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Australija — pusiau surastas kontinentas 

K&itt unJ& 
Ar tik praeitis studijuotina? 

pa t e ik i a 
>Aia iAnmia § į o Š l H l t m e Č l O 

Jono Stikloriaus straipsnis 
— studija naujausiame .Aidų 
numeryje yra pilnas šviežių 
minčių, kurių keletą čia verta 
P c U i m i c t l , i 3.1 p Siscli. ctklį-OiniH 3.\*~ 
rodo, kad yra laikas pagalvoti, 
a r "norėsime ats ta tyt i Lietu
vą lygiai tokioje pa t formoje. 
kokia ji buvo iki 1940 metų, ar 
nereikia jau dabar galvoti apie 
kitas galimybes ir kitas for
mas" . 

Toliau Stiklorius 
plačią, įdomią 
sulaužytų valstybinių sutar
čių apžvalgą, kuri yra kartu 
tam tikra prasme ir Europos 
politinio gyvenimo istorija. 
Pereidamas į suvienytos Eu
ropos valstybės sampratą, au
torius padaro platų ir įdomų 
šiuo atžvilgiu įvadą, pradėda
mas Napoleonu ir ba igdamas 
Hitleriu bei Stalinu. Kiekvie
nas iš jų sava prasme buvo 
Europos vienytojas. Įdomu, 
kad ir Rusijos caras jau 1804 
metais siūlė "Europos kon
ferenciją". Vertos dėmesio yra 
Vokietijos Weimaro respubli
kos pastangos vienyti Euro
pą, atsižadant pertempto na
cionalizmo. 

Po antrojo pasaulinio karo 
Europa su savo muitų unija 
yra nors ne politiškai, bet eko
nomiškai labai sėkmingai 
pasistūmėjusi visiems priim
tinos Europos vienybės kryp
timi. Tačiau politiškai Europa 
šiandien yra bejėgė gresian
čio sovietinio komunizmo aki
vaizdoje. 

Mąstydamas apie būsimas 
lietuviško valstybingumo gali
mybes, jis jas mato tik su
vienytos Europos ribose, kur 
t a u t i š k u m a s p a l e n k i a m a s 
bendresnėms interesms, bet jis 
susitinka su mūsų paveldėta 
nutautimo baime. J i s rašo: 

"Ar tikrai norime savo tau
toje turėti žmones, kurie yra 
lietuviais tik dėl to, kad nieka
da nesusidūrė su kitų tauty
bių žmonėmis ir kurie, kai tik 
su kitais susitiks, tuojau iš-
tautės?" Šią mūsų baimę u-
torius drįsta s tatyt i greta su 
sovietų geležine uždanga, iš 
kurios mes juokiamės. Auto
rius, remdamasis ta patirtimi, 
kurią liudija šiandien Lietu
vos žmogus nenutausdamas , 
nepaisant didelio rusinimo 

spaudimo, t iki į lietuvių suge
bėjimą santykiaut i su kitais 
nenutaus tant . 

Šita Stikloriaus pastaba, pa
keitus kai kuriuos duomenis 
verta svars tyt i ir pasaulio lie
tuviui. Ar ne per daug uždaru
m u i i atviro bendravimo bai-

Pokalbis su kurt. dr. Kęstučiu Trimaku — įspū
džiai, įžvalgos ir misija, susitikus su lietu
viais, jų jaunimu ir australais psichologais. 

mes yra ir pasaulio lietuvio 
organizacinėje ir kultūrinėje 
sampratoje? 

Stiklorius nemano, kad 
tautinių valstybių suverenu
mo i š la ikymas būtų kelias į 
taikesnę žmonijos ateitį. Jis ci
tuoja šitokius Adenauerio žo
džius: "Meskime šalin mūsų 
n a c i o n a l i s t i n e s idėjas ir 
pasenusias praeities koncepci
jas ir eikime į naują erą." Tik
rai nuos tabiaus ia šių naujų 
valstybinių idėjų išraiška yra 
Vakarų Vokietijos konstitu
cija, kuri j au iš anksto įgalina 
šią valstybę savo suverenines 
teises perduoti tarpvalstybi
nėms institucijoms. J i tai da
ro dėl to, kad prisidėtų prie 
pastovios taikos įgyvendini
mo pasaulio tautų tarpe. 

Ska t indamas lietuvišką vi
suomenę savo tautiškumą pa
lenkti bendriesiems žmonijos 
uždaviniams, Stiklorius cituo
ja Stasį Šalkauskį, kuriam in
ternacionalizacija yra neiš
vengiamas vyksmas. Žinoma, 
internacionalizacija neturi 
reikštis tau t inės individualy
bės naikinimu. Ne mažiau kie
tas šiuo reikalu yra Juozo Ere
to p a s i s a k y m a s , ku r i am 
įkait intas kaimynų naciona
lizmas, yra tarsi mišios auko
jamos s tabams . 

Neužmerkdamas akių prieš 
šios problemos sunkumus, bū
tent reikalą derinti sveiką tau
tiškumą su tarptautiškumu, 
Stiklorius mano , kad lietuviš
ka visuomenė, būdama savo 
daugumoje katalikiška, kata
likų Bažnyčioje turi pavyzdį, 
kaip gal ima derinti tautišku
mą su tarptaut iškumu. 

Į Europos vienybę Stiklorių 
skat ina ir sovietinio komuniz
mo pavojus. Europa neįstengs 
jam atsispirti , nepasidariusi 
politiškai ir militariškai vie
ninga. Tuo tikslu jis teigiamai 
įvertina J A V karinę pagalbą 
Europai, kuri jau dabar pri
sideda prie Europos vieniji
mo. (Nukelta j 2 psl.) 

— Kas pirmiausia Jūsų ne
seniai aplankytame Austra
lijos žemyne krito į akį? 

— Australija — tai alpi
nan t i s eukaliptų medžių kva
pas, rai tyta ir šakota Sydnė-
jaus uosto į lanka (kur 1788 m. 
įsikūrė pirmoji europiečių 
kolonija), šiauriniam 2emės 
pusrutuly nematyti nakties 
dangaus žvaigždynai, nuolat 
snaudžiančios švelniakailės 
koalos ir ant užpakalinių kojų 
šokinėjančios kengūros... Tai 
tik fonas, kuriuo man teko pro
tarpiais žavėtis, atsigaivinant 
po darbo. 

— Matomai, tai Australijos 
vaizdai, kurie Jumyse įstrigo. 
Gal sakytumėt, kad tai viena 
jos pusė. Ar matėte ir kitą jos 
pusę? Ar australai, kaip visuo
menė, yra atradę sutartinę gy
venimo formą, ar juos irgi var
gina neišsprendžiamos 
socialinės problemos? 

— Australija taipogi yra tik 
pusiau surastas kontinentas 
su gyventojais, kurie dar tik 
tebeieško, kaip tapti tauta . Šio 
didžiulio žemyno beveik visi 
senesnieji miestai prasidėjo 
kaip Anglijos kalinių kon
centracijos stovyklos. Austra
lija jau nustojo būti Anglijos 
Sibiru, bet jos gyventojus ne
lengva įtikinti, Sovietų Są
j u n g ą tu r in t Sibirą . O 
imigrantų vaikai bei anūkai 
greit ėmė rodyti polinkį žemin
ti naujus imigrantus ir net ra
maus žemės kampo ieškan
čius pabėgėlius. Vis dėlto, kai 
kuriems vėliau atvykusiems, 
tarp jų ir lietuviams, įrodžius 
jų lygybę, sąlygos imigran
t a m s pasidarė lengvesnės. Lie
tuviai čia rado gan palankią 
dirvą įsikurti, burtis, organi
zuotis ir steigti savo centras. 

— Tad kokiais tikslais vy
kote į Australiją? 

— V y k a u , k v i e č i a m a s 
Australijos lietuvių katalikų 
sielovados sekretoriato, vado
vaujamo prel. P. Butkaus, 
susitarus su Ateitininkų Fede
racija, kurios įgaliotinis Aust
ralijoje yra J. Stepanas. Bu
v a u kv ieč iamas 1. ves t i 

misijas lietuvių kolonijose ir 2. 
aplankyti atei t ininkus Aust
ralijoje. Abi institucijos susi
tarė dėl mano kelionės apmo
kėjimo. Aš gi pašvenčiau s avo 
pusantrų metų atostogas, k a d 
tai galėčiau įgyvendinti. Be 
šių dviejų tikslų užsibrėžiau 
dar du, kuriuos tikėjausi galė
siąs atlikti laisvu laiku n u o 
savo pirmųjų pareigų: 1. norė
jau susitikti su Australijos lie
tuvių jaunimu (ypač, ar tė jant 
V-ajam P L J Kongresui ir m a n 
įsipareigojus analizuoti 1983 
m. jaunimo studijinę anketą, 
p lanavau surinkti užpi ldytas 
anketas) ir 2. susitikti su psi
chologais Australijoje, pas i -
informuoti apie tenykštę psi-
c h o l o g i j ą i r , g a l i m y b e i 
a ts i radus, jiems perduoti ka i 
ką iš savo psichologinės patir
ties. Viena tokių temų, k u r i a 
siūliausi kalbėti, buvo apie 
psichiatrijos p iktnaudžiavimą 
pr ieš d i s i d e n t u s Sov i e tų 
Sąjungoj. Be to, siūliausi lietu
vių visuomenei skai tyt i pa
skaitas populiariomis psicho
logijos temomis. 

— Kokias vietoves ap
lankėte ir kaip ilgai kiekvienoj 
pabuvote? 

10 būva Adelai-
14 Hobarte , 

14 21 
ap lankiau 

— Kovo 4 
dėje; kovo 10 
Fasmanijoje; kovo 
Vlelboume, iš kur 
Geelongą kovo 16; kovo 21 - 24 
lankiausi Australijos sos
tinėje Canberroje; kovo 24 - 31 
Australijos didmiestyje Syd-
nėjuje; kovo 31 - ba landžio 3 
Brisbanėje, iš kur balandžio 1 
aplankiau tautiečius Gold 
Coast. Didesnėse lietuvių ko
lonijose turėjau trijų dienų 
gavėnines misijas; ki tur — 
dviejų dienų, o retesniu atveju 
— vieną susitelkimą. 

— Kaip Pats žiūrite į misijų 
darbą? Ką siekėte savo pokal
biuose perteikti ir kokius klau
simus kėlėte? Ar misijas Aust
ralijoje laikote pasisekusio
mis? 

— Gyvi ryšiai su Dievu yra 
žmogiškosios dvasinės kultū
ros viršūnė. Individualinėj 
p lo tmėj re l igi ja l a i d u o j a 

Adelaidės lietuvių jaunimas po pokalbio su kun. 
(dešinėje). Kairėje kun. J. Petraitis, MIC, ir Žilvino 
grupės vadovas B. Sabeckis. 

Trimaku 
ių šokių 

Australijos lietuvių katalikų sielovados vadovas prel. P . Butkus ir kun. 
dr. K. Tr imakas prie žymiųjų Sydnėjaus Operos rtinų. 

asmens vidinę darną (žr. pvz. 
Gordon W. Aliport The Indi-
vidual and his Religionj; visuo
meninėj plotmėj ji laiduoja 
socialinę, ne t pasaulinę, dar
ną (žr. istoriko Arnold Toyn-
bee The Study of Historyj. 

Mano tikslas misijose buvo 
klausytojams sugestijonuoti 
visa-gėrio Dievo tikrovę, moty
vuoti juos norėti artėti prie Jo, 
nurodyti gėrio-blogio konflik
te mūsų suklupimus ir Kristų, 
rodantį kelią į Dievą Tėvą ir 
stiprinantį mus t ame kelyje. 
Kur daugiau laiko, pateikiau 
sugestijų kasdienybei. 

Aptardami dvasinių dalykų 
„pasisekimą", negalime ope
ruoti skaičiais. Kiek kartų naš
lės „skat ikas" didesnis už tur
tuol io „ lob į"? Į misijas 
ateidavo nemaža žmonių tau-
tie6ų: vienur gausiau, kitur re
čiau. Daugiau atėjo vyresnio
s i o s k a r t o s : j i e a r č i a u 

Elena Urbaityte „Skrydis 49". 19HO 
Aliuminio metalo plokštės, fluorescentinis apšvietimas, 26"x30"xl5". 

gyvenimo kelionės pabaigos; 
jiems labiau rūpi. Mažiau ma
tėsi jaunesniosios kartos — tų, 
kurie dar nesusidūrė su trapu
mu to, ko jie siekia: karjeros, 
namų, geresnio gyvenimo. 
Žmogaus rūpesčio menkumas 
atsiverti Didžiajai Paslapčiai 
yra kone universalus fenome
nas. Vertiname tuos, kurie su
geba „atsiplėšti" nuo žemės 
bent misijų metu ir atsisukti į 
Dievą. Gal ka i ką reiškia ir 
skaičiai: Melbourne ir Syd-
nėjuje baigiamosiose pamal
dose sekmadieniais bent po 
400 žmonių priėmė komuniją. 

— Ka pastebėjote iš lietuvių 
kultūrinio gyvenimo Austra
lijoje? Jų sąlygose, kas jiems 
labiausiai pavyksta, o ko jie 
sau patiems labiausiai pasi
genda? Turbūt gan svarbų 
vaidmenį atlieka jų spauda? 

— Mano žvilgsnis į Austra
lijos lietuvių kultūrinį gy
venimą yra kaip praskren
dančio paukščio žvilgsnis į 
pajūrio uostą. 

Kovo pačioj pradžioj atvy
kus į Australiją, dar tebesigir
dėjo pokalėdiniam laikotarpy 
įvykusių tradicinių Lietuvių 
dienų atgarsiai, ypač jų metu 
suruoštos Dainų šventės aidai. 
Kaip tik kovo mėnesį Tėviš
kės aiduose vyko diskusijos, 
pradėtos Pr. Pusdešrio, tvirti
nusio, kad ši Dainų šventė 
buvo „be tos ugnies, kuri anks
čiau būdavo" (Nr. 5). Toje 
šventėje dalyvavo ir Los 
Angeles jaunimo „Spindulio" 
choras, kuris buvo teigiamai 
įvertintas. Tikrai negalima 
pasakyti , k a d tos diskusijos 
buvo iššauktos kontrasto tarp 
„Spindulio" jaunimo ir vy
resnio amžiaus Australijos 
lietuviu chorų, tačiau neretai 
t ema pasukdavo ton kryptin 
(žr. pvz. Pr. Vaserio straipsnį. 
Nr. 9). Kiekviena didesnė lietu
vių kolonija turi savo cborą iš 

vyresniojo amžiaus žmonių, į 
kurių tarpą tik retkarčiais jau
nesnis „užklysta". Jaunimo 
daugiau tautinių šokių gru
pėse ir ypač sporto klubuose. 
Los Angeles jaunimo „Spindu
lio" choro atsilankymas davė 
akstiną ir čia jaunimui susi
domėti dainomis ir net ban
dyti steigti jaunimo chorą. 

Kultūrinių reiškinių matėsi 
ir kitose srityse. Yra lietuvių 
dailininkų, iškilusių australų 
tarpe. Praeitose Lietuvių die
nose buvo surengta platesnio 
masto lietuvių dailininkų 
paroda. Gi vien jau kovo 
mėnesį scenos mylėtojai turėjo 
progą pamatyt i du pastaty
mus: Adelaidėje Jurgio J a n 
kaus „Peilio ašmenimis" i r 
Melbourne Anatolijaus Kairio 
„Vyskupo sode". 

Šiaip visuomeninio bei kul
tūrinio lietuvių gyvenimo 
aktualijos užrekorduojamos 
Vinco Kazoko redaguojamoj 
Mūsų Pastogėj ir kun. P r ano 
Dauknio redaguojamuose Tė
viškės aiduose. Gi platesnė 
Australijos lietuvių visuome
ninė ir kultūrinė apžvalga 
greit bus atspausdinta P rano 
P u s d e š r i o r e d a g u o j a m a m e 
Australijos lietuvių metraš
tyje (20 metų praeitis). 

— Stengėtės susitikti ir su 
lietuvių visuomenėje besireiš
kiančiu jaunimu. Ar tokio jau
nimo Australijoje daug? 
Kokios jų nuotaikos ir rūpes
čiai? 

— Su Australijos lietuvių 
jaunimu susitikau Adelaidėje, 
Melbourne ir Sydnėjuje; su 
jaunosios kartos grupe — Can
berroje; su daugelio organiza
cijų jaunimo globėjais — Syd
nėjuje, o Brisbane jaunimui ir 
jaunoms poroms skir tame 
susirinkime diskutavome su 
mišria grupe. 

Jaunosios kartos grupė Can
berroje daugiau negu ki tur 
svarstė visos Australijos lietu
vių jaunimo padėtį ir proble
mas — jų akiratis plačiausias. 
Melboumo jaunimas daugiau 
negu kitur parodo organi
zuotumo — čia yra ir Austra
lijos Lietuvių jaunimo są
jungos valdyba. Sydnėjaus 
j aun imas puoselėja pramo
ginį polinkį. Gi Adelaidėje jau
n imas pereina naują savęs ieš-
kcjimo-radimo fazę — neseniai 
ten vėl atsikūrė Lietuvių jau
nimo sąjungos skyrius. Pa
galiau Brisbane diskusijų 
metu iškilęs rūpestis teigia-
mesnia is lietuvių-australų ry
šiais ga l suves jaunos kartos 
grupę t am tikslui. 

— Kokiai veiklai lietuvių 
jaunimas Australijoje skiria 
dėmesį? Ir kur jo labiausiai 
trūksta? 

— Aplamai , lietuvių jauni
mas skiria daug dėmesio spor
tui (sporto klubai veikia be
veik k iekvienoje l ie tuvių 
k o l o n i j o j e ) ; v i d u t i n i š k a i 
veiklus jis kultūrinėj srity — 
veikia šokių grupės, pvz. Žil
vinas Adelaidėje, Sūkurys 
Sydnėjuje; vienur kitur visai 
sėkmingos jaunimo ruošia
mos radijo valandėlės; re
tesni, bet įdomūs literatū
riniai vakarai įtik be paties 
jaunimo kūrybos lietuvių 
kalba). Maža dėmesio skiria
ma „politinei" Lietuvos laisvi
nimo veiklai, ir ypač m a ž a — 
dvasinei kultūrai: pasaulėžiū
rai, asmenybės ar charakterio 
u g d y m u i ir žmog i ška j a i 
gelmei. 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Australija — pusiau surastas 
kontinentas 
(Atkelta iš ! psl.) 

— Gal esate šio žemyno jau
nime pastebėjęs kokią nors 
permainą — į teigiamą ar nei
giamą pusę? 

— Taip. Anksčiau — tarp 
visokių — yra tekę girdėti ir ne 
visa i teigiamų pastabų apie 
Australijos lietuvių jaunimą, 
apie jo sąmoningumo bei veik
lumo stoką. Tuo tarpu dabar 
du apčiuopiami reiškiniai rodo 
lietuvių j aun imą tame krašte 
esantį daug sąmoningesni-

Pirmas reiškinys. 1972 m. 
lietuvių jaunimo studijinę 
anketą užpildžiusiųjų tarpe iš 
viso pasaulio jaunimas iš 
Australijos tesudarė 3%, t.y. 
t ik 1 iš 30 tebuvo iš Austra
lijos. 1979 m. t a rp visų užpil
dytų anketų iš Australijos jau 
buvo 9%, t.y. 1 iš 11 buvo iš 
Australijos. Gi šįmet, iš viso 
pasaulio gavus beveik 300 
užpildytų anketų, 25% buvo 
užpildyta Australijoje, t.y. ket
virtis visų užpildytų anketų. 
Su tokia proporcija Austra
lijos lietuvių jaun imas toli pra
lenkia bet kokio kito krašto 
lietuvių jaunimą. 

Antras reiškinys. Visuose 
m~no pokalbiuose — Adelai
dėje, Melbourne, Sydnėjuje ir 
Canberroje — jaunimas pasi
sakė už tai , kad Vl-asis Pasau
lio lietuvių jaunimo kongre
s a s b ū t ų r u o š i a m a s 
Australijoje. Ta i ne kokio pro
vincinio užsispyrimo reikalas. 
Tokie j aun imo kongresai jau 
buvo surengti Š. Amerikoje (I, 
I I ir šįmet V), P. Amerikoje 
(III) ir Europoje (IV), bet dar 
ne Australijoje. Jie argumen
tuotai nurodo, kad toks kon
gresas pagy \ in tų šio konti
nento lietuvių veiklą. Jų 
jaunimo atstovai balandžio 1 -
3 buvo susitikę Canberroje, 
stipriai ruošėsi V kongresui ir 
yra pasiryžę tą reikalą jame 
iškelti. 

Plačiau apie Australijos lie
tuvių j aun imo nuotaikas pa
rašiau j Sydnėjaus Mūsų 
pastogę ir Pasaulio lietuvį 
("bus 6 nr.) 

— Kokios galimybės studi
juoti Australijos universi
tetuose? Ar lietuviai jaunuo
liai dar vis linkę siekti 
aukštojo mokslo? 

— Nemaža dalis tų, su 
kuriais susitikau, studijavo. 
Bet ne visi. J au ir anksčiau 
buvo pastebėta, kad lietuvių 
jaunimas Australijoje ne taip 
labai veržiasi į mokslą ir ne 
taip labai jį vertina fžr, pvz. P. 

padėtį šiame krašte sužino
jote? 

— Psichologija Australijoje 
yra d a r g a n a nauja. Ji, ka ip ir 
daugelis kitų mokslų, į šį kraš
tą atėjo iš Anglijos. Austra
lijos psichologų kilmę rodo ir 
tas faktas, kad Australijos 
psichologe sąjunga anksčiau 
buvo tik Britanijos psichologų 
sąjungos Šaka, kuri vėliau 
atsiskyrė. Šiuo metu j a i pri
klauso apie 2600 narių, kurių 
nemaža be doktorato (tuo 
tarpu JAV Amerikos psicho
logų sąjungoj narių skaičius 
artėja prie 55,000; beveik visi 
su doktoratais). 

Kadangi dirbu klinikinės 
psichologijos srityje, norėjau 
užmegzti ryšius su Australijos 
k l i n i k i n i a i s p s i c h o l o g a i s . 
Melboumo universitete tu
rėjau pokalbį su Australijos 
klinikinių psichologų sąjungos 
pirmininku profesorium David 
J. de L. Horne. Kilme anglas , 
įsikūręs ir dirbąs Australijoje, 
lankęs JAV, jis turėjo platų 
akiratį ir akylą žvilgsnį į klini
kinės psichologijos padėtį 
Australijoje: ji jauna, neturi 
ryškaus charakterio nei savi
tos tradicijos. Naujovės neku
riamos pačioj Australijoj. Jos 
kiek vėliau ateina iš Anglijos 
ir JAV. Panašų įspūdį susida
riau, kalbėdamas ir su psicho
logijos fakultetų profesoriais 
Tasmanijos universitete Ho-
bar te ir Australijos krašto uni
versitete Canberroje. 

Susitikę Adelaidėje: kun. J. Petraitis, MIC, A. Kubilius, Ateitininkų 
Federacijos įgaliotinis Australijai J . Stepanas, kun. dr. K. Trimakas, 
Adelaidės LB pirmininkas C. Zamoiskis ir Australijos lietuvių metraš
čio redaktorius P. Pusdešris. 

— Kokiais psichologiniais 
interesais norėjote pasidalinti 
su savo kolegomis? 

— Siūliau ypač tris temas. 
J a s visas priėmė. Akademi
niame akiratyje — Tasma
nijos universiteto psicho
logijos fakulteto profesoriams 
ir graduantams skaičiau pa
skaitą apie Amerikos psicho
logiją — „Psychology in the 
United States: A science at 
many crossroads, 1960 -1983" 
Psichologiją Amerikoj apibū
dinau taip, kaip ją vaizduoja 
šio krašto psichologai: augan
čią, besiplečiančią, besišako-
jančią, bet kartu pergyve
n a n č i ą savo t i k s l ų b e i 
metodologijos persvarstymus 
kaip krizę, ieškančią būdų 
t ap t i naudingesne ir efekty

viau studijuoti komplikuotą 
žmogų bei realiau spręsti tiek 
individo, tiek visuomenės pro
blemas. Mano keliami klau
s imai apie psichologiją 
Australijoje ir australų psicho
logų aiškinimai bei tolimesni 
k l a u s i m a i i ššaukė g y v a s 
diskusijas. 

Medicininėje aplinkoje bu
vau paprašytas pasidalinti 
savo praktiška patirtimi klini
kinėje psichologijoje. Tad kovo 
23 Canberro8 Woden Valley li
goninėje vedžiau dviejų va
landų seminarą apie suaugu
siojo vystymosi fazes ir jų 
pritaikymą, tiek aptar iant 
emocinius ar protinius nega
lavimus, tiek ieškant kelių 
tuos negalavimus pašalinti. O 
kovo 24 kalbėjau apie psicho-
dramą. Psichodrama yra dra
mos panaudojimas psicho
terapijos tikslams, kaip pvz. 
situacijų suvaidinimas emo
cinėms ir psichinėms pro
blemoms įžvelgti, aptarti ir jas 
išrišti. 

— Ar pavyko australų psi
chologų tarpe iškelti faktus, 
kaip Sovietų Sąjungoje pikt
naudžiaujama psichiatrija 
prieš kovojančius už žmogaus 
teises ? 

— Tarp mano pasiūlytų 
temų psichologams buvo ir 
ps ichia t r i jos piktn audžia-

S 

vimas Sovietų Sąjungoje. Si 
tema gerokai a t i t r auk ta nuo 
pačių psichologų profesinių 
interesų. Todėl ji niekur ne
buvo jų par inkta . 

Kur norim sėti, ten reikia 
dirvą iš anksto paruošt i . Taip 
ir čia. Tokia dirva buvo pa
ruošta ne psichologų, bet Tas
manijos universitete ka i kurių 
•rofesorių bei studentų tarpe, 
i a 1979 m. lankėsi Simas 

Kudirka. J o įtakoje t a rp aust
ralų buvo įsteigta Kalinių bi
čiulių sąjunga sovietų kalėji
muose e s a n č i a i s sąž inės 
kaliniais rūpint is . Tos drau
gijos centras y ra Tasmanijos 
universitete. Čia Hobarto veik
liesiems l ietuviams Algiui 
T a š k ū n u i i r A l e k s a n d r u i 
Kantvilui į taigaujant , Kalinių 
bičiulių sąjungos iniciatyva, 
paremiant evangelinių Krikš
čionių unijai, Tasmanijos uni
versitete buvo suruošta mano 
p a s k a i t a „ P s i c h i a t r i j o s 
piktnaudžiavimas prieš sąži
nės kalinius Sovietų Sąjun
goje". Paska i t a buvo labai 
laiku, nes visa i neseniai. 
Sovietų Sąjungai vis atme
tan t Pasaulio Psichiatrų są
jungos reikalavimą įsileisti 
komisiją pat ikrint i piktnau
džiavimo atvejus, gresiant jai 
būti išmestai, pa t i Sovietų Psi
chiatrų sąjunga iš pasaulinės 
sąjungos išstojo. 

Kisieliaus PL Jaunimo 
kongreso aprašymą Ateityje, 
1976, nr . 4 psl . 122). 

Susidariau įspūdį, kad tikrai 
norintieji, pakankamai ga
būs, jei stengiasi, į universi
tetą pa tenka . Smulkiau apie 
studijavimo galimybes esu 
pasikalbėjęs su Tasmanijos 
universiteto Hobarte dviejų fa
ku l t e tų a d m i n i s t r a t o r i u m 
Algiu Taškūnu. Savo uni
versitetą j is apibūdino kaip 
gero akademinio lygio, su 
gerom sąlygom studijuoti, nes, 
nesan t per dideliam studentų 
skaičiui, y ra kreipiamas dėme
sys į kiekvieną individą. Jame 
dėstomos beveik visos mokslo 
šakos, ypač stipriai įvesta che
mija, fizika, geologija, isto
rija, psichologija. Kasmet su
teikiama ir stipendijų. Čia 
doktorato disertaciją ruošia 
žuvusio lietuvio Tasmanijos 
ty r inė to jo - fo togra fo Olego 
Truchano seserėnas Gintaras 
Kantvila8. 

T a š k ū n a s norėtų, kad šiuo 
universitetu susidomėtų dau
giau lietuvių studentų ir ne iš 
Australijos. Norintieji dau
giau informacijos prašomi 
kreiptis jo adresu: Algis Taš
kūnas, 17 Fehne Ct., Sandy 
Bay, Tas, 7005, Australia. 

— Kokie buvo Jūsų kontak
tai su Australijos psicholo
gais? Ir ką apie psichologijos 

psichologinėmis te
kalbėjote ir lietu-

— Ar 
momis 
viams? Jei taip, kas lėmė 
temų parinkimą? 

Kun. dr. K. Trimakas su Tasmanijos universiteto St. John Fisher kole
gijos vadovybe — jėzuitais tėvais G. Jordan (rektorius), D. Rankin 
'kapelionas) ir J. Doyle (dekanas). 

Sydnėjaus arkivyskupas kardinolas Sir James Freeman varto jam 
įteiktą LKR Kronikų anglišką vertimą. Salia jo — kun. dr. K. Trima-
k a s Nuotrauka prel. P. Butkaus 

— Vykdamas į Australiją 
vesti gavėninio susitelkimo 
dienas, rengėjams buvau pra
nešęs, kad pageidauju lietuvių 
visuomenei skai tyt i paskaitą 
tema „Suaugusiojo psicho
loginė odisėja pro iliuzijas ir 
dūžius". Ta t ema gvildeno 
žmogiškąjį brendimą per išgy
venimus ir todėl buvo artima 
religinio susitelkimo dvasiai. 
Man yra tapę natūralu rišti 
religiją su psichologija. Ta 
tema įvairiom variacijom jau 
esu kalbėjęs Chicagoje, Det
roite, Clevelande, Los Ange
les, Philadelphijoje, Roches-
teryje ir St. Petersburge. Šią 
paskaitą pilnesnėje formoje 
skaičiau tik Sydnėjuje; su
trumpintai kalbėjau Adelai
dėje ir Hobarte, kur abiejose 
vietovėse dėl įdomumo prijun
giau kitą temą „Vedusiųjų po
ros sugyvenimo bangavimai" . 

Sydnėjaus lietuviams dar 
kalbėjau apie laisvės kovotojų 
t a r i a m a i , . p s i c h i a t r i n i u s " 
įkalinimus Sovietų Sąjungoje. 
Apskritai, skaičiau paskaitas 
kur tik buvo parodyta susi
domėjimo ir sudary ta galimy
bė. Dažniausiai tik laiko sto
ka pačių misijų metu apribojo 
tas galimybes. 

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie Australijos katalikus? 
Kokie Bažnyčios ir valstybės 
santykiai šiame kraite? 

— Nors Australija priklau
sė Anglijai ka ip kolonija ir dar 

dabar teberiša ploni politiniai 
ryšiai , Australijoje anglikonų 
Bažnyčia nebuvo paskelbta 
vals tybine. Ant ra vertus, šia
me k raš t e nėra tokio griežto 
vals tybės ir Bažnyčios atsky
rimo, ka ip kad JAV. Š ta i pa
vyzdžiui, nors šviet imas yra 
vals tybės rankose, mokyklose 
jos apmokami mokytojai supa
žindina mokinius su įvai
riomis religijomis, o k a i kada 
vals tybes išlaikomų mokyklų 
la ikas sk i r iamas religijos kur
sams . Ki tas pavyzdys: Austra
lijos sostinėje Canberroje pa
ties miesto centre duota žemės 
svarbiausių (jų tarpe — kata
likų) Bažnyčių hierarchų rezi
dencijoms. 

Prie valstybinių universi
tetų kata l ikai ir kiti krikščio
nys steigė savo kolegijas, t.y. 
bendrabučius su savi ta dva
sia bei papildomais kursais . 
Tokią kolegiją aplankiau Ho
bar te Tasmanijos universi
tete, vadovaujamą jėzuitų, 
kurioj du trečdaliai studentų 
yra katal ikai . 

— Ar katalikų Bažnyčios 
hierarchija Australijoj atsi
žvelgia į lietuvių reikalus? 

— Turėjau progos susitikti 
su t r imis Australijos katalikų 
Bažnyčios hierarchais: su 
Adelaidės arkivyskupu James 
W. Gleeson, su Hobarto arki
vyskupu Sir Guilford Young, 
ir su Sydnėjaus arkivyskupu-
kardinolu Sir James Freeman. 

Adelaidės arkivyskupą su
t ikau belankydamas kleboną 
kun. A. Spurgį, MIC, be
sveikstantį ligoninėje, kur i r 
arkivyskupas užsuko jį aplan
kyti . Sydnėjaus arkivyskupui-
kardinolui su prel. Petru 
Butkum audiencijoje įteikėm 
LKB Kronikas. Didžiausią 
įspūdį paliko Hobarto arki
vyskupas Young. J i s plačios 
inteligencijos, didelio apsi
skai tymo ir gilios erudicijos 
žmogus. Ilgame pokalbyje 
palietėme Lietuvos, Austra
lijos ir Šiaurės Amerikos pa
dėtį, katalikybę ir psicholo
giją. J i s parodė gyvą susi
domėjimą pavergta Lietuva. 

Mano susitikimai su šiais 
hierarchais buvo Įmanomi t ik 
todėl, kad jie buvo prieinami ir 
lietuviams, pirmiausia kuni
gams, bet ir pasauliečiams 
'kaip Hobarto arkivyskupas 
Young — Algiui Taškūnui). 

Kai po II pasaulinio karo lie
tuviai emigravo į Australiją, 
šis kont inentas tebebuvo „mi
sijų" kraš tas , be savo bažny
tinės katalikų provincijos. 

Vietiniai h ierarchai parodė 
pakankamo rūpesčio imigran
tų sielovada, kur reikia, ne t 
kviesdami tą kalbą naudojan
čius kunigus. Tik jie tikėjosi, 
kad, kalbą išmokę, imigran ta i 
įsijungs į vietines bažnyčias . 
Todėl taut inių parapijų steigti 
neleido (išskyrus Adelaidėj), o 
tik panaudot i australų bažny
č i a s . P a n a š u s r ū p e s t i s , 
leidimai, bet ir sus i ta ikymas 
su l i e tuv ių n o r u i š l i k t i 
lietuviais tebegalioja dabar . 

— Aplankius Australiją, 
kokios Jūsų išvados bei įžval
gos? 

— Jų daug. Tegaliu pasi 
dalinti tik viena gal s t am
biausia. Nuvykimas į nau ją 
kontinentą manyje sukėlė ryš
kesnį pajutimą, k a d Žemė y r a 
didžiulis kamuolys su van
denynais ir žemynais, apgy
vendintais mūsų — žmonių. I r 
kad esminiai , kur begyvenam, 
esam visi p a n a š ū s — traukia
mi apčiuopiamos žemės, be t ir 
neapčiuopiamos Tikrovės. Ten 
sutikti žmonės, lietuviai i r 
australai , kaip ir čia — visi 
esame tų t raukų veikiami. Ta i 
negalime pamiršt i , nors būtu
me nusi trenkę į kokį Žemės 
kontinento kampą, k a d ir 
kurdami a r iš laikydami lietu
viškas sa las . 

Tų traukų poveikyje ras t i 
savo kryptį ir kelią yra kiek
vieno mūsų reikalas, užda
vinys. Nepasiduoti vien žemės 
traukai , pabust i Dvasios t rau
kai — tarp mūsų pačių nujau
timų bei įžvalgų mums padeda 
ir stipriai išgyvenusieji, gil iau 
įžvelgia, vaizdžiau galį iš
reikšti. 

Stipriau išgyvenusiu la ikau 
kad ir Simą Kudirką, kuris , 
savo apsisprendimu už laisvę 
stipriai išgyvenęs prievartą, 
y ra tapęs laisvės siekio sim
boliu. Jo į taka, j am atsi lan
kius Australijoje, yra įsikūni
jus Kalinių bičiulių sąjungoj. 

Kitas toks asmuo — n e per 
toli nuo Melboumo, kalnų at
šlaitėj atsiskyrėliu gyvenąs 
menininkas William Ricketts, 
savo dvasines įžvalgas be-
jkūnijąs išdeginto molio skulp
tūrose ir jį aplankančius ska
t inąs gerbti visą gyvybę — 
gamtinę ir dvasinę... 

Tai tik pora pavyzdžių. Tai 
sąžinės ir dvasios balsa i . Ir 
mano kelionės Australijon 
tikslas buvo psichologinėmis 
paskaitomis nurodyti kryptį i 
žmogišką gelmę, gi priešvely-
kinėmis misijomis — Dieviš
kos Paslapties tikrovę. 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Dr. Stikloriaus straipsnis 
"Būsimoji Lietuva" atspaus
t a s 1983 metų Aidų 2-ajame 
numeryje mūsų politiniam 
mąs tymui suteikia pažanges
nį žvilgsnį, kuris y r a labai ver
t a s svarstymo. Dr . J. Stiklo-
r ius tačiau, būdamas labiau 
vakar ie t iško auklėjimo žmo
g u s negu bet kas i š mūsų, Lie
tuvos ateitį mato tik Vakarų 
Europos vienybėje. Tačiau Lie
t u v a savo istorinėje slinktyje 
geopolit iškai y r a tampriai 
susijusi i r su ry t ine Europa. 
Ver t a būtų pasvarstyt i klau
simą, pr ieš kokias galimybes 
i r kokius uždavinius Lietuva 
stovės, ka i , vienaip ar kitaip, 
komunis t in is Rusijos cent
ra l izmas bus nustojęs reikštis. 

Ar nebūtų gera, kad mes , ku
r ie suprantame šių klausimų 
svarbą i r kurie ver t iname ne 
t ik praeities lietuvių tautos pa
siekimus, bet i r j ateities už
davinius nežiūrime beviltiš
ka i , susi t iktume pasikalbėji-

m u i ' V . Bgd. 

NAUJI LEIDINIAI 
• Lituanus, vol. 29, no. 2 

(Summer, 1983). Kartą per tris 
mėnesius išeinantis mokslų ir 
menų žurnalas anglų kalba, 
skirtas kelti ir nagrinėti klausi
mus, surištus su Pabaltijo, ypač 
Lietuvos, kraštais ir tautomis. 
Administracijos adresas: Litua
nus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 
60629. Metinė prenumerata biblio
tekoms ir įstaigoms — 15 dol., 
asmeniui — 10 dol. 

Turinyje: du Augustino Idzelio 
s t r a i p s n i a i , nag r inė j an ty s 
okupuotos Lietuvos tautinius 
interesus — pirmasis „Branch-ter-
ritorial Dichotomy and Mani-
festations of Republic Interests in 
Lithuania" kreipia dėmesį į 
ekonominių ir socialinių faktorių 
poveikį tautiškumo sąmonei, 
parodant , kaip ekonominės 
centralizacijos principo įsigalė
jimas ne tik sunkina ekonominę 
Lietuvos būklę, bet ir aštrina 
nepasitenkinimą Sovietų vykdo
ma tautybių politika; antrasis 
„Commentary on Jnstitutional 
Nationalism' in Lithuania" ryški
na, kaip sovietinės sistemos 
priešiškumas esminėms refor
moms skatina tautinių bendruo
menių atsisukimą prieš centrali
zuotai vykdomą politiką; 
Raimundo Kriščiūno straipsnis 
„The Emigrant Experience: the 
Decision of Lithuanian Refugees to 
Emigrate, 1945-1950" taikliai su
renka ir išdėsto įrodymus, kodėl 
1944 metų pabėgėliai i5 Lietuvos 
nebuvo nacinės Vokietijos 
simpatizatoriai , o pirmosios 
Sovietų okupacijos aukos — šitas 
faktas apsprendė ir jų vėlesnį 
pasirinkimą išemigruoti iš Eu
ropos; Mildos Danytės „The 
Emigrant Experience: Contract 
Hiring of Displaced Persona ir 
Canadian Domestic Employ-
rnent, 1947-1950" atskleidžia 
Kanados vykdytą pabaltiečių 
moterų išnaudojimą, o taip pat šių 
emigrančių nusistatymą iš joms 
primesto statuso ir nuožmių dar
bo sąlygų išsivaduoti; Stasys Goš
tautas spausdina Čiurlionio kūry
bos studiją „The Fantastic Art of 
Čiurlionis." 

„Current Events" skyriuje rašo
ma apie naujus paskyrimus Lietu
vos Katalikų bažnyčios hierar
chijoje. Alfred Erich Senn 
recenzuoja Reginos Žepkaitės 
Diplomatija imperializmo tarny
boje. Lietuvos ir Lenkijos santy
kiai 1919-1939 m. ir komentuoja 
dabartines lietuvių istoriografiios 
problemas. „Archives" skyriuje 
Senn apžvelgia Jack Jatis-Juo-
zaičio (1907-1967), Chicagos 
demokratų partijos veikėjo ir 
miesto pareigūno, sportinės 
veiklos nepriklausomoje Lietu
voje skatintojo ir pokarinės lietu
vių veiklos Chicagoje rėmėjo, 
dokumentų rinkinį, dabar laiko
mą University of Illinois at 
Chicago. 

Kazimiera* Žoromskis Tėvas Tomas Žiūraitis 
Tėvas dr. Tomas Žiūraitis, O.P., Domininkonų ordino Lietuvoje atkūrėjas ir 
žinomas kultūrininkas lietuviškoje išeivijoje, tėvui J. Borevičiui. S.J.. tarpinin
kaujant, padovanojo šį dail. Kazimiero 2oromskio darbą — portretą lietuvių 
dailininkų kūrinių Fondui, skirtam Nepriklausomai Lietuvai. Fondas yra 
globojamas Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Chicagoje. 

Nuotrauka Jono Tamulaicio 

A T I T A I S Y M A S 
Liudo Dovydėno straipsnyje 

.Grandinėlė pas angliakasius) ir 
siuvėjas", Draugo kultūrinio 
priedo 1983 m. gegužės mėn. 28 d. 
laidoje a tspausdinta ,,Frack-
villės klebonas kun. Algimantas 
Butkus". Turėjo būti „kun. 
Algimantas Bartkus". 
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Nuo Fręiburgo iki New Yorko 
Pasikalbėjimas su dailininke Elena Urbaityte 

Elena Urbaityte yra viena iš 
veikliausių dabartinių mūsų 
dailininkių Amerikoje. Ji yra 
buvusi Fręiburgo meno mokyklos 
studentė. Savo meninę karjerą 
dailininkė pradėjo tapybos dar
bais su aštriais spalvų kontras
tais ir siurrealistiniais įvaiz
džiais. Panaudodama technines 
priemones ir patirtį tapybos 
mene, ji pradėjo kurti skulptūras, 
priešpastatydama aliuminio 
plokštes su švytinčia šviesa. Žmo
gus šių dienų technologijos amžiu
je yra nuolat jaudinamas naujų, 
judančių formų ir spalvų, ypač 
miestinėje aplinkoje. Pradeda 
keistis žmogaus estetinis pajauti
mas. Elena Urbaityte savo 
naujuose darbuose stengiasi 
išreikšti mūsų laikų technolo
ginės visuomenės intelektua
linius ir emocinius bruožus. 

Laukiant dailininkės Elenos 
Urbaitytės Chicagoje, kur ji š.m. 
birželio 18 dieną Meno šventėje 
Ateitininkų namuose skaitys 
paskaitą apie Fręiburgo meno 
mokyklą, buvo įdomu užklausti ją 
apie jos pačios kūrybinį kelią. 

Kaip Jūs patekote į Freiburgą ir 
kaip tuos laikus prisimenate? 

Į Freiburgą atvykau 1948 
metais. Iki to laiko studijavau 
meną jau dvejus metus Akademie 
der Bildenden Kuenste, kuri buvo 
subombarduota ir laikinai perkel
ta iš Muencheno į Schloss Haim-
hausen, baroko stiliaus pilį 30 km 
nuo Muencheno. Aš ten buvau 
vienintelė lietuvė studentė. 
Studijavau piešimą ir kompozi
ciją. Didelis dėmesys buvo 
kreipiamas į tai, kaip organines 
formas konstruktyviai sujungti 
realistinėje įžvalgoje, o kompo
zicijoje darėme b a n d y m u s 
simboliniai išreiškiant idėjas 
realistinėm vizualinėm sąvokom. 
Studijavau labai sunkiose sąly
gose, gyvendama pusbadžiu ir 
nekūrentame kambaryje. Neno
rėjau gyventi Muencheno lage
ryje ir laukti emigracijos kažin 
kiek metų. 

Iš V. K. Jonyno sužinojau, kad 
Freiburge jau yra sukurta meno 
mokykla. V. K. Jonyną pažinojau 
iš Kauno Meno instituto, kur jis 
buvo direktorium, o aš studijavau 
piešima.. Ivanai apsidžiaugiau, 
, « . . . . . . . ••!_ 
prie Fręiburgo mokyklos. Nele
galiai perėjau iš amerikiečių 
zonos į prancūzų (žiemos metu 
naktį reikėjo pereiti mišką ir snie
go užpustytus laukus), ir, 
pasiekus Freiburgą, prisistačiau 
V. K. Jonynui. Tuojau buvau 
aprūpinta studijomis meno 
mokykloje, maistu ir apkūrentu 
kambariu. Lagerių Freiburge 
nebuvo. Neturėjau kišenėje nė 
vieno pinigėlio. Viskas buvo 
veltui, ir taip studijavau gražia
me Freiburge dvejus metus, kurie 
buvo vieni iš mano gražiausių ir 
produktyviausių gyvenimo metų. 
Fręiburgo Ecole des Arte et 
Mėtiers susikūrimas tai drąsios 
energijos ir lietuvių meilės menui 
rezultatas. Šios lietuvių mokyklos 
egzistencija išeivijoje yra tikras 
unikumas. Negirdėjau, kad kita 
tauta tokiomis sąlygomis būtų ką 
nors panašaus pasiekusi. Dau
giau kalbėsiu apie Fręiburgo 

Elena Urbaityte 

mokyklos įkūrimą ir jos įnašą į 
mūsų dailę birželio 18 dieną 
Ateitininkų namuose prie Chica-
gos. 

Kaip apibūdintumėte Fręiburgo 
mokyklos įtaką Jūsų Pačios kūry
bai? 

Pirmiausia Fręiburgo mokykla 
sudarė idealias sąlygas studijuoti 
ir auginti vizualinę discipliną, 
mano atveju — tapyboje. Mes 
neturėjome pinigo, bet mums juo 
ir nereikėjo rūpintis, jautėmės 
individais humaniškoje aplin
koje. 

Tapybos klasėje mes sprendė
me spalvines problemas, kurios 
išaugo iš poimpresionistinės 
prancūzų mokyklos, o taip pat ir 
Vokietijos ekspresionizmo. For
mą traktavome tapyboje per spal
vą, ne per toną. Mes tapėme iš 
gamtos ir iššauktas spalvines 
sensacijas užrekorduodavome, 
kiekvienas pagal savo indivi
dualybę, drobėje. Mūsų moky
tojai, kaip V. Vizgirda (tapyba) ir 
V. K. Jonynas (piešimas), buvo 
subrendę menininkai Vakarų 
meno įtakoje. O Freiburge mums 
buvo taip pat prieinamos paro
dos, kaip Braąue ir Matisse, ir 
buvo pasiekiami už nedidelių tolių 
muziejai ir galerijos Wiesbadene, 
Strasburge ir Tuebingene. 

Freiburge aš daug skaičiau apie 
Paul Cezanne kūrybą, kurio 
originalus mačiau Muencheno 
muziejuje. Cezanne idėjos darė 
ypatingos įtakos mano vėlesnei 
kūrybai. Tai, kad Cezanne 
moduliuoja spalvą ir formą, paim
tą iš gamtos per kubų, cilindrų ir 
prizmių figūras, man atvėrė nau
jus akiračius ir leido suvokti, kad 
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jama kaip suprastintas vienetas. 
Kaip tuos formų vienetus, prieš-
pastavVtus vienas Kitam, sudėti, 
man pasidarė meninės išraiškos 
tikslas. 

1949 metais įsigijau Fręiburgo 
mokyklos diplomą ir tais pačiais 
metais gavau dvi stipendijas: 
vieną per švietimo ministeriją 
prancūzų zonoje vienerių metų 
meno studijoms Paryžiuje, kitą 
per World Service Student Fund 
studijuoti meną JAV. Su šia 
antrąja 1950 metais atvykau į 
Ameriką. 

Kada ir kokiom aplinkybėm 
atvažiavote į New Yroką? 

Atvažiavau į New Yorką 1951 
metais įsigyti magistro laipsnį 
Columbia universitete. Nuo 1958 
metų dėstau meną amerikiečių 
mokykloje Long Island, pusę 
valandos kelio nuo New Yorko, 
kur turiu ir savo studiją. 

O kada pradėjote reikštis kaip 
menininkė Amerikoje ir kokias 
svarbesnes parodas esate 
suruošusi? 

1960 metais gavau magistro 
laipsnį dailiųjų menų dėstymo 
srity ir tais pačiais metais turė
jau savo pirmą parodą Ruth Sher-
man galerijoje New Yorke. Iki šiol 
esu turėjusi 10 individualių paro
dų. Keturios vėliausios buvo 
skulptūros parodos. Taip pat esu 
dalyvavusi apie 30 grupinių paro
dų, iš kurių galima paminėti: The 
Brooklyn Museum, The Hecks-
cher Museum — 1975 metais, ku
rioje laimėjau pirmą premiją už 
tapybos darbą, Guild Hali 
Museum, East Hampton, N.Y. — 
1981 metais, Nassau Museum of 
Fine Arts ir Morris Museum of 
Arts and Sciences — 1982 metais. 

Lietuvių Kultūros židiny, New 
Yorke, dalyvavau parodose bene 
kas metai. 1964 metais turėjau 
individualią parodą Chicagoje, 
Čiurlionio galerijoje. Aktyviai 
įsijungiau į „Baltia", pabaltiečių 
meno draugiją New Yorke, kuri 
turėjo kelias parodas Kultūros 
židiny, ukrainiečių ir estų namuo
se New Yorke. 

Vėliausiu metu dirbate skulptū
roje. Kas paskatino skulptūrą kur
ti? 

Skulptūrą pradėjau studijuoti 
Columbia universitete, kuomet 
1967 metais buvau priimta į 
doktorato programą. Man ten 
patarė, kad šalia tapybos turė
čiau įsigyti patyrimo dar kitoj 

meno šakoj. Aš pasirinkau skulp
tūrą. Savo pirmaisiais skulptūros 
ir šviesos darbais atkreipiau 
profesorių ir studentų dėmesį, o 
vėliau amerikiečių kuratorių 
dėmesį, kurie mane skatino 
surengti vien skulptūros parodą. 

Nauja aplinka Amerikoj , 
persunkta naujomis technolo
gijos formomis ir ritmais, reika
lavo iš manęs ieškoti naujos 
medžiagos, kuria galėčiau geriau 
išreikšti dabartinę savo vidinę 
būklę, reflektuojamą aplinkos. 
Aliuminis — medžiaga, kurią 
pasirinkau. Apšviečiu metalo 
paviršių įvairių spalvų šviesomis, 
kurios sudaro atsispindinčių 
ryškių spalvų juostas. Mano 
skulptūra yra junginys meno ir 
technologi jos . G e o m e t r i n ė s 
aliuminio plokštumos yra šviesos 
sudinamintos ir išreiškia verži
mąsi į erdvės aukštumas. 

Tai gal geriau paaiškina Gail 
Gelburd, Morristown muziejaus 
kuratorės, komentarai Arts Maga
zine, kur ji yra rašiusi: „Elena 
Urbaitis yra gyvenusi daugelio 
kraštų miestuose. J i be paliovos 
domėjosi mūsų technologinės vi
suomenės estetikos įvairove. Iš 
pradžių ji tapė, dabar jos kūryba 
yra menas, jungiantis metalą, 
šviesą ir spalvą tam, kad suvoktų 
urbanistinės visuomenės esteti
ką. Jos dviejų — trijų matavimų 
darbai derina geometrines aliumi
nio plokštes: lygiagretes, viena 
kitą kertančias, ar dengiančias. 
Tos skulptūros yra apšviestos 
švytinčia šviesa, kuri tampa jų 
integralia dalim ir yra lemianti 
mūsų erdvės pajautimui. ,Nes 
matoma erdvė yra apšviesta 
erdvė', rašė Moholy-Nagy, ir todėl 
šviesa pažadina erdvės pajau
timą". 

Ačiū už pokalbį, o dabar laukia
me Jūsų Chicagoje ir norime 
išgirsti gyvu žodžiu pavasarinėje 
meno šventėje ateinantį savait
galį Ateitininkų namuose. 

Studija apie Freihurg 
meno mokyklą 

Amerikos Lietuvių Dailiųjų 
menų draugija (Lithuanian 
American Fine Arts Associa-
tfcn), Įsikūrusi 1978 metais, 
jau spėjo išvystyti stiprią veik
lą, supažindindama plačiąją 
visuo I i i V i i S letuviais 
dailininkais. Triskart yra 
gavusi paramos iš Illinois 
valstybės menų tarybos (Il
linois Arts Council) parodų 
ruošimui Galerijoje (tada 
buvusios 744 N. Welis, Chica
goje). Draugija sėkmingai 
bendrai dirbo M kitom organi
zacijom: prisidėjo prie Čiurlio
nio galerijos Jaunimo centre 
25 metų sukaktuvinio katalo
go išleidimo ir suruošė tauto
dailės parodą su Lietuvių 
Tautodailės institutu. Dabar 
d raugi ja y r a pasiruošusi 
studijuoti Fręiburgo meno 
mokyklą — jos visuomeninę 
sva rbą ir re ikšmę meno 
vystymuisi, o 1983 metų gale 
šia tema surengti parodą 
anglų kalba Galerijoje (226 W. 
Superior). Jau gauta tam para
mos iŠ Chicagos miesto menų 
tarybos (Chicago Council on 
Fine Arts) ir tikimasi toli
mesnės paramos iš Illinois 
Arts Council, kuri palankiai 
žiūri į šį projektą. Gaunamoji 
parama iš šių dviejų tarybų 
reiškia, kad paroda turi 
koncentruotis prie Illinois ir 
Chicagoje gyvenančių meni
ninkų, dirbusių Freiburge, bet 
ji sudarys pagrindą plates
niam Fręiburgo meno mokyk
los istoriniam aprašymui. 
Amerikiečiai meno žinovai ir 
imigracijos istorikai domisi 
šiuo projektu, nes jo duomenys 
p a a i š k i n s l ietuvių meno 
chronologinę raidą ir lietuvių 
visuomenės stovyklinį laiko
tarpį pokario Europoje. 

Šiuo metu draugija kreipia
si į lietuvių visuomenę, prašy
dama visus Fręiburgo meno 
mokyklos laikų mokytojus, 

asmenimis, kad tokiu būdu 
būtų pradėtas rašyt i tų laikų 
dokumentas. Tikimasi per 
Pasaulio lietuvių d ienas susi
t i k t i su a t v y k s t a n č i a i s 
dailininkais ir iš jų sur inkt i 
daugiau duomenų. Draugi ja i 
reikia daug narių, idėjų ir lėšų, 
norint įgyvendinti šį užmojį. 
Metinis draugijos susir inki
mas įvyks šių metų liepos 13 
dieną, 7:30 v.v. Galerijos 
patalpose (226 W. Superior). 
Jame mielai laukiami asme
nys, kurie norėtų prisidėti prie 
šio darbo. Arba jie gali kreip
tis su savo žiniom į pirminin
kę Viktoriją Matrangą , 1360 
E. 48th St., Chicago, IL 60615, 
tel. 285-0229. Laba i džiugu, 
kad Chicagos a te i t in inka i 
nutarė pradėti šį darbą, 
pasirinkdami Fręiburgo meno 
mokyklos laikus ka ip t emą 
ruošiamai menošventei š.m. bir
želio mėn. 17-19 dienomis Atei
tininkų namuose Lemonte ir 
p a k v i e s d a m i d a i l i n i n k ę i r 

Jonas Aistis 
(1904—1973) 

BE TĖVYNĖS BRANGIOS 

Be tėvynės brangios, be draugų ir 
be nieko 

Alpsta mano širdis nejėgoj nuolatos, 
Nykdama savyje nė žymės nepalieka, 
O tyla šiurpulinga nepaliauja kvatot. 

Ir kvatoja jinai anais žodžiais 
sparnuotais, 

Kur kadaise gausingam bičiulių rate 
Mes pradėdavom vargą tėvynės rokuoti: 
Kad keliai jos kiti, kad jos laimė kita... 

O gražiai, o gražiai mes tave 
nukalbėjom — 

Niekas mylimai žodžių nesakė tokių... 
Išsiskyrėme — jai ašaros skruostais 

tekėjo 
Iš jos šviesiai žydrų išraudotų akių... 

Tąsyk verkė širdy, nuo tavęs atitolę, 
Šitie žodžiai, gimtinės pasiekt negalį, 
O jie troško, jie troško sugrįžti namolei 
Ir pastot atėjūnus tavo laimės kely. 

Tad jūs eikite, žodžiai, per amžius jos 
saugot 

Ir, pavirtę į plieno karžygių stabus, 
Jūs apginkite ją nuo kiekvieno nedraugo, 
Kai manęs anei dulkės pasauly nebus! 

Ir stovėkit tenai per kaitras ir per šaltį 
Ik pačios paskutinės laikų pabaigos, 
Ir neleiskite niekam nei kojos įkelti, 
Nepažindami žudančios laiko eigos! 

PAŽIŪRĖKIT 

Pažiūrėkit, mieli broliai, į supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus, 
Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus... 

Pažiūrėkit, mieli broliai, į tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingosios tėvynės 
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias 

reples. 

Jonas Aistis 

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, — 
Vis tai ji ir vis ant kryžiaus medžio kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime. 

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos gajumo, 
Trykštančio iš mėlynų akių, 
Jos kančių, jos sielvarto ir jos liūdnumo 
Dėl vis dūžtančių svajonių jos lakių. 

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit 
Jos krūtinėj rusinčia svaja. 
Pažiūrėkit, mieli broliai, pažiūrėkit 
Ir tikėkit, ir tikėkit amžinai su ja! 

Šių metų birželio 13 dieną sueina dešimt metų nuo 
žymaus mūsų kartos poeto Jono Aisčio mirties. Ši sukaktis 
buvo paminėta ir Poezijos dienose Chicagoje S.m. gegužes 
mėnesio 27-28 dienomis. Tarp Marijos Smilgaites recituo-
jamų Aisčio eilėraščių buvo ir čia spausdinamieji. Abu 
juos poetas parašė 1941 metų antroje pusėje: pirmajame 
tebegirdime paties poeto kūrybinį testamentą, antrajame 
— poeto mums atskleidžiamą birželio mėnesio istorinių 
įvykių prasmę. 

sietuvos praneisKonų istorijos 
Viktoras Gidžiūnas, PRANCIŠ

KONU OBSERVANTŲ - BERNAR
DINŲ GYVENIMAS IR VEIKLA 
LIETUVOJE XV IR XVI AM2. 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Su
važiavimo darbų IX t. 113 psl. Roma, 
1982. 

Savo moksliniu kruopštumu 
ypatingai pasižymi mūsų istori
kas kun. dr. Vincas Viktoras Gi
džiūnas. Tiesa, jis daugiau kon-
c e n t r u o j a s i į L i e t u v o s 
pranciškonų istoriją, bet šioje sri
tyje jis parodo daug sveikintinos 
iniciatyvos. Šiam darbui jis gerai 
pasiruošęs. Istoriją studijavo Šv. 
Antano Pranciškonų universitete 
Romoje ir disertaciją parašė apie 

skulptorę Eleną Urbaityte, 
Fręiburgo mokyklos mokinę, su 
paskai ta . Fręiburgo mokyklos 
svarba ir į t aka iškiliausių mūsų 
menininkų išsilavinimui taip 
pa t bus i š ryšk in ta šiai meno 
šventei tėvo Algimanto Kezio, 
S.J. paruoštoje originalių foto
grafijų parodoje. 

V i k t o r i j a M a t r a n g ą 

Lietuvos pranciškonus, yra para
šęs daugelį studijų iš šios srities, 
porą metų dirbo pranciškonų or
dino istorinių šaltinių redaga
vimo komisijoje, skaitė paskaitas 
tarptautiniuose suvažiavimuose. 
Jo naujausias darbas — Pranciš
konų obseruantų — bernardinų 
gyvenimas ir veikla Lietuvoje XV 
ir XVI amžiuje. 

I akis krinta rūpestingumas 
renkant medžiagą ir panaudoji
mas taip gausių šaltinių. Cia jis 
panaudojęs istorinį pranciškonų 
archyvą, medžiagą iš bernardinų 
archyvo Krokuvoje, rinko me
džiagą Vatikano archyvuose, jė
zuitų archyvuose, dokumenti
niuose Vatikano bulių bei 
Vilniaus diecezijos diplomatinių 
susirašinėjimų rinkiniuose, įvai
riose lenkų ir kitų istorikų knygo
se. Jam buvo prieinami ir Slapto
jo Vatikano archyvo dokumentai. 
Jis net surinko duomenis iš Vil
niaus Kapsuko universiteto bib
liotekos, o Krokuvoje jis peržiūrė
jo bernardinų archyve išlikusią 
didelę dalį Lietuvos šv. Kazimie
ro provincijos archvvo. 

studei ar jų draugus 

Elena Urbaityte „Si 
Aliuminio metalo pi 

pas ida l in t i p r i s imin imais . 
Draugijos nariai pasiruošę 
įrekorduoti pasikalbėjimus su 

Elena trftai. 
tlokfttes, fluoreacentinis apivietimas, 36"x52". 

Užtat veikalas išėjo giliai stu
dijinio, mokslinio pobūdžio, kur 
kiekvienas posmelis paremtas 
pagrindinais šaltiniais, kur nėra 
bereikalingo užsišnekėjimo. o gry
ni istoriniai duomenys, paremti 
gausiom išnašom. Darbo kruopš
tumą parodo ir knygos pabaigoje 
parūpinta asmenvardžių ir vieto
vardžių rodyklė. 

Veiklos apimtis plati. Supažin
dina su pagrindiniais bernardinų 
vienuolinio gyvenimo nuostatais, 
jų dienos programa; su jų atgai
los ir apsimarinimo praktikomis, 
jų auklėjimu ir mokslu. Plačiai ap
tariamas tų vienuolių apaštalavi
mas, pamokslavimas, kryžiaus 
karų jubiliejų skelbimai, kultas ir 
pamaldos, darbas bažnytinėse 
brolijose ir draugijose, lietuvių 
kalbos vartojimas, jų pastangos 
grąžinti katalikų Bažnyčios vie-
nybėn stačiatikius bei jų veikla iš
kilus protestantizmui. 

Kaip matyti iš temų, autorius 
nepaskęsta vien tik pranciškoniš
koje istorijoje, bet duoda platesnį 
žvilgsnį j to laiko Lietuvos gy
venimą. Tas gausesnės apimties 
istorinis fonas veikalą daro įdo
mų ne vien pranciškonams, bet 
kiekvienam, kuris domisi Lietu
vos praeitimi. Mums įdomu rasti, 
kad popiežius Aleksandras VI 
pradėjo kryžiaus karų akciją prieš 
Maskvos ir totorių bendrus žygius 
prieš Lietuvą ir pranciškonai ne 
vien varė tų gynybos karų akciją, 
bet kai kurie ir patys stojo į gynė
jų eiles. Autorius skelbia, kad 
pranciškonų plečiamas Kristaus 
kančios apmąstymas padėjo mū
sų liaudies mene atsirasti Rūpin
tojėliui. Autorius užsimena ir apie 
Lietuvos pranciškonų teatro užuo
mazgas, nes jie Vilniuje ruošdavę 
šventėms pritaikytus vaidinimus. 

Autorius stengiasi būti ištiki
mas istorinei tikrovei, nors kai ką 
gal ir būtų ne taip malonu sumi
nėti. Pvz. sumini faktą, kad kai 
1520 metais j Krokuvą atvyko 
pranciškonų generolas Lichetti ir 
buvo ten sušaukta kapitula, atvy
ko ir keli nekviestieji, turbūt, no
rėdami pamatyti generolą. Jie bu
vo uždaryti karcerin. 

Apskritai veikalas įdomus ir 
platesnei publikai, parašytas su 
giliu mokslininko stropumu ir yra 
brangus įnašas į mūsų istorinius 
tyrinėjimus. 

Juozas Prunskis 
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Dešimtoji Poezijos šyentė Chicagoje 
J U O Z A S P R U N S K I S 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Lietuva dabarties mūsų 
poetų posmuose 

Antrasis poezijos dienų vakaras 
(gegužės 28 d.) Chicagoje buvo 
skir tas dabart ies kūrėjams, 
parinkus bendrą vakaro temą: 
„Lietuva dabarties mūsų poetų 
posmuose". 

Vakaronę pradėdamas, K. Bra-
dūnas prisiminė, kaip 1945 m. 
Miunchene ant apgriauto miesto 
sienos pamatė skelbimą, kad bus 
skaitoma Rilkės poezija. Publikos 
prisirinko pilna salė ir su didžiau
siu susikaupimu klausėsi. Ir kaip 
džiugu, kad ir dabar taip gausiai 
susirinko pasiklausyti Marijos 
Smilgaitė8 rečitalio, kuri perteiks 
trijų išeivijos poetų kūrybą: Ais
čio, Brazdžionio ir Nykos Niliū- M a r i j a gmilgaitė deklamuoja išeivijos ir Lietuvoje pasilikusių poetų 
no, ir trijų Lietuvoje pasilikusių: k u r y b ą Poezijos dienų antrajame vakare, gegužės 28 dieną, Jaunimo 
Degutytės, Vaičiūnaitės, Putino. c e n t r e , Chicagoje. 

Šiemet nuo Aisčio mirties su
kanka 10 metų. Jo poezija buvo 

- skaityta iš rinkinio Be tėvynės 
brangios. Dar to rinkinio, 
nespausdinto, nuorašai iš Pran
cūzijos pateko į Vilniaus stu
dentų rankas ir juose sukėlė gilų 
dėmesį, ypač knygos dedikacija 
Beat r iče i — A l d o n a i Gra-
jauskaitei. Vokiečių okupacijos me
tais Lietuvoje pasilikusiai Aldonai 
tai buvo nuostabi staigmena. 
Vėliau pasiekusi Paryžių, ji tapo 
Aistiene. 

Poeto džiaugsmas, neviltis iš 
dalies atliepia ir mūsų dabarties 
išgyvenimus. 

Marija Smilgaitė su gilaus vaiz
dumo išraiška skaitė-deklamavo 

=-Aisčio Kelionę, Dienas, Šv. Sebas
tijoną, Jaunystę, Be tėvynės bran
gios, Pažiūrėkit į sukilėlių kapus, į 
tremtinių eisenas per tundras... 

Pcezijos rečitali giliai įpras
mino savo įtarpai3 Kazys Bra-
dūnas. Jis pasakojo, kaip trau
k i a n t i s s u m u š t a i vokiečių 
kariuomenei, pabėgėlių sriautui 
judant į vakarus, Bradūno tėviš
kę Kiršus pasiekė B. Brazdžionis. 
Ir toje slegiančioje karo nuotai
koje Brazdžionis kūrė eilėraš
čius, kartais net po penketą per 
dieną. Pakvietė Smilgaitę reči-
tuoti Brazdžionio eilėraščių 
posmus, sukurtus paskutinėmis 
dienomis prieš išvykstant iš 
Lietuvos. Poetas taip liūdnai 
apdainuoja tėviškės griuvėsius, 
skausmo žvaigždę, apleidžiamus 
Pažaislio bokštus ir tėvų kapus. 
Dūsauja dėl palikto Nemuno ir 
nesurastų upių. Jo akyse šimtai 
pabėgėlių su verkiančiais vai
kais. Jam prisiminė duona kve
pėję rugių laukai, girdėjo sužeisto 
kario aimaną. Poetas rimavo apie 
aliarmo pavogtus sapnus, ir 
skelbė įsakymą — mylėsi Lietuvą 
iš tolo. 

Apie Alfonsą Nyką-Niliūną K. 
Bradūnas pasakė, kad jo tikroji 
pavardė Cipkus. J is buvo korpo-
rantas šatrijietis, kuris jau stu
dentaudamas skelbė eilėraščius 
Nykos-Niliūno slapyvardžiu, bet 
tada tie eilėraščiai niekuo ypatin
gai nesiskyrė. Tik 1945 m. išei
vijoje Niliūnas nustebino savo 
poezija Aiduos. Netrukus išėjo 
ir jo premija apdovanotas Pra
radimo simfonijos, iš kurių nu
skambėjo, Smilgaitė8 žodžiais, 

Nuotrauka Z. Degučio 

Eldorado, Grįžimas (kraujas 
šauks Ugi mirties — namo), 
Motina. Eilėraščiuose tiek daug 
šiltų išgyvenimų tėviškės dienų 
atsiminimuose. 

Pertraukai prasidedant, Bra
dūnas paskatino apsirūpinti 
poezijos knygomis, kurių ypač 
gausų rinkinį buvo atgabenęs 
Chicagos knygnešys K. Rožans-
kas. 

K. Bradūnas savo įvade į ant
rą rečitalio dalį pažymėjo, kad po 
Salomėjos Nėries mirties, reikėjo 
laukti net 20 metų, kol poetės mo
terys ėmė lenkti vyrus. Janina 
Degutytė labiausiai Lietuvoje 
skaitoma, bet ji pasilieka sava, 
nesiveržianti į oficialų Parnasą, 
dėl to aukščiausiomis premijomis 
neapdovanota. 

Jos poezijos posmuose, skai
tomuose M. Smilgaitės, tiek daug 
šiltų Lietuvos vaizdų, nuoširdžiai 
aptartas savas kraštas. Toks jos 
didelis eilėraštis apie mažąją 
Lietuvą, kuri mūsų meilėj di
džiausia, brangiausia pasaka. 
Tiek daug jausmo aptariant 
gimtąją kalbą, apie lietuvišką 
žodį kraujo raidėmis. Neringos 
pušys — poetei seserys. Vilniuje 
poetė mato pulsuojantį vargą, bet 
ir švytėjančias arkų linijas. 

Judita Vaičiūnaitė su Degutyte 
yra stipriausios poetės dabarties 
Lietuvoj — kalbėjo Bradūnas. 
Mūsų poetai buvo daugiausia kai

mo augintiniai, Vaičiūnaitė — 
miesto poetė, kas suprantama, kai 
dabar jau dauguma gyventojų yra 
miestuose. Jos lyrika tartum 
skulptoriaus kaltas Vilniaus 
detales iškala — priminė Bra
dūnas. 

M. Smilgaitė skaitė apie nu
švintančias miesto gatves, apie 
miesto upę, gatvės klonius, 
apgriuvusius kontraforsus. Poetės 
kūryboje rado vietos ir Vilniuje 
miręs italų cirko aktorius. Poetė 
žvelgia į senų daiktų turgų, kur 
prabyla balsas iš kapų. Stuoka 
Gucevičius pagerbtas poetės trip
tiku. Rimuodama apie katedrą, 
poetė pasakoja apie architektų, 
menininkų sustabdomus šimtme
čius. 

Rečitalio pabaigai buvo parink
tas Putinas, kurį K. Bradūnas api
būdino, kaip labiausiai mūsų 
iškentėjusį poetą. „Vivos plango, 
mortuos voco" kūrinys — antidik-
tatūriškas, atpažįstamas, kaip 
žodis prieš komunistų prie
spaudą. Bradūnas papasakojo, 
kaip savo bute uždaram studentų 
būreliui vokiečių okupacijos metu 
Putinas paskaitydavo savo nau
jus eilėraščius, kuriuos slėpdavo 
siūlų kamuoly. Savo dviem eilė
raščiais Putinas atsiskaitė su 
abiem okupantais: „Marche 
Macabre" — aptaria nacius, o 
„Vivos plango" — bolševikus. Da
bartiniai okupantai norėtų ir 

„Vivos plango" skelbti kaip pasi
sakymą prieš nacius, bet tai netie
sa. Vokiečių okupacijos metu Puti
nas šio eilėraščio studentams dar 
neskaitė, nes tikriausiai jo ir ne
buvo parašęs. Eilėraštis nukreip
tas prieš bolševikinį okupantą. 

Abu šiuos eilėraščius M. Smil
gaitė su širdin smingančia išraiš
ka perteikė savoj deklamacijoj. 
Eilėraščiai giliai kalba apie laiko
tarpį, kai nekaltuosius tribuno
luos teisia žmogžudžiai, kai džiū
gauja tironai, Kai bedugnė 
skausmo sielvartingo. Bet ne 
viskas sutemose žuvo. Pakilkit 
griaučių milijonai! Pakilkite išn
iekinti! Einu į tylumą palai
mintą... Naktis, kaip motina, pa
guodžia ir pasotina, kai jos 
viešnagėn nueini... 

Baigiant šias poezijos dienas K. 
Bradūnas pabrėžė, kad čia dau
gelio širdžių bendras darbas. Vi
siems nuoširdžiausias ačiū. Dėko
jo čikagiečiam8, rinktinei išeivijos 
šviesuomenei, kuriai galima 
ruošti tokią kultūrinę padangtę-
Dėkojo ir Jaunimo centro moterų 
klubui. 

S. Endrijonienė atspėdama 
dalyvių mintį ypač dėkojo K. Bra-
dūnui, kuris buvo visų šios poezi
jos dienų širdimi. 

Toronto vyrų choras „Aras" Jaunimo centre, 
Chicagoje, po koncerto šių metų gegužės mėn. 22 

dieną. Prieky: solistė Rūta Pakš ta i tė i r choro vado
vas Vaclovas Verikaitis. 

Nuotrauka V. Jasinevičiaus. 

Toronto "Aras" Jaunimo Centro pastogėje 
Komentarai jautėsi jo didelis įnašas pasiseki

mui. Susidarė vaizdas, kad for-
Štai jau trečiasis tradicinis Jau- tepijonas ir jį puikiai valdantis 

nimo Centro koncertas praeityje, buvo vienas kitam sukurti. Jo su-
Pirmą koncertą atliko visas būrys kurti akompanimentai tiesiog už-
iškiliųjų solistų, antrąjį Lietuvių būrė publiką. Tokio aukšto lygio 
Operos choras, o šį trečiąjį Toron- akompaniatorių lietuvių tarpe tu-
to vyrų choras "Aras" šių metų rime labai mažai — muz. Alvydą 
gegužės 22 dieną. Šie koncertai at- Vasaitį Chicagoje ir muz. Rai-
lieka dvi dideles paskirtis — su- mondą Apeikytę Los Angeles. Bū-

A l k o h o l i k i ų g y d y k l o j e kelia taip labai reikalingų lėšų tų gerai, kad į tokius koncertus 
Jaunimo Centro išlaikymui ir su- atsilankytų daugiau jaunimo, 
daro progą mūsų visuomenei iš- ypač pianino studentų. Govedas 
vysti ir pasidžiaugti neeilinėmis davė parodomąją pamoką, kas 
meno jėgomis. "Aras" šiais me- yra akompaniatorius, kokios yra 
tais švęs savo penkmetį, šio vie- jo užduotys ir kaip jas reikia at-
neto įsteigėjas ir dabartinis meno likti. Cia dar pridursiu, kad Jo-
vadovas sol. Vaclovas Verikaitis nas Govedas buvo pakviestas ir 
yra įdėjęs visą savo sielą į šį vie- maloniai sutiko diriguoti operos 
netą. Nuolat ieškodamas naujo chorą ir orkestrą už scenos „I Li-
repertuaro, stengiasi paįvairinti tuani" operos pastatyme š.m. 
koncertų programas, kad jos ne- liepos mėn. 1 d. Chicagos Audi-
būtų nuobodžios. V. Verikaitis yra torijos teatre. 
ne tik ypatingo muzikalumo sa- Prie šios gražios subrendusio 
vininkas, bet ir labai talentingas amžiaus vyrų grupės prisijungė 
pedagogas. Čia neminėsiu jo di
delių vokalinių dovanų, tačiau rei
kia pažymėti, kad jo didelė patir
tis scenoje padeda suprasti 
vokalisto ribas ir jas visiškai iš-

Chicagos teatruose 

Viena iš labiausiai supurtančių 
dabar Chicagoje statomų dramų 
yra „Distilling Spirite" New 
Broadvvay teatre, 3212 N. Broad-
way. Tai gilų įspūdį paliekąs 
veikalas apie moteris alkoholi
kes, suėjusias į instituciją, kur 
stengiamasi padėti joms atsigau
ti. Scenoje vaizduojamas ne tiek 
jų atsigavimo procesas, kiek tas 
tragizmas, į kurį įpuola alkoholi
kė, prarasdama valią, perplautų 
nervų purtoma, beviltiškai liejan
ti ašaras, vedanti kietas diskusi
jas su savo globėja, kuri pati 
pabaigoje prisipažįsta, 

tas pritrūko gaiirnyoių pnseiti 
moteris naujam gyvenimui. 

Dramos autorius Dean Michael 
Dolan baigęs levJM universitetą, 
naktis pašvenčiąs kūrybai, dieno
mis dirbdamas Wall Street biržo
je. Surinktas patyrusių aktorių 
kolektyvas: Lyn Pusztai, studija
vusi Indianos ir Iowos universi
tetuose, Judith Easton — gavusi 
laipsni Goodman dramos studijo-

mums jau pažįstama Rūta Pakš
taitė, gražios išvaizdos, malo
naus tembro, lengvas lyrinis sop
ranas. Neseniai įvykusio Jaunųjų 
Dainininkų konkurso Cleveiande 

naudoti. Aš stebėjausi griežta cho- pirmos vietos laimėtoja. Rūta jau 
ro drausme taip atidžiai sekant spėjo pasirodyti lietuvių tarpe su 
dirigentą. koncertais Toronte, Cleveiande ir 

Dėl susidariusių aplinkybių (J. Chicagoje. Ji yra nepaprasto 

AUŠRA NAUJOS 6A0YMĖS TEKA. 

Prie Poezijos dienoms nupiešto dail. Jono Kelečiaus pavi 
Kelelius, Marija Smilgaitė ir Poezijos dienų programos oi 
bei vadovas poetas Kazys Bradūnas. ^, , 

Nuotrauki 

Poezijos dienose š.m. gegutė* 27-28 < 
re, Chicagoje, pertraukos metu vai 
užgulę parduodamų poezijos knygą 

?nt- besi 
kui 

platintojui Kaziu I Bei • • -

Nuotrauka Z. Degučio 

je, Francine Girard, atėjusi iš 
Columbia kolegijos. Visos akto
rės — moterys, taipgi ir reži
sierė, drauge vaidinanti, Debo-
r a h Mosca, šį p a s t a t y m ą 
suorganizavusi su Jan E. Holby. 
gavusia laipsnį dramos studijose 
Illinois universitete. Drama verta 
pamatyti. Tai premjera Chicagos 
scenoje. 

Našlaitės dalia 
Pietinėje Chicagos dalyje, 5620 

S. Harlem, veikia stiprus muziki
nių vaidinimų teatras Candle-
light Dinner Playhouse. Šiuo 
metu jame eina pagal Thomas 
Meehan knygą sukurta, saky
tume, operetė „Annie". Dainų 
autorius M. Chamin, kompozito
rius C. Strouse. Vaidinimas 
įdomus vaikams, jaunimui, o ir 
suaugusiems. Vaizduojamas 
gyvenimas našlaityne ir vienos 
mergaitės laimė — ją įdukrina 
vienas bilionierius. Ji net gali 
pasidžiaugt i a t s i l a n k y m u 
Roosevelto laikais į Baltuosius 
Rūmus, dalyvauti kabineto posė-
dy. 

Scenoje gausu duetų, solo, 
grupinių dainų, lengvo baleto, 
gyva, spalvinga vaidinimo eiga, 
surežisuota vieno iš stipriausių 
Chicagoje režisierių — W. Pullin-
si. Scenų net 13, bet jų pasikei
timas greitas. Publikai gilų įspū
dį daro D. Wasson, baigęs 
Floridos universitetą, bilijonie-
riaus vaidmeny, taipgi Becky 
Snyder — Annie. Ir kiti aktoriai 
su patyrimu, kai kurie dalyvavę 
televizijoje, filmuose ar net rodėsi 
Londono, Paryžiaus, New Yorko 
scenose, kaip Ron Beattie, arba 
kaip W. Bush, dalyvavęs jau 
daugiau kaip tūkstantyje spektak-

• • " ^ 

i;4«H; r~; =-^- v m o d r a m a 
Graikų rašyto, ta Euripidas, gy-

• p apie 480-406 m. pn*>ft U * 
tų, yra sukūręs 92 inim I k 
rių teišliko 19. Vieną ją "The 
Bacchae" (Bachantai) dabar Chi-

Sirnanavičiaus staigios mirties; 
chorą girdėjome nepilnos sudė
ties. Atsižvelgiant į tai. reikia pa
žymėti, kad "Aras" yra padaręs 
didelę pažangą. Nors vietomis 
jautėsi mažų įstojimo ir intona
cijos svyravimų, bendras įspūdis 
buvo įdomus ir šiltas. Kaip teko 
patirti, dėl jau minėtos priežas
ties, keturi tenorai negalėjo daly
vauti — jų ir labiausiai pasigedo
me. Reikia pagirti išimtinai gerus 
bosus. 

Nuo pirmųjų choro dienų, be
veik be pertraukos, „Aras" turi tik
rą perlą akompaniatorių muz. Jo
ną Govedą. šiame koncerte ypač 

muzikalumo savininkė, turbūt pa-
veldėjus jį iš tėvelio muz. Balio 
Pakšto. Taipgi turi vieną iš būti
nų reikalavimų kiekvienam dai-
ninkui — pasitikėjimą savimi. 
Šiuo metu Rūta ruošiasi dainin-
kės profesijai De Paul universite
to muzikos fakulteto vedėjos Nor
ma Williams priežiūroje. 

cagoje stato Another Chicago 
Theatre, 3730 N. Clark. Pirmą kar
tą Atėnuose ji buvo pastatyta po 
autoriaus mirties, 405 m. prieš 
Kristų, Dionizo festivalyje. Dra
moje vaizduojamas dievaitis Dio
nizas, atėjęs žemėn, reikalaująs 
sustabdyti bachančių orgijas. 
Miesto vadovas Pentheus nepri
pažįsta jo dieviškumo ir pradeda 
prieš jį kovą. Jis baisiai nubau
džiamas: jo paties išprotėjusi mo
tina jį nužudo ir, tebebūdama 
kruvina, į sceną įneša jo galvą. 

Pastatyme vieton dekoracijų — 
paaukštinimai, lyg stalažai, ant 
kurių vyksta bachančių ir Dioniso 
beveik akrobatiniai šuoliai, bet ir 
gracingi judesiai. Režisierius Go-
bert Ackerman, gavęs bakalau-
reatą sumina cum laude Middle-
bury kolegijoje ir siekiąs magistro 
laipsnio, rūpestingai pasidarba
vęs su šiuo pastatymu. Thomas 
Swift, Dioniso vaidmeny, tebestu-
dijuoja dramą Northwestern uni
versitete. Guy Howsard (Pent
heus) pate yra režisavęs dramos 
veikalus. James Finney (Cadmuin 
vaidinęs Paryžiaus, Londono sce
nose bei BBC transliacijose. Da-
vid Razow8ky, čia atliekąs net ke
turis trumpus vaidmenis, yra 
Northern Illinois universiteto auk
lėtinis. Muzikinių garsų palydą 
mušamaisiais instrumentais su
daro Mark Lutz, šiemet baigiąs 
muzikos studijas Northwestem 
universitete. Parodoma daug išra
dingumo aktorių apšvietime. 

J . Pr. 

a K 4 : 

vyrų choru 
mėn. 22 di 
Chicagoje. 

trauka V. Jasineviči 

Gaila, nežinau kokioms aplin
kybėms verčiant, šiame koncerte 
matėsi pasiruošimo trūkumas. 
Puiku yra savimi pasitikėti, ta
čiau per didelis pasitikėjimas gali 
ir neigiamai veikti. B. Budriūno 
"Mano protėvių žemė" dainuoda
ma iš gaidų, pervertė vieną lapą 
per anksti ir, nebūdama pakan
kamai susipažinusi su kūriniu, 
laikinai pasimetė. Tokius atsitiki
mus kiekvienas dainininkas la
bai pergyvena. Nesigilindamas į 
pasirinktą repertuarą, čia pada
rysiu tik keletą bendrų pastabų. 
Rūta padarė diddelę pažangą sce
nos laikysenoje. Nors ji puikiai 
kalba lietuviškai, dar vis yra dik
cijos sunkumų dainavime. Visa 
tai labai išryškėja liaudies dainų 
atlikime, kur tekstą yra labai 
svarbu suprasti . Daininkai daž
nai aukoja dikciją, kad išgautų ly
gesnę vokalo liniją. P a s Pakštai-
tę matosi aukštesnio registro 
svyravimas, kur balsas turi būti 
dengiamas, kad išgavus jame ap-
V3.iu.HjtO 1)T i y į į 0.1110. JJ^SU. D iCTcto; &S.KL 
su laiku tai bus nugalėta. -Jau ke
lintą kartą stebiuos jos pasirink
tu subrendusių dainininkų reper
t u a r u . T o k s p a s i r i n k i m a s 
apsunkina balsą ir jį net gadina. 
Šiuo atveju negal ima jos kaltinti 
dėl dviejų kūrinių su choru, para
šytų dramat in iam sopranui, nes 
juos parinko dir igentas V. Veri
kaitis. Rūta Pakš ta i tė turi daug 
pozityvių duomenų ir juos tiksliai 
naudodama nugalės daug sunku
mų, siekdama labai daug rei
kalaujančios karjeros. Linkiu jai 
nepalūžti ir pasiekti savo užsi
brėžto tikslo. 

Kaip jau minėjau, "Aras" ir du 
kūriniai kar tu su soliste turėjo 
puikų akompaniatorių meistrą J. 
Govedą. Rūtos Pakštaitės soli
niam dainavimui akompanavo 
Mykolas Drunga. J i s yra puikus 
filosofinių straipsnių. Draugo įdo
mių vedamųjų autorius ir neri
boto lietuvių kalbos žodyno savi
ninkas. Bet muzikos pasaulyje jau 
kas kita. Be abejonių jis yra daug 
laiko ir darbo pašventęs pianino 
mokslui, j^eja, geras pianistas dar 
nebūtinai geras akompaniato
rius. Mykolas Drunga yra gilios 
sielos ir emocijų asmenybė. Gai
la, didelis t rūkumas praktikos ir 
nesugebėjimas sekti solistės paro
dė stoką repeticijų. Retai tenka 
matyti toks didelis kontrastas 
tarp dviejų akompania to r ių , 
užimančių tą pačią sceną, kaip 
atsitiko šiuo atveju. Reikia pažy
mėti, kad J o n a s Govedas yra pro
fesionalas i r jam teikiami rei
kalavimai y ra žymiai aukštesni, 
kai tuo tarpu M. Drunga skam
bina tik iš meilės muzikai. Nesu
pratimas vokalo irgi apsunkino 
M. Drungos padėtį- Nežiūrint šių 
trūkumų, l inkiu Mykolui Drungai 
neapleisti meilės muzikai ir to
liau aktyviai dalyvauti jos atli
kime. 

Šio koncerto pasisekimui daug 
dirbo J a u n i m o Centro valdybos 
pirmininkė Irena Kriaučeliūnie-
ne, vicepirmininkas Henrikas 
Laucius, sekretorė Alė Steponavi
čienė, i ž d i n i n k a s Viktoras 
Diminskis ir korespondentė Biru
tė Jasai t ienė. Reikia pažymėti, 
kad visų trijų koncertą atlikėjai 
savo honorarus aukojo Jaunimo 
Centrui, o " A r a s " dar iš savo iždo 
pridėjo 800 dolerių. Jaunimo 
Centro vadovybei linkėtina nepa-
lūžti sunkiom darbo sąlygom ir to
liau tęsti šią puikią tradiciją! 

Algis Grigas 
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