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KERTINĖ
„Taip Dieve duok kožnam..."
*

„Sveiks, svieteli margs! šventes pavasario
šventęs;
Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs vasarą mieloj
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs,
sveiks
prisiuostęs;
Sveiks, Dieve duok! sulauk dar daug pavasario švenčių
Irgi, sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts
pasilinksmink.
Taip Dieve duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą
garbin
Ir lietuviškai kalbėdams baudžiavą
seka.
Tam Dieve duok! sulaukt kasmets pavasarį
sveiką,
Ogi, pabaigus tą, po tam ir vasarą
linksmą".
Taip prieš Sekmines būrus i baudžia
kviesdams
Ir, kas reik atlikt, pamokindams
sveikino
Pričkus.
Iš Kristijono Donelaičio „Metų".
Praėjusią savaite pergyvenome
Poezijos dienų ir Lietuvos Jauni
mo teatro viešnagės Chicagoje
ženkle. Poezijos dienų aprašymą,
kaip ir porą savaičių anksčiau
Los Angeles mieste įvykusios šie
metinės JAV LB Kultūros tary
bos Premijų šventės, spausdina
me šiame kultūrinio priedo nu
meryje, o Jaunimo teatro spek
taklių recenzijas skaitytojams pa
teiksime ateinančią savaite.
Lietuvos Jaunimo teatro vieš
nagė Houstone ir Chicagoje pui
kiai pasisekė. Texase teatras bu
vo Houston Alley teatro svečiai,
o Chicagoje buvo Chicagos Tarp
tautinio teatro festivalio dalis.
Didžiosios Amerikos spaudos re
cenzentai labai teigiamai įvertino
abu Jaunimo teatro statytus vai
dinimus, „Dėdę Vanią" ir „Pirosmani, Pirosmani..." Jie entuzias
tingai priėmė naują ir šviežią Če
chovo pjesės apipavidalinimą. Re
žisierius Eimuntas Nekrošius pri
stato „Dėdę Vanią" juodosios ko
medijos rūbuose. Čia yra vietos ir
valstiečių tarnų chorui, kario,
trankios muzikos palydimas, kri
tiškais vaidinimo momentais šo
ka, pertvarko sceną, pozuoja foto
aparatui. Vaidinimas „Pirosma
ni, Pirosmani..." išradingai at
skleidžia žmogų tarp gyvenimo ir
mirties, įsikibusį į savo kūrybą,
žmogiškų ryšių nepaleidžiamą.
Žiūrovui ilgai atmintyje liks vaiz
das tuzino kėdžių eilės, kurias
viena po kitos atima jau atėjusi

Lietuvos Jaunimo te:
Jaunimo centre.

Mirties figūra. Lietuviškai nesu
prantantys vaidinimų žiūrovai
galėjo sekti dialogą ausiniais,
klausydamiesi išeivijos aktoriaus
Arūno Čiuberkio tuo pat metu
daromo vertimo į anglų kalbą.
Tai atsakingas ir greitos orienta
cijos reikalaujantis darbas, nes
vaidinimo metu vyksta subtilūs
eigos pertvarkymai ir improvi
zacijos.
Į Chicagą, k a i p atlaidams,
suskrido gausybė svečių, kurie
dalyvavo Jaunimo teatro spek
takliuose — kone kiekvieną vaka
rą Royal-George teatro salėje
buvo galima sutikti pažįstamus
nuo Atlanto ir Pacifiko. Ir svečiai
iš toli, ir Chicagos lietuviai prisi
dėjo prie Tarptautinio teatro fes
tivalio pasisekimo — rengėjai tik
rai pajuto, kad jų kviesta grupė
iš Lietuvos rado atgarsi ne tik pas
kritikus, bet taip pat ir žiūrovų
tarpe.
Jaunimo teatras susitiko su
Chicagos lietuvių visuomene du
vakarus (gegužės 29 ir 30 dieną/
Jaunimo centre. Nebūtų perdėta,
žvelgiant atgal į 44 metus, tai
vadinti istoriniu įvykiu. Tai buvo
galima jausti nuo pat sekma
dienio vakaro pradžios, kada pub
lika k a r t u su svečiais aktoriais
sugiedojo Lietuvos himną. Akto
riaus lūpomis į susirinkusius visų
pirma prabilo Kristijono Donelai
čio Pričku=, po pavasario švenčių
kviesdamas visus į vasaros dar
bus. Strazdelis dainavo apie pras-
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Penkioliktosios Poezijos dienos Chicagoje
JUOZAS PRUNSKIS
Jau penkioliktą kartą Chicagos
lietuviai galėjo pasidžiaugti tur
tinga tradicinių Poezijos dienų
programa. Pirmąsias dvi pavasa
rio poezijos šventes suruošė Tere
sė ir Jonas Bogutos, vienuolika
tolimesnių organizavo poetas Ka
zys Bradūnas, o nuo pernai metų
perėmė šių dienų rengimą Lietu
vių rašytojų draugija, kuriai tal
kina Chicagos Jaunimo centro
moterų klubas. Šiemet į tą
patrauklų renginį, įvykusį gegu
žės 27-28 dienomis Jaunimo cent
ro žemutinėje salėje, tiek prisirin
ko klausytojų, kad ėmė trūkti vie
tų.
A m . as kaimas Poezijos
dienose
Pirmojo vakaro programą pra
dėjo svečiai — Lilija Jasaitė ir Ju
lius Lintakas, sklandžiai paskai
tydami Bitės Vilimaitės noveletę
„Sparnai'. Jaunimo centro vedė
ja Salomėja Endrijonienė pasi
džiaugė, kad jau penkiolikti me
tai išlaikoma tradicija paskutinį
gegužės savaitgalį suruošti Poezi
jos dienas. Lietuvių rašytojų
draugijos pirmininkas Česlovas
Grincevičius pasigėrėjo, kad yra
gausiai susirinkusių čikagiečių ir
yra atvykusių net iš toliau. Pa
sveikino iš Kanados atvykusį
poetą dr. Henriką Nagį. Pažymė
jo, kad pirmą dieną humoristinės
lietuvių poezijos posmus perteiks
Antras kaimas, o humoro, satyros
mūsų poezijoje yra nuo pat Done
laičio. Antro kaimo aktorius pa
vadino elegantiškais. Susirinku
sieji plojimais pagerbė poetą Kazį
Bradūną, savo pastangomis įtvir
tinusį Poezijos dienas Chicagoje.
Antras kaimas yra tapęs vie

t u s žmones, apie besikeičiančius
laikus. Griausmingai aidėjo su
tartinės, kaimo buities dainos,
lyriškai liūdnai — į karą išjojan
čio sūnaus atsisveikinimas su
tėvais. Skambėjo Vytauto Mačer
nio ir Henriko Radausko poezija.
Visa tai, kas mus jungia, buvo
ašis, apie kurią sukosi visas va
karas.
Vakaro programa tikrai davė
progos pajusti, ka dirbtinės yra
tos svetimųjų pastatytos užtva-

tuviais s.m. gegužės men. 29 d.
Nuotrauka Jono Kuprio

nintele Chicagoje pastoviai švy
tinčia l i e t u v i ų scenos m e n o
grupe. Antrakaimiečiai laimingi,
turėdami savo „prievaizda" Al
girdą Titų Antanaitį, kuris, j a u
pasitraukęs nuoJtasdienės t a r 
nybos, gali l a b i a u atsidėti scenos
menui. Jis y r a mūsų naujųjų
leidinių kritikas, apžvalgininkas,
pažįsta mūsų tautos literatūrą i r
sugebėjo sulasioti, kas linksmiau
sio, patraukliausio mūsų poezijo
je, šiai programai.
Antrakaimiečiai pradėjo n u o
Kazio Binkio. Čia buvo „Pareiš
kimų p a r e i š k i m a s " , „ T e t a
Burbulienė", ištraukos iš „Kriaučiaus Motiejaus" ir iš „Raulo ke
liauninko".
Skaitymai vyko, posmus pasi
keičiant vyriškiams ir moteriš
kėms, pradžioje perteikiant kiek
vieno humoristinio poeto kūrybos
apibūdinimą. Toliau — kai k u 
riuos posmus vaidybiškai insceni
zuojant, o b u v o ir pantomiminių
išraiškų, kūrinius deklamuojant.
Linksmosios poezijos posmai
buvo perteikiami ne sausu skai
tymu, o buvo deklamacija su įsi
jautimu, su vaidybiška išraiška.
Ėjo Teofilio Tilvyčio , f a l a n g o s
Čigonė", „Legalizuotas apiplėši
mas", „Dičiaus" ištraukos. J e i
Binkis buvo pavadintas m ū s ų
modernios poezijos pradininku,
tai buvo atkreiptas dėmesys j Til
vyčio ryšį su dabarties gyvenimu,
su liaudies kūrybos ištakomis,
nors jo satyra buvo daugiau nu
kreipta į miestą. Pažymėtas ir jo
septynerius metus redaguotas
Kuntaplis.
Publikai malonus naujumas
buvo supažindinimas su tėvynėje
pavergtų brolių humoristine, saros, kuriomis trukdoma m u m s
vieniems su kitais bendrauti. O
dar labiau — pajutome, kokie
stiprūs tie minties, žodžio ir
dainos, istorinės atminties ir tikė
jimo į ateitį m ū s ų ryšiai vienų s u
kitais. Porą valandų buvo galima
gyventi mintimi, kad veltui dar
bavosi svetimi sienų statytojai i r
sausų šakų pjovėjai. J e i mes tikė
jome ir tebetikime, k a d dvasia
niekad nebuvome atskirti, tai ne
turėtume nustebti, k a d galime
dalintis tuo, ką mylime ir k a s
mus riša, be barjerų, veidu j
veidą.
Aišku, t e a t r a s nėra pats gyve
nimas, o to gyvenimo suabstraktintas modelis, visuomeninė litur
gija. Tačiau pačių teatro ceremo
nijų bendras, viešas pobūdis j a s
padaro labiau už širdies griebian
čias, negu asmeniniai pergyveni
mai, kurie retai kada ateina gry
ni ir vienareikšmiai. Antra ver
tus, publikos narys t u r i tą, ką
scenoje mato, interpretuoti iš
savo paties perspektyvos, todėl ir
teatras turi prasmės klodus, ku
rie skirtingais būdais atkasami.
Žiūrovas atsineša ne t i k patirtį,
bet ir savo norus, kurie sąlygoja
ir matomo spektaklio interpreta
ciją. Vakaro programos aiškini
mas tokiu b ū d u irgi priklauso
nuo to, kokius troškimus žiūrovas
į jį atsinešė.
Vakaro potekstėje įžiūrėti n a
mintis, kad nestinga visokių rim
tų rūpesčių, o tuo labiau baisių
prisiminimų, tačiau i r jie atlieka
ne skiriančią, bet jungiančią rolę.
O ir apie dabartinius pergyveni
mus galima k a r t u juokauti (ir t a i
ypač taikliai ir žaismingai daryta
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Antro kaimo kolektyvo nariai — šiemetinių Poezijos dienų
Chicagoje programos dalyviai: priekyje — Alida Vitaitė,
Marytė Utz, Algirdas Titus Antanaitis, Lilija Jasaitė ir

tyrinę poezija. Čia pirmiausia
prabilo Prano Raščiaus posmai:
„Sakmė apie beržą", pasakėčios
„Bė", „Zuikis, kurmis ir žiurkė"
bei „Vakariniai apmastymai". Jo
satyros melancholiškai grau
džios. Publika kvatojo, kai viena
satyra buvo užbaigta žodžiais:
„Vadovaut menka garbė, jeigu
moki vien t i k bė".
Išeivijai taikliai praskambėjo ir
žitkevičiškas posmelis: „Jauni
m a s — ateitis tautos, tik nežinai,
ar tos". Buvo iškeltas Leonardo
Žitkevičiaus sklandus eiliavimas,
jo svarus įnašas pogrindžio spau
dai. Toliau padeklamuoti jo pos
mai: „Kai eiliuoti aš imu", „Daug
antrojoje vakaro dalyje), nes
juokas irgi laisvina. Jaunimo
t e a t r o aktorių ansamblis — tai
reto talento žmonių grupė, kurie
įstengia sukurti ir perteikti taip
gyvybiškai svarbias iliuzijas.
Kelionė į Houstoną ir Chicagą
buvo pirmoji Jaunimo teatro išvy
ka į Vakarus. Su spektakliais
puikiai užsirekomendavo abie
juose miestuose. Tie, kurie vai
dinimuose buvo, juos ilgai minės.
Tie, kurie nebuvo, skaitys entu
ziastingas recenzijas. Jaunimo
t e a t r a s atnešė lietuvių kalbą į
Amerikos sceną. Visi Amerikos
lietuviai vaikščios kiek tiesiau
dėl Jaunimo teatro viešnagės mū
sų krašte. Aktorių laukia kelionė
į Vieną, k u r teatro festivalyje
statys „Dėdę Vanią". Rudenį jie
keliaus į Suomiją ir Jugoslaviją.
Juos lydi daug geriausios sėkmės
linkėjimų. O mes, juos išleisdami,
prisiminsime užsklandinę sekma
dienio vakaro Jaunimo centre
pravedėjo aliuziją į Donelaičio
„Vasaros darbus": „Žodžių nėra...
Ką gi, reikia dirbti darbą..."
r
a. ir a. II)

Vida Gilvydienė, už jų — Julius Lintakas, Rimas Vėžys,
Edvardas Tuskenis ir Juozas Kapaėinskas.
Nuotrauka Eugenijaus Butėno

sakyt, mažai klausyt", „Veiki prisidengusių: „Paskyrimas",
mas ir likimas", „Ėmėjas — rė „Apie savitumus", „Lyrinis nu
mėjas", „Vaikai, kurių nesuvai krypimas", „Apie veikėjus".
Smagu buvo klausytis tėvynėje
kai".
Čikagiškiams buvo miela klau kūrusio Juozo Erlicko eilėraščių:
sytis dar gerai atmenamo Aloyzo „Punktai.skaitymų", „Mėlynas
Barono linksmų posmų: „Siurb eilėraštis", „Mirtis prie jūros",
lys ir šluota", „Ant kalno mūrai', „Baladė apie žmogų su šakėmis",
, J?usė per pusę", „Meilė ir ekolo ,J?ugsėjo detalė". Pagaliau su
gija". Čia buvo svarių atsiliepimų skambėjo ir Vlado Šimkaus „Ap
į dabarties gyvenimo iškrypimus. raudojimas vaikystės", „Ligonių
Pagaliau — gausiai vietos skir lankymo diena", „Turistinis
ta Antanui Gustaičiui, pirma at motyvas", „Paskutinė Pompėjos
kreipus dėmesį į tai, kaip jis diena". Lietuvoje kurtos humopopuliarus, kaip jo knygos greitai ristikos eilutėse tarpais buvo
išperkamos, kaip net trys jų j a u č i a m a ir gribštelėjimų į
premijuotos. Miela buvo klau okupacines negeroves bei iškrypi
sytis, kai aktoriai su įsijautimu, mus.
Pačioje pabaigoje scenoje pasi
su vaidybiška išraiška, su reikia
rodė
Rimas Vėžys. Jo humoristi
mu akcentu deklamavo — skaitė:
nės
poezijos
posmai buvo trumpi
„Tik vieną naktį", ..Lietuviškojo
ir
taiklūs
(neskaitant
vieno leng
romano moters laiškas", „Lietu
viškas trio", „Pasiaukojimas", vo pakrypimo į vulgarumą/. Iš jo
„Odisėjo grįžimas iš kongreso", lūpų girdėti: „Iliuzija be fantazi
jos'*, „Moralinė dilema", ..Menas
„Emigracinis seimas".
Visa ta humoristinės poezijos zoologijos sode", „Margas pasau
slinktis buvo paįvairinta muzi lis", „Iš kito galo", taip pat ir
kinių melodijų įtarpais, damo kitų. Jo humoras savitas, klau
mis, kur buvo girdėti Dolskis. sytojams lengvai pagaunamas.
Visas tas poetinio humoro,
Vytautas Kernagis, Akademinis
ansamblis „Lietuva". Berlyno satyros vakaras, su pertrauka,
operos choras, Lietuvos aklųjų užsitęsė trejetą valandų, bet klau
draugijos dūdų orkestras, an sytojai nepavargo, džiaugėsi nau
samblis „Armonika", „Trimitas" ju antrakaimiečių įnašu. Reikia
ir kt. Tarpais eilėraščio pavadini pagirti Jaunimo centro moterų
mas buvo pasakomas mikrofonu klubą už suruoštas skanėstų
iš užkulisio. Viskas sklandžiai su vaišes. O l a b i a u s i a i t e n k a
padėkoti Antro kaimo „prievaiz
planuota ir tiksliai vykdoma
Minėta, kad publikai įdomi dai" Algirdui Titui Antanaičiui,
naujovė buvo pavergtų kūrėjų svečiams Lilijai Jasaitei ir Juliui
posmai iš okupuotos Lietuvos. Lintakui, reguliariems ir vete
Čia buvo duota Prano Raščiaus ranams antrakaimiečiams, kurie
„Variacijos", įterpta Leonardo buvo: Vida Gilvydienė, Marytė
Žitkevičiaus eilėraščiai ir vėl kar L'tz. Alida Vitaitė, Juozas Kapatoti Rimanto Kiusos paradoksai činskas, Edvardas Tuskenis,
ir epigramos. Net septyni eilėraš Rimas Vėžys. Du iš jų studentai,
čiai pateko iš Algimanto Pabijū- kiti — jau inžinieriai, verslo pa
no kūrybos. Toliau pereita prie daliniu vedėjai, mokytojai ir pan.
Horacijaus Dzapako slapyvardžiu
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Poezijos

Chicagoje

H e n r i k a s Nagys Poezijos
dienose

Šiemetinėse Poezijos dienose Rimas Vėžys ir Henrikas Nagys.
Nuotrauka J o n o Kuprio

motina sukilėlių kartuvėse, apie
mano brolį atnešta žinia iš
kraujuojančio Budapešto. Mano
brolis dainavo dainas trubadūrų
laikais, mano brolis kopė į kalną
paliesti laimės žiburio. Tai buvo
ypačiai ryškus aptarimas žmo
gaus, kurį poetas vadino savo
broliu, kaip tai reiškėsi amžių
tėkmėje.
Publika sekė taip iškalbingą
poeto skaitymą didžiausio susi
kaupimo tyloje. Čia buvo tiek
meilės savo tautai, tiek socialinių
žvilgsnių. Skaitė iš ciklo „Karo
dienoraštis". Čia buvo pergyveni
mų iš klaikių dienų Berlyne, kur
griuvėsiai rėkė žmogaus balsu,
kur žėrėjo karių durklai, kur dali
josi sužiedėjusią duona ir susukto
tabako dūmu su kitais.
Skaitė iš „Laiškų" ciklo. Apie
Hong Kongo saldžią ryžių
degtinę, apie žydintį mėnulį,
žėrintį ir apvalų. „Mano sesuo"
pamiršo, kad gali juoktis... Buvo
aptarimas ir Afrikos žemių, kur
garuoja šilti ežerai mėnulio pieno
šviesoje. Poetiškai aptarė Los
Angeles, kur ant karšto asfalto
šoka basi angelai, kur albatrosų
tėvynė. Vėl skardeno apie nuo
stabią žemę, kur paukščius
Dievas prikėlė iš nebūties.
Pakėlęs akis, poetas pasidžiau
gė, kad gera auditorija, kad
įtemptai klausosi. Skaitė apie
šiaurėje miegančius savo artojus,
kur yra mirtis ir gyvybė, kur
gyvena vėjai ir angelai. Šiaurė —
mano tikrieji namai, motina ir se
suo. Tai poeto Lietuva.
Atsiliepdamas į vieno komunis
to priekaištą, kodėl jis sukūrė
Budapešto baladę, atsakė, todėl
kad aš čia ir galiu tokį eilėraštį
kurti. „Budapešto baladėje"

Šiemetinėse Poezijos dienose: literatūros kritikas Vitas
Areska i* Lietuvos, poetai Julija Švabaitė-Gylienė, Rimas
Vėžys. Henrikas Nagys. LRD pirmininkas Česlovas

LITERATŪRA

džiaugtis. Skaitė epizodus apie
vėliavą, apie motiną.
Toliau vėl skaitė savo eilėraš
čius, pabrėždamas: „Niekad ne
parduok savęs", „Būkime vieni
šųjų viltimi", kurie nieko neima,
o viską atiduoda. Skaitė apie
Prisikėlusįjį,
vaizduodamas
metą, kada kalbėsime žemės
kalba, atgimusiais žodžiais iš
gelbėtos mūsų kalbos. Pavasario
eilėrašty tarė apie neprisijaukin
tą sakalą. Skelbė, kad nieko am
žino nėra šiame gyvenime. Atsi
sveikindamas su juo, negalėsi pa
siimt nei svajonių, nei atsimini
mų, net nė vieno grumsto. „Neži
nomosios lygtys", „Atsisveikini
mas" — vis liūdnyn ėjo poeto
skaitomų eilėraščių nuotaikos,
kai paskutinį kartą ranka liečia
ranką... „Godoje" kalbėjo apie
vandeny atsispindinčius visos
giminės veidus. Likimą apibū
dino k a i p Visagalio kirčiais
plakamą žmogų.
Kai kurie eilėraščiai buvo atsi
liepimas į kokią nors pasaulinio
garso knygą, kaip tas, nusakan
tis veikėjos vienišą dainelę. „Va
karuose" — liūdnai kalbėjo apie
pasilikimą akinančiuose pusny
nuose. Skaitė apie kraują ir tylą,
kaip per Pakylėjimą. Sakė: „Mes
esame žvėrys, šventrašty nesumi
nėti", o „Uždangoje" kalbėjo apie
Dievo rykštę ir angelų trimituo
jamą paskutinio išsipildymo
s p e k t a k l į . ,,Be Tavo v a l i o s
nekrinta nė plaukas, be Tavo
valios nesutirpsta nė smėlio
grūdelis". Šaltas negyvo metalo
riksmas ir po to — tyla.
Pabaigoje poetas perėjo prie
savo kantatos teksto, sukurto
Lietuvos krikščionybės 600 metų
sukakčiai. Sakėsi, kad jis norėjo
rašyti visiems, o ne kokį rafinuo
tą kūrinį. Jaunas kompozitorius
Aleksandras Stankevičius, kuris
rašo modernią muziką, pirmą
kartą drauge su poetu perskaitęs
kantatą, grtit suprato, ko iš jo
norima. Jautriai poetas skaitė
kantatos žodžius apie kryžių ir
rūpintojėlių Lietuvą.
Toliau iš magnetofono juostelės
pademonstravo t o s k a n t a t o s
melodijų pradžią ir pabaigą.
Skambėjo lygiai, šventa rimtimi,
visiems priimtina, sakytume,
klasiška religinė muzika. Įrekorduota, kai kantata buvo atlie
kama Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Montrealyje.
Poetas pasidžiaugė, kad atliekant
bažnyčioje skambėjo gerai.
Stato
broliai
giedodami
kryžius, koplyčias ir per Lietuvą
eina giedodami... Dega kruvinai
raudona Lietuva... Tik paguodžia
motinos malda... Tavo vaikai dar
negrįžo iš visų kraštų. Apraudo
kime kartu Sibire nukankintus,
palaidotus be karsto... Viešpatie,
tegu jiems šviečia tėvynės žvaigž
dė...
Kantata baigiasi Kristaus ir
Lietuvos prisikėlimu. Jos vardas
„Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva".
Skaityti kantatos žodžiai ir pa
grota jos muzika parodė didelę jos
jėgą, nešančią religinį įkvėpimą.
Visas šis vakaras išryškino
Henriko Nagio kūrybinę jėgą.
Stebino formų naujumas ir min
ties šakotas turiningumas. Poe
tas baigė vakarą savo eilėraščiu
apie šiaurę: Tai mano namai...
smėlis juos užpustė...
Pabaigoje Salomėja Endrijonienė pasigėrėjo, kad Poezijos dienos
praėjo kaip gražus sapnas. Dėkojo
Lietuvių rašytojų draugijai, jos
pirmininkui Česlovui Grincevičiui, valdybos n a r i u i Rimui
Vėžiui, Antram kaimui, ypač Al
girdui Titui Antanaičiui, dėkojo
Henrikui Nagiui, kuris vienas
atliko antrojo vakaro programą.
Dalyviai skirstėsi, džiaugda
miesi kūrybos žodžio atgaiva. Bu
vo matyti net atvykusių iš toli,
kaip Ingrida Bublienė iš Clevelando, Rūta Klevą Vidžiūnienė iš
Los Angeles, Vladas Būtėnas iš
Washingtono, dr. Vytautas Ma
jauskas iš Floridos. Nemažai atsi
lankė iš tų, kurie buvo atvykę pa
matyti Vilniaus Jaunimo teatro
spektaklių Chicagoje. Šiemet
Poezijos dienos dar labiau išryš
kėjo, kaip labai reikalingos.

(Atkelta iš 1 psl.)
Šviesas ir garsus tvarkė Jonas
K a u n a s . Poezijos dienų plakatus
k ū r ė dailininkas Petras Aleksa.
Gaila, kad salėje nebuvo gerų
mikrofonų ir gale sėdintiems
buvo s u n k i a u klausytis, tačiau
tas n a u j u m a s — humoro, satyros
įvedimas ir Antro kaimo įrikiavimas tai atlikti — buvo ypačiai
p a t r a u k l u s posūkis. P u b l i k a
skirstėsi labai patenkinta. Pa
ž y m ė t i n a , k a d g a n a gausiai
dalyvavo j a u n ų žmonių, o buvo ir
besisvečiuojančių iš Lietuvos.

Antroji Poezijos diena Chicagoje buvo skirta poeto Henriko Nagio iš Montrealio, Kanados, kūry
bai. Tai pajėgus mūsų literatūros
šulas, švytintis ne vien poezijos
posmais, bet stipriai besireiškiąs
ir ž u r n a l i s t i k o j e , k r i t i k o j e .
Įdomu, kad net ir Lietuvoje nau
jai išleistoje enciklopedijoje nebu
vo įmanoma jo palikti nepaminė
to... J o kūrybos lobis gausus, ran
d a m a s jo knygose: Lapkričio nak
tys, Saulės laikrodžiai,
Mėlynas
sniegas, Broliai, balti aitvarai,
Prisijaukinsiu
sakalą.
P r a d ė d a m a s vakarą, Rimas
Vėžys suglaustai suminėjo Nagio
reiškimąsi kūryboje, paskelb
d a m a s , kad poetas j a u yra pa
rengęs septintą savo poezijos rin
kinį. Keletas jo poezijos knygų
premijomis vainikuotos, taigi
turėjo iš ko pasirinkti programą
šiam v a k a r u i .
H e n r i k a s Nagys savo pirmuoju
skaitytu eilėraščiu išryškino savo
ars poetica, savo kūrybos stilių.
Skaitė apie išklydusius brolius ir
v e r k i a n č i a s seses prie vartų.
Skelbė, kad Lietuva neišsižadėta
ir neparduota. Pūgose, pavasario
potvyniuose, Velykų varpuose
Tave atradau... Sugrįšiu tėvynėn
ne k a i p s ū n u s palaidūnas, bet
kaip šeimininkas... pasiimti to,
kas priklauso... grįšiu į savo
n a m u s per aštrų gyvenimo
gruodą. Kalbėjo apie sniegą, pu
rų, k a i p sesers plaukai, ir apie
sužiedėjusią duoną, trupinamą
kapo duobėn...
J o skaitytoje poezijoje tiek
gausu naujų įvaizdžių, įžvalgių
minčių, tiek ryšio su tėvynės
gamta, tiek naujumu stebinančių
palyginimų. Kalbėjo apie akis,
žydresnes už vandenį, už vyną. Jo
poezija žavi skambiomis aliteraci
jomis. Prisipažino, kad siekia
poezijos, k u r i žėrėtų, kaip ryto
rasa.
V i e n a m e eilėraštyje sakė:
M a n o broliui Dievas kalbėjo
griaustinio balsu. Tu meldeis su
pirmaisiais krikščionimis, kai
žvėrys draskė jų k ū n u s . Tai vis
kalbėjo apie „mano brolį", kuris
skaitė „Aukso altorių" ir katekiz
mo posmus. Mano brolio ieškojo
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cituojama Vengrijos himno
pradžia, daug epizodų iš tragiško
vengrų sukilimo. Visų vengrų
priesaika Dievo vardu — niekad
nebebūti vergais. Ten sukilėliai
krauju rašė — Mirtis pavergė
jams! Dieve, išgelbėk mūsų Veng
riją!
Su įsijautimu, gilia išraiška
skaitydamas savo nuostabia min
tim ir forma turtingus eilėraš
čius, poetas t i k r a i pasirodė
visame
savo
pajėgume.
Pridėdamas
įvadus
apie
eilėraščių gimimą ir įvaizdžių
prasmę, jis savo kūryboje parodė
tokią jėgą, kokios nepatirtume,
sklaidydami jo knygų lapus. Jis
švytėjo ir kūrybos turtingumu, ir
jos perteikimo įspūdingumu.
Budapešto poema buvo taip
p r a s m i n g a , kad kai kurie
klausytojai kalbėjo, jog reikėtų ją
aukso raidėmis išrašyti.
P e r t r a u k o s m e t u dalyviai
turėjo progos pasigėrėti Jaunimo
centro moterų klubo gausiai
paruoštomis vaišėmis. O daugelis
būriavosi apie Kazio Rožansko iš
„Draugo" atgabentų knygų stalą.
Antrą vakaro dalį poetas Hen
r i k a s Nagys pradėjo Rainer
Maria Rilkės poezija, kurią pats
išvertė, o leidinį iliustravo daili
ninkas Telesforas Valius. Dabar
ši knyga — Sakmė apie korneto
Kristupo Rilkės meile ir mirtį —
išleista. Kūrinys yra išverstas į
50 kalbų, parašytas poeto jaunys
tėje. Jame yra svajonė, trapus
gyvenimas. Daugelis Pirmojo pa
saulinio karo vyrų net jį nešiojosi
su savimi fronte. Henrikas Nagys
perskaitė ištrauką originalia vo
kiečių kalba, parodydamas jos
skambumą. Toliau skaitė savo
vertimą, kurio sklandumu teko

Grincevičius ir ilgametis Poezijos dienų organizatorius
poetas Kazys Bradūnas.
Nuotrauka J o n o Kuprio

i
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Barzdos, Pirčiupis, marionetės ir robotai
Eksperimentai Dariaus Lapinsko scenoje
MYKOLAS DRUNGA
Darius Lapinskas gyvai reiš
kiasi ne tik „mažojo kaimo", bet
ir „didžiojo miesto" muzikiniame
gyvenime. 1982 metais Chicago
je įsteigė kolektyvą „The New
Opera Company" ir ligi šiol eina
jo meninio vadovo pareigas. Ko
lektyvas stato šiuolaikinius kūri
nius; jo spektakliai dažnai paste
bimi didžiųjų laikraščių recenzen
tų ir todėl įsirašo į platesnę kul
tūrinių įvykių istoriją.
Šiemet New Opera Company
scenon išvedė net keturis naujus
veikalus. Vieno jų, Lapinsko mu
zikinio teatro pjesės „įves of Danbury", sudariusios atskirą spek
taklį, neteko matyti. Kitas spek
taklis, apie kurį čia ir bus kalba
ma, susidėjo iš trijų vienaveiks
mių, būtent Lapinsko „Ein Theaterstueck", Robert Lombardo
„The Sorrows of a Supersoul" ir
Eric Stokes „We're Not Robots,
You Know".
Vakaras prasideda gerai. Ketu
ri sielvartingi moterų balsai,
išdėstyti keturiuose salės kraš
tuose, širdį veriančiu stereofoni
niu efektu rauda Pirčiupyje nužu
dytųjų aukų. Tuo Lapinsko teat
rinis gabalas iš karto užgauna
šiurpios tragedijos gaidą. Deja, jis
jos neišlaiko. Kai po kelių epizo
dų (Pirčiupio motina tampa jauna
mergina, atsiranda vaiduokliškas
vokiečių karininkėlis, iš juostos
atsklinda vyskupo Reinio balsas)
staiga scenoje išdygsta „bolševi
kinis komisaras" jaunos barz
dotos moters su viena nuosava ir
viena tabaluojančia geležine ko
ja pavidalu, — tragedija pavirsta
farsu. Juk vis dėlto mergina, kle
g a n t i skardžiai j a u n a t v i š k u
balsu, bet apaugusi vešlia barzda
— ne tragedijos, o farso įsikūniji
mas. Toliau — barzdotoji vienako
jė moteris nužudo arkivyskupą,
įsimaišo dar ir senas žydas (taip
pat barzdotas), paskui jauna
m e r g i n a , v i r t u s i Pirčiupio
motina, su vienakoje barzdyla
sušoka gailų tango, šokio metu ją
nužudo ir pagaliau, šaukdamasi
ir neprisišaukdama mirusiųjų,
vėl sugrįžta į motinos pavidalą...
Taip ir užsisklendžia Lapinsko
teatrinė „štuka", laviravusi tarp
dviejų skirtingų raiškos plotmių,
bet galų gale nusistovėjusi ten,
kur prasidėjo — juodame sielvar
te. Gal taip ir turėjo būti?

Solistė Laima Rastenytė

Kiekvienu atveju, „ E i n Theaterstueck" — stipriausias spek
taklio kūrinys. Muzika kraupi ir
įtaigi, nors stilistiškai ir nebe
avangardas, tačiau skambanti
anaiptol nepavargusiai ir neklišiškai. Dėl dramaturgijos būtų
galima gerokai pasiginčyti (ne
paisant to, kad į libretą įtrauktos
ir Kazio Bradūno poezijos eilu
tės). Techninis atlikimas (gegužės
21d. spektaklyje) g a n a sklandus
(bet ar nepražiopsota librete
numatyto arkivyskupo Reinio pa
mokslo pradžia?). O šiaipjau visai
produkcijai stigo tam tikros pla
tumos, tam tikros epinės erdvės,
kurioje šis sveikų muzikinių
pagrindų kūrinys galėtų alsuoti.
Nežinia, ar dėl to k a l t a s teksto
ribotumas, ar režisūra, ar tokiai
operai gal ir per intymios Ganzo
salės maža scena.

Šitokiais klausimais vargintis
negundė kiti du vakaro kūriniai.
Lombardo opera — k u p i n a įdo
mios, turtingos muzikos, tačiau
visiškai neefektinga teatriniu at
žvilgiu. Būtų daug geriau, jei
ateity šis k ū r i n y s būtų „nuoperintas" ir atliekamas koncertine
forma, atsisakant jam pagal nie
kingą libretą prikergto sceninio
veiksmo.
Stokes'o
operą,
priešingai, sceninis veiksmas tik
ir išgelbėjo, nes jos muzika, atsi
šliejusi kažkur į Kurt Weill, grei
tai pabodo, ir tik teatrinis ele
mentas, sprendžiantis įdomias
gražiai kostiumuotų marionečių-robotų sąveikos problemas,
išlaikė žiūrovo dėmesį. Bet ir tai
visas dalykas buvo per daug ištęs
tas, pabaiga neaiški (programoje
pažymėta, jog marionetės at
sikrato robotų, tačiau žiūrovui at
rodo, kad ne robotai, o marione
tės uždaromos dėžėn ir išneša
mos), ir manipuliavimas gausia
scenine butaforija (dėžėmis ir len
tomis) nevikrus.
Kaip jau įprasta, visos produk
cijos didžiausią dalį suėmė į savo
vieno r a n k a s pats Darius Lapins
kas. J i s ne t i k savąją operą su
komponavo (teko matyti partitū
rą — kruopščiai atliktas darbas),
bet ir visoms trims suprojektavo
scenovaizdį, visose trijose kontro
liavo apšvietimą, v i s a s t r i s
s u r e ž i s a v o ir v i s o m s t r i m s
dirigavo. Be abejo, fiziniu darbu
prisidėjo i r d e k o r a c i j a s a t i 
tempiant ir sukalant. Nedidelis
orkestras skambėjo itin gerai,
preciziškai,
solistų
balsai
akustiškai palankioje salėje buvo
stiprūs ir žavūs (ypač išraiškingo
jo baritono Edward Raymond, bet
ir moterų Laimos Rastenytės, Janice Pantazelos ir visų pirma
Connie Dykstra), o iš nedainuo
jančių aktorių išsiskyrė Laima
Šulaitytė-Day — plataus diapazo
no artistė, iš dvilyčio, vienkojo
komisaro Lapinsko operoje be
veik neatpažįstamai persikeitusi
į liūdną marionetinį šunytį Sto
kes'o operoje. Laimai Rastenytei,
nešusiai didelį solistini-aktorinį
krovinį, d a u g padėjo (bet kai k u r
ir kliudė) jos veido saldumas ir
laikysenos m i n k š t u m a s .
Taigi, s u s u m u o j a n t , visame
kame buvo daugiau pliusų negu
Robotas Wiener Eric Stokes operoje „We're Not Robots, You Know". pastatytoje minusų, ir dėl to gaila, kad bent
New Opera Company of Chicago Siu metų gegužes mėnesį.
į gegužės 21 dienos spektaklį
Nuotrauka Laimos Rastenytės atsilankė tiek maža žmonių.
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Ačiū!
ANTANAS GUSTAITIS
Gerbiamieji išeiviškosios lie čių, pasitikėjimo savimi ir savo
tuvių literatūros rėmėjai: JAV tauta, su ramia sąžine ir ga
LB Kultūros tarybos premijų sky rantija, kad nebus nušvilptas. Jis
rimo komisija, JAV LB Kultūros šitai benamių, tikinčlųj«» ir
taryba ir jos žavingoji pirmininke bombardavimo baimės atverstų
Ingrida Bubliene!
bedievių pilnai pašiūrei savo
Šiandien* noriu jums nuošir liepsningu žodžiu vėl atgaivins
džiai padėkoti ne tik už man visai „Zwetschgenwasser" jau apgy
netikėtai, bet, kaip tūlų bičiulių dytas tėvynės praradimo žaizdas,
tyliai mąstoma, net ir neteisėtai šauks prisikėlimui gyvus numi
paskirtą literatūros premiją už rėlius, rūsčiai pagraudens mūsų
mano satyrinių elegijų rinkinį priešus, apreikš laimėjimus,
Pakelėje į pažadėtąją žemą, bet kurių klausytojai jau seniai
dar labiau už tai, kad, prieštarau laukia, ir publika jam plos net su
dami įsisenėjusioms pažiūroms, ašaromis. Kai kurie gal net pa
tuo pagerbėte ir lietuvišką saty tikės, kad jau rytoj grįšime į
rinį ar humoristinį žodį, kurį nepriklausomus Balsupius ar
mūsų surukusio gymio tautiečiai Varnagirį ir tenai atrasime
kone visada laiko beveik lygiu viską, ko nesuspėjome bėgdami
keiksmažodžiui, blevyzgai ir pasiimti.
kultūros tarybos VIII Premijų šventėje 1988 m. Bendruomenės L eratūros premijos laureatas Antanas
JAV LB Ki
piktinančiai kai kurių kūno dalių
nu 15 d. Los Angeles: JAV LB Kultūros tarybos Gustaitis,
Stasys Santvaras, už mudu gegužes- įen.
kė
Ingrida Bublienė ir 1987 m. Lietuvių
Nuotrauka M. Gedgaudo
pirmi
nink
nuogybei.
daug aukštesnio ūgio ir dar buvęs
Tai gal ir nenuostabu, nes operos solistas, savo nudailinto
no pavyzdžiu, dar lyg ir norėjo
turbūt jau savo genuose rimta ir žodžio lyriniais posmais sielvar būčiau uužbadėjęs, o dar ir šian- išlaikymu pabučiuos ranką, pran
persižegnoti, bet susitramdęs
ieš šį literatūros vakarą, cūziško konjako padirginti
dar ilgus amžius skaudžių istori tingai išdainuos slaptąsias mūsų dien, pri<
nepaprastai liūdnu veidu nėrė į
jos rykščių plakama lietuvių sielos godas, už mūsų dantų vienas jųų padovanojo man netgi dvasia alpinančiai įdainuos į por
akinančią prožektorių šviesą.
erdvų
k
kapšį arabiško tabako, celianinį ausies grybelį „Sant;
tauta šiaip savo žodingoje ir užkąstas karo kančias ir graudulį
Ir kas galėjo tada numatyti,
lanksčioje kalboje, rodos, neturi žadinantį negrįžtančios jaunystės Vadinasi>i, kertame šaką, ant ku- Lucia", o ji už tai paklos jam bal
kad
su tuo nuo pat studentavimo
net teigiama prasme vartojamo ilgesį, o erotinės aistros eilė rios mes> patys sėdime, ir publika tai lovą ir iš ryto gal nuskus ne
pirmųjų
dienų artimiausiai pažįs
iktai dėl to mums ir ploja, ir barzdą,
žodžio pavadinti humoristui ar raščiuose net ir garbingo amžiaus turbūt til
t a m u Pulgio Andriušio veidu j a u
P r a s k lleidęs draperiją, įleisAlantas beveik visada nakvoj
satyrikui. Mes pažįstame tik gražuolė įsivaizduos, kad tikriau
teks amžinai atsisveikinti netgi
ministerius
niekinamojo atspalvio daiktavar siai tik ji ir yra toji jo poezijos damas į ssceną aplodismentais su- pas b u v u s i u s
šioje jūsų Pacifiko pakrantėje,
tinkamąą Santvarą, jis man lyg referentus ir Vliko narius, ka
džius .juokdarys", „šaipūnas" ir „Nežinomoji".
apie kurią Lietuvoje tebuvome
panašius. Jiems kokio garbin
Vytautas Alantas, tigi, sceno paslapči:ia maktelėjo galva ir gud- būtų vis arčiau prie esamos ar bi
girdėję tik iš nihilistinių Alek
rktelėjo.
simos valdžios, kaip jam ir pride
gesnio sinonimo, matyt, nei tary je jaučiasi taip tvirtai, tarsi dar riai mirl
sandro Vertinskio romansų. De
- Žiū]
irėk... Jis žengia į šį mūsų r a .
biniai filologai ir rašytojai ne ir dabar jis būtų Lietuvos aido
ja,
šį kartą t a s jo veidas jau buvo
surado, nes ir mano tenykštės vyriausias redaktorius, kurio kultūroj>s ešafotą tarsi bajoriškaO kur a t s i d ū r ė m e m u d u
dar
liūdnesnis, nes po paskuti
Posiglostymo palaimos recen balsas yra valdžios balsas, — ir sis Vilni
uaus kaštelionas. O tu vi- Atpenč, tiktai inteligentiške
niojo
ir jau priešmirtinio sudie jo
zentas Vladas Šimkus net ir prašau, ponai, nė pipt savo skir sada įeiiini skersas ir lyg išsigan- liaudies
kamarėlėje,
pr
skruostu
Los Angeles mėnesienos
mane paglostantį straipsnį pava tingos nuomonės, nors jo kalbos dęs. Taii ko vertos šios tautos aky- budavotoje prie plonos moter
naktį
nuriedėjo
ir iki tol niekad
dino „Ištikimybė juokdario kepu kirtis ir ne visada pagal prof. se ir muudviejų asmenybės? Mano pirties sienos... Mūsų mecenatą
neregėta jus linksminusio humo
rei". Vadinasi, visi, kurie kada Prano Skardžiaus reikalavimus. kelioniųų aprašymus, teatro recen- inžinierius ir pakelėje pameta
risto ašara.
nors rašė arba dar ir dabar rašo
Henrikas Kačinskas, dekla zijas, neet ir mikroskopinio skruz- savo uniformą atsargos pulk
Nors šis mano draugas jau se
satyras, nenusižengiant mūsų muodamas lietuvių klasiką, dėlių gyyvenimo studiją ir Don Ki- ninkas, vaišina mus aiškiausi;
niai užsiklojo žalia velėna, bet jis
kalbos t a i s y k l i n g u m u i , šiuo vienas atstovauja visam patrioti choto veertimą šitie tautiečiai jau iš lagerio maisto sandėlio pavo
p a l i k o ir m a n tą patį t y l u
argumentu galėtų būti vadinami niam Lietuvos valstybiniam seniai užmiršo.
i
O kad tu buvai tomis sasiskomiš, konservose pi
graužulį, tarsi vadinamoj mūsų
juokdariais. Pavyzdžiui, juokda dramos teatrui, ir, pakilus už Klaipėddos radiofono direktorius, rūdijusiomis strimelėmis ir mūs
dorovingoje
visuomenėje savo
rys Vincas Kudirka, juokdarys dangai, net ir peršalę nekosėki Vilniauiiš radiofono direktorius ir šlovei jų pačių išvirta spekuli;
juodo varno sparnu pro juoką irgi
Maironis, juokdarys Adomas te, trukdydami spektaklį!
dar viersnas Vilniaus valstybinio cinės kiaulės papilve. Žinoma, t
temdyčiau jus gaivinančius mi
Jakštas, juokdarys Faustas
Visi jie savo repertuaru grąžina dramos5 teatro direktorius, — žmonės nepaprastai draugiški i
ražus, nes mano kūryboje taip pat
Kirša, juokdarys Teofilis Tilvytis, šiems vadinamiems tremtiniams geriau to
t niekam ir nesakyk, nes kaip filosofai sakytų, neužs
nėra nei greitinančio jūsų žygių
juokdarė Vytautė Žilinskaitė ir šviesios praeities regėjimus, vai gali nett ir draugai pagalvoti, kad, sklendę skirtingai nuomone
kojas
optimizmo, nei būsimų tei
juokdarys net ir tasai Vladas vorykštės spalvomis r a i b i n a eidamasis tokias atsakingas parei- atviri pasauliui ir atviros kišem
sybės pergalių regėjimo ir nei
Šimkus, k u r i s yra taip pat laimingą ateitį, glosto galvos gas, ne
įeabejotinai k a d a nors savo artimui. Jie ne tiktai r
pasigėrėjimo asmenybėmis, sesukūręs gerų satyrinių eilių. Na, plaukus b e v i l t i š k a i nusimi išeikvoj»jai ir valdiškus pinigus, pinasi, kad mudu nuo per sa
miančiomis tik iš savo pačių
tebūnie ir taip, jeigu kitaip nusiems ir kelia už pažastų kaip ir S
kiti tokie. Be to, humoro so maisto neužspringtume, b<
laimingos dabarties stiprybę. Jo
nesiūlo net ir Didysis lietuvių s -vjonių kelyje į Ameriką ir jo kūi
irėjų vietą mūsų visuome- mums paguosti vakar pro sien
je
nėra net ir nuoširdžios atgailos
kalbos žodynas. Bet dėl to turbūt p rklupusius.
nėję dai
ir ženklina ir šios dienos je slaptai išgręžtą skylę mur
raudos,
kurios, rodos, šiandien
niekad mums negrėsė ir pavo
ė.
parodė net besimaudančias lag
O kas gi mudu ir mūsų menas? realybė.
tikrai reikėtų.
jus, kad mūsų literatūroje gimtų
Štai nmūsų kolegą Brazdžionį la- rio merginas su jų priekyje g
— klausiamom akim įsismeigė į
koks nors Archilochas, Simonides,
Vadinasi, jūsų požiūriu, turbūt
mane Pulgelis. — Pavyzdžiui, aš, gėrio vaadai apnakvydino pas gar- ruose pūškuojančia buvusio g
Juvenalis, Servantesas, Gogolis
bingąjį
ir
aš skelbiu tiktai herezijas, kad
į rimtos išvaizdos kleboną, nerolo žmonos pilnatimi imtinj
rašydamas ar skaitydamas savo
ar panašus savimi besigėrinčios
ilgi išeiviškojo gyvenimo metai,
feljetonus, jaučiuosi taip, tarsi kur jies kalbasi apie didžią Lie- Štai ko vertas mūsų menas!
visuomenės šmeižikas.
užuot paskaudinę tėvynės ilgesį,
daryčiau kokį nusikalstamą tuvos pi
praeitį, mums suteiktas ir
Tuo tarpu mūsų rimtojo kolege
iš tikrųjų vien pailgino mūsų
vėl
prar
darbą.
Juokiuosi
iš
pabėgėlių,
rastas krikščioniškas dory- programos numeris baigėsi, apl
Kadangi daugelis jūsų vis tiek
liežuvį, į k a i t i n o v i e n a s kito
bes,
jai
IU rytoj būsiantį trečiąjį dismentai nuretėjo, ir lagerio ku
esate įsitikinę, kad satyrikas ar nors ir aš pats pabėgau pro Ky
neapykantą, n u t u k i n o širdis ir
humoristas galįs būti tiktai vėja bartus. Juokiuosi iš girtuoklių, pasauliiinį karą ir valgo šeimi- tūros vadovas davė ženklą pas
netikromis vertybėmis pasun
nors
ir
patsai
kartais
silpniau
ninko
t<
teisėtai
įsigytą
ir
jo
gasparuošti
sekančiam
apsireiškimu
vaikiškai savo talentą eikvojantis
ar
stipriau
išgeriu,
tik
niekados,
kino mūsų grabą, kurį ateities
dinės
g
geltonai apspragintą šva- Ir mano Pulgelis. žengęs kel
linksmas ir laimingas žmogus,
kopdamas
į
tribūną
apsakinėti
k a r t a net stenėdama turės nešti
bo visti
tąkatės žingsnius pirmyn, staig
nes jis pats ir jo skaitytojai ar
i amžinąjį poilsį.
Santv,varą nuskyrė į smetoninių stabtelėjo prieš draperiją, kil
klausytojai kartais net raity- teisybės. Juokiuosi iš spekulian
Man regis, kad, savo spauda ne
oniutės glėbį, kuriai jis su telėjusia dešiniąja ranka, Šaliap
damiesi juokiasi, tai šia proga no tų, be kurių pagalbos jau seniai laikų po
va
formuodami šviesią ir sąmo
rėčiau jums gal net pakartotinai
ningą
išeivio asmenybę ir savo
priminti savo mielo draugo ir
veikloje linksniuodami demokra
feljetonisto, amžiną atilsį, Pulgio
tiją, sąžinės, minties ir žodžio
Andriušio beveik pažodinę
laisvę, iš savų ir svetimų valdžių
išpažintį, kadaise man išsakytą
įdiegto paklusnumo išsiugdėme
prieš žengiant į sceną mūsų li
tokią pagarbą autoritetams, kad
teratūrinėse gastrolėse Vokie
netgi tolregės intelektualų galvos
tijoje dar bado, maro ir nenublėsusios k a r o baimės metais.
prašo aklą pirmininką nusmaigs
Priminti nors tam, kad geriau
tyti gaires į rytojaus dieną ir
suprastumėte, kaip ir šio „pogrin
išaiškinti, ar galima valgyti tary
dinio literatūros žanro" kūrėjas
b i n i u s g r y b u s , nepažeidžiant
kartais žvelgia ne tik į savo
nepriklausomos Lietuvos statuso.
rimtuosius kolegas, bet ir patsai
Kai kiti žąsies plunksna drąsiai
į save.
piešia saugiai ir šiltai miegančių
f pasiaukojimą tėvynės laisvei, iš
— O vis dėlto mūsų išvietintofronto pabėgusių heroizmą, miru
sios sielos vadams turbūt atrodo,
siųjų dosnumą ir grasinimais
kad vis tiek nė velnio uodegos ne
nutildytų vienybę, — man pro
vertas šis mudviejų literatūrinis
mėlynus akinius vaidenas, kad
u ž s i ė m i m a s , — kalbėjo j i s
tėvų, vaikų ir vaikaičių nutauužkulisy, taisydamasis kaklaraiš
timas. politinis fariziejiškumas,
čio mazgą ir patikrindamas
už tėvynės meilę stipresnė savi
kelnių sagas, salėje publikai plo
meilė, praturtėjusių didybės ir
jant
mūsų
iškiliesiems
galybės manija, ant krūtinės
bendrakeleiviams.
marškinius besiplėšančių hipo— Anava, tasgaties, žiūrėk:
kritų šūkavimai ir priešmirtinis
Brazdžionis eina į sceną, kupinas
dvasios pasiutimas jau virsta lyg
pakilios dvasios, pranašingų minir būtinomis mūsų kasdieninio
teje 1988 m. du, Loreta Venclauskienė, priėmusi premiją Žilevteis
JAV LB Kultūros tarybos VIII Premijų šventė
gyvenimo vertybėmis, nes bet
gegužės mėn. 15 d. Los Angeles 1967 metų la
laureatai ir Kreivėno muzikologijos archyvo vardo. Petras Maželi:
* Žodis, tartas priimant Lietuvių
rengėjai: (i* kaires) Ingrida Bublienė - JAV U
JB Kultūros Teatro premijos laureatas. Romas Kezys — premijų
kokia ju pašaipa ar kritika kar
Bendruomenės 1987 metų literatūros
tarybos pirmininkė. Antanas Gustaitis — LBLiteratūros
L
..Laisves žiburio" radijo vedėjas. Trūksta Dailės premi
tais vadinama net „išeivijos ide
premija per JAV LB Kultūros ta
premijos laureatas, Vytautas Volertas — JAV' LB
1 Krašto laureatės Ado* Sutkuvienės, kurios vardu premiją prie
alų išdavimu".
rybos Premijų švente 1988 m.
valdybos pirmininkas, Rūta Klevą Vidžiūniene
le. priėmusi Danguolė Kuolienė,
Tiesa, ne sykį girdžiu ar skaigegužės mėn. 15 d. Los Angeles.
Žurnalistikos premiją laureato kur.. Prano Ga
arsvos varNuotrauka M. Gedgav

Stasy. s Liepas
ŠVENTĖJ
ANTANINIŲ
ŠLOVINI UM „MEŠKINE"
(Vardinėms • pas poetą Antaną Gustaitį prisiminti!
Ei, atžalos, ainiai senovinių prūsų,
Kur grunidavo lokį be kuokų, vėzdų!!
Barzdočii t lietuvių štai gėrimas mūsų,
Nuo amži ių garsėjęs „ meškinės" vardu!
Gerk ją, t Antanėli, Klaipėdą
atminąs,
Kur „meiikine" anuomet gydei slogučius...
Gerk ir Chrnių Juozai, Utenos kaimyne,
ramsčius.
Sustiprin ąs Antanui tikėjimo
Sriubtelk i, Stanislovai, Antano drauge mielas,
Pradžiug ink mus lietuvišku nauju rubajatu.
gėlos
Tegul pnįnyksta jūsų bendrenamių
spąstų.
Tinkle scddžios „meškinės" svaiginančių
Orfėjau,
Patrauk ir tu, Jeronimai, žemaitiškas
prisimink...
Ir Praho.s avangardo dienas
asamblėja
Tegu visi J šių Antaninių
,, Meskim?s" svaigesy vairuoja džiaugsmo link!

PABUD, INTAM
DZIEVULIUI
(Atskambi u i Antano Gustaičio „Prisnūdusiam Dz;evuliui")
Štai prie š Tave, vis dar nesuprastas lig šiolei,
Dzievuli,
Kantriai per amžius tylintis
ūsų
dainius
audringam
priepuoly j juokų,
Viens m.
įžūlią...
Va, krat o galvą pasipūtėlio
kokiu
kvaišu,
glušu
seneliuku
Jam kaz
Visatoj i noderniojoj teatrodai Tu...
Nagi, Pt •aamžiau, taip pasipurtyk prietemoje tolių
Ir trenk pačiu šviesiausiu transcendentiniu
žaibu!
Tegul le ngvam žaisme poeto barkarolių,
Niauria] i sukomponuotų
iš sarkastinių
gaidų,
Nušvis j o dar nesuprasti įstabūs Tavo šuoliai
Į dievišl tą ekscentriką erotinių
sklaidų!

tau ir man skiirtą priekaištą, koNAUJI LEIDINIAI
dėl gi savo lie žuvio dalgiu tokiu
pat uolumu esa. nešmigoju ir oku• AIDAI Nr. 1 (1988). Kultūros
puotoje Lietuv oje taip pat vešliai
žurnalas, išeinantis keturis kartus
prižėlusio va rpučio. dirsių ir per metus. Leidžia Tėvai pranciško
kultūrinį derli ų apgaulingai puo- nai, 341 Highland Boulevard.
šiančių kūkal ių. o šiame satyrų Brooklyn. New York 11207. Redak
rinkinyje, vieiįos simpatingos re- torius — Leonardas Andriekus,
cenzentės niįomone, aš savo O.F.M., 361 Highland Boulevard,
plunksna nesžis įdrėskęs net rau- Brooklyn, New York 11207. Metinė
dono užpakal io? Deja, tai gali prenumerata — 20 dol.. vieno nume
kalbėti tiktai t ;ie, kurie mano poe- rio kaina — 5 dol.
zijos rinkinių nėra ištisai skaitę
arba sąmoniiįgai nori nutylėti
tuos eilėrašei us, kurie prieštarauja ne tik"ši ems tvirtinimams,
bet ir Tarybi :nės enciklopedijos
pastabai. Be to, turbūt ir patys
gerai žinote, kad ir stipriausius
mūsų prakeiltsmus Lietuva retkarčiais išgir sta tik per radiją,
net tarybinia is dažais perspausdinta mūsų knyga tenykščius
skaitytojus p asiekia j a u tiktai
daugiau ar m;ažiau iškastruota, o
jos autorius č ia susilaukia tokio
atpildo, kaip jį man savo laiške
pavaizdavo š iandien. rodos, jau
visų lygiai gei-biamas a.a. Marius
Naujojo Aidų numerio pagnndinia i
Katiliškis:
straipsniai:
Vytauto Vardžio „Krikš
vaikas,
nebijojau
„Būdamas
čionybė
ir
tauta
po 600 metų", kur
šunų. paaugli o metuose — mergų.
Ričardo
Mikutavičiaus
„Kataliki
k a r o laiku — bombardavimų ir,
Bažnyčios Lietuvoje situacija septir ifrontui griau dint, traukdamasis
tojo krikščionybės amžiaus angoje'
į vakarus, ne?sibaiminau net besi- Dovydo Fainhauzo ..Lietuviai išeivia
1
vejančiu bolšt jvikų kulkosvaidžio Paryžiuje: Želmens draugija". Jan;i kulkų. O da bar, kai Lietuvoje nos Rėklaitienės „Ankstyvesni ir dziperspausdino mano romaną Miš- bartiniai lietuvių kalbos linksni?i kais ateina nįduo, bijau net men- vimo sistemos kitimo polinkiai"
kos ir tvirtai |prie sienos prikaltos Kūrybos puslapiuose — Eleno I
savo pašto d lėžutės, nes beveik Tumienės ir Vainio Aleksos eil«
kiekvieną ka rtą, kai išjos išsiimu raščiai, Kazimiero Barėno prozo s
ištrauka „Košmaras". Platus „1 I
korespondem :iją, būtinai randu
minties ir gyvenimo" skyrius. R<
anoniminį laiišką ar specialiai pa- cenzuojamos knygos: Antano Gusta
gamintą proldamaciją su kreipi- čio Pakelėje i pažadėtąją žemą (t i\.
n i u : .Bolšisvikų padlaižy!', Žemkalnis*. Aurelijos Balašaitienė
S
.Raudonasis zimagore!', ,Šliau- Skeveldros (Marija Stankus-Sai Ižūne!' arba net ir tiesiai — laite). Jono Mikelinsko Juodųjų e/ rhu šalis (J Žemkalnis1 bei Karoli 0
Jšdavike!'
Taigi ir ma n, baigiant šią temą, VVojtylos — popiežiaus Jono Pauliaus
lieka tik žūk ;telti: „Juokis, paja- II dramų bei teatrinių raštų rinkiny
5.
cai!
• EGLUTĖ (1988 birželis
Ačiū ir da r kartą ačiū! O šia
proga — nuctširdžiausias ačiū ir Lietuviškas mėnesinis laikraštėl *
mano knyga 3 i liustra tori ui daili- vaikams išeivijoje, leidžiamas N en i n k u i Pra nui Lapei, kuris, kaltai Pradėtosios Marijos Seser u
Vyriausia redaktorė — sesuo Oi -?a
suprasdama: s mano slaptas min
Mikailaite
Administratorė
tis, talentin ga savo lakios vaiz- Danguolė Sadūnaitė. Immacula
'.c
duotės plunltsnele jums paryški- Conception Convent. Putnam (*T
no ir tai. ko aš nedrįsau net gar- 06260 Prenumerata metams — 10
siau žodžiu prasitarti.
dol., vieno numerio kaina — 1 do1
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JAV LB Kultūros tarybos
Premijų šventė Los Angeles
R. K- VIDŽIŪNIENĖ

J a u nutilo plojimai ir išvažinė
jo svečiai. Lauktoji diena jau pra
eityje, o atsiminimai ir gausių
svečių gražūs žodžiai dar malo
niai tebeskamba atmintyje. Ir ne
vien todėl, k a d šventė šį kartą
vyko Angelų mieste, bet kad turė
jom net ir nuosavą laureatą, ku
rio vainiką d a r ilgai vakare laistėm vynu.
Tačiau grįžkim prie paties įvy
kio. Rūpestingai dirbo švente glo
bojančios visos trys grupės — tai
Los Angeles LB apylinkė, Santa
Monicos apylinkė i r Vakarų apy
garda, visur susijungusios į dar
bingus komitetus. Net ir mūsų
nejaukioji salė lyg pasitempė, iš
puošta tautinių raštų juostomis ir
išdykusiai bėginėjančiomis švie
somis.
Svečių buvo daug, ir iš toliau,
ir iš čia pat. Dinamiškoji JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė Ing
rida Bublienė, Krašto valdybos
pirmininkas Vytautas Volertas
atidarė šventę, o savo kalboje
pažėrė keletą taiklių minčių apie
„džiaugsmą ir skausmą kartu"
dėl retėjančios išeivijos, o ir retė
jančių plaukų, — bet tik ne links
mos minties a u t o r i a u s laureato
Antano Gustaičio...
Humoras, — sakė Volertas, —
yra trapi ir greitai peržydinti
gėlė, bet tik ne Antano Gustai
čio...
Antano Gustaičio, šių metų Lite
ratūros premijos laureato, kalba
buvo tokia, k a i p ir laukėm. Iš tie
sų būtume n u s i m i n ę , jei ji būtų
buvus kitokia. Sakė ačiū už saty
rinio žodžio pagerbimą, kurį jam
suteikė ištikimybė juokdario
kepurei.- Perbėgo p e r karo ir
tremties laikų baimės dienas, bet
dabar daugiau bijąs pašto dėžu
tės, kurioje r a n d a piktų žodžių
pilnus laiškus už savo knygos
išleidimą pavergtoje tėvynėje. Dė
kojo ir dailininkui P r a n u i Lapei
už šmaikščias jo ?ilių iliustraci
jas.
Dailės premija, k a i p žinome,
teko Adai Korsakaitei-Sutkuvienei, kuri kaip t i k šiuo metu buvo
kelionėje namo po apsilankymo
Lietuvoje ir todėl p a t i premijos
įteikiman nesuspėjo atvykti. Pre
miją priėmė i r laureatės laišką
paskaitė dailininkė Danguolė
Kuolienė.
Po Lietuvių Fondo įgaliotinio
Čingos žodžio apie fondo pa
lūkanų skyrimą kultūros reika
lams, šių metų Muzikos premiją,
skirtą Žilevičiaus-Kreivėno muzi
kologijos archyvui, priėmė jo
darbuotoja Loreta Venclauskienė,
prasmingai, trumpai padėkodama
už įvertinimą — k a d žmogaus
dvasios veikla neužgestų, kad ne
taptume mirštančios išeivijos
palikimas, o gyvo medžio vaisius.
S u s i r i n k u s i e m s losangeliečiams, aišku, arčiausia prie šir

dies buvo Teatro premijos įteiki
mas režisieriui Petrui Maželiui
už nenuilstamą darbą nuo jaunų
dienų iki dabarties išeivio sąlygų
t e a t r o scenoje. Lietuviškasis
teatras tebūnie pagerbtas! — sa
kė Petras Maželis, — ir vaidybos
mylėtojai, kad nenuleidžia spar
nų, kad nepabūgo ir nepavargo!
Sekė Radijo premijos įteikimas
Romui Keziui už Krikščionybės
sukakties iškilmių Romoje prog
ramą. Laureatas džiaugėsi, kad
radijo darbas tampa vis daugiau
įvertinamas, kad visuomenė pra
deda suprasti jo reikšmę.
Pagaliau atėjo eilė ir dar taip
neseniai įsteigtos Žurnalistikos
premijos įteikimui — didžiulę
Draugo dienraščio vyriausio re
daktoriaus naštą tiek metų išne
šusiam kun. Pranui Garšvai. Šio
pažymėjimo įteikime laureatui
atstovavo Lietuvių žurnalistų są
jungos pirmininkė Rūta Klevą
Vidžiūnienė, perskaitydama jaut
rų redaktoriaus Garšvos laišką —
padėką, trumpai perbėgant tokio
darbo atsakomybę ir šias parei
gas einančio nesibaigiantį rūpes
tį išlikti aktualiu čia laisvėje
prisiglaudusiai tautos daliai bei
atstovauti pavergtųjų balsui sve
timuose kraštuose.
Negalintiems šventėje dalyvau
ti — Adai Sutkuvienei ir kun.
P r a n u i Garšvai — gėlės buvo pa
siųstos ekspresu į jų namus, o
puikią tautinę juostą ir premijos
sidabro graviūrą medžio raižinyje
priėmė dalyvaujantys laureatai
arba jų atstovai.
Pasipylė sveikinimai: Tautinės
Sąjungos vardu savo narį Petrą
Maželį sveikino V. Šeštokas, Dra
mos sambūrio vardu jo režisierių
Maželį apdovanojo laurų vainiku
aktorė Viltis Jatulienė, Dailiųjų
menų klubo vardu laureatus svei
kino architektas Rimas Mulokas,
raštu gauti sveikinimai iš vys
kupo Pauliaus Baltakio, Stasio
Santvaro, Vytauto Kamanto, Mil
dos Lenkauskienės, Česlovo Grincevičiaus. Buvo apgailėtas faktas,
kad nebuvo leista t a proga įteikti
jaunai žurnalistei Gailei Radvenytei skirtą Daužvardžio vardo
premiją.
Visiems dėkojo JAV LB Krašto
valdybos pirmininkas Vytautas
Volertas, oficialią dalį baigė Ing
rida Bublienė su šūkiu: Tegyvuo
j a lietuviškoji kultūra!
Meninėje dalyje visus žavėjo čia
pirmą kartą matoma aktorė, nuo
stabi pantomimikė Rasa Kazlas,
pasigėrėtinai įscenizavusi Mairo
nio Čičinską. Sekėme išsižioję ir
sukėlėme jai tikras ovacijas. Po to
vėl skaitė savo kūrybą Antanas
Gustaitis ir pabaigai pasirodė
puikia forma mūsų mėgiamas
Vyrų kvartetas.
Gerai pavykusi Aštuntoji JAV
LB Kultūros tarybos Premijų
šventė buvo baigta, besidalijant
įspūdžiais prie vaišių stalų.
Džiaugiamės, kad šį kartą buvo
pasirinkta mūsų padangė!

Chicagos teatruose
Kompozitoriaus Cohen
dainų miuziklas
Chicagos, o ypač Marąuette
Parko lietuviams p a t a r t i n a
nuvykti į Drury Lane (2500 West
95th Street, Evergreen Park, IL
60642) teatrą, kur dabar sta
tomas miuziklas „Georgie Boy".
Tai s u m a n i a i iš
garsaus
amerikiečių
kompozitoriaus
George M. Cohen gausių i r
populiarių dainų sudarytas miu
ziklas, drauge kiek pavaizduojąs
ir to kompozitoriaus gyvenimą,
bet daugiausia čia jo sūkurių
dainų tekstai ir skambios melo
dijos. Tas kompozitorius gyveno
1878-1942 m . , buvo d r a u g e
dramaturgas ir aktorius. Ypač
sudomino savo kūryba Pirmojo
pasaulinio karo metu, k a i
s u k o m p a n a v o dainą ,,Over
There", už kurią JAV kongresas
paskyrė jam specialų žymenį.
Sukūręs šimtus dainų. Iš jo dainų
sudarytas šis pastatymas yra la
bai patriotiškas, smagus ir skam
bus, švarus, patrauklus.

Prenujų šventėje š.m. gegužės 15 dieną Los Angeles: (viršuje, kairėje) Teatro (apačioje, kairėje) Rūta Klevą Vidžiūnienė, priėnr
/.u--..,. ikos prenr ;,
premijos laureatas Petras Maželis; 'dešinėje, Loreta Venclauskienė, priėmusi kun. Prano Garšvos vardu, ir Ingrida Bublienė; (dešinėje) Roma* Kezys, priZuev-ičiaus-Kreiveno muzikologijos archyvui paskirta Muzikos premiją; emes „Laisvės žiburio" radijui paskirtą Radųo prendją.
Nuotraukos M. Gedgaudo

Lenkų filmai gvildena totalitarizmą
Kovo mėnesį New Yorke įvyko
net du lenkų filmo festivaliai.
Daugelis šių filmų buvo ilgą
laiką uždrausti ir tik retas jų iki
šiol p a s i r o d ė Lietuvoje. J ų
pagrindinė tema yra įvairios
totalitarizmo apraiškos.
Filmas .Didžiosios lenktynės"
buvo užbaigtas dar „Solidarumo"
laikais, bet Jaruzelskiui pa
skelbus apsiausties būvį, buvo
padėtas ant lentynos ir tik pernai
leistas rodyti. Jame matome,
k a i p biurokratai organizuoja
,.taikos lenktynes". Jas prižiūri
būdingas partinis karjeristas,
kuris tikrina visus plakatus s\i jų
„Tegyvuoja!" ir ..Šalini" šūkiais.
J i s j a u n u s p r e n d ė , kas t a s
l e n k t y n e s laimės — ,,darbo
klasės" atstovas ir partietis be
jokio? dėmės. „Mūsų organizaci
ja kaip motina", suokia jis.
Biurokratų planus sužlugdo du
bėgikai: Stefanas ir Radekas Stefanas uolus komjaunuolis, rim
čiausia išraiška kartojantis
tokius perlus, kaip: „Kolūkiai
užtikrina gerove". Jis negali
suprasti, kodėl jo nekaltas tėvas

Prenrijų Šventėje dainuoja Los Angeles Vyru kvartetas: R. Dabsys. A. Polikaiti*. B. Seliukas ir E.
Jarasūnas, akompanuojant R. Apeikytei.

buvo pasodintas už grotų kaip save patį.
„imperializmo a g e n t a s " . įsiti
Amerikiečių r e c e n z e n t a m s
kinęs, kad partija netyčia sukly ypač į akis krito programuotas
do, jis pasiryžta laimėti „di piliečių „spontaniškumas", kurį
džiąsias lenktynes" ir tada, ap jie palygino su panašiais masi
vainikuotas laurais, įteikti prezi niais ritualais Mussolinio Itali
dentui savo malonės prašymą.
joje ar dabartinėje Nikaragvoje.
Radekas. smuikus vagišius, įsi Gal todėl, kai „Didžiosios lenkty
jungia į lenktynes, norėdamas nės" buvo neseniai parodytos
pasipelnyti, bet galiausiai nu Maskvoje įvykusiame filmo festi
valyje, jos susilaukė audringų
taria padėti Stefanui. Jis nepai
so jokių taisyklių, apgaudinėja plojimų. Maskvos žiūrovai „buvo
kitus bėgikus i r biurokratus, ir tebėra" toje teritorijoje, kovo
kurių scenarijus galiausiai išyra. 12 d. komentavo dienraščio The
Lenktynes lydi griausmingos dai New York Times kritikas Walter
nos ir šūkiai: „Studijuokit bol Goodman.
ševizmą ir parodykit kelią dvejo
Robertas Glinskis parašė ir
jantiems!" ^sekusiems bėgikams surežisavo savo filmą „Sekma
k r e n t a n t pskelėje, televizijos dienio pokštai" jau Jaruzelskio
komentatorius deklamuoja apie laikais. 1983 metais, bet jį tik
atletinio ,.jaunimo avangardą", pernai buvo leista rodyti. Filme
kuris įkvepia „darbo žmonių ma totalitarizmas vaizduojamas vai
ses". Pionieriai skanduoja: „Sta- kų akimis. Ekrane sekmadienis
lin, Staiin' S t a l i n ! " Tos lie 1953-siais metai3. Partiečiai
tuviams intymiai pažįstamos san skuba i gedulingas ceremonijas,
tvarkos absurdiškumą scena kiti žmonės slapčiomis eina į
rijaus autorius Feliks Falk ir reži bažnyčią, o vaikai perima apgriu
sierius Jerzy Domaradski atvaiz vusio pastato kiemą. J i e improvi
duoja be pašalinių komentarų, zuoja žaidimus: „Medaliais apdo
leisdami komunizmui kalbėti už vanotieji duoda į s a k y m u s " ,

Aktorė, pantomimikė Rasa Allan Kazlas atlieka Maironio „Čičinska" Premijų šventės programoje.

„Vokiečiai ir žydai", „Belaisvių
sušaudymas". Laipiodami pasto
liais aukštyn ir žemyn, žygiuo
dami aplink griuvėsius, jie pa
mėgdžioja savo vyresniuosius. Jų
kiemas, kaip ir „Didžiųjų lenkty
nių" šurmulys, yra pokarinės
Lenkijos mikrokosmas.
Savo trumpame filme „Kūren
tojo H e r m a n o byla" Leszek
Wosiewicz nuveda mus į kitą
totalitarinį pasaulį. J i s mus
supažindina su senu, visų pamirš
tu vokiečiu Hermanu, kuris
kadais labai domėjosi medžiais,
malkomis, kuru, ir atsitiktinai
tapo Adolfo Hitlerio pastato
kūrentoju. „Jis ištobulino savo
specialybę, šildydamas Hitlerį",
komentuoja filmo pasakotojas.
Ekrane degančios malkos, degan
tys pastatai ir galiausiai degan
tys žmonės. Tai dokumentinis ir
drauge poetinis komentaras apie
„blogio banalumą".
Šie ir kiti nauji lenkų filmai
rodo, kad Lenkijoje labai sušvel
nėjo cenzūra. Nors lenkų filmo
menininkai daugiausia vaiz
duoja praeitį, jie įtaigauja, kad
esminiai s a n t v a r k o s bruožai
nepasikeitė ir šiandien.
žiūr.

Stebina ir aktoriai. Beveik visi
jauni, sugeba ne vien skambiai
dainuoti, bet ir gerai vaidinti,
šokti baletą ir vadinamą „tap
dance", net pasireiškia akroba
tikos šuoliais. Darren Matthias
yra dalyvavęs ir filmuose, Iris
Lieberman laimėjusi Jefferson
žymenį, Annette Thurman daly
vavusi filmų sudaryme Japo
nijoje. Daug patrauklaus įvai
rumo įnešęs režisierius Dominic
Missimi, kuris y r a Northwestern
universiteto teatro skyriaus pro
fesorius. Muzikinius reikalus,
orkestrą tvarko latvių pabėgėlių
šeimos narys Ed Kalninš.
J u o z . Pr.

PATIKSLINIMAS D Ė L
KULTŪROS KONGRESO
LITERATŪROS VAKARO
Informaciniame lankstinuke
apie būsimąjį Kultūros kongresą
Toronte išspausdinta ir pakartota
spaudoje, kad a š esąs literatūros
vakaro sudarytojas. Informacija
netiksli. Kongreso paruošiamoje
stadijoje buvau paprašytas suges
tijų, bet už visą literatūros vaka
ro ruošą ir programą yra atsakin
ga tam tikslui Toronte sudaryto
ji speciali komisija, k u r i a i
vadovauja KLB Kultūros komisi
jos pirmininkė Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė.
Henrikas Nagys
ATITAISYMAI
Draugo kultūrinio priedo 1986
m. gegužės mėn. 14 d. „Kertinė
je paraštėje", antroje skiltyje, pa
skutinėje pastraipoje minimas
žurnalistas turėjo būti Vytautas
Katilius, ne Vytautas Kubilius.
Kultūrinio priedo 1988 m. ge
gužės mėn. 28 d. laidoje Alinos
Staknienės straipsnyje minimo
žurnalo rusų kalba pavadinime
buvo sukeisti žodžiai. Turėjo bū
ti: Litva literaturnaja. Už klaidą
autorės atsiprašome.

Dali? svečių Premijų šventėje: Rūta Kulikauskienė, prel. Jonas Kučingis, komp. Bronius Budriūnas
ir O. Rastikytė.
Nuotraukos M. Gedgaudo

