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Du vakarai poezijai
Prieš vienuolika metų, ren

giant pirmąją dviejų dienų 
poezijos šventę Chicagoje, 
vargu ar buvo pagalvota, kad 
visa tai pasidarys kasmetine 
tradicija, gyvuojančia jau dau
giau dešimtmetį. Tai liudija, 
kaip galima, planuojant ir 
pramatant išeivijos kultūrinį 
gyvenimą, lengvai apsirikti. 
Pasitaiko, jog vienokiam ar ki
tokiam reiškiniui skiriame dar 
vos kelerius metus, ilgesnės 
ateities jau nesitikėdami. O 
būna toli gražu ne taip. Pra
dėtas darbas ne tik neblėsta, 
bet kas kartą įvairėja, rezulta
tai nemenkėja ir nematyti pa
baigos. O pagal okupanto 
išeiviologus ir jų pranašystes 
visa išeivijos kultūrinė veikla 
seniai turėjo pasibaigti. Ir 
gerai, kad jų neklausome, o 
darome savo.

Toks „darymas savo” yra ir 
kasmet atsinaujinančia tra
dicija virtusios Poezijos die
nos Chicagoje. O tas „savo” 
čia reiškia visų mūsų dėmesį 
lietuviškojo žodžio tobuliau
siai kūrybai — poezijai. Tai 
reiškia taipgi, kad šimtme
čiais lietuviškam rašte 
sutinkama poezija yra visos 
tautos savastis. Taigi ir mūsų 
Poezijos dienos Chicagoje.

Todėl džiaugiamės, galė
dami čikagiečius ir jų kaimy
nus vėl kviesti į šių metų Po
ezijos šventę Chicagoje, kuri 
žada būti ir temomis, ir pro
gramos atlikėjais išskirtinai 
įdomi, įvairi ir spalvinga.

Šiemet, minint šv. Kazi
miero mirties 500 metų su
kaktį, yra prasminga skirti dė
mesį religinei lietuvių poezijai. 
Šimtmečių ir dabarties klo
duose mūsų religinės poezijos 
posmai yra palikę ir palieka 
gana ryškias žymes. Galima 
sakyti, jog kone kiekvienas žy
musis mūsų poetas reli
ginėmis temomis yra eiliavęs. 
Kai kurie jų šios rūšies eilė
raščiai yra tapę tikrais 
lietuvių literatūros šedevrais. 
O tačiau vargu ar buvo kada 
nors skirtas visas poezijos 
rečitalis vien religinei poezijai. 
Kazimieriniais metais tebūna 
jis Poezijos dienose Chicagoj. 
Pirmoji diena — gegužės 25-ta 
tam ir skirta. Tad kas de

taliau tą penktadienio vakarą 
bus?

Pirmiausia kun. Vytautas 
Bagdanavičius skaitys 
paskaitą tema „Ar poezija yra 
realybė?”. Tai įdomus klau
simas. O ieškodamas atsaky
mo, prelegentas lies literatū
rai artimas kultūros sritis, 
neaplenkdamas ir religinės 
poezijos problemų. Antroji 
vakaro dalis bus publikai 
tikrai didelė naujiena: aktorė 
Ingrida Blekytė atliks 
rinktinės mūsų religinės poezi
jos rečitalį — nuo Donelaičio 
iki šių laikų. Premjerinis reči
talio intarpas bus Dariaus La
pinsko sukurtas vokalinis trip
tikas, jam žodžius imant iš 
Kazio Bradūno „Prierašų prie 
šv. Jono”. Muzikinį triptiką 
solo atliks Laima Rastenytė.

Šeštadienis (gegužės 26 d.) 
skiriamas poeto Alfonso Ny
kos-Niliūno kūrybai. Dėmesys 
šiam ryškiam žemininkui 
bus itin patrauklus kiekvie
nam poezijos bičiuliui. Sve
čias iš Washingtono — Jurgis 
Blekaitis, pats poetas ir ak
torius, skaitys paskaitą apie 
Alfonsą Nyką-Niliūną ir jo 
poeziją. Prelegentas, jau daug 
metų gyvendamas poeto kai
mynystėje ir artimai su juo 
bendraudamas, be abejo at
skleis labai įdomių poezijos 
detalių, gelmių, o taipgi žmo
giškų akimirkų, liečiančių patį 
autorių ir jo kūrybą. Ne
mažiau įdomu bus ir tai, kad 
po paskaitos Alfonso Nykos- 
Niliūno rinktinės poezijos reči
talį atliks taipgi Jurgis Ble
kaitis. Tai bus tikrai ne vien 
tik Nykos-Niliūno, bet ir Ble- 
kaičio vakaras. Trims Alfonso 
Nykos-Niliūno eilėraščiams 
muziką yra sukūrusi Rita Da
gienė. Tai vokalinis triptikas 
su gitaros palyda. Šią intar- 
pinę rečitalio dalį atliks pati 
Rita Dagienė.

Abi dienas Jaunimo centro 
kavinės vestibiuly bus Kazi
miero Rožansko knygų stalas, 
prie kurio literatūros bičiuliai 
galės įsigyti mūsų poezijos 
knygų. Ten pat prieš 
programą, pertraukų metu ir 
po programos Poezijos dienų 
dalyvių lauks kava ir kita.

Poezijos dienas Chicagoje 
rengia ir visus kviečia Jau-

Freiburgo
ELENA URBAITYTĖ

Freiburgo meno mokyklos 
egzistencija, kuri truko ketve
rius metus, nuo 1946 iki 1950 
metų, suvaidino nepaprastai 
didelį vaidmenį mūsų išeivi
jos kultūros istorijoje. Tuo lai- 

! ku, kuomet mes buvome visko 
netekę, susibūrėme Freibur- 
ge ir visą energiją pašventė- 
me menui — tai rodo nepap
rastai šviesią ir veržlią mūsų 

! lietuviško būdo ypatybę. Jo
kia kita tauta nebuvo sukūru
si meno mokyklos tokiu sun
kiu pokario laiku. Išeivijos 
istorijoje tai yra tikras uniku
mas. Štai jau praėjo 34 metai 
nuo Freiburgo mokyklos eg
zistencijos, o jos įtaka ir to
liau gyva mūsų kūryboje ir 
šiaip mūsų pasaulėžiūroje.

Freiburge mes, studentai, tu
rėjome pasakiškas sąlygas 
vystyti mūsų pasirinktą vi
zualinę discipliną. Pinigų ne
turėjome, ir jų nereikėjo. Gy
venome humaniškoje 
aplinkumoje ir rūpinomės tik 
kūryba. Džiaugėmės gražia 
Freiburgo gamta, ją tapėme. 
Vaikščiojome po žydinčius so
dus, raudonų kaštanų alėjas ir 
džiaugėmės gyvenimu. Žie
mos buvo lengvos. Per pusva
landį pasiekiamuose kalnuose 
galėjome slidinėjimo sportu 
užsiimti. Šiuo metu panašiai 
gyventi bene reikėtų būti mili
jonieriais.

Freiburgo meno mokyklos 
istorija yra labai sudėtinga. 
Tos istorijos čia paliesiu tik 
dalį. Freiburgo mokykla buvo 
įsteigta 1946 metais dail. Vy
tauto K. Jonyno energijos, 
meilės menui ir nepaprastų or
ganizacinių gabumų dėka. Jo
nynui Freiburgo mokyklos 
įkūrimo idėja gimė okupuotoje 
Vokietijoje, amerikiečių zono
je, Hanau mieste, 18 km nuo 
Frankfurto, kur buvo prisi
glaudę apie 1000 lietuvių pir
maisiais pokario metais. V. K. 
Jonynas mokėjo prancūzų kal
bą ir šiek tiek vokiškai, ir bu
vo paskirtas Pabaltijo tauty
bių (lietuvių, latvių ir estų) 
lagerio komendantu 1945 me
tais. Unrros direktorius buvo 
anglas, gerai kalbąs prancūziš
kai. V. K. Jonynui buvo paran
ku iškelti reikalą steig
ti meno mokyklą pačioje Hanau 
stovykloje. Jonynas gavo nei
giamą atsakymą dėl daugybės 
techniškų kliūčių ir pramatomų 
didelių išlaidų.

Kaimynystėje, Wuerzburge, 
buvo įsikūręs lietuvių politi
nis centras, kuriam vadovavo 
Vaclovas Sidzikauskas. Jis 
kalbėjo angliškai ir pasižymė
jo ypatingu judrumu, važinė
damas po įvairias lietuvių sto
vyklas. Jis atvežė laišką 
Jonynui iš Raymond Smitt- 
lein, prancūzų zonos Vokieti
joje švietimo ministerio. Jony
nas ir Sidzikauskas pažinojo 
Smittleiną iš Lietuvos. Smitt- 
leinas dėstė Kauno universitete 
prancūzų literatūrą ir kalbą. 
Jonynas priklausė Prancūzų

nimo centro moterų klubas. 
Programą organizuoja ir abu 
vakarus jai vadovauja Kazys 
Bradūnas. Ir gegužės 25 
(penktadienį), ir gegužės 26 
(šeštadienį) Poezijos dienų 
Chicagoje pradžia Jaunimo 
centro kavinėje 8 vai. vak.

k. brd.

meno mokyklos dienas prisimenant
draugijai Kaune. Ten Jony
nas ir Smittleinas susitikdavo 
ir jų pažintis buvo artima ir 
draugiška. Raymond Smittlei- 
no laiškas Jonynui buvo drau
giško pobūdžio ir kvietė Jony
ną, progai pasitaikius, jį 
aplankyti Baden Badene, kur 
buvo įsikūrusi prancūzų zo
nos aukščiausioji okupacinė 
valdžia. Jonynas nuvažiavo į 
Baden Badeną aplankyti 
Smittleino ir ten būdamas jam 
apgailestavo, kad amerikiečių 
zonoje negavo leidimo steigti

Miestelyje buvo Gasthaus, ku
riame sutilpo profesūra (Mar
čiulionis, Marčiulionienė, Mu- 
raitis). O kuomet visi įsikūrė 
Wonhaldesstr. 1, Freiburgo 
miesto pietiniame pakrašty, A. 
Muraitis ten įkūrė keramikos 
krosnis. Aš prisimenu, kad ke
ramikos studijos žvaigždė bu
vo Juozas Bakis. Jo kūrybingi 
keramikos darbai traukė mū
sų visų akį.

Aš pati atvažiavau į Frei- 
burgą 1947 metais studijuoti

tapybą. Iš pradžių tapybos 
klasėje dėstė Adolfas Valeš- 
ka, o vėliau Viktoras Vizgir
da. Esu išsaugojusi penkis ta
pybos darbus iš tų laikų. Kai 
po 30 metų į juos pažiūriu, ma
tau, kokius stiprius pamatus 
tapyboje mes įsigijome. Mes 
studijavome gamtą ir vystė
me vizualinę plastinę discipli
ną, kuri akcentavo formą ir 
spalvą lygiagrečiai, ir jas su
vienyti į visumos harmoniją 
mums buvo gana sunkus ir

meno mokyklą. Smittleinas 
Jonynui pasakė, jei nori meno 
mokyklą steigti, atvažiuok į 
prancūzų zoną ir steik, o jis 
parūpinsiąs visas galimybes 
iš karinės valdžios. Patarė mo
kyklą atidaryti Freiburge ir 
įdavė savo rekomendacinį 
laišką Freiburgo gubernato
riui Pene. Karinės 'valdžios 
Freiburge meno reikalams at
stovas Maurice Jardot per R. 
Fillene, kuris buvo karinės 
valdžios viršininkas Baden te
ritorijoje, davė įsakymą Un
rros viršininkui A. Thomas- 
set, o pastarasis savo raštu 
1946 m. vasario 11 d. pranešė 
Jonynui, kad atidaroma jo 
prašoma meno' mokykla. Ta
me rašte yra pažymėta, kad 
mokyklos profesoriams ir stu
dentams bus sudarytos visos 
ekonominės sąlygos, taipgi pa
rūpintos ir patalpos.

Sis dokunjentas yra at
spausdintas Ecole dės Arta et 
Metiers (kaip buvo pavadinta 
Freiburgo meno mokykla) ka
taloge, išleistame 1948 me
tais. Ėcole dės Arts et Metiers 

• kreditai prancūzų valdžios bu
vo pripažinti teisėtais pagal 
aukštųjų mokyklų teises. Frei
burgo mokyklos profesorių al
gos pusė mokėta frankais, ir 
jie turėjo privilegiją naudotis 
prancūzų ekonomatu, kur bu
vo galima daug ką pirkti pi
gesnė kaina. Studentams 
meno medžiaga būdavo 
parūpinama iš dalies prancū
zų valdžios ir iš dalies asme
niškai žmonių, kurie turėjo ry
šių su Šveicarija. Aš atsimenu, 
kad aliejiniai dažai buvo atve
žami iš Šveizarijos. Kitas at
vejis — vienas studentas ta- 
pytojas važiuodavo į 
Frankfurtą ir mainydavo šo
koladą, gėrimus, cigaretes į 
dažus.

Techniškai organizacinis 
Freiburgo mokyklos steigimo 
darbas ėjo iš lėto, nes reikėjo 
sukviesti visą mokomąjį per
sonalą, o taip pat informaci
jos keliu pasiekti norintį me
ną studijuoti jaunimą. Jo
nynas per Unrrą išsiuntinėjo 
į visas prancūzų zonoje esan
čias DP stovyklas kvietimą vi
sų tautybių profesoriams ir 
studentams. Be lietuvių iš pra
džių niekas kitas neatsiliepė. 
Daugumą lietuvių Jonynas su
kvietė asmeniškai ir išrūpino 
karinės valdžios leidimą at
vykti į Freiburgą iš amerikie
čių ir britų zonų. Galdiką Jo
nynas asmeniškai atvežė. 
Tamošaičiams išrūpino papil
domą leidimą iš Austrijos 
transportuoti jų bagažą.

Pirmiausia pradėjo veikti 
keramikos studija Kandem, 
keliolika kilometrų nuo Frei
burgo. Tame miestelyje vokie
tis keramikas vardu Bampi tu
rėjo gerai įrengtą savo 
keramikos dirbtuvę. Ecole dės 
Arts et Mėtiers ją perėmė.

Kazimiero vardas
J. Augus taity t ė-Vaičiūnienė

Tu žaidei su vaikais ir su seniais kalbėjais, 
Ir jaunas buvai.
O debesys slinko, tau prašant, pavėjui,
Plaukė upėmis buriniai gražūs laivai.

Plukdė gintarą gelsvą ir kvepiantį vašką —
Ir altoriams žvakes...
Pamilai neįžengiamų girių gauruotąją mešką — 
Ir bažnyčias puikias.

Žibuoklės pavasariais puošdavo kalną ir klonį,
Putojo Vilnenės vanduo;
O rudenį krisdavo lapai geltoni —
Bet tavęs neužgavo ruduo.

Nebuvo tau miesto meilesnio už Vilnių,
Kur ilsis karalių ir genčių kapai...
Čia buvo išgerta ir taurė iki pilnio,
Karaliumi čia ir šventuoju tapai.

Kaip gintaras, išmestas Baltijos jūros į krantą — 
Kazimiero vardas gražus.
Jam žvaigždės mirgėdamos krenta,
Ir saulė išlieja puikiausius dažus.

(Iš kazimierinės antologijos „Vainikas - Kryžius - Lelija”)

daug koncentracijos ir darbo 
reikalaujantis uždavinys. Pa
vyzdžiui, santykis tarp kūno 
spalvos ir drabužių ar fono. 
Spalvos nesikartoja tose plokš
tumose ir formų modeliavi
mas buvo sprendžiamas per tų 
didelių plokštumų spalvinius 
niuansus. Tarp šešėlio ir švie
sos, pvz., žmogaus kūne, buvo 
įvestos skirtingos spalvos. De
dami ant drobės dažai kiek
vieną kartą būdavo maišomi 
atskirai, kad būtų jaučiamos 
iš gamtos gaunamos spalvi
nės sensacijos. Balansą tarp 
intelektualinio ir emocinio ele
mento mes gražiai išlaikyda
vome. Vėliau mūsų kūryboje 
vieni artėjo daugiau prie emo
cinio elemento, kaip Vytautas 
Ignas, kiti prie intelektuali
nio, kaip aš pati.

Freiburgo mokykloje mokė- 
. si dabartiniai dailininkai: Juo

zas Bakis, Albinas Elskus, 
Jurgis Daugvila (pasižymėjęs 
gobelenų ir audinių srityje), 
Vitalis Dragūnavičius (dirbąs 
skulptūros srityje), Vytautas 
Ignatavičius, Bronė Jameikie- 
nė (Havajuose), Vanda Kany- 
tė-Balųkienė, Algirdas Kū
ra uskas, Juozas Mieliulis, 
Antanas Mončys, Ramojus 
Mozoliauskas, Romas Viesu
las, Aldona Vesčiūnaitė-Jana- 
vičienė (dabar besireiškianti 
poezijoje), Almus Zylė, Janina 
Monkutė-Marks (dirbanti au
dinių ir tapybos srityse). Jau 
mirę buvę studentai: Juozas 
Akstinas, Julius Kaupas, Vy
tautas Raulinaitis, Henrikas 
Šalkauskas, Genė Krivickaitė, 
Balys Grėbliūnas. 1946 - 1948 
metais mokykloje buvo 127 
mokiniai — tiek pat, kiek ir 
meno mokykloj Kaune. Mūsų 
dienotvarkė buvo tokia: 9 - 12 
v. tapyba, 2 - 4 v. įvairios pas
kaitos, prancūzų ir vokiečių 
kalbos pamokoB, akvarelė, 4 - 
6 v. paišyba. Iš viso Freiburge 
buvo apie 250 studentų. Kiti 
studijavo ten veikiančiame Al- 
bert Ludwig universitete.

Freiburgo mokyklos katalo
ge yra surašyta 19 profesūros 
narių:Viktoras Vizgirda, Ado
mas Galdikas, Adolfas Valeš- 
ka (visi trys dėstė tapybą), 
Aleksandras Marčiulionis 
(skulptūrą), Telesforas Valius 
(grafiką), Antanas Tamošai
tis ir Anastazija Tamošaitie
nė (audimą), Antanas Murai
tis ir Eleonora Marčiulionienė 
(keramiką), Vytautas K. "Jo
nynas, Vytautas Kasiulis ir 
Teisutis Zikaras (šie trys dės
tė paišybą), Vytautas Kmitas 
(perspektyvą), Aleksas Ran- 
nit (meno istoriją), Izidorius 
Kaunas (anatomiją), Jadvyga 
Aleksandravičienė ir Alfon
sas Cipkus (prancūzų kalbą) 
Magdalena Galdikienė ir Hen
rikas Nagys (vokiečių kalbą).

Mūsų mokytojai daugiadsia 
buvo jau subrendę Vakarų kul
tūros įtakoje. O taip pat į Frei
burgą atkeliaudavo parodos 
įvairių dailininkų darbų, khip 
Henri Matisse ar Braque. Bu
vo lengvai pasiekiami muzie
jai ar parodos už nedidelių'at- 
stumų. Freiburge buvo 
Augustiner muziejus, turėjęs 
viduramžių vitražų ir skulptū
rų. Freiburge taipgi buvo ver
tingų koncertų, veikė vokiečių 
operos ir dramos teatrai. Daž
nai važiuodavome Unrros au
tobusu ar sunkvežimiu, kad 
nekainuotų kelionė. Taip T>u- 

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 100(20) - psl. 2 DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1984 m. gegužės mėn. '19 d.

- Freiburgo meno
(Atkelta iš 1 psl.) 
vome nuvažiavę į Elzaso-Lo- 
taringijos Strasburgą, Tuebin- 
geną, Wiesbadeną. Aš jau 
Muencheno muziejuje mačiau 
Paul Cezanne. Jis man darė 
didelį įspūdį. Freiburge skai
čiau nemažai apie jį. Cezanne 
idėjos kaip modeliuoti spalvą 
ir formą, paimtas iš gamtos, 
per kubų, cilindrų ir prizmių 
figūras man atvėrė naujus aki
račius. Suvokiau, kad jų sudė
jimas ir priešpastatymas vie
nos prieš kitą yra menininko 
individualinis poreiškis.

Mano diplominio darbo te
ma buvo religinė — Pieth. 
Kuomet vyko mokinių paroda 
stikliniame pastate (visai prie 
mokyklos), į parodą atėjo Smitt- 

_ Įeinąs. Jam patiko mano ški
cas diplominiam darbui, ir Jo
nynas jam jį padovanojo. 
Šalia darbo mokykloje mes 
taip pat talkininkavome Un- 
rrai, parūpindami kurą žie
mai. Atsimenu, važiuodavo
me sunkvežimiais į mišką 
kirsti malkų. Mums tai būda
vo smagi išeiga. Atsimenu, 
Vytautas Ignas būdavo di
džiausias aktorius, kitus pa
linksminąs. Greta darbo mes 
mokėjome ir linksmintis. 
Prancūzai dovanai atveždavo 
vyno, ir mes, jį gurkšnodami, 
diskutuodavome meną, meilę 
ir gyvenimą. Atsimenu, Pene 
savo rezidencijon netoli Frei
burgo pakvietė visą mokyklos 
profesūrą ir mokinius į pri
ėmimą. Jo rezidencija buvo 
pompastiškai įrengtas "man- 
sion”. Buvo paruošti bufeto 
stiliumi 'valgiai su dekoraci
jom. Čia susipažinome su Pe
ne dukterim, ir vėliau tarp 
Mončio ir jos vystėsi roman
sas. Penaitė taip pat įstojo į 
Ėcole dės Arts et Mėtiers.

Pačiame Freiburge, neperto- 
liausia nuo Rebhaus, prie go
tiško stiliaus bažnyčios, Jo- 
hanniskirche, buvo tokia 
valgykla, kur kiekvieną dieną 
pietums gaudavome pupelių 
sriubą — kasdieną tą pačią. 
(Tarp kitko toje bažnyčioje 
prie valgyklos susituokė Ka- 
nytė su Baluku, Krivickaitė su 
Ignu, Veščiūnaitė su Janavi
čium). Tai buvo pašalpa stu
dentams iš vienos tarptauti
nės organizacijos. Šioje 
valgykloje mes susitikdavome 
su visais studentais, gyvenan
čiais Freiburge. Vieną dieną 
Julius Kaupas, studentų drau
gijos pirmininkas, nešiojo ran
koje pluoštą aplikacijų 
stipendijai į Ameriką, 
organizuojamai World Stu- 
dent Service Fund. Jis priėjo 
prie manęs ir paklausė, ar aš 
noriu važiuoti į Ameriką. Tuo 
laiku aš galvojau, kaip patek
ti į Paryžių, ne į Ameriką. Bet 
jis sako, užpildyk tą blanką 
vis tiek. Užpildžiau. Po kelių 
mėnesių atėjo laiškas iš Ame
rikos su prašymu prisiųsti 
transkriptus ir rekomendaci
jas. Išsiunčiau. Po kelių mėne
sių atėjo laiškas su žinia, kad 
gavau dvejiems metams sti
pendiją Alabamos kolegijoje. 
Ta mokykla .apsiėmė dvejus 
metus mokėti už mokslą, pa
talpas ir maistą. Su ta stipen
dija vėliau atvažiavau į Ame
riką.

1949 metais Romas Viesu
las ir aš gavome prancūzų 
Švietimo ministerijos stipen
dijas vicneriem metam į Pary
žių studijuoti meną. Bene visa 
mokykla mus išlydėjo su gėlė
mis ir gerais linkėjimais, iš 
Freiburgo geležinkelio stoties 
išvažiuojančius į Paryžių. Ro
mas ir aš jautėmės kaip ant 
debesų, nes tuo laiku Paryžius 
buvo meno centras. Atsime-, 
nu, gavome 15,000 frankų į 
mėnesį. Po to grįžau vienai 
dienai į Freiburgą, pasiėmiau 
kelis savo tapybos darbus ir 
išvykau į Ameriką.

Kai atvažiavau į New Yor- 
ką 1957 metais, nauja aplinka 
pareikalavo tapyboje naujų 
formų. Mūsų idealistinė, hu-

mokykla
manistinė pasaulėžiūra, įgyta 
Europoje, buvo konfrontuoja
ma naujos materialistinės, 
pragmatinės filosofijos. New 
Yorko gyvenimo greitis, sukū
ręs greit pasikartojančių for
mų ir spalvų ritmus su neas- 
menine architektūra, darė 
labai šaltą įspūdį žmogaus pa
dėties toje aplinkoje. Kova už 
būvį pasirodė čia nelengva ir 
reikalaujanti daug energijos ir 
laiko. Žmogus atrodė kaip ma
žas ratelis didžiulėje jo sukur
toje technologijoje.

Tuo laiku Amerikoje aš su
sidūriau su abstrakčiu menu ir 
abstrakčiu ekspresionizmu, 
kuris klestėjo maždaug iki 
1963 metų. Sukūriau nemažą 
skaičių tapybos darbų ab
straktaus meno įtakoje. Vė
liau mano abstrakti tapyba 
pasuko nauju keliu, įvesdama 
kontrastingas spalvines plokš
tumas ir formų judėjimo rit
mą. Kontrastinės spalvos stip
rėjo, pasiekdamos degantį 
spalvų disonansą. 1967 me
tais pradėjau dirbti su “sha- 
ped canvas”. Drobės susidėjo 
iš kelių vienetų ir tuomet jas 
buvo galima, kaip norima, ju
dinti. 1968 metais Columbia 
universitete studijavau skulp
tūrą ir pradėjau (Urbti su aliu
miniu ir šviesomis. Mano ta
pyba, kaip ir skulptūra, 
susideda iš pasikartojančių 
priešpastatytų plokštumų, ku
riomis aš noriu išreikšti for
mų Bantykį ir jų ritmą.

Pirmoji mano skulptūros pa
roda įvyko 1979 metais Phoe- 
nix galerijoje, New Yorke. No
rėjau suruošti tapybos parodą 
ir įjungti keletą apšviestų 
konstruktyviųjų skulptūrų. 
Parodžiau jas Gail Gelfurd, 
Morris muziejaus kuratorei 
New Jersey. Jai labai patiko 
mano skulptūros ir ji patarė 
ruošti tik skulptūros parodą. 
Ji tais pačiais metais parašė 
Btraipsnį į Arts Magazine, ku
riame sakė:

“(Elenos Urbaitytės) trijų 
matmenų darbai derina geo
metrines aliuminio plokštes: 
lygiagretes, viena kitą kertan
čias ir degančias. Tos skulptū
ros yra apšviestos švytinčia 
šviesa (fluorescent light), kuri 
tampa integralia jos skulptū
rų dalimi ir yra lemianti mū
sų erdvės suvokimui... Šviesos 
intensyvumas šiose skulptū
rose yra sustiprinamas reflek
tuojančių paviršių... Rezulta
tas yra nuolatos besikeičianti 
erdvės sąvoka iš įvairių žiūro
vo stebėjimo taškų. Pavyz
džiui, „Enclosed II” švytintis 
vamzdis perkerta konstrukci
jos centrą ir sugaunamas ref
lektuojančių skulptūros sienų 
viduje. Taip šviesa sukuria be
galybę serijų ir plokščių, ku
rios perkerta viena kitą vis ki
taip, žiūrint iš kokio taško jos 
yra matomos. Švytinti šviesa 
apšviečia šaltą aliuminį ir pro
gresuoja spalvų atspindžiais. 
Priešpastatytos plokštumos 
verčia spalvas susitikti, su
kurdamos kontrastus šaltų ir 
šiltų, o taip pat tamsių ir švie
sių atspindžių. Kai kuriuose 
darbuose tie kontrastai yra pa
didinti, įvedant raudonas lini
jas į skulptūrą. Apšviesta rau
dona švytinčia linija, ji tada 
ne tik sudaro degimo įspūdį, 
bet taip pat ir spektro spalvų 
įvairumo. Urbaitytė sukūrė 
meną, naudojantį modernias 
medžiagas, norėdama išreikš
ti greičio įspūdžius ir vienas 
kitą perkertančius vaizdus 
mūsų urbanistinėje aplinko
je”.

Meno kritikė Leslie Plum- 
mer New York Arts Journal 
rašė: „Skulptūros yra gražios 
ir komplikuotos. Jos veikia ra
miai savo švytinčiu apšvieti
mu ir stimuliuoja intelektua
liai savo tiesiogine įtampa. 
Elena Urbaitytė savo kons
trukcijomis sukuria stiprią 
nuotaiką, intensyvią ir intro- 
spektyvią, ir pakankamai gy
vastingą pažadinti jausmus ir

Nutarimas (aliejus, 42”x48”), 1979Elena Urbaitytė

polėkius. Jos darbuose vyrau
ja mistinė nuotaika. Neįpras
tas technologinių išmonių jun
ginys jos darbuose paverčia 
jos meną magnetinių priešy
bių deriniu”.

Antrosios mano parodos 
proga buvęs Phoenix galerijos 
direktorius rašė: „(Urbaitytė) 
naudoja aliuminio ruožus, ku
rie yra apšviesti iš vidaus. 
Šviesa prasiskleidžia per jaut
riai išpjautas formas ir per su
grupuotus pailgus pjūvius ir 
perteikia subtiliai pasikarto
jančio kaligrafinio pobūdžio 
sampratą. Jos naujuose dar
buose šviesos elementas, 
įjungtas į trijų dimensijų for
mas, prasimuša su erdvės am
žiaus energija. Kitaip negu jos 
konstruktyvieji elementai pra
ėjusioje parodoje, šie nauji 
šviesos ruožai veikia mus kaip 
futuristiniai polėkiai”.

„Urbaitytė naudoja švytintį 
dažą ir švytintį apšvietimą; jie 
sukelia srūvantį jausmą ir 
kartu įspūdį, lyg būtume nete
kę svorio. Skulptūros kartais 
atrodo lyg plūduriuojantys kū
nai. Kūriniai tampa temine 
įvairove ir, vien jų padėtimi ar 
grupine struktūra, įgalina la
bai įmantrių formų, plokštu
mų ir erdvės santykių trakta
vimą. Subtilus švytinčių 

Elena Urbaitytė Priemiestis (aliejus, 36”x34”), 1978

spalvų panaudojimas dar įjun
gia kitą elementą, kuris paža
dina ir suintensyvina vaizdi
nę reakciją. Kiekvieno kūrinio 
techninis meistriškumas ir 
meninis metodas sukuria este
tinę harmoniją”.

Gail Gelburd savo įvade 
1982 metų parodos katalogui 
rašė: „Vėliausieji (Urbaitytės) 
darbai tęsia eksperimentavi
mą su ta pačia samprata, ku
rią matome visoje joB kūrybo
je. Jie yra ,darinys meno ir 
technologijos; geometrinės 
plokštumos sudinaminamos 
šviesos, sklindančios iš už iš
laukinės ribos į erdvės aukš
tumas”.

„(Urbaitytės) Saulės skry
džio serija klajoja ant sienų, 
nusėda ant grindų, formos ga
li būti sugrupuojamos ir vėl 
peršviečiamos įvairiausiais 
būdais, visada judrios, išnau
dojančios variacijas tos te
mos, kuri glūdi jos kūryboje. 
Mūsų technologijos pasaulis 
čia yra parodomas, kaip kin
tanti aplinka. Praslystančios 
formos pakaitom pasirodo lyg 
migloti ir šviesūs atspindžiai 
erdvėje. Tos formos erdvėje 
yra išryškintos šviesa ir tai 
padeda mums suvokti skulp
tūros reikšmę * dabartiniame 
nuolat besikeičiančiame, pil

name energijos pasaulyje”.
Claude L. Suer 1982 m. 

Artspeak taip rašė: „Savo Sau
lės skrydžio serijoje Urbaitytė 
vartoja neono šviesos vamz
džius, dažus ir metalo lakštus 
ir kuria skulptūras, kurios iš
reiškia judesio ir greičio iliuzi
ją. Sparnuotos formos lekia 
per galerijos sienas ir grindis 
ir jų aliuminio paviršius re
flektuoja šviesą. Perkirstos 
raudonų linijų formos yra geo
metrinės, bet gyvos ir iššau
kiančios”.

Skulptūrai medžiaga yra vi
suomet svarbi. Tikrai šis me
nas, daugiau negu koks kitas, 
patvirtina Marshall Mc Lu- 
han garsiąją teoriją, kad “me
džiaga yra komunikacija”. 
Šios skulptūtos pavyzdžiuose 
medžiaga tarnauja vis kitai 
komunikacijos idėjai.

Freiburgo meno 
mokyklos paroda

Freiburgo meno mokyklos do
kumentinė paroda, „Refugee Ar
tiste in Germany, 1945 - 50”, 
vyksta Illinois universiteto Chi
cagoje galerijoje (750 S. Halsted) 
nuo 1984 m. gegužės mėn. 18 d. 
iki birželio mėn. 8 d. Galerijos 
valandos: 9 v.r.- 5 v.p.p. savaitės 
dienomis.

Naujos knygos
• Publius Vergilius Maro. GEOR
GIKOS. Iš lotynų kalbos vertė 
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Su aš
tuoniom dail. Romo Viesulo lito
grafijų reprodukcijom. Didelio 
formato, 136 psl. Chicaga: 
Algimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas, 1984. Kaina — 10 dol. 
Kas suteikia javams veilumo,

po kokiu žvaigidynu 
Arti laukus ir vynuoges risti

prie guobų; kaip jaučius 
Bei kitus galvijus auginti;

kiek reik patyrimo 
Taupiajai bitei — aš čia dabar 

apie tai, o Mecene, 
Pradedu giesmę...

Jau pirmosios Vergilijaus poe
mos eilutės lietuviškai savo skam
besiu parodo, kad vertėjas nuga
lėjo rimčiausią savo uždavinio 
problemą — lotyniškąjį hegza
metrą, paremtą spondėjais, pa
versti į lietuviškąjį, kuris tegali 
būti toninis (paremtas kirčiuotais 
ir nekirčiuotais skiemenimis). Ir 
visas vertimas, ištikimai sekąs 
originalo tekstu, perteikia šio 
klasikinio kūrinio savitą poe
tinę vertę. Išvengta ir perdėto puoš
numo, neatitinkančio Vergilijaus 
poetinę kalbą, lydėjusio betgi dau
gelį šios poemos vertimų į kitas kal
bas. Lieka dalykiškas ir nuosaikus 
paties Vergilijaus stilius ir Alfonso 
Nykos-Niliūno vertimas įsirikiuo
ja į pastovų klasikinės literatūros 
vertimų mūsų tautos lobyną, kuris 
dar nėra didelis, bet kuris reikšmin
gai auga.

„Georgika” yra terminas, tai
komas didaktinei poemai, kurios 
tikslas yra perteikti nurodymus 
kaip praktikuoti kokį nors žmo
gišką įgūdį, meną ar mokslą. Nu
rodymams tenka būti labai pap
rastiems ir tiesioginiams. Tokios 
poemos tema dažniausiai yra bu
vusi žmogaus rankų darbo iš
aukštinimas ir žemdirbių gyveni- 
mo būdo apdainavimas. 
Didaktinė intencija, žinoma, ne
draudžia poetui įjungti, kiek tik 
jis panori, mitinės medžiagos, tau
tosakos, filosofinio savo temati
kos apmąstymo. Šis poetinis žan
ras, be abejo, yra buvęs labiausiai 
būdingas antikinei literatūrai, ir 
Vergilijaus Georgikos yra laiko
mos pačiu geriausiu jo pavyzdžiu. 
Vergilijus siekė atsidėkoti impe
ratoriui Augustui, kad jis Romos 
imperiją sutvirtino, apsaugojo ją 
nuo įvairių neramumų, ir todėl 
ūkininkai iš naujo buvo įkvėpti 
atsidėti savo apleistų laukų kulti
vavimui. Bet Vergilijaus poema 
turėjo didelės įtakos tolimesnei 
Vakarų Europos poezijai iki pat 
17 ir 18 šimtmečio. Kaip vertėjas 
Alfonsas Nyka-Niliūnas pažymi 
savo prieraše, Vergilijaus dvasi
nė hegemonija truko „beveik ligi 
XVIII a. galo — be Vergilijaus ne 
tik Arioeto, TasBO, Camoes, Thom- 
son etc., bet ir mūsų Donelaitis, 
neįsivaizduojami” (p. 109).

Publių Vergilijų Maro, aišku, pa
žįstame kaip žymiausią romėnų 
poetą, vieno pagrindinių Vakarų 
civilizacijos literatūrinių tekstų — 
Enejidos autorių. Todėl ypač įdo
mu, jog vertėjas savo žodyje pa
brėžia, kad, jo nuomone, ne Ene- 
ida yra geriausias Vergilijaus 
kūrinys, o Georgikos (žinoma, 
epinio žanro kūrinį gal ir nevertė
tų lyginti ir sverti su georgikom — 
tiek jų žanriniai reikalavimai, tiek 
poetiniai siekiai juk buvo ir tebė
ra kitokie). Tačiau jau ši vertėjo 
pastaba turėtų atkreipti mūsų dė
mesį į Georgikų unikalią vertę — 
jose, rašo jis, yra “daugiau nepa
kartojamos poezijos, paradiziško 
šviežumo ir betarpiškumo” (p. 
118). Ir tai tiesa, Georgikos kon
krečiai vaizduoja Italijos žemę, 
ūkininkų ir piemenų sunkų darbą 
ir žemdirbystės rūpesčius. Ketu
rios poemos dalys (knygos) šlovi
na ūkininkų pašaukimą: pirmoji 
— žemdirbystę, antroji — medžių 
auginimą, trečioji — gyvulinin
kystę, ketvirtoji — bitininkystę. 
Didaktinis momentas tobulai pa
jungtas poetinei regmei: ūkinin
kas saugoja ir globoja gamtos ir 
tuo pačiu metu žmogaus gyvybę. 
O virš visų jo pastangų viešpa
tauja dieviškoji visatos santvar
ka. Atsimename, kad iš Vergili
jaus Georgikų ir ankstyvoji 
krikščionybė sėmėsi tikėjimo į 
pranašysčių išsipildymą istorijo
je — gimsiantį išganingą kūdikį, 
ateisiantį palaimos amžių, kada 
bus užbaigti pilietiniai karai, ir 
žmonija pasieks didybę, įsivieš
patavus amžinai taikai. Praras
tas žmonijos pradžios auksinis 
amžius — rojus bus pakeistas ūki
ninkų triūso, jų begaliniu rūpes-

čiu ir nagingumu pasiekta san
dora tarp žmogiško gyvenimo 
žemėje ir dievų norimos tvarkos. 
Tai amžini žmogiški lūkesčiai ir 
viltys, tad ir Vergilijaus balsas 
niekada nenustojęs jiems kalbėti. 

Kada mezgėsi lietuviškoji kul
tūra, kaip vakarietiškosios tęsi
nys, nuo 16 amžiaus vidurio iki 18 
pabaigos, Vergilijus buvo pagrin
dinis jos mokyklų lotynų literatū
ros autorius. Pirmą kartą jo Geor
gikos buvo išverstos 18 amžiaus 
pabaigoje — 19 pradžioje. Visą 
Vergilijaus korpusą mūsų laikais 
į lietuvių kalbą vertė klasicistas 
A. Rukša. Šis naujas mūsų poeto 
Alfonso Nykos-Niliūno, pasižy
mėjusio prancūzų (Charles Baude- 
laire, Arthur Rimbaud, Paul Clau- 
del) ir anglų (Šekspyro „Hamleto”,
T. S. Eliot) poetų vertėjo, Vergili- 
jauB Georgikų išvertimas yra iš
liekantis įnašas lietuviškosios 
kultūros lobynui. Jį dar padidina 
kartu išspausdintas vertėjo išsa
mus žodis apie Vergilijų, jo įtaką 
Vakarų kultūrai ir lietuviškojo jo 
kūrybos vertimo specialias pro
blemas. Vertėjas taipgi sudaręs ir 
aiškinamąjį istorinių, geografi
nių, mitologinių vardų bei kai ku
rių kitų terminų žodynėlį, kas pa
dės klasikinio poeto kūrinį geriau 
suprasti ir eiliniam poezijos mė
gėjui, ne vien jo tyrinėtojams ir 
studentams. Dailininko Romo 
Viesulo litografijos, pritaikytos 
Vergilijaus temoms,puošia ir šiaip 
jau dailiai išleistą knygą. Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondaB pagrįstai gali didžiuotis, 
įgalinęs ir atlikęs vertingą darbą 
ne tik mūsiškėms, bet ir ateinan
čioms lietuvių kartoms.

• Birutė Pūkelevičiūtė. ŽYD
RA IR GELTONA. Du vaidini
mai. Chicaga: Darna. 1984. Kie
tais viršeliais, 168 psl.

Naujausioje Birutės Pūkelevi- 
čiūtės, labiausiai pažįstamos kaip 
romanistės (Aštuoni lapai, Rug
sėjo šeštadienis, Naujųjų metų is
torija, Devintas lapas), knygoje iš
spausdinti du vaidinimai: trijų 
veiksmų lyrinė drama “Žmonės ir 
beržai” ir trijų veiksmų ir prologo 
išdaiga “Antroji Salomėja pai
niavose”. Abi dramoB jau yra bu- 
vosios vaidintos išeivijos scenose: 
pirmoji, tuomet vadinta „Paliki
mas”, Los Angeles dramos sam
būrio, antroji — Hamiltono teat
ro. Jų tekstų skaitymas dabar 
išspausdintoje knygoje bus kitoks 
pergyvenimas — labiau pajusime 
autorės lyrinį impulsą, džiaugsi
mės jos žaismingumu, kuris yra 
galbūt vienas būdingiausių jos 
kūrybos bruožų ir kurio gerokai 
pasigendame išeivijos literatūroje 
aplamai. Birutė Pūkelevičiūtė yra 
viena iš tų retų mūsų rašytojų, su
gebančių perdurti mūsų patrioti
nę ir moralinę rimtį. Jos raštus 
skaitydami atsikvepiame ir pasi
juntame, nors ir neišvengiamai 
lietuviais, bet taip pat žmonėmis.

Kultūrinė kronika
Prof. dr. Stasys Goštautas 

(University of Texas at Dalias), 
vienas trimėnesinio žurnalo 
Translation Review redaktorių, iš
spausdino šio žurnalo 14 numery 
(1984) Lithuanian Writers in the 
West, red. Alinos Skrupskelienės 

' (Chicaga: Amerikos lietuvių bib- 
1 liotekos leidykla, 1979), recenziją, 
nurodydamas kai kurių vertimų 
trūkumus, bet vertindamas šią 
knygą kaip išsamiausią šiuo metu 
įvadą į lietuvių literatūrą skai
tytojams anglų kalba.

• Janinos Degutytės (g. 1928) 
poezijos, išverstos į prancūzų 
kalbą, pluoštą išspausdino Le 
journal dės poetes, Briusely, Bel
gijoje, leidžiamas kūrybos ir 
kritikos žurnalas 1984 metų 
antrame numery. Vertimus pa
ruošė prof. dr. Birutė Cipli- 
jauskaitė (University of Wis- 
consin — Madison) ir Nicole 
Laurent - Catrice. Išspausdinti 
septynių Degutytės eilėraščių ver
timai: Vasaros lietus, Obelys žydi, 
Nešu tau eilėraštį, Motinos kalba, 
Vienatvei. Gyventi — tai ilgėtis 
amžinybės, Tarp saulės ir ne
tekties. Prof. Ciplij suskaitės 
rūpesčiu šis tarptautinis poezijos 
žurnalas jau pora metų regulia
riai spausdina lietuviškos poezijos 
vertimus: 1982 metais buvo įdėta 
Marcelijaus Martinaičio eilėraš
čiai, 1983 metais žurnalo 4 - 5 nu
mery Alfonso Nykos-Niliūno kū
ryba buvo įtraukta į viso pasaulio 
poetų antologinę žurnalo laidą. O 
1983 metų 8-tam numery išspaus
dinti dar du Nykos-Niliūno eilė
raščiai. Šią vasarą numatyta žur-

• nalui pateikti ir daugiau mūsų 
poetų kūrybos vertimų.
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Šeštadienis, 1984 m. gegužės mėn. 19 d.

It Lietuvių operos šiemetinio „Fausto” spektaklio — Margaritos vaid
menyje sol. Anita Pakalniškytė.

Lietuvių operos 
šiemetinis „Faustas”

MYKOLAS DRUNGA

1981, 82 ir 83 m. Chicagos 
Lietuvių opera pastatė veikalus (I 
Lituani, Der Freischuetz ir vėl I 
Lituani), kurių pirmasis šiandien 
jau beveik niekur nebeišvysta 
scenos, o antrasis — dažniau-vien 

...vokiškai kalbančiose šalyse ir tik 
retokai kur nors kitur. Šiais, 1984 
m. vėl sugrįžta prie standartinio 
repertuaro, pasirenkant visame 
pasaulyje antrą pagal populia
rumą prancūziško gymio operą — 
Charles Gounod Faustą. Nėra 

■t turbūt tokio operinio miesto, 
kuriąme Faustas nebūtų savas. 
Bent Chicagos lietuvių publikai 
jis gerai žinomas ne tik dėl to, 
kad mūsiškiai jį stato jau antrą 
kartą, bet ir dėl to, kad jis maž
daug kas pustuzinį metų pasirodo 
ir profesinės Lyric operos scenoje. 
Daugelis Faustą gerai atsimena 
dar iš Kauno valstybinės operos 
laikų, o ir šiandien jis Lietuvoje 
.Jaučiasi kaip namie” (vienas ne
seniai iš ten atvykęs naujasis 
emigrantas sakėsi matęs jį vie
nuolika kartų). Taigi, Faustą pa
žįsta kiekvienas, kas tik šiek tiek 
operos menu domisi.

Šitokia artima pažintis tačiau 
gali būti kai kuriems tos operos 
pastatymams ir gana problema
tiška. Mat klausytojas neiš
vengiamai visus jos pasirodymus 
tarpusavy lygina ir surūšiuoja 
juos į (jo nuomone) labiau pavy
kusius ir mažiau pavykusius. Ta
tai galioja ir atskiroms kiekvieno 
pastatymo sudėtinėms dalims. 
Pavyzdžiui, neabejotina, kad viso 
šio veikalo centrinė ašis, jos pa
grindinis ir spalvingiausias vaid
muo — Mefistofelis. Maža turbūt 
tokių bosų, kurie nebūtų ryžęsi 
šios dėkingiausios iš visų dė
kingų rolių kūrybiškai nugalėti, 
pasisavinti, praturtinti nuosa
vais interpretacijos atspalviais! 
Seni išlikę įrašai dar byloja apie 
tą balso tūrio ir raiškos jėgą, 
kuria Mefistofelį kadaise apdo
vanojo Šaliapinas (o amžininkų 
prisiminimai bei fotografijos — ir 
apie jo nepakartojamą vaizdinį 
tos rolės apipavidalinimą). At
minimuose tebegyva Lietuvos 
opera — nuo nepriklausomybės 
iki pokario metų — irgi išpuo
selėjo savąjį didelio garso Mefis
tofelį Antano Kučingio asmenyje. 
O šios šalies operos mėgėjai yra 
žavėjęsi, girdėdami ir matydami 
jei ne Borisą Christoffą, tai Ni- 
colai Ghiaurovą, ir jei ne 
Ghiaurovą, tai Ruggiero Rai- 
mondi. Ir štai, kai prie šios mil
žinų kompanijos prisišlieja nuo 
anų bent fiziniu ūgiu neatsiliekąs 
mūsiškis Jonas Varnelis, tai no
rom nenorom sveri jį tomis pačio
mis svarstyklėmis — ir prieini iš
vadą, kad jojo Mefistofelis už anų 
vis dėlto žymiai lengvesnis: ne 
pykčiu garuojantis demonas, o 
geras (nors ir margai „navatno” 
aprėdo) lietuviškas kaimo dėdė, 

nelyginant tas mūsų pasakų vel
niukas, kurio išsigąsta nebent tik 
vaikai...

Scenoje Vaznelis laikosi be žy
mesnių pozos variacijų, dažniau
siai kiek į-šoną pakreipęs galvą ir 
vieną ranką paslėpęs kažkur už 
diržo prie špagos rankenos, o kitą 
lengvai praskėstais pirštais pa
kėlęs į orą, lyg kažką aiškin
damas (ar atsisakydamas dar 
vieno primygtinai siūlomo stik
liuko). Valpurgijos nakties orgijas 
jis stebi gerai nusiteikęs, tačiau 
pasyviai; kai scenos pabaigoj jam 
prie kojų rangosi ir šlaunis gla
monėja liaunos velniūkštės, jis 
stovi tarp jų it drovus stulpas.

Vokaliniu atžvilgiu J. Vaznelis 
tebelieka vienas iš paskutiniųjų 
čikagiškio operos kolektyvo rams
čių. Bet ir čia šiurpiai šėtoniškai 
atsiduoda tik jo kvatojimas. 
Mefistofelio partijai Charles 
Gounod sukūrė dvi puikias virtuo
zines arijas, kurių ypač antroji 
(serenada) reikalauja neeilinio 
balsinio lankstumo. Mūsų solis
tui, kuriam labiau tinka ramios, 
pakilios melodijos, velnio partijos 
nejaukūs vingiai buvo sunkus — 
ir sunkiai įveiktas — uždavinys.

To nepaisant, J. Vaznelis abie
juose spektakliuose susilaukė 
smagiausių publikos katučių: tai 
įvertinimas ne tik jo gražios rolės, 
kuri viską dominuoja net ir silp
nesnėje interpretacijoje, bet ir jo 
kaip asmens, kaip patvaraus 
mūsų scenos veterano, kuris 
Lietuvių operai jau tiek daug davė 
ir vis dar neparodo išsisėmimo 
ženklų.

Titulinio vaidmens partijai nu
samdytas jaunas amerikiečių te
noras Darrell Rotuader mums 
atnešė trigubą staigmeną. 
Pirmiausia, pakilus prologo už
dangai, iš karto jutomės įtikinti 
vaizdo, kurį regėjome: senas, suly
sęs, apkartęs Faustas, surakintas 
pavargimo letargo ir drauge 
purtomas nevilties pykčio, mažais 
žingsneliais, vos kojas pavilk
damas, stripinėjąs po savo 
didelės, tuščios nykybės pilną 
kambarį- Va, bus tai puikus Faus
tas! — apsidžiaugėme pagalvoję. 
Deja, džiaugsmas per anks
tyvas... Vos tik senis pavirto jau
nuoliu, dingo ir visa Rowaderio 
vaidybinė jėga: liko tik toks pa
prastas berniūkštis, žalias nepil
nų vidurių jaunuolis, nežaiža
ruojąs jaunatvišku žvalumu, o 
greičiau sustingęs kaip į svetimą 
pasaulį išsviestas nukarusio veido 
šunelis, žodžiu, negalantiškas, ne
šlifuotas, nerangus ir visais at
žvilgiais neįspūdingas. Taigi 
visais atžvilgiais, išskyrus patį 
svarbiausiąjį — vokalinį — o tai 
ir būtų ta antroji staigmena: Dar
rell Rovvader, pasirodo, savo par
tiją gerai išmokęs, malonaus 
tembro, palyginti stipraus balso
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Alfonsas Nyka-Niliūnas
„Pavasario simfonijos” trečioji dalis

Nykiai rami pavasario diena širdyje nusileidus, 
Ir beržas susirūpinęs šlamėjimu kimiu
Užnuodijo mane ligi pačių gelmių, 
Kai aš sėdėjau ir klausiau priglaudęs veidą 
Prie lango, nuo vaikystės man norėjusio parodyti kažką. 
Todėl nyki pavasario diena, kaip mėlynas drugelis nusileidus 
Į sprogstančias juodas šakas,
Sugundė tolimais laukais paklaidžiot.

Bet vieną kartą (tu žinai, kaip dienos kambario tyloje merdi) 
Aš atdariau senų namų duris:
Pavasario audroje blaškėsi galingas beržas, 
Tartum norėdamas i mėlynas erdves išskrist;
O aš stovėjau lyg mažytis taškas prieš bedugnę erdvę
Ir pirmą kartą nenorėjau grįžt,
Nes niekas žemėje nebuvo dar manęs pavergęs.

Ir bėgau. Vėjas su manim patempdamas už rūbų bėgo
Kartu nuo imančios žaliuot kalvos,
Margi drugeliai nusileisdavo ant jo karališkos galvos, 
O pėdose žibuoklės kėlėsi iš miego,
Ir žvilgčiojo mažyčiai pumpurai iš už šakelės negyvos, 
Toli, šviesiai žaliais laukais, purienų vainiku ant suveltos 

galvos, 
Klajojo vienišas pavasaris, lyg vaikas iš namų pabėgęs.

(Praradimo simfonijos, 1946)

La baigneuse
Kai didelės ir mažos žvaigždės spindi
Ir gundo klysti per naktis toli,
Mergaitė, kojas plaudama, sumindo 
Mėnuli ežero dugne, smėly,

Ir miega, lyg koralas, iš vandens išplaukus, 
Karštam aksome vasaros nakties keistos.
Planetos krinta i melsvus jos plaukus, 
Sietyns brolelis spindi ant kaktos.

(Orfėjaus medis, 1953)

New York
Tavo gatvės, nesibaigiančios ir tuščios, 
Skverbiasi į smegenis ir savo ilgesiu pasiekia 
Tolimiausius kontinentus; kaip fantastiškas gyvis 
Nesuskaitomomis rankomis paliečia Europos 
Šventyklų aukurus — ir dievai išsikelia;
Sodina apdulkėjusius medžius atsiminimų žemėje, 
Po kuriais tavo vaikai užmirš lapo spalvą ir pamils 
Taip svaigulingai Harlemo ir Bronio kvapą.

Tavo kolosų svaigulyje miršta tautos — didelės ir mažos, 
Pilko žmogaus nešiotos nekaltos mergaitės
Pavidale: jų simboliai seniai augina

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas. 
Šių metų Poezijos dienų antrasis 
vakaras (gegužės 26 d., šešta
dieni) yra skirtas Alfonso Nykos- 
Niliūno kūrybai. Programos pra
džia 8 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje.

Peanut’s man vaikus. Žmonės iš senų valizų 
Meta į gatves gimtosios žemės saujas, gautas 
Iš tėviškės ugniavietėj tebegyvenančio vaiduoklio, 
Praradę vietą kosmose ir savyje. Nuostabios 
Dabar jiems Brooklyno gatvelių dulkės! Neapykanta 
Savo tautai, išrautų kadaise medžių soduose, 
Yra vienintelė būties forma. Medžiai gimdo žvėris; 
žvėrys naikina medžius; Vilija augina Congo.

Religijos trūnija; iš chaoso 
Vystosi ir gimsta ciniški dievai. 
Grįžęs iš kelionės Montenegro kalnuose, pesimistas kurmis 
Klausosi kas naktį mirusių dainų: 
Malonios ir puikios pakalnės Dubysos...
E’ nata miez’o mare Michelammb e Michelammh...

Bet kurmis greit užmiega, ir spindinčiais plaukais Orfėjus 
Leidžiasi j požeminio traukinio tuneli
Parvesti savo Euridikės; sužalotu veidu Afroditė, 
Gulėjus visą dieną Rockaway pakrantės smiltyse, 
Grįžta ir, sustingus tarp šlykščių kolonų, 
Verkia, stebėdama siaubingai 
Laimingų skaitmenų grįžimą iš Cytheros — Coney Island.

Miestas — iliuzija! Miestas be namų! Miestas, kurio Princas — 
Kūdikis, žiaurus ir kaprizingas; bet kartais — 
Toks švelnus ir toks be galo tyras. Miestas — ilgesys, 
Kurs žudo tavo ilgėsi. Paminklas 
Brutalaus gyvybės principo jėgai ir grožiui, 
Išplėstoms akims ir riksmui; paminklas 
Žuvusiam pasauliui, kuris esam mes.

(Balandžio vigilija, 1957)

Vergilijaus laidotuvės Neapolyje
Laivas sustojo prie kranto auštant.
Rasa spindėjo virvės ir mieguistos 
Jūreivių akys. Kalnuose
Aidėjo šauksmas ir aštrus švilpimas.

Orfėjus,
Nubudęs smiltyse, klajojo
Su žvėrimis ir paukščiais.
Harpijų būriai,
Achajai ir trojėnai tolstančioj tamsoj 
Beviltiškai kovojo su aušra:
Jos pirštai lietė
Posillipo alyvmedžius ir stiebo 
Šešėlyje sustingusi centurioną.

Jo kūną suvyniojo 1 bures — melsvus 
Sparnus, atnešusius laivą,
Dar tebedvelkiančius Enėjo 
Legenda ir Didonos meile.
Rūstūs žemdirbiai.
Apžėlusiais kūnais, lyg faunai, žemėtom 
Rankom nešė uolotu šlaitu. Piemenaitės 
Dainavo, ir liūdnas fleitos švilpimas
Sunkės i šiltą, kaip rankos,
Plūgu ir vyturiu dvelkiančią žemę.

(Vyno stebuklas, 1974)

kompetentingas lyrinis tenoras, 
valdąs ir kvėpavimą, ir fraza- 
vimą, pajėgus visuose registruose 
(išskyrus kelias neskoningas 
aukštas gaidas). Netekę vis dar 
nepamainomo Stasio Baro ir 
visiškai nusilpus Stefan Wicikui, 
buvome pakliuvę į rimtą bėdą dėl 
tenorų stokos, o dabar, atrodo, 
dramatinėms rolėms turime Rimą 
Strimaitį, nors gal irgi daugiau 
tik iš bėdos, o lyrinėms — prie 
mūsų prijunkusį ir visai neblogai 
užsirekomendavusį Rowaderį. Na, 
ir paskutinė staigmena: jo priim
tinas ne tik balsas, bet ir dikcija. 
Dikciją reikia skirti nuo tarimo: 
dikcija nurodo į tarimo aiškumą, 
tarimas — į garso fonetinį taisyk
lingumą. Nors amerikiečių daini
ninkas lietuviškuosius žodžius 
tarė su stipriu akcentu, jis vis dėl
to tarė juos aiškiai, taip, kad daug 
ką buvo galima suprasti (ir su
prasti gėriau negu kai kurių lietu
vių dainininkų atveju).

Gal ir gerai, kad Faustas atro
dė toks berniukiškas, nes jo įsi
mylėtoji Grėtutė (Margarita) pasi

Iš Lietuvių operos šiemetinio „Fausto” spektaklio: solistai Jonas Vaznelis (Mefistas), Algirdas Brazis 
(Valentinas), Bernardas Prapuolenis (Vagneris).

rodė perdėm mergaičiukiška. 
Baikšti jos laikysena lyg tyčia 
derinosi prie silpno jos balselio. 
Vietomis Anitos Pakalniškytės 
visai nebuvo girdėti, o vietomis ji 
sukrykštaudavo gražiais aukš
tojo registro tonais. Lygaus bei 
canto dainavimo čia nebuvo. Rei
kia tačiau sutikti, kad savo rolę ji 
išmoko. Tad linkime jai visa
pusiškesnės sėkmės ateinantį 
kartą. Kadangi esame jau pora 
sykių jos klausęsi ankstesnėmis 
progomis ir žinome jos pajėgumą, 
šis linkėjimas yra nuoširdus ir vil
tingas.

Kitas veikalo roles atliko Algir
das Brazis (stipriau šeštadienį 
negu sekmadienį; pas jį irgi ne
buvo sąryšio tarp beveik iškal
bėtų greitesnių frazių ir paskirų 
vis dar skambiai išlaikytų aukš
tųjų tonų), Margarita Momkienė 
(jos tembras turi nepaprasto gro
žio, tiesiog širdį virpinančių niu
ansų, kurių galėtų pavydėti kiek
viena solistė, tačiau savo partijos 
ji šiuokart nei vaidybiškai, nei 
muzikališkai neišieškojo ir neapi

pavidalino), Aldona Stempužienė 
(sceniškai iš visų labiausiai įtiki
nanti, tik gaila, kad jos turtingo 
balso spalvos tamsumas vietomis 
per daug pasviro į ūkavimą) ir 
Bernardas Prapuolenis (energin
gas artistas).

Fausto operoje svarus vaidmuo 
priklauso ir chorui, kurio buvo di
džiai malonu klausytis ir žiūrėti. 
Choristai iš kelmų pavirto pilna
teisiais scenos veiksmo dalyviais, 
o jų balsai (ypač vyrų) skambėjo 
lygiai ir tvirtai (išskyrus kai ku
rias tenorų aukštąsias gaidas). 
Ritminių nesklandumų irgi buvo 
mažiau nei įprasta. Senkant solis- 
tinėms pajėgoms, džiugu, kad cho
ristų lygis ne tik neblogėja, bet 
dar ir gerėja. Choras kaip anks
čiau, taip ir dabar lieka Lietuvių 
operos stiprybės pagrindas. Chor
meisteriai — Alfonsas Gečas ir 
Emilija Sakadolskienė.

Ryškų indėlį į spektaklio gyvu
mą įnešė baletas (choreografija 
Violetos Karosaitės). Strate
ginėse vietose gaurais apkaišioti 
vyriški demonai iš tikro atrodė 

pasibaisėtinai, o vinklios ir 
limpančios moterys galėtų iš pu
siausvyros išblokšti kad ir Myko
lą Arkangelą (nors, kaip matėme, 
ne dėdę Mefistą ar apsiblaususi 
Faustą). Vis dėlto aplamai Val
purgijos nakties baletas paliko 
gana nuosaikų įspūdį, nes diri
gentas orkestro grojime neiškėlė 
ugnies, jau ir taip lyrišką Gounod 
partitūrą dar labiau sulyrin- 
damas. Solo roles įsidėmėtinai 
sušoko muskulingas, bet lengvas 
kaip pūkas Gordon Schmidt, ele
gantiška, gracinga Birutė Barodi- 
caitė ir šmaikšti, pilna neramios 
gyvybės Violeta Karosaitė.

Per visą pastatymą buvo jau
čiama aktyvi režisūros ranka (ko 
Lietuvių operos praeity nevisada 
būdavo). Kitas klausimas — ko 
toji režisūra verta. Aišku tai, kad 
rež. Christian Smith patirties 
laukas — grynai amerikietiškas, o 
jo režisūrinė koncepcija — natū
ralistinė. įspūdingiausiai praėjo 
paskutinioji scena, kurioje ir 
muzikinės pajėgos gerokai pasi
tempė. Tačiau kitur būta ir nesą
moningo komizmo momentų, pvz. 
Valentino (A. Brazis) mirtis. 
Kodėl jiB mirtinai sužeistas ne
galėjo savo gyvenimo paskutinią
sias minutes praleisti gulsčioje 
pozicijoje ar bent į ką nors pa
togiai atsirėmęs (ar atsisėdęs), o 
turėjo lyg girtas ratu svirduliuoti 
minios rankų prilaikomas iki kol 
pagaliau netekęs pusiausvyros 
pargriuvo, atvertęs pilvą į dangų? 
(O Faustas, kai griuvo, tai tiesiai 
ant užpakalio, juo dar pasisūpuo
damas kojas iškėlęs.) J. Vazneliui 
režisierius taip pat nepadėjo.

Užtat didžiausią techninį dė
mesį visam dainininkų an
sambliui (tiek solistams, tiek cho
ristams) skyrė dirigentas Arūnas 
Robertas Kaminskas, kurio įsi
tempimo dėka viso spektaklio 
muzikinė eiga praėjo pakan
kamai sklandžiai. Kadangi reikė
jo taip akylai nuo pulto „globoti ir 
vedžioti” atlikėjus, kurių dau
guma — ne profesionalai, tai diri
gentui nebebuvo galimybės atsi
dėti gilesnės, drąsesnės 
interpretacijos ieškojimui. Visa 
laimė, kad panašiai kruopščios 
globos nereikėjo geram, iš profe
sionalų sudarytam orkestrui, 
kuris grojo daugmaž savarankiš
kai (A R. Kaminskas yra etatinis 

to orkestro vadovo pava
duotojas). Apskritai, jaunasis di
rigentas mėgsta saikingus tempus 
(nors pvz. Zybelio arijos atveju 
toks lėtumas yra nepatei
sinamas) ir nėra linkęs į jokius 
ekspresijos kraštutinumus. Atsi
žvelgiant į esamas sąlygas, jo me
ninė vadovybė Lietuvių operos ko
lektyvui yra labai sveika.

Nebūtų pro šalį paminėti ir dai
lias, didingas Anthony Sti- 
vanello dekoracijas, ir labai gerą 
Morton East High School salės 
akustiką (nors ir būtų sėdynės joje 
gerokai nusidėvėjusios). Kita ver
tus, apšvietimas buvo gana mono
toniškas ir nevisada tikslus.

Išvadai reikėtų sutikti, kad 
visumos požiūriu tos didelės pa
stangos, kurias Lietuvių opera 
įdeda į savo pastatymus, šį sykį ir 
vėl pasiteisino. O gal pasi
sekimas būtų dar ryškesnis, jeigu 
kitam kartui būtų pasirinkta ko
kia nors populiari operetė?

Amerikos lietuvių 
teatras amerikiečių 

knygoje
Ethnic Theatre in the United' 

Statės — tokiu vardu Greenwood 
Press leidykla 1983 metais išleido 
stambią (607 psl.) knygą. Tai su
telktinis darbas įvairių autorių. 
Leidinį redagavo Maxine 
Schwartz Seller.

Knygoje nėra aplenktas ir 
Amerikos lietuvių teatras. Kny
goje randame 15 puslapių Bro
niaus Vaškelio studiją, pava
dintą „Lithuanian ■ American 
Theatre”. Tai akylai paruošta 
išeivijos čionykščio teatro 
istorinės raidos ir kūrybinių 
polėkių apžvalga. Tekstas su
skirstytas į šiuos skyrius: The 
First Performances; Theatre Af- 
ter World War I; New Immigra- 
tion After World War II; Centers 
Of Post - World War II Drama; Le- 
vels Of Theatrical Activity. Pus
lapiai gražiai iliustruoti spektak
lių nuotraukomis iš Kosto 
Ostrausko „Kanarėlės”, „Pyp
kės” ir „Duobkasių” spektaklių 
New Yorke ir Chicagoje. Gale pri
dėta gana gausi bibliografija: 
knygos, periodinė spauda, biblio
tekos ir archyvai. Iš viso —■ 30 
pozicijų.
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Kalba paprastėja, bet nusiminti nėra ko...
Dr. Janina Rėklaitienė, jauno

sios kartos mūsų lingvistė, Šių me
tų balandžio mėn. 29 d. Balzeko 
muziejuje, Chicagoje, skaitė pas
kaitą „Dabartinė lietuvių kalba”. 
Paskaita buvo dalis Balzeko mu
ziejaus programos „Lietuviškasis 
paveldėjimas: jaunimo pažiūros”, 
kurią remia National Endow- 
ment for the Humanities. Dr. 
Rėklaitienė išryškino ir palygino 
fonetinius bei morfologinius paki
timus mūsų žmonių kalboje, vyks
tančius mūsų laikais tiek Lietu
voje, tiek Amerikoje. Lietuvių 
kalba mūsų Šimtmety gan spar
čiai keičiasi, Lietuvoje įtaigauja
ma rusų kalbos, Amerikoje — 
anglų. Ne piktintis, o stebėti, sa
vo klausytojus ragino prelegentė, 
ir tuo pačiu metu suprasti, kad lie
tuvių kalbos dabartinė kaita yra 
dalis visame pasaulyje vykstan
čio kalbinės kaitos proceso.

Įžangoje dr. Rėklaitienė perspė
jo, kad, be abejo, kalbos kaita ga
li būti dvejopa. Svetimos kalbos 
jtaka (pvz. rusų ar anglų) gali bū
ti per stipri, trukdanti paveldėtos 
kalbos plėtotei. Tuomet ji laužo 
mūsų kalbą, prikergdama bega
les svetimų žodžių, kuriems prise
gamos lietuviškos galūnės. Gau
namas „pidgin-Lithuanian”. Bet 
antra vertus, kaip kalbininkai yra 
įžvelgę, veikia ir tam tikri kalbos 
kaitos dėsniai — natūralūs ir pri
imtini kalbos kultūros atžvilgiu. 
Nūdienis lingvistikos mokslas la
biausiai ir domisi šia tikslinga 
kalbos kaita. Lietuviams dar vis 
trūksta mokslo žmonių, kurie im
tųsi kalbos kaitą rimčiau tyrinėti.

Atsiribodama nuo leksikologi- 
jos (žodyno plėtimo, kuris taip pat 
sparčiai vyksta), dr. Rėklaitienė 
aptarė du kalbos kaitos reiški
nius: kitimus garsinėje sistemoje 
(fonetikoje) ir morfologijoje (žo
džių galūnėse). Fonetikoje ryš
kiausias pakitimas yra „r” ir „1” 
tarime. Amerikos lietuviai pasi
žymi kitokiu ,jr” tarimu. O lietu- 
voje minkštoji „1” stumiama lauk 
rusų kalbos įtakoje (čia dera pri
siminti, kad rytų aukštaičiai, ru
sų kalbos įtakoje, jau daug se
niau minkštąją ,J” yra praradę: 
pvz. „ledas” tardami „ladas”). 
Amerikos lietuviai taipgi linkę 
vartoti lietuvių kalbai nebūdingą 
aspiraciją: pvz., kai sakoma „kas 
tau yra?”, švokščiama, ir labili- 
zuojama „yra”. Pastebimas ir bal
sių nuslydimas: lietuviškasis „mė
to” anglų kalbos įtakoje pavirsta į 
„meito”. Bet, pabrėžė dr. Rėklai
tienė, šitokie pakitimai nėra labai 
svarbūs, jie tėra paviršutiniški, 
kadangi netrukdo kalbos komuni
kacinei funkcijai — mes vis vien 
suprantame, kas yra sakoma.

Kai kurie fonetiniai pakitimai 
yra prasidėję jau prieš dvi kartas 
ir jų pilną poveikį patirsime tik 
ateityje: pvz., yra trumpinamos 
galinės balsės (kai sakome, „Jo
nas myli Mariją”, „Man reikia ei
ti į mokyklą”, nebepabrėžiame 
„ą”.) Balsių pabrėžimo pasikeiti
mai Lietuvoje daug žymesni negu 
išeivijoje. Pavyzdžiui, iškili Lietu
vos kalbininkė A. Laigonaitė ap
sidžiaugė, išgirdusi Amerikos lie
tuvių tarseną: Jūs išlaikote 
trumpąsias ,i’ ir ,u’, kurios Lietu
voje baigia išnykti”. Lietuvoje sa
kinys „Stepuko mamytė mirė” 
skambėtų, tarsi „u” ir ,j” būtų 
„ū” ir „y”. Smulkesni fonetiniai 
pakitimai vyksta intonacijoje. Ka
da anglų kalboje intonacija nėra 
taip labai svarbi atskirų žodžių 
supratimui, lietuvių kalboje into
nacija išlaikyta, nes ji lemia kai 
kurių žodžių reikšmę: pvz., kai vir
šila eiliniui įsako „eik, šauk Petrą 
Sprindį”, Sprindžiui bus likimi- 
nis reikalas, ar eilinis iš viršilos 
intonacijos bus supratęs, turįs 
Sprindį pašaukti ar nušauti.

Keičiasi ir lietuvių kalbos kir
čiavimo sistema. Pastebima pos
linkis kirtį atkelti iš žodžio galo į 
žodžio pradinį skiemenį. Visos 
modernios kalbos yra pakeliui į 
kirčių sistematizavimą, tad gali
ma matyti, kad ir lietuvių kalbos 
kirčiai už 300 - 400 metų bus smar
kiai pakitę. Čia galima atsižvelg
ti į modernesnę už lietuvių kalbą 
latvių kalbą, kuri tai jau padariu
si, žodžius „kepurytė”, „girdėti”, 
„karalius” kirčiuodama pirma
me skiemeny.

Morfologijoje taip pat vyksta 
paprastėjimas, pereinama iš sin
tetinės, arba fuzijos sistemos 
(morfemų susiliejimo) į analitinę 
(agliutinacijos) sistemą. Mūsų kal
boj iki šiol gramatinę reikšmę ne
ša žodžių galūnės: pvz., „Einu mo
kyklon”. Kalbai kintant, galūnių 

funkciją vis labiau perima prie
linksniai ir sakoma „į mokyklą”. 
Teisybė, kad mūsų laikais šioji 
kaita yra paspartinta rusų ir ang
lų kalbos įtakų, tačiau pravartu 
atsiminti, kad kalbos paprastėji- 
mo procesas yra vykęs per am
žius. Jį galime stebėti, išeidami iš 
Mažvydo ir Daukšos raštų, kur 
pvz., Jiemus” virsta į Jiems”, kol 
dabartiniu metu jau ir „s” nume
tama — užtenka Jiem”.

žodžių trumpėjimas yra natū
ralus fonetinis procesas. Jį iššau
kia psichologinė žmogiška reik
mė patirties duomenis suprastinti, 
juos apibendrinti. Kalbų mokslas 
vadovaujasi Humboldto įžvelgtu 
dėsniu! .kad kiekvienai reikšmei 
kalba eventualiai siekia tik vie
nos formos. Anglų kalboje, pa
vyzdžiui, senos daugiskaitinės 
formos (brethren, oxen) nyksta, 
pasiduodamos bendrinės kalbos 
taisyklei, kad daugiskaita suda
roma, pridedant „s” prie viena
skaitinės formos. Sis paprastėji- 
mo principas operuoja visose 
pasaulio kalbose. Savo kalboje 
esame pastebėję, kad „akmuo” ir 
„vanduo” pereina į pirmosios 
linksniuotės formas kilmininke ir 
daugiskaitos vietininke, o trečio
sios linksniuotės vyriškos gimi
nės daiktavardžiai „dantis”, „va
gis” pereina į pirmąją linksniuotę, 
moteriškos giminės daiktavar
džiai, kaip „širdis” į antrąją links
niuotę. Lietuvių kalba čia tampa

Fantazija 
sovietiniame realizme

Dr. Rimvydas Šilbajoris, Ohio 
Statė universiteto slavistikos pro
fesorius, skaitys paskaitą „Fan
tazija sovietiniame realizme: Ša- 
velio, Granausko ir Apučio 
kūryba” šį sekmadienį, 1984 m. 
gegužės mėn. 20 d. 4:30 v.p.p. 
Balzeko muziejuje, 4012 S. 
Archer Avė., Chicago, III. Paskai
ta yra dalis projekto „Lietuviš
kasis paveldėjimas: jaunimo pa
žiūros” programos, remiamos 
National Endowment for the Hu
manities ir globojamos Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus.

Profesorius Šilbajoris yra 
vienaB žymiausių išeivijos 
mokslininkų, skiriančių ypatingą 
dėmesį dabartinei Lietuvos lite
ratūrai. Neseniai išleista jo kny
ga Žodžiai ir prasmė: literatūra 
Šiandien Lietuvoje (Akademinės 
skautijos leidykla, 1982). Anks
čiau yra parašęs knygas The

Chicagos teatruose
Politinių kalinių 

drama
Vienas iš pirmaujančių dabar

ties airių dramaturgų yra Brien 
Friel. Jo drama „Philadelphia, 
Here I Come” turėjo tokio pasi
sekimo Broadway teatre, kad 
perėjo per Europos ir net Pietų 
Amerikos didžiuosius teatrus. To 
pasisekimo paskatintas, šis au
torius metė mokytojo profesiją, 
pasišventė draminei kūrybai ir 
parašė du naujuB tarptautinio 
pasisekimo susilaukusius scenos 
veikalus: „The Loves of Cass 
McGuire” (1966) ir „Lovers” 
(1967). Šis pastarasis veikalas 
buvo statytas Lincoln Center teat
re New Yorke ir daugely kitų di
džiųjų JAV miestų. Kai kurie jo 
dramos veikalai buvo tuo pat 
metu statomi Airijos Dublino 
scenoje ir Londone.

Dabar Chicagoje, Body Politic 
teatre, 2261 N. lincoln, statoma 
jo drama „Volunteers”, kur vaiz
duojama politinių kalinių grupė, 
savanoriškai sutikusi vykdyti 
archeologinius kasinėjimus Ai
rijoje. Jie randa liekanas iš 13-to 
šimtmečio, gausiai prisimena Air
ijos praeitį, vikingų įsiveržimus, 
pergyvena dabarties nelaisvę. Jie 
maištingi, bet ir su humoru, kuris 
publikoje sukelia juoką. Visi 
aštuoni aktoriai vyrai, bet režisie
rė moteris — Pauline Brailsford, 
kuri sugebėjo į dramą, kurioje ne 
tiek daug veiksmo, įnešt gausiai 
gyvumo. Aktoriai turi platų paty
rimą iš įvairių teatrų. James Lan- 
caster net ir filmuose vaidinęs.

Įdomu, kad šios dramos garbės 
prodiuseriu paskelbtas kun. And
rei* M. Greeley, daugelio populia
rių knygų autorius. Jis yra 
dramos autoriaus Friel draugas ir 
stambesne auka įgalino jos pasta
tymą Chicagoje.

J. Pr.

Dr. Janina Rėklaitienė

aptaki, suvedama į mažiau ele
mentų. Jei galima pranašauti, už 
kelių šimtmečių turėsime tik dvi 
linksniuotes: pirmąją — vyriškos 
giminės daiktavardžių ir antrąją 
— moteriškosios. Čia veikia įgim
tas visų kalbų polinkis apibend
rinti, sistematizuoti. Taip yra to
dėl, kad žmogiškasis protas 
vengia įvairumo, kuris nėra tiks
lingas, kratosi formų įvairybės,

Versification Theories of Tredia- 
kovskij, Lomonosov, and Kan- 
temir (Columbia University 
Press, 1968) ir Perfection of Exile;.
14 Contemporary Lithuanian 
Authors (Oklahoma University 
Prese, 1970). Jo gausūs straips
niai ir knygų recenzijos spaus
dinami mokslinėje literatūroje 
anglų kalba ir mūsų kultūrinėje 
periodikoje. Yra redagavęs Asso- 
ciation for the Adyancement of 
Baltic Studies, Ohįo Statė uni
versiteto ir Lituanistikos in
stituto darbus. Pastaruoju metu 
yra Lituanistikos instituto pirmi
ninkas.

Rimantas Šavelis (g. 1942), 
Juozas Aputis (g. 1936) ir Romu
aldas Granauskas (g. 1939) yra 
ryškūs prozininkai dabartinėje 
lietuvių literatūroje. Jų kūrybai 
būdingas visuomeninių, psicholo
ginių ir moralinių konfliktų vaiz
davimas lietuviško kaimo fone. 
Prof. dr. Rimvydo Šilbajorio pa
skaita čikagiečiams yra išskir
tinė proga giliau pažinti šių trijų 
rašytojų kūrybinį braižą ir per 
juos okupuotos Lietuvos litera
tūros nuotaikas bei vidines įtam
pas.

Didžioji meno 
paroda

Jau penkta metinė tarptautinė 
meno paroda įvyko Navy Pier 
erdviose patalpose, Chicagoje, šių 
metų gegužės mėn. 10 - 15 d. 
Pirmas šių parodų organi
zatorius buvo John D. Wilson. 
Tai kartu ir meno mugė. 1983 m. 
tokioje parodoje buvo parduota 
meno kūrinių už pusę milijono do
lerių. Tais metais parodoje daly
vavo 110 meno galerijų, užėmu
sių 339 paviljonus. Panašiai ir 
šiemet. Dalyvavo galerijos iš įvai
rių JAV miestų, nuo Los Angeles 
iki New Yorko. Taip pat daly
vavo Vokietijos, Austrijos, Belgi
jos, Kanados, Kolumbijos, Pran
cūzijos, D. Britanijos, Izraelio, 
Italijos, Japonijos, Olandijos, 
Škotijos, Ispanijos, Šveicarijos, 
Sovietų Sąjungos, V. Vokietijos 
galerijos.

Kūrinių — visokiausių žanrų: 
tapybos, grafikos, skulptūros. 
Kokio tik meno gali užtikti pa
saulyje, tūkstančiai kūrinių. 
Skulptūrų daugelis modernaus 
abstraktizmo. Savo kūrinius buvo 
atsiuntę kai kurie muziejai, vals
tybinės įstaigos, net ir, pvz., auto
nominė baskų krašto vyriausybė. 
Malonu, kad buvo ir lietuvių 
paviljonas su Prano Domšaičio 
kūriniais. Įspūdinga, kad 
specialiai parūpintu įtaisu nuolat 
ekrane buvo rodomos Domšaičio 
kūrinių skaidrės. Šiame skyriuje 
teko rasti budintį dr. Gediminą 
Baluką, aiškinantį parodą ir dali
jantį spausdintą informaciją.

Parodą aplankė 36,000 žmonių. 
Buvo parduota meno kūrinių už
15 - 20 milijonų dolerių. Kainos 
buvo nuo 50 iki 300,000 dolerių.

J. Pr.

jeigu jos neatlieka atskirų funkci- NAUJI LEIDINIAI 
ju-

Tačiau tai nereiškia, kad lietu
viams yra lemta prarasti savo 
gražią, sudėtingą kalbos struktū
rą, kuria taip didžiuojamės. Ji pa
laikys ir toliau tas formas, kurios 
bus suvoktos kaip tikslingos. Pa
vyzdžiui, lietuvių kalboj „bro
liai”, „brolių” ir „brolio” skirtin
gos galūnės turi komunikacinį 
tikslą ir išvengia dviprasmišku
mo. Anglų kalboj, tuo tarpu, vi
soms trims sąvokoms tėra viena 
ta pati galūnė. Kai kurios pavel
dėtos kalbos formos turi aprėžtą 
reikšmę ir todėl nepraranda savo 
funkcijos.

Baigdama dr. Rėklaitienė pa
brėžė, kad, kaip kiekvienoje mo
dernioje kalboje, taip ir lietuvių, 
matome nuolatinę dviejų traukų 
įtampą: kalba turi būti lengvai iš
mokstama ir vartojama (todėl ji 
kratosi nereikalingo, iš senovės 
jai užkrauto sudėtingumo), tačiau 
ji siekia būti preciziška, kad galė
tų tarnauti kaip komunikacijos 
įrankis ją vartojantiems (ir todėl 
ji pasilaiko tas formas, kurias ir 
toliau suvokia kaip tikslingas).

Klausytojams dr. Rėklaitienės 
paskaita buvo kaip šviežio vėjo 
papūtimas: ne kiekvienas lietuvių 
kalbos pakitimas jau yra apgai
lestautinas. Lietuvių kalba, kaip 
ir kiekviena kita pasaulio kalba, 
keičiasi dėl to, kad ji yra skirta 
komunikacijai — jos tikrasis sie
kis yra mūsų vi^nų su kitais susi
kalbėjimą palengvinti.

: ..’ršfi'.

Kompiuteriai 
lituanistinėse srityse

Lietuvių kompiuterių darbuo
tojų sambūris šių metų balandžio 
mėn. 19 d. Jaunimo centre, Chi
cagoje, svarstė kompiuterių pritai
kymą lietuviškai veiklai. Praneši
mus darė dr. Jonas Meškauskas, 
Philadelphijoje dirbantis su kom
piuteriais švietimo srity, ir Arvy
das Tamulis, kuris Chicagoje yra 
paruošęs programas Lituanus žur
nalo administracijos vartojimui.

Dr. Jonas Meškauskas pažy
mėjo, kad kompiuteris labai tinka 
žaismingu būdu pakartoti ir pasi
savinti išmoktą medžiagą. Pavyz
džiui, jau dabėr yra parašyti keli 
žaidimai, kurių pagalba mokinys 
gali patikrinti (ir pasisavinti) isto
rijos žinias ar gramatikos (pvz., 
linksniavimo) taisykles. Dr. Meš
kauskas taip pat žvelgė į žodžių 
procesavimo technikos pritai
kymo galimybes lietuviško teksto 
apdorojimui.

Arvydas Tamulis susirinkusius 
supažindino su dabartiniais kom
piuterių pritaikymais lietuviškose 
organizacijose. Kompiuteriai nau
dojami kataloguoti knygas ir perio
diką Pedagoginiame lituanistikos 
institute. Kun. Pugevičius įrašy- 
dina LKB Kronikos angliškąjį 
tekstą ant magnetinių diskų — 
tada kompiuterį galima naudoti 
surašyti pavardžių ar vietovar
džių paminėjimus įvairiose LKB 
Kronikos vietose. Lituanus 
kompiuterin sudėta kartoteka, 
tvarkomas adresavimas, sąskai
tos. Kaip informacija galima pasi
keisti? JAV šiuo metu nėra vieno 
informacijos pasikeitimo stan
darto. Yra aišku, kad reikalingas 
lietuviškas standartinis raidynas 
(su nosinėmis ir paukščiukais, taš- 

Profilis (Heidelberg, V. Vokietija)
Iš Algimanto Kezio fotografijų rinkinio „Visuomenės žmogus”.

• WORLD LITERATURE TO 
DAY, vol. 58, No. 1 (Winter 1984). 
A Literary Quarterly of The 
University of Oklahoma. Editor: 
Ivar Ivask, 630 Parrington Ovai, 
Room 110, Norman, Okla. 73019. 
Žurnalo asmeniškoji metinė 
prenumerata — 23 dol., bibliote
koms ir įstaigoms — 35 dol. Ad
ministracijos adresas: 1005 Asp 
Avė., Norman, Okla. 73019.

Didelio formato, puikios estetiš
kos išvaizdos žurnalas, skirtas šių 
dienų pasaulinei literatūrai. Tai 
vis straipsniai, komentarai ir nau
jų knygų recenzijos. Tokia 
medžiaga sudaro stambų, 176 
puslapių tomą. Tarptautiniam re
dakcijos štabe randame ir mūsiš
kio dr. Rimvydo Šilbajorio pa
vardę.

Kiekviename žurnalo numeryje 
vis yra recenzuojamos bent kelios 
išeivijoje ar Lietuvoje išleistos 
mūsų grožinės literatūros kny
gos. „Lithuanian” skyrius čia yra 
pikiuotas į „Finno-Ugric & Baltic 
Languages” recenzijų grupę, 
kurią sudaro estų, suomių, veng
rų, latvių ir lietuvių literatūros. Šį 
kartą žurnale recenzuojamas Atei
ties literatūros fondo išleistas ir 
didžiąją Lietuvių Bendruomenės 
premiją laimėjęs Kazimiero Ba
rėno romanas Beragio ožio metai 
(Rimvydas Šilbajoris) ir Lietuvoje 
išleistas ir į save dėmesį atkrei
pęs Sauliaus Tomo Kondroto ro
manas Žalčio žvilgsnis (Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė).

(k. brd.)
• Lituanus vol. 30 no. 1 (Spring 

1984). Keturis kartus per metus 
išeinantis mokslų ir menų žur
nalai anglų kalba, skirtas kelti ir 
tyrinėti klausimus, susijusius su 
Pabaltijo kraštais ir tautomis, 
ypač Lietuva. Redaktoriai: Myko
las Drunga, Antanas Klimas, To
mas Remeikis, Jonas Zdanys. 
Administratorius — Jonas Kučė- 
nas. Redakcijos ir administra
cijos adresas: Lituanus, 6621 S. 
Troy Avė., Chicago, III., 60629. 
Metinė prenumerata — 10 dol., 
bibliotekoms ir įstaigoms — 15 
dol.

Numerio pagrindiniai straips
niai: Henry L. Gaidžio istorinė 
studija „Napoleon’s Lithuanian 
Forces” ir Antano Klimo „Some 
Unsolved Riddles of Lithuanian 
Linguistics”. Kūrybos 
puslapiuose — Vinco Ramono no
velės „Linų žiedai” (1934) verti
mas. Meno skyriuje — įdomus 
pasikalbėjimas su lietuvaite daili
ninke Audrone Skuodaite iš Ohio. 
Numeris gausiai iliustruotas jos 
tapybos darbų reprodukcijomis. 
„Įvykių” skyriuje Silvija Kučė- 
naitė rašo apie OSI kolabora
vimą su KGB. Antanas Klimas re
cenzuoja Rimvydo Šilbajorio 
redaguotą išeivijos mokslininkų 
straipsnių rinkinį Mind against 
the Wall: Essays in Lithuanian 

kais ir brūkšneliais). Dabar Lietu
voje kompiuteriuose naudojamas 
rusiškas ir romėniškas raidynas be 
įprastinių lietuviškų ženklų.

Po pranešimų vakaro dalyviai 
turėjo progą pamatyti demonst
ruojamas skirtingas programas 
keturiuose čia pat pastatytuose 
kompiuteriuose. Reikia pažymėti, 
kad dvi mašinas demonstravo 
gimnazistai Andrius Tamulis ir 
Paulius Bindokas.

Culture under Soviet Occupation. 
Ir turiniu, ir estetine išvaizda 
Lituanus žurnalas pastaruoju 
metu labai pažengęs ir sudaro 
pasigėrėtiną įspūdį.

• Mūsų vytis nr. 1 (1984). Aka
deminio skautų sąjūdžio leidžia
mas trimėnesinis žurnalas. Re
daktorius — Juozas Toliušis, 7220 
S. Califomia Avė., Chicago, III. 
60629. Administracija: Danutė 
Korzonienė ir Gina Remienė, 2725 
W. 84th Place, Chicago, III. 60652. 
Metinė prenumerata — 7 dol., stu
dentams — 4 dol. Atskiro nu
merio kaina — 2 dol.

Numerio akcentas šv. Kazi
miero 500 metų sukakčiai: spaus
dinamas Bronio Žalio eilėraštis 
„Pakelės Kazimieras”, istoriko 
Jono Dainausko straipsnis „Šven
tasis Kazimieras”. Dėmesys 
taipgi skiriamas Lietuvos pogrin
džio spaudai — Sydnėjaus, 
Australijos, skautės akademikės 
svarsto, moderuojant J. Viliū- 
nienei, šiandieninę pogrindžio 
AuSrą. Spausdinami Rūtos Stro- 
putės eilėraščiai ir Snieguolės 
Zalatorės itin įdomus pokalbis su 
poete Egle Juodvalke „apie kūry
bą, graikus ir vedybas”. Spaudos 
lentynoje apžvelgiama Lietuvos 
pogrindžio spauda. Nemažai žinių 
ir nuotraukų iš Akademinio skau
tų sąjūdžio veiklos įvairiuose 
kraštuose.

• The Observer vol. 1 no. 2 (1984 
kovas). Mėnesinis laikraštis 
anglų kalba, leidžiamas Ameri
kos lietuvių Romos katalikų fede- 
racijoB. Vyriausias redaktorius — 
Mykolas Drunga. Administra
torius — Bronius Polikaitis. Adre
sas: The Observer, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629. Metinė 
prenumerata — 10 dol. Atskiras 
numeris — 1 dol.

Šiais metais ALRKF pradėjo 
leisti mėnesinį laikraštį, skirtą su
pažindinti angliškai skaitančią 
šio krašto visuomenę su Lietuvos 
reikalais pasaulinėje arenoje. 
Antrojo numerio dėmesys: šv. 
Kazimiero 500 metų sukakties mi
nėjimui tiek Romoje, tiek kitur 
pasaulyje, žmogaus teisių padė
čiai Lietuvoje (spausdinamas iš
samus Inos Navazelskytės 
straipsnis tuo klausimu), ne
seniai mirusiam prof. Juozui Ere
tui, kurio gyvenimas yra pavyz
dys šviesaus žmogaus rūpesčio 
prispaustų tautinių bendruo
menių teisėmis, Laisvės radijo su
tinkamoms kliūtims tiek Sovie- 
tijoje, tiek šiame krašte, OSI 
kolaboravimui su sovietine KGB.

Spausdinamos Nijolės Sadū- 
naitės atsiminimų ištraukos, in
formuojama apie lietuvių Hel
sinki grupės nario Eitano 
Finkelšteino ir kitų narių likimą. 
Neužmirštama perteikti žinių apie 
lietuviams svarbius politinius bei 
kultūrinius įvykius įvairiuose 
kraštuose. Gausu gerų nuo
traukų.

Antrasis naujojo laikraščio nu
meris turiningas ir aktualus, 
rodantis, kad The Observer ir 
toliau rimtai vykdo užsibrėžtą už
davinį: skleisti informaciją ir kal
bėti apie lietuviškus reikalus 
tiems, kurių mūsų lietuviška 
spauda nepasiekia. Nežiūrint dėl 
skubos šiame numeryje pasili
kusių korektūros klaidų, jo anglų 
kalba ir toliau mums gėdos ne
daro. Atvirkščiai, jo įžvalgos ne
paviršutiniškos ir jų perteikimo 
būdas kondensuotas ir tikslus. Vi
siems, kurie turime lietuviškai 
nemokančių giminių arba Lietu
va besidominčių amerikiečių 
draugų, The Observer jiems už- 
prenumeravimas būtų jų in
telektualinio akiračio praplė
timas, o taipgi ir reikšminga 
pastanga kuo plačiau žinią apie 
mūsų tėvynę ir tautą, kuri rūpi
nasi savo gyvybe, pasaulyje pa
skleisti.

• Moteris nr. 2 (1984 kovas - 
balandis). Žurnalas, leidžiamas 
Kanados Lietuvių katalikių mote
rų draugijos. Redaktorė — Nora 
Kulpavičienė. Administratorė —
B. Pabedinskienė. Adresas: 1011 
College St, Toronto, Ont. M6H 
1A8, Canada. Metinė prenumera
ta — 10 dol.

Numeris, originaliai ir sko
ningai iliustruotas, skirtas 
šv. Kazimiero 500 metų su
kakčiai paminėti.

• Skautų aidas nr. 4 (1984 ba
landis). Mėnesinis jaunimo žurna
las, leidžiamas Lietuvių Skautų 
sąjungos. Redaguoja Antanas 
Saulaitis, S. J. Administruoja Mal
vina Jonikienė, 6346 S. Washte- 
naw Avė., Chicago, IL 60629. 
Prenumerata metams — 5 dol.

Nuomonės ir pastabos
Pasiaukojimas ir 

profesija

Šių metų kovo mėn. 24 d. „Ker
tinėje paraštėje” buvo straipsnis 
apie lietuviškų knygų apipavi
dalinimą. Autorius C. G. sako, 
kad susidomėjimas lietuviška 
knyga yra atvirkščiai propor
cingas naujųjų ateivių ir jų. prie
auglio ekonomiškam pajėgumui. 
Jaunųjų akademikų „išlepintam” 
skoniui lietuviškos knygos esteti
nė išvaizda sudaro „skurdų įspū
dį”. Leidėjai, nežiūrint jų didelio 
pasiaukojimo, dažnai skundžiasi; 
.... kad nemaža žinomų daili
ninkų nesiima knygų iliust
ravimo; jiems tai esąs ,per daug 
smulkus’... reikalas, jie jaučiasi 
pašaukti piešti tik didelius 
veikslus”.

Žinoma, kad knygos apipavi
dalinimas, jos estetinė išvaizda 
daug pareina nuo dailininko au- 
gebėjimo. Ji taip pat pareinanti© 
darbo spaustuvėje ir nuo popie
riaus kokybės. Bet čia kalbama 
apie dailininką. Kas yra tie „žino
mieji” dailininkai? Rodos, kitokių 
ir nebeturime. Būti nežinomu dai
lininku yra garbinga po 200 mętų. 
Dabar gi darome viską, kad, pĮįe- 
ve gink, kuris nors neliktu ži
nomas. Jeigu „žinomaisiais” 
laikome tuos dailininkus, kurie 
gerbia savo profesiją, turi savi- 
kritikos, žino, ką jie gali ir ko jie 
negali padaryti, gerai. Bet tuomet 
sakyti, kad jie nesiima knygų 
iliustravimo dėl to, kad tai yra 
„per daug smulkus” reikalas y^a 
klaidinga ir be pagrindo. Pro
fesionalui dailininkui menas nėra 
nei didelis, nei mažas ir tuo pačiu 
nėra smulkus reikalas. Dažnam 
mūsų leidėjui knygos iliustrib 
vimas atrodo laisvalaikio užsi
ėmimas, o knygos viršelio pada
rymas vieno vakaro reikalas. 
Taigi nedidelė auka. Mare Cha- 
gall Gogolio Mirusias sielas 
iliustravo trejus metus, Pasakas 
ketverius, o Senąjį Testamentą 
dvidešimt penkerius metus. 
Atrodo, mes įpratome skaityti 
laisvalaikiu parašytas knygas ir 
žiūrėti į laisvalaikiu padarytas 
iliustracijas taip, kad nebema
tome skirtumo tarp to, kam pada
ryti reikia viso gyvenimo ir tof 
kas atliekama laisvalaikiu. »aį

Pasiaukoti, pasišvęsti, pasi
skirti, atsiduoti yra žodžio „atsi
dėti” sinonimai. Mūsų kultūri
niame ir politiniame gyvenime 
žodžiai „pasiaukoti” ir „pasi
švęsti” yra ypačiai populiarūs. 
Beveik niekuomet negirdėti, kad’ 
kas būtų daroma „atsidėjus”. 
Pasiaukojimas yra laikomas pa
reiga. Tie, kurie nesiaukoja yra 
vadinami nepareigingais, netu
rinčiais pareigos jausmo. Pakly
dę jausmuose, pradedame tikėti, 
kad viskas yra įmanoma pada
ryti pasiaukojimu, be nusimany
mo dalykuose, kuriems auko
jamės. Neneigiant pasiaukojįmo 
svarbos, reikia neužmiršti, kad su 
pasiaukojimu galima atlikti ir di
delį darbą, ir padaryti didelę be
protystę. Pasiaukojimas yra dory* 
bė, bet ne profesija.

Pranas Lapė 
Chamberlain, Maine

Kultūrinė kronika *
• Algimanto Kezio fotogra-' 

finių darbų paroda „Miestas ir 
gamta” vyksta šių metų gegužės 
ir birželio mėnesį Galerijos pa
talpose (226 W. Superior St.), Chi« 
cagoje.

Algimanto Kezio ankstesnis fo
tografijų rinkinys „Visuomenė* 
žmogus” yra įtrauktas į svam
biųjų šio krašto muziejų ko» 
lekcijas: Art Institute of Chicagdį 
Camegie Institute (Pittsburgh, 
Pa.); Los Angeles County 
Museum of Art; The Museum of 
Contemporary Photography (Chi- 
cago); The Museum of Modern AsE 
ir Metropolitan Museum of Ait 
New Yorke.

• Association for the Advan* 
cement of Baltic Studies dėvint 
toji konferencija vyks 1984 m. 
birželio mėn. 14 - 16 dienomis 
Montrealy, Kanadoje. Kon
ferencijos tema: tiltai tarp baltų ir 
prancūziškai kalbančio pasaulio^ 
Šalia įprastų sesijų, nagrinėjan
čių baltų tautų meną, istoriją, lite
ratūrą, tautosaką ir kitas mokslo 
sritis, programoje numatyta 
išskirtinių įvykių: garsaus lifflĮr 
tūros kritiko ir semiologo Algfflft 
Greimo iš Paryžiaus paskaita, 
vėliausio plakatų meno Lietuvoj, 
Latvi ioie ir Estiioi Daroda.
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