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Šiame numeryje: 
Džiaugsminga derliaus šventė. 
Teatro festivaliui artėjant — pokalbis su Los' 
Angeles Dramos sambūrio režisierium Petru 
Maželiu ir aktorium Vincu Dovydaičiu. 
Popietė su Antanu Vaičiulaičiu Marylando 
universitete. 
Moterų kūrybos popietė Los Angeles. 
Nauji leidiniai. 
Šių dienų kapitalizmas ir mes. 
VVernerio Bergengrueno eilėraščiai. 
Latvių dailės paroda Lietuvių muziejuje. 
Tarptautinės kultūros dienos De Paul universi
tete. 
Pokalbis su dail. Maryte Gaižutiene apie ruošia
mą jaunųjų dailės parodą. 

Žiūrovai teatrą mėgsta... 

Kentėt PoAjcufbį; 
Džiaugsminga derliaus šventė 

Nuo nea tmenamų laikų ir 
visose kultūrose žmonės įvairio
pai švęsdavo derliaus šventes. 
Lietuviai švęsdavo šienapjūtės, 
rugiapjūtės ir linarovio pabaig
tuves. Ypač gražiai švęsdavo 
rugiapjūtės pabaigtuves gal dėl 
to, kad tai vykdavo vasaros metu, 
o gal todėl, kad tai buvo surišta 
su duona, o duona buvo gyvenimo 
simbolis. Merginos pindavo vai
nikus, jais pačios puošdavos ir 
bernus papuošdavo. Bent šiaurės 
Aukštaitijoje ūkininkai steng
davosi pataupyti miežių, kad 
būtų iš ko alaus padaryti . Marš
kinių rankogaliais šluostėsi alaus 
putą nuo ūsų ir t raukė „gardus 
alutis padarytas, graži šeimynė
lė s u p r a š y t a . . . " . Sodžiuose 
klykavo armonikos ir dainavo 
jaunimas. Visi džiaugėsi, kadangi 
buvo džiaugiamasi sunkaus dar
bo vaisiais. Pavasarį pasėtas 
grūdas davė derlių, greitai klo
jimuose prasidės kū l imas ir 
trobos pakvips šviežios duonos 
kvapu. 

Lietuviška išeivija džiaugsmin
gai atšventė derl iaus šventę, 
derliaus, kuris nebus kraunamas 
į kluonus ar pilamas į svirnus. 
Tas de r l ius bus p i l a m a s į 
lietuviškos kultūros ir lietuvybės 
i š la ikymo a ruodus . P a s ė t a s 
grūdas davė derlių. J au prieš 
daugelį metų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vadovybėje ir 
besirūpinančių lietuvybės išlai
kymu tarpe kilo sumanymas 
įsteigti aukštąją mokslo insti
tuciją. Visiems suprantama, kad 
reikalingi vaikų darželiai, pra
džios mokyklos, vidurinės mo
kyklos ir Pedagoginis lituanis
tinis institutas, bet tuo ir baig
davosi. Siekti ko nors daugiau, 
atrodė, nėra prasmės ir reikalo. 
Reikėjo žmonių su vizija, kurių 
žvilgsnis siektų tolimuosius hori
zontus. Didžiumos nuomone, 
horizontas yra ta įsivaizduojama 
linija, kuri, mums į ją artėjant, 
nuo mūsų tolsta. Tad jau pačioje 
pradžioje pasireiškė nuomonių 
skirtumai ir nesutarimai. Nežiū
rint to, buvo nusistatyta darbą 
pradėti ir prie Illinois universi
teto steigti Lituanistikos katedrą. 
Buvo daug tokių, kurie pačiai 
idėjai gal ir pritarė, bet juos bai
dė ta 600,000 dol. suma. Buvo 
tokių, kurie baiminosi, kad bus 
katedra, bet nebus lietuvių stu
dentų. Ir jų p r a n a š y s t ė s 
neišsipildė! 

Dabar jau turime katedrą ir 
numatyta suma yra surinkta. Va
jaus baigimo proga 1986 m. spalio 

mėn. 4 d. Jaunimo centre, Chi-
cagoje, įvyko iškilmingas pobūvis 
— banketas. Į jį atsilankė Illinois 
universiteto atstovai, katedros 
idėjos iniciatoriai, darbuotojai, 
aukotojai ir lietuviškas aktyvas. 
Tai yra t i e , ku r i ems rūpi 
lietuvybė ir jos išlaikymas. Visi 
buvo nušvitusiais veidais, ir buvo 
jaučiama Šventiška nuotaika. Pa
gal senas lietuviškas tradicijas, 
pastačius namą, iškeliamas vai
nikas ir surengiamos vaišės. Pri
silaikydami tų tradicijų, rengėjai 
visus svečius vaišino. Mažojoje 
salėje buvo skoningai papuošti 
stalai su lengvais užkandžiais 
apetitui sužadinti ir bufetas at
sigaivinti, kad kalbos sklandžiau 
vyktų. Apšilus ir susipažinus di
džiojoje salėje vyko banketas. 

Banketą pradėjo katedros rė
mimo komiteto pirmininkas dr. 
Petras Kisielius. Jis pasidžiaugė, 
kad jau keliame vainiką ant Litu
anistikos katedros stogo. Jo 
žodžiais, katedra tegul tampa 
mūsų lietuviškąja šventove. Svei
kino gaus ia i sus i r inkus ius 
svečius ir kvietė linksmai pra
leisti laiką. Pokylį pravesti 
pakvietė P. Jokubauskienę ir 
Birutę Jasaitienę. Buvo daug kal
bėtojų ir sveikintojų, visų čia 
neminėsiu, nes tai nėra šio ra
šinio tikslas: jie jau buvo kro
nikose ir dienų įvykiuose pa
minėti. Vis dėlto tenka paminėti 
Vytauto Kamanto kalbos vietą, 
kuri bus labai svarbi išeivijos 
istorijoje. Pasidžiaugęs pačiu fak
tu, kad katedra jau egzistuoja ir 
kad jau sudarytas jai ekonominis 
pagr indas , pasakė , kad ši 
vienintelė Lituanistikos katedra 
laisvajame pasaulyje yra pavadi
nama Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Lituanistikos Katedra. 

An t r a s l aba i svarbus ir 
pažymėtinas įvykis tai įsteigimas 
naujo fondo. Aukos plaukė iš visų 
pusių, pastaruoju metu stambes
nėmis aukomis prisidėjo New 
Yorkas, Los Angeles, San Fran-
cisco, Kanada ir kitos vietovės. 
Aukoms gausiai plaukiant, buvo 
ne tik surinkta reikiama suma, 
bet gautas ir perteklius. Esant 
pertekliui, buvo paskelbta, kad 
sudaromas Stasio Barzduko var
do tyrimų fondas. I tą fondą pir
mieji su 5000 dol. įnašu įstojo 
Aušra (Barzdukaitė) ir Rytas 
Babickai. Ateityje apie šį ir pa
našius reikalus gal teks ir dau
giau pakalbėt i . Reikia, kad 
katedra būtų gyvas lietuviškas 
centras, kad jame plaktų lietuviš-
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Septintasis Teatro festivalis 
rengiamas šių metų lapkričio 
mėn. 28-30 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Festivalyje ruošiasi 
dalyvauti keturios teatro grupės: 
Chicagos „Vaidilutės" tea t ras , 
Hamiltono teat ras „Aukuras", 
Toronto teatras „Aitvaras" ir Los 
Angeles Dramos sambūris . Ta 
proga pramatome pokalbius su 
šių teatrų vadovais. Pirmąjį iš jų 
paruošėme su Los Angeles Dra
mos sambūrio režisierium P e t r u 
Maželiu ir sambūrio valdybos 
pirmininku aktor ium V i n c u 
Dovydaič iu . 

— Kaip vertinate Teatro festi
valių rengimą ir kokie Jūsų pagei
davimai festivalių rengėjams? 

P e t r a s Mažel is : — Nėra abejo
nės, kad Teatrų festivalių ren
gimas tur i didelės re ikšmės 
dramos teatrams bei vienetams, 
nežiūrint, kad jų nebedaug beli
ko. Kelionė į Chicagą ir dalyva
vimas festivalyje daro į takos j 
pačius vaidintojus, labiau įparei
goja darbui, pareigingumui, atsi
randa didesnė ambicija geriau ir 
meniškiau pasiruošti spektakliui. 
Festivalyje susidaro progos susi
t i k t i , p a s i k a l b ė t i , a p t a r t i 
išsilaikymo problemas, n a ir 
neretai pasiguosti. 

Žinia, kuklūs yra mūsų festi
valiai, tačiau vis tiek reikia nepa
mirš t i , kad t e a t r a i p r i s t a to 
r a šy to ją -men in inką , o svar 
biausia tyrą lietuvišką žodį, kurio 
taip jau labai pasigendame, o 
ypač tų žodžių, kurie nevartojami 
kasdieninėje aplinkoje. Tikrai 
gaila, kad tokių gražaus žodžio 
vienetų tiek mažai beliko. Viena 
iš priežasčių, manyčiau, y ra ta, 
kad nėra pakankamai režisierių, 
kurie galėtų tokiems sambū
riams vadovauti ir palaikyti jų 
gyvybę. O tie, kurie čia studijavo 
dramą, yra užimti savo profe
sinio darbo ieškojimu, rūpesčio 
pragyventi iš aktoriškos profe
sijos. Gerai žinoma, kad dir
bant su lietuvių teatr ine grupe 
tokiems profes ionalams pra
gyvenimas neįmanomas. Ši padė
tis t u r ė t ų domin t i m ū s ų 
veiksnius rasti kelių palaikyti te
beveikiančius teatro sambūrius. 
Kitaip vis dažniau spėliosime, ar 
dar bus t e a t r ų a t e i n a n č i a m 
festivaliui. 

Aš tikiu, kad A .tivaliai rei
kalingi. Teatrai džiaugiasi, gavę 
progą ne vien namie, bet ir sve
tur pasirodyti ir savo darbo 
vaisiais pasidalyti su žiūrovais. 
Festivalių rengėjai moka orga
nizuoti, o pageidavimas yra tik 
toks, kad mūsų prašymas vienu 
ar k i tu scenos klausimu būtų 
patenkintas. 

- Ar turėtumėt pageidavimų 
Lietuvių Bendruomenei ir 
visuomenei? 

P e t r a s Maželis : — Lietuvių 
v i suomenė mėgsta tea t rą ir 
lankosi jų pastatymuose. Žinoma, 
ta i vis daugiau mūsų vyresnio
sios kartos žmonės. Bendruome
nės žmonės turėtu rimčiau pažiū
rėt i į dramos teatrų nykimą, 
paremti esamus ir bandyti įkurti 
naujus, kaip kad neseniai įvyko 
Chicagoje, privačios iniciatyvos 
dėka. Mano nuomone, reikėtų 
parūpinti stipendiją kuriam nors 
j a u n u o l i u i studijuoti dramą, 
kur is šalia savo tikrosios pra
gyvenimo profesijas pažadėtų im
t is režisūrinio darbo. O režisierių, 
kaip minėjau, labai trūksta. Au
ginant prieauglį, manau būtų 
tikslu, kad kur nors atsirastų jau
nimo ar vaikų teatras. Norisi 
t ikėti , kad gal tada padidėtų 
gyvoji teatr inė jėga ir gražusis 
žodis dažniau praskambėtų lie
tuviškoje scenoje. 

— Ar galima teigti, kad susi
domėjimo lietuviškuoju teatru ne
trūksta, tik, deja, susidomėjimo 
negana — reikalinga konkreti 
parama? 

P e t r a s Maželis: Nors ir retai 
nus i skundž iamo , bet tu r ime 
prisipažinti , kad parama yra 
reikalinga, ypač jeigu norima pa
judėti , aplankyti kitas vietoves. 
Labai dažnai išvykose patys akto
riai y ra priversti daugiau ar 
mažiau padengti kelionės išlai
das, o organizacijos, nenumaty-
damos iš gastrolių uždirbti savo 
veiklai pinigų, mūsų nekviečia. 
Nors , m a n y t u m e , kul tūr in is 
re ikalas neturėtų būti pamirštas 
i r teatralų ilgų mėnesių darbas 
pagerbtas. Spektaklis yra ne vie
no žmogaus, o viso kolektyvo dar
bas . Norėčiau tvirtinti , kad jeigu 
Lietuvių Bendruomenė ar kitos 
organizacijos dažniau kviestų ir 
sudary tų sąlygas dažnesnėms 
gastrolėms, dramos vienetams 
būtų gera dozė adrenalino atei
t ies darbui. 

— Ką gi galėtumėt pasakyti 
apie Jūsų pastatytą Myko
laičio-Putino veikalą „ Valdovas"? 

P e t r a s M a ž e l i s : — Vinco 
Mykola ič io -Pu t ino d rama 
„Valdovas" mane jau seniai 
domino. Ilgai studijavau ir nagri
nėjau sąlygas ir aplinkybes šią 
dramą pastatyti Aktoriai baimi
nosi, o visuomenės atstovai abejo
jo pasisekimu, dirbant su mėgė
ja is . Sunkus tai buvo darbas, bet 
dirbome ištvermingai ir štai šių 
metų gegužės 17-18 d. paro
dėme Los Angeles žiūrovams. 
Žiūrovai buvo gerokai nustebinti 
spektakliu, o ir spauda gal net 

Vinco Mykolaičio-Putino „Valdovą repetuoja Ix>s Angeles Dramos sambūrio 
aktoriai: Vincas Dovydaitis <Krūsna>. Ramune Vitkiene Gerda), Antanas Kiškis 
(Mauras). 

Los Angeles Dramos •»amr 

per gerai atsiliepė. Prieš 60 metu 
rašytas veikalas kai kam atrodė 
bus nusigyvenęs. Tačiau Myko
laičio-Putino veikėjai yra visada 
gyvi, su visomis žmogaus geromis 
ir blogomis savybėmis, su meile, 
kančia, pavydu, kerštu, pasiauko
jimu. Kovos už genties laisvę 
nejučiomis atveda ir į mūsų, kad 
ir ne su ginklu laisvės kovas tėvy
nėje. Be to. žiūrovas turi progą 
nukilti į pagoniškosios Lietuvos 
gyvenimą. Norėjosi Teatro festi
valiui duoti ir, sakyčiau, 
šekspyrišką atspalvį. Leisti 
žiūrovui išgirsti gražią Myko
laičio-Putino dainuojančią kalbą, 
jo skambų sakini. Tikime, kad šis 
veikalas patarnaus ir šiam, jau 
septintam teatro festivaliui. Mes 
gi patys sau linkime, kad ir į šį 
festivalį susirinktų gausiai žiū
rovai ir savo atvykimu pagerbtų 
mūsų visų festivalyje daly
vaujančių darbą. 

— Prašyčiau išvardyti Jūsų 
sambūrio pastarųjų trejų metu 
laikotarpiu atliktus darbus. 

Vincas Dovydaitis: Pirmiau
sia 1983 metais Los Angeles Dra
mos sambūris dalyvavo Vl-jame 
Teatro festivalyje, kur Danute 
Barauskaitė-Mažeikienė sureži
savo Dalilos Mackialienės dramą 
„Nepripažintas tėvas". Šis veika
las buvo paties Dramos sambūrio 
premijuotas. Tuoj po to dalyvavo 
Lietuvių fronto bičiulių V-tajame 
tradiciniame literatūros vakare 
kar tu su rašytoju Anatolijų 
Kairiu. 1984 m. buvo Dramos 
sambūrio 30-tieji veiklos metai. 
Mums pakvietus, į Los Angeles 
atvyko iš Cleveiando buvęs 
„Vaidilos" teatro meno vadovas 
ir režisierius Petras Maželis, 
kur is šios sukakt ies proga 
surežisavo Algirdo Landsbergio. 
JAV LB Kultūros tarybos premi
juotą, komediją „Onos veidas". 
Su šiuo veikalu Dramos sambū
ris, „Margučio" kviečiamas, pa
sirodė dviejuose spektakliuose 
Chicagoje. Minint 30-ties metu 
sukaktį, buvo suruoštas pokylis 
— akademija, pagerbti 30 metų 
išdirbę sambūriečiai ir išleistas 
gražus Dramos sambūrio biogra
finis leidinys. Tautos šventės pro
ga Dramos sambūris dalyvavo su 
ilga ištrauka iš Balio Sruogos 
„Milžino paunksmė". Švento Ka
zimiero bažnyčioje suruošė kon-

Maželis 

certą, kuriame buvo deklamuota 
Balio Gaidžiūno poezija „Septyni 
Kristaus žodžiai lietuvio maldo
se". 1986 metais Dramos sambū
ris stipriai dirbo. Režisuojant Pet
rui Maželiui, pastatė Vinco My
kolaičio-Putino penkių veiksmų, 
šešių pave iks lų dramą 
„Valdovas". 

— Kelis kartus dalyvavote 
Teatro- festivaliuose ir kokių su
silaukėte įvertinimų? 

Vincas Dovydai t is : — Nors 
Los Angeles Dramos sambūris 
gyvena prie Pacifiko krantų, 
toliausia nuo Chicagos, vis tiek 
dalyvavome visuose šešiuose 
Teatro festivaliuose. I-jame, II-
jame ir IV-jame festivaliuose lai
mėjome iškiliausio teatro žymenį. 
Sambūrio dekoratorius Alyis 
Žaliūnas laimėjo iškiliausio deko
ratoriaus žymenį trijuose festi

valiuose. Iškil iausių aktorių « 
žymenis laimėjo Stasė Pautie- • 
nienė, Saulius Matas ir Viltis Ja- • 
tulienė. Iškiliausių kostiumų £ 
žymenį laimėjo Ema Dovydąitie- I 
nė. V-tajame festivalyje Vincas 
Dovydaitis pripažintas pagalbi
nio vaidmens iškiliausiu akto
rium. 

— O ką gi galėtumėt pasakyti 
apie veikimo sąlygas ir Los 
Angeles lietuvių dėmesį savajam 
teatrui? 

Vincas Dovydai t is : — Vei
kimo sąlygos dabar ir prieš 30 
metų nedaug pasikeitė, nes Los 
Angeles lietuviai gyvena išsi
skirstę užmiesčiuose. Tolumas ir 
atstumas nenugąsdina, o tik nu
vargina. Kartais reikia stebėtis 
aktorių ištverme. Neturėdami 
nuolatinių patalpų repeticijoms 
dažnai turime prisitaikyti prie 
kitų renginių. Todėl naudojamės 
ne vien tik parapijos sale. bet 
dažnai Tautinių namų patal
pomis, o kartais net mano paties 
kiemo pastoge. Anksčiau spek
taklius rengdavome amerikiečių 
mokyklos salėje, bet pabrangus 
nuomai ir pradėjus žmonėms 
nusiskųsti, jog nepatogu, nejauku 
vakarais važinėti po neįprastas 
vietas, grįžtame į savo lizdą, į 
parapiją. Nors parapijos scena 
nedidelė, nepr i ta ikyta vaidi
nimams, bet su režisieriaus Pet
ro Maželio išradingumu padi-
dinom sceną nuimamu priestatu. 
Žinoma, jeigu nebūtų pinigu 
klausimo, būtų dar galima daug 
ką pagerinti. Mūsų klebonas 
mums prielankus, įvertina mūsų 
kultūrinį darbą. Tik, žinoma, to 
ko j is neturi, negali duoti mums. 
Publikos dėmesys teatrui yra 
jautrus ir gyvas. Ypač atsikėlus 
režisieriui Petrui Maželiui. Žmo
nės spektaklių laukia ir juos 
gana gausiai lanko. Kartais ne
spėji nulipti nuo scenos, klausia 
ką vėl žadate statyti? Nors dar 
parapijos salę bemaž pripildome 
žiūrovais, bet būtų džiugu maty
ti daugiau jaunesnių veidų, 
daugiau jaunimo. Žiūrovai teat
rą mėgsta. Tikimės, kad ir Chi
cagoje jų daug prisirinks. 

p . ptr. 

lios Angeles Dramos sambūrio jaunieji aktoriai ..Valdovo" generalinėje repetici
joje: Arvydas Raulinaitis (Gytis). Sigute Mikutaityte (Danguolei ir Sigitas 
R.iulinaitis (Skaidra). 
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Popietė su Antanu Vaičiulaičiu Marylando universitete 

VL. RAMOJUS 

Sekmadienio, spalio 19 d., 
popietę į vieną Marylando uni
versiteto salių sostinės ir apy
linkių lietuvius atvykti pakvietė 
LB VVashingtono apylinkės val
dyba. Toje kilimais išklotoje, jau
kioje universiteto salėje įvyko ra
šytojo Antano Vaičiulaičio pager
bimas jo 80-ties metų sukaktuvių 
proga. 

Kai j universiteto rajoną iš visų 
pusių automobiliais važiavom 
vašingtoniškio rašytojo Kazio 
Almeno knygoje Sauja skatikų 
aprašy tu grei tkel iu , diržu 
juosiančiu sostinę, buvo šviesi ir 
saulėta sekmadienio popietė, 
kaip šviesūs, sakyčiau, saulėti 
y ra sukaktuvininko Antano 
Vaičiulaičio parašyti lyrikos ir 
prozos veikalai. Taip tą dieną 
atrodė, kad ir dangus laimina 
giedrios šypsenos mūsų 
rašytoją-sukaktuvininką. 

I minėjimą susirinko netoli šim
to vašingtoniškių lietuvių. Tai 
nemažas skaičius, kai LB apy
linkės sąrašuose jų yra gal tik 
per du šimtus. Washingtono ir 
apylinkių lietuviai niekad ne
galėjo skųstis neturėjimu savo 
tarpe rašytojų. Čia ilgesnį laiką 
gyveno, dirbo ir kūrė mūsų poezi
jos milžinai — Jonas Aistis ir 
Henrikas Radauskas. Abu jau 
mirę. Čia daugelį metų gyvena 
lietuvių literatūros klasikas An
t anas Vaičiulaitis, poetas ir 
režisierius Jurgis Blekaitis , 
vidurinės kartos beletr is tas 
Kazys Almenas. Netolimos Bal-
timorės apylinkėse gyvena poetas 
Alfonsas Nyka-Niliūnas, ilgokai 
dirbęs Kongreso bibliotekoje, Wa-
shingtone. Todėl rašytojai šiame 
Amerikos žemyno kampe yra ger
biami, o Antanas Vaičiulaitis yra 
kaip ir jų patriarchas. 

Jauki Marylando universiteto 
salė šiai šventei buvo prieinama 
dėl to, kad tame pačiame univer
sitete branduolinius mokslus dės
to Kazys Almenas. 

Antano Vaičiulaičio pagerbimo 
akademiją pradėjo Jurg is 
Blekaitis. įžanginiame žodyje 
taip aptaręs Antaną Vaičiulaitį ir 
jo kūrybą: Jis yra lietuvių lite
r a t ū r o s klasikas. J i s savo 
kūryboje perduoda tradicinę 
lietuvių buitį, amžiams sutelktą 
žmonių išmintį, išreikštą tauto
sakoje, tiesioginį gamtos pa
jautimą, lyrinį bruožą, vaiz
duotę ir humorą. Labiausiai 
Vaičiulaitis laikytinas klasiku už 
tobulą kalbą, kuri jo raštuose 
t a m p a meniška, spalvinga, 
žodinga, drauge išlaikydama 
pilną gyvos lietuvių kalbos natū
ralumą, sakinio ritmą ir kon
strukciją. Vaičiulaitis savo raštus 
užlieja skaidria, viltinga, jo giliai 
krikščioniškos pasaulėžiūros 
šviesa. Jo kultūrinis antstatas 
ant lietuviškų pamatų leidžia 
jam laimėti vakarietiškumą ir 
visuotinumą. 

Po Jurgio Blekaičio įvadinio žo
džio sukaktuvininką pasveikinti 
pakviestas svečių tarpe buvęs 
Lietuvos atstovas Vatikane ir 
šiuo metu einantis Lietuvos at
stovo Washingtone pareigas Sta
sys Lozoraitis. Trumpam sveiki
nimo žodyje Stasys Lozoraitis pa
minėjo, kad šiandien pagerbia
mas ne tik Antanas Vaičiulaitis, 
bet ir aplamai lietuvis rašytojas. 
O lietuvių tautai rašytojai ir kiti 
menininkai yra nepaprastai 
brangūs. Lozoraičio žodžiais, „dar 
taip neseniai, gal prieš šimtą 
metų, dėka rašytojų, o ne šautuvų 
ir patrankų, mes buvom išgelbėti 
nuo visiškos pražūties..." 

Pagrindinis kalbėtojas, isto
rikas Vincas Trumpa, specialiai 
atskridęs iš Kalifornijos, pasi
t i k t a s šiltais plojimais. Tai 
daugelį metų Washingtone 
gyvenęs asmuo, draugų ir 
pažįstamų labai mėgiamas, nors 
savo raštuose gal atrodo esąs 
daugiau stačiokiškas bei grubus. 
Tačiau reikia Vincą Trumpą 
asmeniškai pažinti ir tada nuo
monė susidaro visai kitokia: jis 
š i l tas , atviras ir draugiškas 

Antanas Vaičiulaitis 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

žmogus. Jo paskaitos tema buvo 
, ,Keletas brūkšnių Antano 
Vaičiulaičio portretui". 

Paskaitos pradžioje priminęs, 
kad Antanas Gustaitis parašė 
naują humorist inės poezijos 
knygą, pavadintą Pasiglostymo 
palaima, Vincas Trumpa pažy
mėjo, jog nenorėtų, kad ir jo žodis 
"tik tokią palaimą teatneštų". 
Todėl jo paskaita nebuvo pane-
giriško atspalvio, bet konkreti, 

dalykiška, neilga. Priminęs, kad 
Antanas Vaičiulaitis yra rašy
tojas, poetas, vertėjas, literatūros 
kritikas, o Šalia to dar visuomeni
n inkas , d ip lomatas ir net 
filosofas, Vincas Trumpa savo pa
skaitos mintis taikliausiai suvedė 
šiuose sakiniuose: „Antanas 
Vaičiulaitis daugiašakė asmeny
bė. Tačiau atrodo, kad visos tos 
šakos taip dailiai, tiesiog darniai 
ir drausmingai stiebiasi į aukštį, 
o ne kažkaip palaidai ketojasi ir 
blaškosi į šalis. Jis man primena 
daugiau aną Šešupės eglę ar 
kiparisą, o ne aną drūtą ties 
Nemunėliu ąžuolą..." 

Po paskaitos iš Philadelphijos 
atvykęs dramaturgas Kostas Ost
rauskas asmeniškai pasveikino 
sukaktuvininką ir perskaitė Lie
tuvos rašytojo Juozo Apučio 
sveikinimą Antanui Vaičiulai
čiui. 

Antroji programos dalis buvo 
skirta sukaktuvininko kūrybai. 
Čia Mara ir Kazys Almenai dai
liai paskaitė Antano Vaičiulaičio 
apysaką „Žodžių r inkėjas" , 
Jurgis Bradūnas su giliu įsigyve
nimu perskaitė savo tėvo poeto 
Kazio Bradūno sveikinimus bei 
linkėjimus kaimynui Suvalkijoje 
— Antanui Vaičiulaičiui, prie 
asmeniškųjų pridedant taipgi 
ateitininkų meno draugijos „Šat
rijos" ir Ateities literatūros 

fondo leidyklos žodžius. Vai
čiulaičių dukra Joana Vaičiu-
laitytė-Slavikiene paskaitė tris 
savo tėvelio eilėraščius, Kazys 
Almenas perskaitė antrojo, šį 
kar tą bevardžio, rašytojo iš 
Lietuvos sveikinimą. Raštu jubi
liatą dar sveikino Česlovas 
Grincevičius Lietuvių rašytojų 
draugijos vardu. Užsklandai 
Jurgis Blekaitis, a tverdamas 
savo talento gilumas, perdavė 
ilgesnę sukaktuvininko pasaką 
„Motiejaus šulinys". Akademiją 
baigė pats sukaktuvininkas An
tanas Vaičiulaitis, papasako
damas kai kuriuos savo vaikystės 
bei jaunystės epizodus. Tai buvo 
jau gilus pavakarys ir pro di
delius univers i te to pas ta to 
langus kr i to pluoštai besi
leidžiančios saulės spindulių, tar
si vėl laimindami visada saulėtą 
sukaktuvininko šypsnį ir nema 
žiau saulėtą bei dailią Antano 
Vaičiulaičio prozą bei poeziją. 

I „Amerikos Balso" įrašų apa 
ratą buvo įrašyta popietės eiga. 
Jos svarbesnės ištraukos pasieks 
klausytojus Lietuvoje. Iš Vinco 
Trumpos paskaitos sužinojom, 
kad Antano Vaičiulaičio romaną 
Valentina ruošiamasi išleisti 
Lietuvoje. Tai žinia, kad sukak
tuvininko kūryba sugrįžta ir į 
tėvynę. 

Moterų kūrybos popietė Los Angeles 
Turbūt nesuklysiu pasakęs, jog 

Kunigaikštienės Gražinos vyres
niųjų skaučių būrelis Los Ange
les savo kultūrine veikla pralen
kia bet kurią organizaciją. Šalia 
kitiems parankių balių, banketų 
bei gegužinių po stogu, jos savo 
energiją nukreipia kūrybinėn 
pusėn; surengia naudingą paskai
tą, knygos sutiktuves, dailės 
parodą, atidaro biblioteką... 

Ir Štai spalio 12 d. sekmadienio 
popietę Šv. Kazimiero parapijos 
salėje gražinietės nuskaidrino vi
sai naujovišku poezijos, meno ir 
muzikos spektakliu. Programos 
viršelyje užrašyta — „Nešu tau 
eilėraštį". * 

Kas ypatinga, šio renginio visu
ma (sumanymas, organizavimas, 
pravedimas, atlikimas, vaišės) be 
jokių išimčių atiteko moteriškai 
lyčiai. Girdėjau, kad tam paskatą 
davė Chicagos „geroji dvasia" 
Marija Remienė, šiemet panašų 
dalyką pradėjusi tenykštėje 
scenoje. Be abejo, tai graži idėja, 
įkvėpusi ir Los Angeles vyres
niųjų skaučių vadovę Violetą 
Gedgaudienę. Su Vandos 
Zelenienės ir kitų gražiniečių pa
galba, ji pateikė visuomenei 
turiningą meno šventę. Rengėjos 
nesitikėjo, kad salėje taip gausiai 
susiburs poezijos mėgėjai, su 
nemažu vyrijos nuošimčiu. Ir 
sakyk tu man, kad mūsų laikai 
sumater ia lėję , kad žmonės 
kratosi poezijos? 

Be postringavimų turiu pa
brėžti: popietės poetinis — mu
zikinis etiketas buvo išlaikytas 
reikiamoje aukštumoje. Niekam 
nekliuvo skoningai, kukliai apsi
rėdžiusių poečių ir skaitovių 
garderobas. Abi muzikės, dėvin
čios prakilniai juodas suknias, tik 
paryškino poetinį dvasingumą. 
Regėdamas ir jas, ir juodą fortepi
joną, ir violončelę, ir salonines 
kėdes, skirtas poetėms, ir dar kai 
kurias patrauklias puošmenas, 
įsivaizdavau esąs Šatrijos Ra
ganos aprašyto senojo dvaro sve
tainėje. Juk smagu kartais pasi
justi aristokratu. 

skleisti kokį nors nuostaba al
suojantį reginį: miškas — rau
donoji jūra; mano laukas angelu 
pavirto. 

Švelniasielės Onos Mikailaitės 
lyrika, iš leidžiamo rinkinio 
Ženklai medžiuose, švyti 
teigiama religine pasaulėjauta. 
Anot Nijolės Jankutės, žmogiš
kas Dievas — artimas poetės 
draugas. 

Julijos Švabaitės poezijos temb
ras likiminis, įvaizdžiai konkre
tūs , j a u t r i a i išmintingi; te
matikoje — patirtis, susijusi su 
motina, Vilniumi, M. K. Čiurlio
niu, Aušros vartais... 

Los Angeles Dramos sambūrio 
aktorės Sigutė Mikutaitytė, Ema 
Dovydaitienė, Rasa Matienė paei
liui skaitė Janinos Degutytės, 
Juditos Vaičiūnaitės ir Onės Ba-
liukonytės eilėraščius. Kalifor
nijoje tai irgi naujiena. Janina 
Degutytė, kad ir giliai subtili, 
nėra sudėtinga. Jos strofas Sigutė 
Mikutaitytė perteikė palyginti 
paveikiai. Sunkesnis uždavinys 
iškilo kitoms skaitovėms, susi
dūrus su Vaičiūnaitės ar Baliuko-
nytės išrankiais įvaizdžiais, me
taforų žaismu, ritmo niuansais. 
Čia jau reikia ypatingo įsijautimo 
į turinį, į eilėraščio struktūrą. 
Kiekviena pauzė svarbi. Gal to
dėl pastarųjų poečių kūriniai, 
nors ir neblogai skaitomi, nepra
bilo į auditoriją taip, kaip turėtų. 

Antroje popietės dalyje Vitali
ja Bogutaitė tikrai užimponavo 

klausytojus su įtaigia dvasine ke
lione — „iš savęs į save". Poetė 
sodriai išryškino elegijos pagrin
dines frazes. Vidinis eilėraščio 
vaizdas tapo aiškus. Šalia manęs 
sėdėjęs Bernardas Brazdžionis 
pastebėjo: Ji rašo lyg iš Lietuvos 
čia atvykusi poetė — „svetimoj 
aplinkoj miršta žodis". 

Liūnės Sutemos poeziją pa
skaitė Sigutė Mikutaitytė (jo* 
balso ir veido šiluma tarsi sušil
dė vėsias „Bevardės žemės" nuo
taikas). Editos Nazaraitės strofas 
gerai interpretavo Rasa Matienė. 
Į Lidijos Šimkutės uždarą jausmų 
pasaulį įsigilino Ema Dovydai
tienė. Eglės Juodvalkės herojės 
Marelės būsenoje pabuvojo Viole
ta Gedgaudienė. 

Taigi popietės forume atsi
skleidė net septynių išeivijos par
naso deivių lyrika. Laimingas 
skaičius! Daugumos eilėraščių 
gaida minorinė. Įsimylėjimas į 
liūdesį tebėra jų kūrybos pa
gr ind inė versmė. Grožis ir 
liūdesys eina susikabinę ranko
mis. Patoso kokiai nors skambiai, 
totalitarizmo blogį apnuoginčiai 
metaforai čia nėra. Maištingo ar 
kovingo ritmo misija paliekama 
vyrams. Taip ir turi būti. 

Abiejose dalyse pasirodė 
muzikinis duetas: violončele gro
jo Jūratė Raulinaitytė ir fortepi
jonu skambino Raimonda Apei 
kytė. Su atsargiu švelnumu jos 
pagrojo trumpus klasikinio re-

Lituanistikos katedros vajaus pabaigtuvėse 1986 m. spalio mėn. 4 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytautas 
Kamantas ir Lituanistikos katedros rėmimo komiteto pirmininkas dr. Petras 
Kisielius. 
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per tuaro da lykus (Pergolesi , 
Saint-Saens, G. U. Faure , J. S. 
Bach, V. S. Dunlap). Taip pat Rai
mondos Apeikytės emocijos skli
diną „ M o t i n ą " ir G ied ros 
Gudauskienės reljefišką, bet per
nelyg ekspresyviai surištą lietu
viškų dainų pynę. 

Čia pat salėje vyko Nijolės Ken-
tienės išradingų, modernišku 
mostu įkūnytų skulptūrų ir Ri
mos K e n t a i t ė s s k o n i n g a i 
sukomponuotų, nūdienį deko
ratyvumą pabrėžiančių serigra-
fijos lakštu paroda. Ryškia i 
matyti abiejų menininkių pro
fesionalumas. Jos vertos dėmesio 

ir dažnesnio dalyvavimo mūsų 
tarpe. 

Norisi pa l inkė t i , kad šioji 
g raž in ieč ių surengta žodžio, 
muzikos ir meno sutartinė taptų 
p a s i k a r t o j a n č i u ku l tū r in iu 
įvykiu — vertinga tradicija. Kas 
itin patiko žmonėms, tai tas pro
gramos mozaikinis įvairumas, 
dalyvių gausa (pasak Bernardo 
Brazdžionio: jos dalyviai, o mes 
padalyviai) ir pačios poezijos nuo
širdus kontaktas su auditorija. 
Sut inku su Violetos Gedgau
dienės baigiama mintimi: Ne
išgirstas žodis — našlaitis. 

Pr . Visvydas 
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Šiame numeryje baigiamas Juozo 
Laučkos straipsnis apie Lietuvos 
parlamentarinę demokratiją. Povilas 
Rėklaitis studijuoja Viduklės 
bažnyčios šv. Kazimiero paveikslo 
ikonografiją. Straipsnis gausiai 
iliustruotas ir akiai malonus. 
William A. Gudelunas tiria lietuvių 
parapijas Schuylkill County, Penn-
syivanijoje. Skaitytojas bus maloniai 
nustebintas, sužinojęs, kad lietuvių 
parapijos 1964-1980 m. periode spar
čiausiai augo visų kitų tautinių para
pijų tarpe (o šios sparčiau augo negu 

* * * 
įvado žodį tarė Violeta Gedgau

dienė. Viešniai rašytojai Nyolei 
Jankutei teko supažindinimo dar
bas, išdėstytas tarpsniais. J i 
apibūdino visas: glaustai, aiškiai, 
esmingai. 

Pirmoje dalyje savo kūrybą pa
skaitė Danguolė Sadūnaitė, Ona 
Mikailaitė ir Julija Švabaitė. 

Sadūnai tės subjektyviuose 
„mirksniuose" skambėjo sąlyčiai 
su gamta vasarą, rudenį, žiemą, 
pavasarį. Poetė stengiasi at-

Lituanistikos katedros vajaus pabaigtuvėse 1986 m. spalio 
mėn. 4 d. Jaunimo centre, Chicagoje, kalba University of 
Iūinois at Chicago kancleris Donald Langenherg, stovi: prof. 
Nicholas Morasevich, prof. Biljana Sljivic (Slavų ir baltų 

skyriaus vedėja), 
Lietuvos generali 

PI.B pirmininkas Vytautas Kamantas, 
ni« konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza. 
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teritorinės parapijos). Autorius 
pažymi, kad jokia lietuviška parapi
ja Schuylkill County nebuvo 
uždaryta dėl narių stokos. Įdomūs au
toriaus atradimai ir tautiniai mišrių 
šeimų klausimu. 

Numeris iliustruotas Algimanto 
Kezio fotografijomis iš jo knygos 
Nature — Forms and Forces. Knygą 
aptaria Silvija Kučėnaitė-Foti. An
tanas Klimas recenzuoja Zigmo Zin
kevičiaus pirmąjį Lietuvių kalbos 
istorijos tomą. Numeris baigiamas 
trumpa AABS konferencijos Madį-
sone apžvalga. 

Jei anksčiau žurnale pasitaikydavo 
dažnų korektūros klaidų, tai šis 
numeris tuo atžvilgiu daug to
bulesnis. Už klaidas šiame numery
je atsakinga nefonetinė anglų kalbos 
ortografija, kaip žodžiuose „flourish", 
„deities". Susitvarkius su korektūra, 
dabar reikėtų atkreipti dėmesį į pa
čios anglų kalbos vartoseną, nes 
žurnalas pristato lietuvius gana 
plačiai publikai. Už kai kuriuos 
kalbos nesklandumus gali būti atsa
kinga praleista eilutė: „They con-
spired to organize a military coup 
d'etat and, if successful, turn the 
leadership of the country over to An
tanas Smetona, the first president of 
the statė to Augustinas Voldemaras, 
the first Prime Minister". (p.56). Už 
kitus tačiau atsakingi autoriai ar 
vertėjai: „The painting's composition 
and accessories indicate that here 
is continued the Polish-Lithuanian 
aristocratic-landed gentry portraiture 
tradition though adapted to an 
ecclesiastical-hagiographic theme". 
(p. 71); „Composed of 52 sessions, 130 
program participants fulfilled 190 
scheduled events". (p. 96). Vertėtų 
atsižvelgti, kad anglų kalba remiasi 
prielinksniais daugelyje tų atvejų, 
kur lietuvių kalba remiasi linksnių 
galūnėmis, tad kilmininke geriau 
naudoti „of', negu galūne ,,'s", ypač 
kai tas taikoma daiktams (kaip 
aukščiau duotoj citatoj iš p. 71, arba 
„the mud's swirl" p. 61). Iš viso gal 
mums reikėtų savo tarpe daugiau 
nagrinėti su vertimais susijusius 
klausimus. Kaip, pavyzdžiui, reiktų 
versti mūsų partijų pavadinimus, 
kurie neretai gana egzotiški? Juozo 
Laučkos straipsnyje „Valstiečiai 

Džiaugsminga 
derliaus šventė 

(Atkelta iš l psl.) 
ka širdis. Neužtenka vien sienų 
ir šalto granito, bet reikia jame 
gyvybės, reikia lietuviško jauni
mo. Ir vėl teks pasitempti ir pa
dirbėti. Šiuo metu lituanistinėms 
studijoms yra užsirašę 32 studen
tai, keletas iš jų siekia magistro 
laipsnio arba yra doktorantai. Tai 
gana gražus skaičius, tad rei
kia žiūrėti, kad šis skaičius 
nemažėtų. Čia jau turėtų būti 
visos lietuviškos visuomenės 
rūpestis. Blogiausia yra, kai yra 
užmiegamą ant laurų. Tad nepra-
dėkime miegoti ir nepradėkime 
ilsėtis, nes mūsų laukia platūs 
darbo barai. 

Stasio Barzduko fondą reikia 
ugdyti, kad jis išaugtų ir su
kauptų tokią sumą, kurios pro
centais būtų galima efektyviai 
paremti katedros veiklą. Katedra 
tur i būti jungtis, jungianti lie
tuvius mokslininkus ir intelek
tualus, visus lituanistikos spe
cialistus. Joje turi virti lietuviš
kas gyvenimas: studijų savai
tės, suvažiavimai ir konferen
cijos. Norint bent iš dalies to pa
siekti, reikia turėti bent mini
malų personalą. Neužtenka vien 
universiteto apmokamo profeso
riaus, reikėtų, kad jis turėtų bent 
minimalią talką. Mes, vyresnioji 
karta, buvome įpratę savanoriš
kai dirbti ir be jokio atlyginimo 
lietuvišką vežimą vežti. Jau
nesnieji į tai kitaip žiūri, ypač 
aukštuosius mokslus baigę, nėra 
linkę savo laiką aukoti. Be to, 
reikia eiti kartu su gyvenimu. 
Negalime sustingti vietoje ir 
stovėti, kai gyvenimas dideliu 
tempu pro šalį bėga. Šiame , j e t " 
amžiuje pasikinkęs žemaituką 
toli nenuvažiuosi. Tad ir lituanis
tinėms studijoms reikia moder
niškų metodų. 

Neužtenka katedrą tik pa
vadinti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Lituanistikos Katedra, 
bet reikia, kad ji ir praktiškai 
tokia būtų. Reikia, kad ji būtų 
prieinama ir plačiojo pasaulio 
lietuvių bendruomenei. O tam 
jau yra reikalingas stipendijų fon
das. Labai sunku tikėtis ir laukti, 
kad iš Pietų Amerikos ar Europos 
a tvažiuotų studijuoti be 
stipendijų ar subsidijų. Taip pat 
tenka laukti , kad, turėdami 
katedrą, gal sulauksime rim
tesnių studijų lietuviškais klau
simais. Turint katedrą, rimtiems 
moksliniams veikalams jau bus 
galimybė prisegti Illinois uni
versiteto etiketę. Tokia etiketė 
yra labai reikalinga, tai yra sa
votiška „vizitinė kortelė", kuri 
atidaro duris į universi tetų 
b ibl io tekas , redakcijas ir 
mokslininkų kabinetus. Kaip 
matome, atsiveria labai platūs ir 
nauji horizontai. Išeiname iš 
parapinės aplinkos į akademines 
platumas ir aukštumas. Mūsų 
išeivija nebėra kasyklų ar sker
dyklų darbininkai, nebėra ta, 
kokią aprašė Upton Sinclair savo 
„Džiunglėse". Turime labai daug 
pasiekusių akademines aukštu
mas , dirbančių profesūroje, 
tyrimų laboratorijose ar įvai
riuose institutuose. Turime ir 
labai iškilių asmenybių, kurie 
dirba vadovaujančiuose postuose 
erdvių užkariavimo srityje. Lie
tuviams nebėra svetimi nei vers
lo, nei moksliniai vadovaujantie
ji sluoksniai, tik gal tiems sluoks
niams lietuvio vardas yra dar 
svetimas. Tad ir čia katedros dar 
laukia platūs ir neplėšti dirvonai. 

Baigdamas noriu įsijungti į 
bendrą džiaugsmą, kuris sklido 
pokylio metu, kai čekio įteikimą 
palydėjo šampano kamščių salvės 
ir visuotinai giedamas „Gau-
deamus igitur". 

J u o z a s Žygas 

liaudininkai" verčiami gan taikliu 
terminu „Populist party" (nors p. 57 
minima „Peasants' Party" irgi ko 
gero yra valstiečiai liaudininkai?). Ar 
vienas ir kitas terminas tinkami 
valstiečiams liaudininkams? Kaip 
patartų mūsų istorikai ir politikos 
žinovai? Būtų gera, kad naudojami 
terminai nusistovėtų, nes kitu atve
ju angliškai kalbantieji istorikai 
turės daugiau vargo negu reikia. 
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Sių dienų kapitalizmas ir mes 
Pokalbis su „Ateities" akademinio savaitgalio rengėju Jonu Pabedinsku 

Šiemet lapkričio 7-9 d. įvyks jau 
šeštas rudeninis .Ateities" semi
n a r a s . Šį ka r t ą sava i tga l io 
paskaitų ciklas skirtas kapita
lizmo temai ir jo kritikai iš krikš
čioniškosios perspektyvos. Krei
pėmės į „Ateities" akademinių 
savaitgalių ruošos būrelio vadovą 
J o n ą Pabed inską , prašydami 
mūsų skaitytojus supažindinti su 
šių metų savaitgalio programa. 

— Kodėl pasirinkote bendrą sa
vaitgaliui temą „Kiek mums ver
tas šių dienų kapitalizmas"? 

— Iš tikrųjų tokios temos gal 
g e r i a u bū tų d i sku tuo jamos 
politinių partijų, bet šiais laikais 
jų svarstymuose pasisakymų ar 
straipsnių apie įvairias ekonomi
nes sistemas ir specifiškai apie 
kapitalizmą labai retai paste
bime. Esame girdėję iš kai kurių 
mūsų savaitgalių dalyvių pagei
davimų, kad šalia pokalbių apie 
literatūrą, lituanistiką, religiją ir 
t.t. būtų įdomu pažiūrėti ir į kraš
to ūkio valdymosi sistemas. 

— Kodėl specifiškai kapitaliz
mas, o ne apskritai visokios krašto 
ūkio valdymosi sistemos? 

— Mūsų kuklaus paskaitų sa
vaitgalio rėmuose stengiamės, 
kiek galėdami, koncentruotis prie 
siauresnės temos, norėdami, kad 
paskaitos būtų kuo rimtesnės ir 
konkretesnės. Užtat šį kar tą 
norime pažvelgti į dabartinį kapi
talizmą, kad ir tik iš poros aspek
tų. Tuo labiau, kad toji krašto 
ūkio valdymosi s is tema yra 
daugelyje kraštų labai smarkiai 
puolama, o iš kitos pusės pana
šios ūkinės tvarkos vaisiai yra 
pasaulio pavydo taikiniu. Dauge
lis politinių ideologų, visuomenės 
moralistų ar teologų labai kietai 
pasisako prieš kapitalistinę san
t v a r k ą . Gyvendami Š i au rė s 
Amerikoje patys galime pastebėti 
šios sistemos t rūkumus ir kar tu 
kai kuriuos tefgiamus faktorius. 

— Ar ne geriau būtų panašias 
temas palikti specialistų audito
rijai ir jų diskusijoms? 

— Ir vienas forumas geras, ir 
ki tas. Lygiai kaip literatūrinės 
temos yra diskutuojamos rašytojų 
ir profesionalų kritikų savo tarpe, 
bet dažnai tos pačios temos, kad 
ir supopuliarinta forma, prista
tomos visuomenei. Ne vienas e k o 
nomistas bus padaręs klaidą, 
ieškodamas krašto ūkio pro
blemos sprendimų, bazuodamasis 
vien ekonominiais faktoriais. Šių 
metų Nobelio ekonomijos premi
jos l a u r e a t a s J ames McGill 
Buchanan buvo pažymėtas už jo 
„public choiee" teorijas, kurios 
kaip tik aiškina viso viešojo gyve
nimo įtaką į krašto ekonomijos 
vystymąsi ne tik pagal nusi
stovėjusius ekonominius dėsnius, 
bet ir atsižvelgiant į krašto valdi
ninkų poveikį, kurie dėl savo 
ambicijų ar vien dėl noro kartais 
įtikti balsuotojams veikia krašto 
ūkį , než iūrėdami pasekmių . 
Už t a t plačiosios visuomenės 
suprat imas ir dėmesys krašto 
ūkio eigai visais atvejais yra 
skatint inas. 

— Tad kokius svarstymus sie
kiate per šį akademini savaitgalį 
mūsų visuomenei pateikti? 

— Kad ir trumpai nutarėme 
pažiūrėti ne į klasikinį kapita
lizmą, koks egzistavo prieš 100 
metų, bet į šiandieninį, j au 
gerokai pasikeitusį. Atrodo, kad 
prelegentai ir komentatoriai žada 
traktuoti kapitalizmą kaip idėją, 
kuri šiek tiek „sužmoniškėjusi", 
bet kuri iŠ esmės užkliūva tiek 
K a t a l i k ų Bažnyčia i , t i ek 
daugeliui mūsų laikų ideologų. 
Palyginsime kapitalistinę sis
temą su komunistine ir padisku
tuosime socialinį aprūpinimą 
šiose santvarkose. 

— Ar iš viso verta į kapitalizmą 
taip labai gilintis? 

— Taip, kadangi jis yra beveik 
visuotinai kritikuojamas, kaip 
t iktai savanaudžiams ir bešir-
džiams naudinga krašto ūkio 
tvarkymosi sistema, ypač tokia, 
kokia ji yra Amerikoje. Iš kitos 

Jonas Pabedinskas atidaro 1982 m. 
centro kavinėje, Chicagoje. 

.Ateities" akademinį savaitgalį Jaunimo 

Nuotrauka Jono Kuprio 

pusės, beveik nerasime netur
tingo krašto, kuriame paprasti 
darbininkai nesvajotų atvažiuoti 
į Ameriką ar kitus kapitalis
tinius kraštus todėl, kad čia 
gautų galimybę gerai uždirbti, 
nors ir labai sunkiai dirbant. Ne
užmirština ir tai, jog ir lietuvių 
tremtinių dauguma geriausiai 
į s ikū rė kapi ta l i s t in iuose 
krašttiose. • < — - • • . - • . 

— Jūsų profesija — tarptautinė 
prekyba. Darbo reikalais keliau
jate po daugelį pasaulio kraštų, 
įskaitant ir „neišsivysčiu-
siuosius". Kokias Jūsų asmeniš
kos pažiūros į kapitalizmą ir ap
lamai į krašto ūkio tvarkymąsi? 

— Kai pasižiūri daugelyje 
kraštų į praktinį, kasdieninį eko
nominį gyvenimą, o ne j teorijas, 
pamatai, kad sunku tvarkytis 
pagal nustatytą ideologiją: ar tai 
būtų grynas kapitalizmas, ar 
kolektyvizmas. Ir vienokioj, ir ki
tokioj sistemoj yra daug trūku
mų. Šiuo klausimu nedaug pa
deda ir daug gero norinčios in
stitucijos, kaip, pvz., Katalikų 
Bažnyčia, nes beveik be išimties 
girdėti patarimai tiktai kaip tur
tą pasidalyti, o kaip jį pasi
gaminti patarimų nėra arba jie 
dažnai netikę. Užtat daug puikiai 
skambančių teorijų sužlugo Afri
kos kraštuose, kai pasidalijus 
kolonialistų turtą reikėjo jiems 
patiems kelti krašto ir jo piliečių 
gerovę. Iš kitos pusės vis užmirš
tam: kiek dešimtmečių ar net 
šimtmečių sunkaus ir techniškai 
pažengusio triūso yra įdėta į 

kiekvieną kvadrat inį kilometrą 
Europoje. Šiaurės Amerikoje ar 
Japonijoje. Nauji kraš ta i nori pa
siekti to per kelerius metus, o to 
nepajėgdami kal t ina išsivysčiu
sius kraštus savanaudiškumu ar 
jų kraštų praeityje kolonizavimu. 

Būčiau už ,,atsakomingą priva
čią iniciatyvą" kraš to ūkyje. Tai 
prileidžia, kad kraš to santvarka 
būtų tokia, kurioj reikėtų kuo 
mažiausiai biurokratų diriga
vimo, nors pramonės ir verslo ap
valdymas y r a b ū t i n a s , kad 
neįvyktų, kaip dabar yra JAV, 
kur pagal vėliausius duomenis 
0.5 nuošimčio amerikiečių valdo 
daugiau kaip 259c visų šio kraš
to nuosavybių. 

Prieiti gerų išvadų ekonomi
niais klausimais neleidžia ir per
dėm kolektyvistinio nusistatymo 
pasaulinė spauda. Je igu yra toks 
reiškinys, kaip ,,a military in-
dustrial complex" su savo sie
kiais , t a i , s a k y č i a u , y r a ir 
kitoks susigrupavimas: tai „a 
media-academia complex", kur is 
savo kolektyvistines žemės ūkio 
tvarkymosi idėjas sėja jaunimui 
mokyklose, o dauguma krašto 
žinybos (spauda, radijas ir tele
vizija) visus komentarus ir žinias 
košia per savo kolektyvizmui 
palankų sietą. Taip y r a todėl, kad 
tas ..media-academia complex" 
labai savanaudiškai puoselėja 
ekonomines teorijas, kurios už
tikrintų j iems gerą gyvenimą ir 
profesinę laisvę, kad ir eko
nomiškai varžydami visus k i tus 
piliečius. 

— Įdomu, kad panašų priekaiš
tą kapitalizmo kritikams daro įta
kingas JAV sociologas ir, dera ji 
vadinti, protestantų teologas Peter 
L. Berger savo naujam veikale 
„The Capitalist Revolution: Fif-
ty Propositions about Prosperity, 
Eųuality and Liberty" Wen- York: 
Basic Books, Inc., 1986). Bet ar tai 
reiškia, kad kapitalizmas šiuo 
metu itin reikalingas tokios nuo
dugnios apologijos, kaip ją vykdo 
Berger, katalikai Andreiv Greeley, 
Michael Novak ir kiti? 

— Sunku ginti kapitalizmą 
ka ip idėją, nes jis bazuojasi in
dividualizmu ar bent šeimos vie
ne tu , o tai daugeliu atvejų su
prantama kaip sąvoka, kuri yra 
antisociali, savanaudiška, savo 
ar t imą užmirštanti ir t.t. Ko
munistai j au prieš 100 metų pa
stebėjo ryšį t a r p šeimos ir 
kapitalo. J i ems tada rūpėjo suar
dyti šeimą, kuri kliudė pravesti 
pilną kolektyvizaciją visuome
nėje. Užtat „Komunistų mani
feste" jau tada sakoma: „Pa
n a i k i n i m a s šeimos! Ir patys 
radikaliausi pasikarščiuoja prieš 
šį komunistų pasiūlymą. Kuo ba
zuojasi šių dienų šeima, buržu
azinė šeima? Kapitalu, priva
čiu uždarbiu". Jei atidžiai pa
skaitome manifestą, matome, 
kad komunistai norėjo panaikinti 
pr ivataus kapitalo sąvoką ir 
t a ip sunaikinti šeimą. Priva
taus uždarbio, šeimos kapitalo, pri
vačios iniciatyvos puolimas daž
niausiai pagrindžiamas visų žmo
nių gerovės motyvais, kuriais 
norima pabrėžti reikalą piliečiui 
rūpintis ne tik savimi, bet ir savo 
kaimynu. (Ar tu nori. ar nenori, 
ir a r jis vertas, ar nevertas...) 

J e i noras sau uždirbti ir sau 
s u k u r t i t u r t ą y r a moral iai 
n e p r i i m t i n a idėja, kaipo 
savanaudiška, nes ji iškelia in
divido siekius aukščiau visuo
menės ir tavo kaimyno gerovės, 
ta i kaip tur ime traktuoti pačias 
gražiausias žmonijos sąvokas: 
motinystę ir šeimą? Jos atsisklei
džia pačiu savo st iprumu ir 
idealu, kada iškyla reikalas pa
siaukojimo savo vaikams, lo
ja lumo savo šeimai. Komunistai 
nek lydo , a t a k u o d a m i šeimą 
ka ip kliūtį kolektyvizmui, o vė
l iau ir motinystę, kuri daro 
ski r tumą ta rp mano ir tavo 
vaikų, bet tuo pačiu iššaukia isto
r i jos pač ius hero j i šk iaus ius 
veiksmus. 

Šimtmečiais Katalikų Bažny
čia, atrodo, bus siekusi visuo
meniškai gyventi ir garbinti Die
vą — nuo pat pirmųjų krikščio
nių, per vienuolynų žydėjimo lai
kus , iki feodalizmo laikų. Už
t a t individualizmu pagrįstas 
kapitalizmas bažnytiniam galvo
j imui teoriškai yra svetimas, ypač 
g a l b ū t V a t i k a n e , ku r i ame 
kasd i enybė mažai r išasi su 
motinyste, šeima, demokratija ir 
re ikalu sau ir šeimai uždirbti 
duoną. Tačiau praktiškai teologai 
ir moralistai remiasi individu, 

pirmenybės. Tai nereiškia, kad 
valstybės neturi apsisaugoti nuo 
gobšių šeimų, suktų individų ir 
daug turto turinčių savo ekono
minės galios piktnaudojimo. 

— Taigi atrodytų, kad reikia iš 
iš dalies ir peikti, ir girti kapi
talizmą? 

— Koks jis buvo kitados, pa
liksime istorikams tyrinėti, o 
per šį akademinį savaitgalį 
pažiūrėsime į dabartinius jo 
trūkumus ar pliusus. Žinoma, 
pa t i kapitalizmo idėja nė ra 
teoriškai patraukli ir susilaukia 
kietos kritikos ne tik dabar iš Ka
talikų Bažnyčios hierarchijos, bet 
anksčiau ir iš lietuvių katalikų 
veikėjų. Tai išryškės, klausantis 
paskaitininkų tėvo Petro Daugin-
čio, S.J., ir dr. Kęstučio Skrups-
kelio. Iš kitos pusės, labai 
patraukli komunistinė sistema 
teorijoje nėra davusi gerų vaisių 
praktikoje. Tai irgi bus įdomu pa
diskutuoti savaitgalio progra
moje. 

— Supažindinkite su visa šio 
„Ateities" akademinio savaitga
lio programa 

— Penktadienį, lapkričio 7 d., 
kviečiame visus atsilankyti į 
vakaronę Jaunimo centro kavi
nėje 7:30 v.v., kur sutiksime 
jaunųjų poetų — Vainio Aleksos, 
Saul iaus Kubiliaus, Jolantos 
Malerytės ir Gintarės Remei-
kytės — naująją knygą Keturi, tik 
šią vasarą išleistą Ateities li
teratūros fondo. Jų kūrybą aptars 
poetas Kazys Bradūnas, o dekla
muos Aušra Jasaitytė, Kristina 
Likanderytė ir aktorė Laima 
Šulaitytė. Susipažinsime ir su 
tuzino jauniaus ių tapytojų, 
grafikų ir fotografų darbais, 
kurie bus išstatyti Ateitininkų 
namuose tą savaitgalį. Jų pa
roda rūpinasi dailininkė dr. Ma
rytė Gaižutienė. 

Šeštadienio ir sekmadienio pro 
gramą vyks Ateitininkų na
muose, Lemonte. Lapkričio 8 d. 

. tėvas Petras Daugintis, S.J. nu
švies Katal ikų Bažnyčios 
pasisakymus apie kapitalizmą 
ryšium su socialiniu teisingumu; 
prof. dr. Kęstutis Skrupskelis iš 
University of South Carolina 
skaitys paskaitą .Ateitininkai ir 
moralinė kapitalizmo kritika"; 
dr. Valdo Samulevičiaus iš To
ronto paskai ta palygins 
kap i t a l i s t i nę sistemą su 
komunistine. Jiems koreferuos 
kun. Vytautas Bagdanavičius, 
kun. dr. Pranas Gaida ir Jonas 
Pabedinskas. Sekmadienį, lapkri
čio 9 d., po šv. Mišių 11 v.r., ku
rias aukos ir pamokslą sakys 
kun. Leonas Zaremba, S.J., 12:30 
v. p.p. bus simpoziumas: „Sociali
nis aprūpinimas ir dabartinė 
kap i t a l i s t inė sistema", pra
vedamas dr. Augustos Šaulytės. 
Jame dalyvaus dr. Jonas Daugir
das, Mykolas Dranga, dr. An
tanas Razma, J r , ir dr. Adolfas 
Šležas. Tuo baigsis „Ateities" 
akademin io savaitgalio pro-

, . . . . , . . _ . gramą, bet po to vyks ateitininkų 
ka ip atsakomingu veikėju. Taip ,., , . r, . „ 

x . . x . .. * . - . ! _ . . medikų korporacijos „Gajos pa t ir j šeimą jie žiūri, kaip j 
individų mokyklą. Nors skatin
dama artimo meilę Bažnyčia ne
atsisako nei šeimos, nei individo 

Eleonora Marčiulioniene Angelas (keramika) 
Nuotrauka Algimanto Kezio 

1963 m. „Ateitieji** akademinio savaitgalio vakaronei*: 
paskaitininkas prof. dr. Kęstutis Skr : 
Gaižuti*, dr. Maryte Gaižutienė, dr. Adolfas Darnusis. Toliau 

matvti: \notinaras p. F-»«ydon«s. Matilda Marcinkienė. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

metinė šventė, kurioje savait
galio dalyviai irgi kviečiami 
dalyvauti. 

Kaip ir kiekvieną rudenį aka
deminio savaitgalio rėmuose 
taipgi vyksta Ateities žurnalo 
metinis vakaras. Jis bus šeš
tadienį, lapkričio8 d., 6 v.v. Atei
tininkų namuose. Jo metu bus 
įteikta, šiais metais Ateitininkų 
Federacijai pavesta paskirt i , 
religinio veikalo premija, kurios 
mecenatas yra kun. J. Prunskis, 
bei paskelbtos Ateities žurnalo 
kūrybos premijos jauniesiems 
bendrada rb iams . Po š i l tos 
v a k a r i e n ė s (kuriai v i e t a s 
užsisakyti prašoma iki sekma
dienio, lapkričio 2 d., vakaro, 
skambinant 246-5390 tarp 5 ir 10 
v.v. arba 352-3505 tarp 6 ir 7 v.v.) 
meninę vakaro programą atliks 
liaudies dainų vienetas „Sere
nada" iš Toronto, kurį sudaro: 
Ramūnas Underys, Vaidotas 
Vaičiūnas, Edis Norkus. Visus či-
kagiečius ir apylinkių lietuvius 
kviečiame dalyvauti .Ateit ies" 
akademinio savaitgalio pro
gramoje arba, pagal išgales, at
s i lankyt i atskiruose jo ren-
ciniuose. 

Werner Bergengruen 

VĖLINĖS 

Lyg juodvarniai suklykia vėjai. 
Metus kapuosna palydėjai. 
Laukuos sutemsta mirtinai. 
Užspringsta dūmais kaminai. 

Ir vargšės sielos išropoja 
Iš tvenkinių, kuriuos apstoję 
Nendrynai, iš olų slaptų 
Ir iš smiltynų nešvęstu. 

i. 

Iš tamsumos taip prisiplakę, 
Apstoja josios tavo žvakę, 
Ją ėda, kol neliks liepsnos: 
Joms reikia sielos dar vienos. 

ANGELE 

Nepaliki manęs vieno, 
Kai degs žvakė jau vaškinė, 
Kai kelionei paskutinei 
Kaulai sudrebės tą dieną. 
Nepaliki manęs vieno. 

Nepaliki manęs vieno. 
Paskutinei nakčiai raustant, 
Duok tvirtybės man pajausti, 
Kad gyvybė mirtį gena 
Nepaliki manęs vieno. 

Nepaliki manęs vieno, 
Kai jau vandenys kartieji 
Bus prigirdyt išsilieję, 
Versk juos į vestuvių vyną. 
Nepaliki manęs vieno. 

Nepaliki manęs vieno, 
Jau toli draugai išklydę, 
Niekas jau manęs nelydi, 
Vien tu draugas man iš seno. 
Nepaliki manęs vieno. 

Nepaliki manęs vieno. 
Vesk iš įkapių lininių 
Į tą šalį begalinę, 
Kur visų Pradžia gyvena. 
Nepaliki manęs vieno. 

Vertė ALFONSAS TYRUOLIS. 

Werner Bergengruen (1892-1964} — Rygoj gimęs poetas ir beletristas. 
1936 m. perėjo j katalikybę. Jo lyrika turi realistinių, ekspresionistiniu 
ir barokinių bruožų. Daugiausia istorinio pobūdžio romanuose kėlė 
amžinosios tvarkos ir istorinio vyksmo prasmes problemą. Kai kur yra 
panaudojęs ir lietuvišką tematiką — A. T. 

RELIGINĖS SKAITYBOS 
BŪRELIO SUSIRINKIMAS 

Religinės skaitybos būrelio 
susirinkimas bus sekmadienį, 
lapkričio mėn. 2 d., 11:30 v.r. Jau
nimo centre. Chicagoje. Vėlinių 
proga bus nagrinėjamas skaistyk
los teologijos vystymasis, remian
tis teologo Jacąues Le Goff raš
tais. Pokalbi praves Viktorija 
liatrangau Gruodžio ir sa 
mėnesių s'«>.. inl 

tomą nagr inė t i . .Krikščionis 
gyvenime" leidyklos neseniai 
išleistą Joseph Fit/myer, S.J. 
knygą Raktiniai klausimai apie 
Kristų: Naujojo Testamento 
atsakymai. Autorius yra vienas 
svarbiausiu JAV kataliku Šv. 
Rašto mokslininku. Aptardama 
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Latvių dailės paroda Lietuvių muziejuje 

ADOLFAS MARKELIS 

Nežiūrint giminingų kalbų pa
našumo, negalime su latviais 
susikalbėti lietuviškai, nei jie su 
mumis — latviškai. Mums reikia 
vertėjo latvių turtingos literatū
ros pažinimui. Tik muzika ir 
menas neturi barjerų. Gyven
dami kaimynystėje istorijos eigo
je nutolome vieni nuo kitų ne tik 
kalbiškai, bet ir kitais atžvilgiais: 
broliškas giminystės ir sienų 
artumas dažnai tampa pažinimo 
ir nuoširdaus sugyvenimo stab
džiu. Be prarastos Nepriklau
somybės prisiminimų spaudoje ir 
vieno kito bendro baltiečių 
politinio susitikimo, artimesnio 
bendradarbiavimo nematyti, ne
bent tarp akademinio jaunimo, 
kuriam barjerai neegzistuoja, o 
anglų kalba abipusiai ji riša. 
Trumpas dvidešimties metų ne
priklausomo gyvenimo blyksnis 
žybtelėjo, nespėdamas nušviesti 
gilesnių kultūros ir visuomeninio 
gyvenimo klodų. Tai žaibo švyste
lėjimas, kad jam užgesus būtų 
dar tamsiau. Tiesa, Antrojo 
pasaulinio karo metu tamsa 
užliejo visą pasaul į , tačiau 
debesys beveik visur išsisklaidė, 
išskyrus Pabaltijį. Bendri isto
rijos smūgiai, ypač pokariniai, 
turėtų mus, baltus, artinti: mes 
plaukiame tame pačiame laive 
gyvenimui ar mirčiai. Vienas 
suartėjimo pavyzdys yra Lietuvių 
dailės muziejuje vyksianti dešim
ties latvių dailininkų paroda, 
neatsitiktinai sutampanti su Lat
vijos Nepriklausomybės paskel
bimo prisiminimu. Tegu ligšiol 
mus skyrę barjerai išnyksta: 
dailė kaip ir daina kalba tarptau
tine kalba— pati savimi. Taigi ji 
kalba ir latviškai, ir lietuviškai. 

Šia proga pravartu susipažinti 
su „Latvių meno naujų horizon
tų7' atstovais. Vitauts Simanis 
programos įvade apibrėžia Lat
vijos daile, neskiriamai susijusią 
su Vakarų civilizacija, turinčią 
tautinį, nestereotipinį charak
terį, išlaikančią savo individua
lumą. Prisitaikiusi besikeičian
čioms istorijos situacijoms lat
vių dailė atskleidžia tautinius 
bruožus ne tik spalvos harmo
nijoje, bet net ir abstrakte, kur 
j un t ami latvių t au toda i l ės 
elementai. Latvijos išeiviai daili
n inka i y ra laisvi la isvame 
pasaulyje, laisvi pri imti ar 
atmesti į takas dailėje, laisvi 
ieškoti ir rasti naujas kūrybos for
mas, tuo pačiu neprarasdami 
kontakto su gyvuoju Latvijos 
menu. 

Keletas žodžių apie dailinin
kus. 

Vitauts Simanis, gimęs Latvi
joje 1928 metais. 1954 m. baigęs 
Chicagos dailės institutą, daly
vavęs daugelyje asmeninių paro
dų Chicagoje ir Nevv Yorke. Jo žo
džiais, „menas yra absoliučiai ne
priklausomas. Aš tepripažįstu tik 
vieną taisyklę: mene nėra uni
versalių taisyklių". 

Leidę Aiida, gimusi 1946 m. 
Vokietijoje, baigusi Chicagos uni
versitetą magis t ro laipsniu. 
„Man menas y r a esminės 
gyvenimo dramos dėsnis, para
doksinės vedybos tarp valios ir at
sitiktinumo, tarp troškimo ir 
savitvardos". 

Rūta Daugaviete (g. 1958), gy
venanti Chicagoje, baigusi Nor
thern Illinois universitetą ma
gistro laipsniu. „Didelė mano 
darbo dalis remiasi laikraščių 
puslapių išdėstymu ir viduram
žių iliuminuotais rankraščiais. 
Laikraščiai per te ik ia žodinį 
turinį, tuo pat laiku būdami 
griaučiais vizualinei ir jausminei 
ekspresijai išreikšti". 

U marš Graudins, gimęs Lat
vijoje, studijavęs Chicagoje kera
miką, da lyvavęs Chicagos, 
Mibvaukee, Kalamazoo ir To
ronto dailės parodose, laimėjęs 
premijų 

J u r i s Graudins , 1942 m. 
gimęs Latvijoje, pri taikomos 
keramikos atstovas. Jo deko
ratyvūs darbai yra daugelio meno 
įtakų išdava, įskaitant ir jo tėvo. 

Dailininkas Vitauts Simanis prie vieno iš savo tapybos darbų. 

Uldis Krumins. Gimęs Rygoje. 
Baigęs Chicagos dailės insti
tutą, tęsė studijas Italijoje ir 
Prancūzijoje. „Mano darbo tikslas 
yra tapyba apie pačią tapybą. 
Kaligrafinė vertė, kaip panaudoti 
dažus ir tušą ir jų išskirtinis pasi
rinkimas, yra mano kūryboje 
patys svarbiausi bruožai". 

Inese Liepins, gimusi 1958 m. 
Oak Park , I l l inois, ba igus i 
Chicagos dailės institutą. „Savo 
darbe aš naudoju audinių skiau
tes ir keramikos objektus, juos 
nuspa lv indama ak r i l i n i a i s 
dažais, kad įteisinčiau savo 
,meną\ Žaviuosi spalvomis ir 
naudodama kontras t inius at

spalvius bandau išgauti virpė
jimo įspūdi". 

Ojars Steiners, gimęs Latvi
joje, baigęs Chicagos dailės ins
titutą, keliavęs ir studijavęs dailę 
Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijo
je. Turėjo daug parodų Chicagos 
dailės institute, Heron Museum 
of Art, Indianapolis, Indiana, 
New Yorke, Toronte ir Stock-
holme. Tapo akriliniais ir alieji
niais dažais. Jo abstrakti kūryba 
rodo ekspresyvų spontaniškumą 
ir drąsų spalvų pasirinkimą. 

Arvids Strals , 1923 m. gimęs 
Latvijoje, ten baigęs agronomijos 
mokyklą. Po Antrojo pasaulinio 
karo gyveno Vokietijoje, Angli
joje, Kanadoje. Apsistojo Chica
goje, kur 1976 m. turėjo pirmą 
individualinę parodą. Beveik visi 
jo darbai abstraktūs. Naudoja 
metalą i r medį. S iekdamas 
paprastumo, akcentuoja naudo
jamos medžiagos vertę, ypač 
pabrėžia judesį. Daugiausia jo 
darbai tinkami lauko interjerui. 

Jan is S t rods , savo kūryba iš
garsėjęs Latvijoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje. Dalyvavo daugelyje 
parodų Chicagoje, Milwaukee, 
Grand Rapids ir Indianapolyje. 
Chicagos dailės instituto galeri
ja turi jo kūrinių pardavimui ar 
skolinimui. Apdovanotas specia
liu žymeniu Latvių dainų šven
tėse Nevv Yorke ir Milwaukee. 
Taip pat j is buvo kviestas į Lie
tuvių dailininkų parodą kaip jury 
komisijos narys. Kalbėdamas 
apie kūrybą, Strods ją taip api
būdina: „Daugelis galvoja, kad 
kūryba y r a pramoga, bet aš 
manau, kad tai yra svarbus, 
įtemptas darbas. Tai sielos 

Tautinės kultūros dienos 
De Paul universitete 

Arvids Strals „Gundymas" 
(Plieno skulptūra) 

a l in imo ir nervų na ik in imo 
procesas". 

Ši dešimties dailininkų paroda 
nereprezentuoja viso latvių meno 
išeivi joje , be t , ją apžve lgę , 
galėsime susidaryti bent apytikrį 
vaizdą apie jų kūrybines pa
s t angas ir rezul tatus . Nepri
klausomybės prisiminimo proga 
mes sveikiname juos: „Lai dzivo 
Latvija". 

Parodą rengia Lietuvių dailės 
muziejus Jaunimo centre, Čiur
lionio galerijoje. Ją organizuoja 
R ū t a J o s t o n s ir Emi l i jus 
Holenderis. Paroda atidaroma 
lapkričio 7 d., 7 v.v., ir tęsis iki 
lapkričio 16 d. Visi kviečiami 
susipažinti su broliškos tautos 
daile. 

Jaunimo dailės paroda per „Ateities" akademinį savaitgalį 

Pokalbis sujos rengėja dail. Maryte Gaižutiene 

— „Ateities" akademinis savait
galis Chicagoje šį rudeni įvyks jau 
šeštą kartų, Bet dailės paroda, 
kaip jo programos dalis, bus pir
moji. Kaip kilo mintis ją ruoštis 
Kaip sekėsi telkti pačius jaunuo
sius, tik pradedančius kurti? Kas 

ka vargiai ar tinka dailės kūrinių 
išstatymui. Kaip Jūs rungiatės su 
šia patalpų ir sąlygų problema? 

— Ateitininkų namuose nėra 
menui paskirtos vietos, bet tai 
nereiškia, kad menui nėra vietos. 

. Tai tik reiškia, kad reikalinga 
Jums talkina parodos ruošimo J ; J Q C . „ ; „ „„„4.„»,^ č- - __ , , . r ~ didesnių pastangų. Šiai meno 

parodai m e s žadam įs igyt i . darbe? 
— Akademinio savai tga l io 

rengėjas Jonas Pabed inskas 
pasiūlė parodos mintį ir kvietė 
mane padėti parodą organizuoti. 
Mintis atrodė įdomi ir vertinga, 
tad ir sutikau prisidėti. Jaunieji 
dailininkai, su kuriais man teko 
dar vasaros metu susitikti, buvo 
teigiamai nusiteikę šiuo reikalu 
ir dar ateitininkų jubiliejinėje 
stovykloje Dainavoje pavyko 
užmegzti pradinius ryšius su 
torontiškiais ir apsispręsti teigia
mai dėl parodos ruošimo. I 
parodos dalyvių kvietimo darbą 
įsijungė Viktutė Venclovaitė ir 
jos padėjėjos, o ypač Renata 
Bielskytė. 

— Ateitininkų namuose, 
Lemonte, iki šiol bandytos ruošti 
parodos rengėjams keldavo dide
lius galvosūkius, nes namų aplin-

„pegboard" tipo lentas, kurios 
susilanksto, kada nėra naudo
jamos . T a m projektui yra 
kviečiami mecenatai ir renkamos 
aukos. Susiduriam taip pat ir su 
apšvietimo problema Ateitininkų 
namuose, tačiau lempų įsigijimą 
paliksime tolimesnėms jaunųjų 
dailininkų parodoms. 

— Šioje parodoje savo darbus 
eksponuoti buvo kviečiami visai 
jauni, dar labai ,,žali" 
menininkai. Kai kurie iš jų 
pirmąkart iš viso viešai drįsta 
parodyt savo darbus. Kiek jų? Kas 
jie? Iš kur — ar tik iš Chicagos 
apylinkių ar ir iš kitų krašto 
vietovių? 

— Šiemet t e k o s u r i n k t i 
vienuolika jaunų menininkų, 
kurie sutiko parodoje dalyvauti. 
Kadangi j ie buvo renkami per 

pažįstamus ir draugus, negaliu 
pasakyti, kad jie reprezentuoja 
ateitininkų jaunuolių vaizduotę, 
ar kad jie iš viso ką nors reprezen
tuoja. Tai yra jaunuoliai, kuriuos 
pasisekė pagauti ir sudominti šia 
paroda. Jų sąrašas yra toks: 

Linas Daukša iš Toronto 
Vytas Čuplinskas iš Toronto 
Giedrė Čepaitytė iš Toronto 
Kovas Pa lubinskas iš Los 

Angeles 
Tomas Kijauskas iš Clevelando 
Vida Kijauskaitė iš Clevelando 
Lina Palubinskaitė iš Cleve

lando 
Rūta Musonytė iš Chicagos 
Rima Žukauskaitė iš Chicagos 
Viktutė Venclovaifė iš Chica

gos 
Renata Bielskytė iš Chicagos. 

Dauguma jų jau yra dalyvavę mo
kyklų parodose, t a d ši nebus jų 
pirmutinė. Tačiau gal, iš lietuviš
ko taško žiūrint, tai yra jų pirmas 
išėjimas į visuomenę. 

— Kokio pobūdžio ir kokių 
technikų darbus matysime 
parodoje? Po kiek darbų kiekvie
nas dalyvis ryžtasi eksponuoti? 

— Turbūt visi y ra išėję forma
lius kursus, o technika labai 
įvairi: bus keramikos, fotografijų, 

Afganistano laisvos kovotojai Nuotrauka Jono Dovydėno 

I* I jetuvių fotogiafn išeivijoje metinės parodos, šiuo metu vykstančios Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje. 

grafikos, aliejinės tapybos ir 
pastelių. Taip pat skulptūra, 
video ir sidabro darbai. Kiek
vienas dai l ininkas žada parodyti 
po t r is a r keturis darbus šioje 
parodoje. 

— Kas būdinga šių jaunų 
žmonių kūrybai? Ar galima iš jos 
susidaryti vaizdą apie dabartinio 
mūsų jaunimo pasaulėjautą — 
kas jiems svarbu, ko jie pasaulyje 
ilgisi, kuo nepatenkinti, kuo 
džiaugiasi? 

— Gal dar per anksti pasakyti , 
kokia krypt im šie darbai eina. 
Parodai įvykus, jos aprašymas 
gal tą t iksl iau atskleis. Man 
asmeniškai yra įdomu, kad turim 
daug jaunimo, kuris eina į tokias 
neįprastas sritis, kaip menas ar 
fotografija. Šis jaunimas nebijo 

j eksperimentuoti ir bazuotis savo 
gabumais . Mes, vyresnieji, galim 
ja i s džiaugtis ir juos paremti . 

J A U N Ų M U Z I K I Ų 
K O N C E R T A S 

I l o n a i r K r i s t i n a K u p -
r e v i č i u t ė s , p ian i s to And
r i a u s Kuprev ič iaus dukros iš 
C leve lando , koncer tavo Brook-
lyno Kul tū ros židinyje. Jos 
buvo pakv ies tos LMK federa
cijos p i rm. Marijos Žukauskie
n ė s . K l a u s y t o j a i ž a v ė j o s i 
koncer to p r o g r a m a , Kris t inai 
s k a m b i n a n t p ian inu , o Ilonai 
g ro jan t t r imi tu — trompete. 
N o r s žmonių nebuvo daug , bet 
vis i b u v o pa t enk in t i j aunomis 
m e n i n i n k ė m i s , kur ios parodė 
savo t a l e n t o aukštį . 

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ 
POPIETĖ 

Šiemetinės Lietuvių fotografų 
išeivijoje parodos uždarymas ir 
premijų įteikimas parodos kon
kurso laimėtojams bus lapkričio 
2 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centro kavinėje. Progra
moje: supažindinimas su Algi
manto Kezio nauja fotografijų 
knyga Faces o f Two Worlds: A 
Study in Portraits of the Lithu-
anian Immigrant Experience 
(Volume I, L i t h u a n i a n Im-
migrants to Illinois 1949-1974). 
Bus rodomos knygos nuotraukų 
ska idrės . Šią popietę rengia 
B u d r i o va rdo l i e tuv ių foto 
irchyvas. 

De Pau l universi tetas y r a 
vienas iš žymesnių Chicagoje. 
Jame yra apie 12,000 studentų. 
Daugelis ir lietuvių yra jį baigę. 
Šiuo metu tame universitete 
dėsto keletas lietuvių: dr. Jurgis 
A n y s a s — chemiją, D a n u t ė 
Jurai tė — biologiją ir dr. Gražina 
Budrytė — sociologiją. 

Trijų profesorių rūpesčiu tame 
universitete š.m. lapkričio 7-8 d. 
bus turininga programa, kuri 
koncent ruos i s prie kūrybin
gumo tautinėse tradicijose. Ini
ciatyvos tą suorganizuoti ėmėsi 
t r y s profesoriai: Therese L. 
Baker, Paulis Anstrats (latvis,) ir 
mūsų lietuvaitė Gražina Budry
tė. Jiems pasisekė iš Illinois 
Humanities tarybos ir Illinois 
menų tarybos bei iš paties De 
Paul universiteto gauti lėšų tokį 
renginį platesniu mastu suruošti. 
Čia reikia suminėti ir Eglę 
Žygaitę, kuri dirba Illinois menų 
taryboje. Ja i įvairūs tautiniai 
reikalai yra artimi ir ji pasisten
gia pravesti reikiamą paramą. 

Sis ypatingos svarbos renginys 
prasidės lapkričio 7 d. 7:30 v.v. 
De Paul bibliotekoje, 2323 North 
Seminary Street, ke tv i r tame 
aukšte. Čia bus knygų paroda, 
ku r i ą suorganizuos Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus ir Lat
vių taut inis muziejus. Norima 
parodyti, kad mūsų tautybės 
moka ne vien kurti spalvingą 
liaudies meną, bet taip pat ver
t i na ir knygas. Čia bus ir 
priėmimas. 

Pilna programa bus lapkričio 8 
d. Prasidės tame pat name, 
vadinamose Schmitt Academic 
C e n t e r patalpose, p i r m a m e 
aukšte, 154 kambaryje. Čia bus 
simpoziumas — paskaitos. Pra
sidės 9:30 v.r. Kalbės iš Kali
fornijos atskridusi profesorė Ma
rija Gimbutienė. Jos paskaita bus 
pagrindinė. J i išryškins tautinės 
k ū r y b o s bruožus, r a n d a m u s 

.'iškasenose, ir aptars" jų išlikimą 
vėlesniais amžiais. Prof. Valters 
Nollendorfs kalbės apie tautinius 
motyvus ir temas literatūroje ir 
muzikoje. Tą temą plėsdamas, 
kalbės ir prof. Bronius Vaškelis. 

Po pietų, 1:30 vai., dainuos 
latvių Dievturi ansamblis, paly
dimas senovinių muzikos instru
mentų, o 2:30 — komp. Dariaus 
Lapinsko koncertas —jo sukurtos 
operos melodijos. 

Tą pačią dieną bus ir parodos. 
Nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p. 
Lietuvių tautodailės institutas ir 
latvių menininkai demonstruos, 
kaip gaminami tautiniai puošme
nys, tautinių raštų audimas, ver
pimas, puodų žiedimas, velykai
čių marginimas, šiaudinukų 
ornamentai. Tas viskas bus už 
penkių blokų, Halsted ir Fuller- «• 
ton gatvių kampe, įėjimas iš Bel-
den gatvės. Šios parodos bus 
netoli nuo rūmų, kur vyks latvių 
ir Lapinsko koncertai. 

Vyks taip pat nuot raukų 
paroda, kurią organizuoja Algi
mantas Kezys; bus dabarties 
meno paroda, taip pat paroda, 
vaizduojanti imigrantų istoriją. 
Jos bus meno galerijoje, Stuart 
Center rūmuose. Šeštadienio 
vakare 8 vai. bus koncertas pir
mo aukšto salėje 2324 North 
Seminary, Stuart centre. Čia 
koncertuos iš Bostono atvykusi 
latvių tautinės muzikos grupė 
Kolibri. Iš Bostono atskridusi 
lietuvių Sodauto grupė, atkur--, , 
dama lietuviško kaimo nuo-, ,. 
taikąs, dainuos liaudies dainas ir . » 
atliks liaudies šokius. Bilietus 
galima iš anks to rezervuoti 
telefonu 341-8441. Vaikams ir 
senimui tik po 2.50 dol. 

Tai didelis užmojis. Gal net di
džiausias mokslinis taut inės 
kultūros užmojis iš visų, įvykusių 
universitetuose Chicagoje. Šio " 
renginio biudžetas apie 30,000 
dol. Reikia pasidžiaugti mūsų 
sumaniais profesoriais ir tautinių 
meno vertybių mylėtojais, kurie 
ėmėsi šį tautinės kultūros renginį 
suorganizuoti. Reikia laukti, kad 
ir Chicagos lietuviai tuo susi- ' 
domės, kaip susidomėjimą parodė 
universitetas, kuriame dirba 
daug gražios iniciatyvos rodantie
ji mūsų profesoriai ir kur yra 
gera grupė lietuvių studentų. 

J u o z a s Prunskis ' 

Naujos knygos 
pirmu žvilgsniu 

• Marija Tūbelytė Kuhlmanie-
nė. ĮSIBROVĖLĖ. Novelės. Chi-
caga: Lietuviškos knygos klubas, 
1986. Spausdino Draugo 
s p a u s t u v ė , 4545 West 63 rd 
Street, Chicago, Illinois 60629. 
V i r še l i s autorės Mari jos 
Tūbelytės Kuhlmanienės. 172 
psl. Kaina — 7.50 dol. Su persiun
t imu — 8.90 dol. Gaunama 
"Drauge". 

Marija Tūbelytė Kuhlmaniene 

Rinkinį sudaro 17 novelių. 
Dauguma jų trumpos, pasako
jimas sklandus ir struktūra nesu
dėtinga. Atskleidžiama pagrindi
niams veikėjams psichologiškai 
grėsminga situacija, kuri išriša
ma perdėm dramatiška realių 
įvykių atomazga: šešiametei duk 
relei per jos gimtadienį Tėvelis 
pasako, jog už viską labiau 
norėjęs turėti sūnų — iš to kyla 
dukters sukurtas aukojamasis 
laužas <„Apie Žibutę"); jį įsimylė
ju s i a i jaunuolei v a i k i n a s 
prisipažįsta buvęs jos motinos 

meilužiu („Apie Jūratę"), gera * 
tetulė paveržia iš draugės jos 
dukrytės mei lę , o t ada ja i 
keršydama už vyro pa viliojimą 
mergytę i r save pražudo 
(„Nobeha"). Subtilesnė yra rinki
nio titulinė novelė „įsibrovėlė" — ; 
Jonės J a n u l a i t i e n ė s beveik 
išsipildęs noras pasisavinti savo 
draugės Vilės vyrą ir jos ištaigin
gą rezidenciją dėsningai baigiasi 
nesėkme. Skaitytoją gali šviežiai 
nuteikti autorės nesiribojimas 
vienu kuriuo nors laiku ar vieta 
— veiksmas gali vykti ir Nepri
klausomybės laikų Palangoje, ir 
dabar Amerikoje, ir Bavarijoje, ir 
Tolimuosiuose Rytuose. Gal 
todėl, kad ir pat i autorė 
geografiškai plačiai pažįsta pa
saulio kraštus. 

Marija Tūbelytė Kuhlmaniene 
gimė Kaune. Mokėsi Kazimierie-
čių ir Marijos Pečkauskaitės gim
nazijose ir Šveicarijoje. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, 
pasitraukė į Vokietiją, paskui į 
JAV, kur baigė kolegiją ir studi
javo meno istoriją. Ištekėjusi, 
Nevv Yorke lankė meno mokyklą, 
o Portlande, Oregone, turėjo savo 
portretistikos studiją. Po dešim
ties metų Oregone Kuhlmanai 
persikėlė į Taiwaną, k u r 
išgyveno vienuolika metų, o iš 
ten į Japoniją, kur praleido dar 
septynerius. Dabar, galutinai 
sugrįžę į Ameriką, gyvena 
Floridoje. Savo noveles ir feljeto
nus Marija Kuhlmaniene yra 
spausdinusi Dirvoje, Moteryje ir 
Lietuvių dienose. 1977 metais ji 
laimėjo Dirvos novelės konkursą, 
gaudama premiją už novelę 
„Susitikimas". Įsibrovėlė yra pir
moji ir dėmesio verta autorės 
knyga. 
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