. Vedusios
poros išsiskyrimas čia giliai pavei
kia j vaiko — paauglio sūnaus gyslOS

istorija

moderniais

taklyje Pakeista ir pati pabaiga:
vietoj pranešimo apie nusišovusį
rašytoją, atsitiktinai nusišauna
kurčnebylys berniukas. Podsekalnikovas grįžta į lovą, kurioje jį
sutikome spektaklio pradžioje - fantastiški įvykiai pasirodė esan
tys sapnu, bet visa tai gali įvykti,
jam pabudus.
Pjesės formų įvairumas reika
lauja gerai susigrojusios trupės.
Pirmą sykį Amerikoje Jurašui te
ko dirbti su repertuarine trupe ir,
kaip dirigentas, gavęs gerą profe
sionalų orkestrą, jis sugebėjo pa
rodyti, kokią teatrinę muziką jis
sugeba išgauti palankiomis sąly
gomis Nors aktoriai buvo ir ne
vienodo lygio, scenoje jie susijun
gė į damų ansamblį. Tik pirma
me veiksme jautėsi per daug sku
bėjimo, nuo kurio šiek tiek nu
kentėjo tekstas. Iš gausaus ak
torių būrio išsiskiria Richardas
Jenkinsas, kuriam teko sunkus,
sudėtingas Podsekalnikovo vaid
muo. Ant šio veikėjo pečių laikosi
visas spektaklis; ir maža jo yda
paveiktų pastatymo visumą. Jen
kinsas sukūrė pasigėrėtiną vaid
menį, aprėpdamas visas charakte
rio sudėtingas priešingybes. Jo ko
miškos scenos vedė žiūrovus prie
ašarų, o jo filosofinių monologų
metu salėje jautėsi visiška tyla.

Patsai režisierius dažnai užsime
n a apie savo meilę "totaliniam"
teatrui. "Savižudžio" spektaklyje
jam buvo proga jungti įvai
rius "totalinio" teatro elementus:
įvairius komiškus stilius, patosą,
šviesą, muziką, ir ypač jo taip
mėgstamą aktorių "plastinį" ju
desį.
Režisierius šiek tiek sutrumpi
no pjeses tekstą, kai kurių veikėjų
funkcijas atiduodamas būreliui
čigonų. Tų čigonų pavertimas lyg
ir graikišku choru, apjungiančiu
spektaklį ir apipinančiu veikėjus
intrigos siūlais, yra viena iš taik
liausių režisūrinių idėjų išradin
Stalinui uždraudus "Savižudį",
gais užmanymais gausiame spek pjesės autorius Erdmanas nutarė

Kur tinka ir netinka

„dėka1'
Žodžio "dėka" vartojimas aka
deminėje "Lietuvių Kalbos gra
matikoje" nusakytas taip: "Dėka
vartojamas po linksnio, žymint
palankaus veiksmo ar palankios
būsenos priežastį."
(Tomas II
psl. 50). Štai keli vartojimo p a 
vyzdžiai, imti iš gramatikos ir
"Kalbos praktikos
patarimu",
(Vilnius, 1976): Tik ano dėka
aš gyvas bepalikau. Ne tavo dėka
taip atsitiko. Aš jūsų dėka tapau
laimingas.
.

Scena ii Jono Jurašo pastatymo Trinity Sąuare Repertory Company teatre, Providence, R. L
Nuotr. Constance Brown
nerizikuoti herojiška mirtimi, bet j tuariniame teatre suteikė oficiaišlikti gyvas, kaip jo herojus Pod- liai neegzistuojančiam Erdmano
sekalnikovas. Saugodamas savo veikalui žaižaruojančią ir gry
gyvybe, jis turėjo nusižudyti, kaip nai juslinio teatrinio džiaugsmo,
menininkas - - iki savo mirties ir gilios minties kupiną meninę
1970-ais metais jis nebeparašė nė gyvybę. ("Visų šalių persekioja
vieno scenos veikalo. Lietuvis re mieji menininkai vienykitės
žisierius, atsisakęs žaloti ir žudyti jums nėra ko prarasti, išskyrus
savo meną ; Trinity Sąuare reper- grandines"!) Šis spektaklis būtų

patikęs Mejerholdui ir Vachtangovui. Erdmano dvasia kažkur šyp
sosi, nes šį vakarą jam vėl buvo
atstatytas poetinis teisingumas. Amerikiečiams džiaugiantis šiuo ypatingu spektakliu, mes, lietuviai,
jungiamės į Jurašo teatrinę šven
tę su šiltais jausmais. Čia, savaip,
rutuliojasi ix mūsų lietuviškas
teatras.

"Kol esu čia" vėl gana stam
bios apimties knyga. Joje sutelk
ta ne kokios nors trumpos apybtraižėlės, bet šeši gabalai, kurių
kiekvienas turi bent po kelias
dešimtis puslapių. Štai jų pava
M m KUPREVIČIUS
dinimai: "Kol esu čia", "Zilalis",
"Baimės užgultos dienos", "Ver-.
bihuantan Comakgrs
čiau būtų nesakęs", "Skola" ir
"Muškit būgnus". Pats autorius
SliiOS savo užmojus vadina pasa
kojimais. Iš tikrųjų Jurgis Jan
kus yra mūsuose pasakorius kaip
reta. Įsismaginęs pasakoti, jis ir
nesutelpa įprastų trumpų nove
lių rėmuose, vis artėdamas prie
apysakų apimties. Tačiau skai
tytoją Jankus riste pririša ligi
m
paskutiniojo taško. Toks jis yra
Plokštelių gausumu išeivijoje i
ir šioje knygoje, minėta prasme
labai negalėtume skųstis. Jų vis
net ypač pabrėžtinoje.
dėlto išleidžiama. Bet tai vis dau- *
giausia
pramoginė muzika arba «
Be kita ko, knygos aplanke
šiaip
įvairių
dainininkų, ansamb- —
apie Jurgio Jankaus pasakojimus
•lių
bei
sambūrių
įdainavimai. T a - K,>'
yra sakoma: "Jankaus pasakoji
Kuria groja
mas yra meistriškas, gyvas, pil čiau labiau klasikinės ir instru- ««"
Pasaulio Kūrėjas —
plokštelė ""•
nas veiksmo ir intrigos. Jis nesi mentinės " muzikos
Iš jo ranku
mūsuose
yra
vis
dėlto
gana
retas •
varžo savo intrigai panaudoti ir
Ištrūkęs, staiga
paukštis.
O
jų
verktinai
reikia
'
kriminalinę medžiagą. Šalia savo
Aš — audra,
realizmo Jankus sugeba pamatyti muzikinei kultūrai visuomenėje
Aš — viską naikinantis
ir tokį žmogų, kurio nėra; tokį ugdyti, pagaliau ir liudyti, k a d
Vėjas:
tačiau, kuris galėtų būti buvęs. mūsuose tokios kudtūros jau esa ars
Ir tai jis padaro labai vykusiai sa m a .
As — širdžių atradėjas —
vo psichologinio analizavimo su
Čia rrunima pianisto Andriaus
Ir blaškausi —
gebėjimo dėka. Jankaus sugebė Kuprevičiaus tik ką išėjusi plokš
Kaip bėganti blindė,
jimas išrausti žmogaus veiksmų telė visais atžvilgiais yra viena iš
Gyvenu,
motyvų užkulisius, kiaurai j ; per
tos rūšies reikalingųjų. Ir ne tik.
Kaip sužeistas briedis,
žvelgti, sukurti jį, "iš nieko", da
mums patiems, bet ir visiems, ku n e
Bet dainoj —
ro jį ir ta prasme labai kūrybin
rie tik norės susipažinti su lietu
Mano atara spindi,
gu rašytoju".
vių kompozitorių darbais. Lietu t*.
Su manim —
viškajam
piano
repertuarui
Žemė verkia
plokštelėje atstovauja: M.K. Čiur
Ir kliedi
PASAKOJIMAI
lionis, J. Tallat - Kelpša, St, Šim
Knygoje yra 61 eilėraštis. Jie
kus, K V . Banaitis, V. Jakubėnas,
suskirstyti į tokius skyrius: "Pum
J. Gruodis, J. Gaidelis, V. Bacevi
purų varpai", "Burtažodžiai pir
čius, D. Lapinskas ir J švedas.Vimagimiui", "Bešaknė giria" ir
sų jų kūrybą plokštelės apdan- -*
"Amžinybės vynuogynai".
ke taikliai aptaria muz A Ku- '
čiūmas. O meistriškas Andriaus
"
• Jurgis Jankus, KOL ESU
Kuprevičiaus atlikimas žavi pačią *
ČIA Pasakojimai. Išleido Lietu
reikliausia ausį.
*
viškos knygos klubas Chicagoje
[L
i
1979 m. Viršelis pieštas Rūtos
Šios plokštelės sutiktuves Jauni- T
Čepaitytės — Rygelienės. Knyga
m o centro kavinėje rengia "Mar
376 psL, kaina — 8 dol., gauna
gutis" ateinantį penktadienį — r
ma "Drauge". Spaudė "Draugo"
vasario mėn. 8 d., 7 vai. 30 min.
spaustuvė, 4545 W . 63rd St, Chivale. Į sutiktuves atvyksta pats p i a 
cago, IL 60629.
JURGIS J A N K U S
nistas Andrius Kuprevičius. Be ki
ta ko, jis čra pakomentuos plokš
Pastaraisiais metais vienas iš
telėje girdimų kompozitorių kūproduktyviausių mūsų
rašyto
irybą. O aplamai apie plokštelę
jų, be abejonės, yra Jurgis Jan
• ANDRIUS KUPREVIČIUS paikaibės muzikas Alvydas Vasaii
kus. Romanai ir novelių rinki
performs piano works of Lrthua- tis. Visuomenė plokštelės sutik ..,r;
niai pasirodo vienas po kito, skai
tuvėse kviečiama gausiai dalyvau /:•
tytojai ir kritikai jais labai domi nian Composers. Recordlng and
ik
ti.
si, apie juos kalba, rašo. Tai reiš production by "Advent custom
kia, kad rašytojas turi ką pasaky recording". Front cover photo by
Plokštelės kaina — 7 dol. 50
ti ir moka pasakyti.
Steve Caigan.
centų. Ji g a u n a m a ir "Drauge".

Nauįi eidiniai
• Balys Auginąs, GIESMĖS j
ŽYDĖJIMO METAS. Lyrika-Iš
leido Clevelando lietuvių radijas
"Tėvynes garsai" 1979 m. Knygcs mecenatas dr. Vladas Bložė.
Tiražas 400 egz. Rinkinys 140 psl.,
kietais viršeliais, gaunamas pas
leidėją šiuo adresu: J. Stempužis,
4249 Lambert Rd., Cleveland,
Ohio 44121. Knygos kaina — 5
dol.
Balys Auginąs taipgi yra vie
nas iš gausios žemininku kartos
poetų, gimęs 1917 metais. "Gies
mės žydėjimo metas" yra trečioji
jo poezijos knyga. Anksčiau iš
leista: "Pamažu vis degu" (1940)
ir "Paparčio vėduoklė (1956).
Balys Auginąs, kaip poetas,
brendo nesiskubindamas. Užtat
kiekviena jo knyga buvo stipri pa
kopa aukštyn. "Giesmės žydėji
mo metas" neabejotinai yra pa
ti geriausioji iš visu trijų knygų.
Kas ankstesnėse buvo tik užgrieb
ta, tik stipriau ar silpniau pradė
Directed by
ta, šiame rinkinyje jau labai tvir
JONAS JURAŠAS
tai įsikūnijo atbaigtos formos ir
Mustc by
minties prasme. Tai puikių me
RiCHARD CUMM1NG
taforų, tačiau atrastų žemės rea
lybėje, poezija.
Neatšokus nuo
Wrtshmgron St • Providence. Rhode island OiNOH
lietuviškųjų savo gelmių labai
plačioje skalėje, nuo archeologi
Jono Jonio tptktaklių plakatas Ir programų vtrtoU*
nių gilmenų iki šios dienos
skausmingų rūpesčių. Tačiau vi
sa tai poeto išsakyta labai grakš
čiai, niekur neprimėtant žodžio
mūsų laikais ne tik kasdienybė šia bet nekiša savo pirštų, Stebime, kaip
akmenų ir kojos neužkliūvant:
me krašte, bet ir visame dabartinia kiekvienas šiame fflme yra teisus ir
me pasauly, atvaizduota labai jaut kaltas, stiprus ir silpnas, egoistiš
POETAS
riai, išbaigtai, ne paviršutiniškai, kas ir dosnus.
taipgi labai protingai, apie skyrybas
Aš nesu
Filmą parašė ir surežisavo Robert
ir tėvų kovą, kaip pasilaikyti sau Benton (jo labiausiai atmintini fil
Puodų žiedėjas,
vaiką. Tėvas yra "darbohoMkas", mai "Bonnie and Clyde", kurį jis pa
Nei dangoraižių
aukštos pozicijos, kopiąs j daug ža rašė su kitu autorium, ir "The Late
Statytojas —
dančią karjerą
ekzekutyvas, kuris ShoW\ kurį jis surežisavo). Siame
net neturi visai laiko išgirsti savo filme jis atidengia didį taieMą dia
Aš esu tik
žmonos skundo, priekaišto ir net logo pravedime.
Žodžio žaidėjas
grasinimo, kad ji išeis iš namų ir
Ir
žmonių
Svarbiausiose rolėse — Dustin
paaukos visą kuką "savęs atradi
Likimų
Hoffman tr Meryl Streep savo vaidy
mui".
Mąstytojas.
ba pralenkia patys save. Meryl
Pagaliau jis ir pasflieka su maža Streep 1979 m. nuskynė beveik visas
mečiu pirmo skyriaus sūneliu ant geriausias moteriškas roles. Jiedu
Su pirmąja
savo rankų. 0 tas vaikutis jam be yra visai vertingai nominuoti Oscarui.
Gyvybės diena
veik svetimas — taip jis nepažįsta šiame fikne Streep yra tiesiog nuo
(Kai amžiai miegojo
visai savo sūnaus. Filmas ir at stabi, o Hoffman — pasiliks ilgam
Amžinybės
lopšy)
skleidžia mums, kaip jie viens kitą atmintyje. Seniai beteko matyti to
Mano
širdy
"atranda", o tėvas palaipsniui virsta kį gerą filmą; ne veltui amerikiečiai
tikru tėvu ir mažiau karjeristu. Ir čikagiškiai filmų kritikai apibėrė jį
Jau gyveno daina:
tada jis netenka savo darbo. Kaip keturiom žvaigždutėm (aukščiausiu
Ir liūdesio saulė,
tik tokiu laiku užpuola ir antra bė gerumo pripažinimu).
Ir džiaugsmo
d a — j o žmona nutaria, kad ji nori
Jei esate nutarę pamatyti bent vie
Šešėliai palš
atsiimti sūnų.
ną filmą per metus — nesigailėsite
Ir esu aš —
Labai sveikintina, kad filmas visai pasirinkę šį. Visai šeimai.
nepalaiko niekieno pusės: pasakoja.
Stasė Semėnienė
Kaip smuiko styga,

Neteiktini tokie pavyzdžiai:
kaklo ir kojų dėka žirafa yra pats
aukščiausias žinduolis (turi būti:
Dėl ilgo kaklo ir kojų). Buvo a t 
gaivintas dėka efektyvių
priemo
nių (panaudojus
efektyvias
prie
mones).
Spartus darbo našumo
augimas galimas tik dėka moks
linės techniniės
pažangos
(dėl
mokslinės techninės
pažangos).
Dėl to taip pat taisytinas toks
laikraščio sakinys: Šio persiskyri s>
mo dėka yra nukentėję tiek vie
nas, tiek kitas; abu prarado daug
savo tikėtinumo. (Turi būti: Dėl
šio persiskyrimo), Draugas, 1979 •i--'
gruodžio 15. (Danius).
Stasys Barzdukas
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