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Ne viską žinome, 
žinodami

Kai pavartai Lietuvos laik
raščius, pamatai daug skelbimų, 
kuriuose ieškomi įvairūs specia
listai. Kad ir mokesčių inspekci
joje: analizės, audito, operatyvios 
kontrolės, tarptautinių sutarčių, 
personalo vadybos, strateginio 
planavimo žinovai. Reikalauja
mas ekonominis išsilavinimas, 
kompiuterių patirtis, anglų kal
ba... Skelbiami konkursai lietu- 
vių-užsieniečių įmonių menedže
rių vietai užimti. Būtinas techni
nis ir vadybinis išsilavinimas su 
gamybos, transporto, žaliavų 
kontrolės, pirkimo bei įvertini
mo nuovoka, šalia anglų, dar 
vokiečių, prancūzų kalbų 
žinojimu.

Tai bent! Panašūs pramonės, 
finansų, prekybos genijai, viską 
žinantys ir sugebantys, turi 
paklausą ir Amerikoje. Proto 
galia su specialybės įgūdžiu ir 
darbštumu yra vertybė. Ir ji 
egzistuoja ne minioje, ne plačios 
srovės paviršiuje, ne pagyrūnų 
tarpe. Paviršiuje matome tik 
visokią margą smulkmę, kuri 
tariasi viską žinanti, viską 
mokanti, viską galinti. Reikia ir 
jos, bet ne vadovavimui.

Kai bandžiau sykį susikalbėti 
su vienu atvykėliu iš Lietuvos, jo 
mieliausias žodis buvo: Žinau! 
Neneigiu — jis daug žinojo. Buvo 
apsukrus, kaip sako, ne iš kelmo 
spirtas. Net pamokė, kaip man 
reikia ištarti kai kuriuos anglų 
kalbos žodžius. Pagalvojau: toks 
devynių galų Odisėjas yra reika
lingas surizgusiai Lietuvai. Deja, 
jis žinojo, kad jam čia suktis kur 
kas lengviau.

* * *

Pasitaiko ir savaip žinančių. 
Skaitau Respublikoje reportažą 
apie Bernardo Brazdžionio rug- 
sėjinę viešnagę Lietuvoje. Nuvy
ko jis ten su žmona Aldona ir anū
ke Bitute. Tapo Kauno miesto 
garbės piliečiu. Mums, Los An
geles apskrities piliečiams, ma
lonu apie jį skaityti ir matyti, nes 
juk Brazdžionis yra gi mūsų lietu
viškos Kalifornijos garbingiau
sias sąnarys (tai jo mėgstamas žo
dis). Tik jis vienintelis susitikęs 
su manimi mielai šneka apie 
poeziją. Juk ne kas kitas, o 
Bernardas man kartą kolegiškai 
dovanų užsakė The American 
Poetry Review. Nuo tol niekad 
nenutraukiau šio žurnalo prenu
meratos. Patiko.

Siame numeryje:
Žinojimo ribos • 1995 metų rudeninis Ateities savaitgalis Čikagoje 
• Balio Augino humoreska • Šiemetinis Nobelio literatūrinės 
premijos laureatas airių poetas Seamus Heaney • Didžioji Claude 
Monet paroda Čikagoje • Jaunųjų talentų popietė Čikagos Jau
nimo centre

Taigi skaitau Romo Grybo re
portažą. Pabaigoje rašo: „Pavie
šėjęs Lietuvoje, Bernardas Braz
džionis vėl grįš į Bostoną (JAV), 
kur gyvena ir dirba Lietuvių en
ciklopedijos literatūros skyriaus 
redaktoriumi”. Aišku, kad p. 
Grybas yra enciklopedininkas.

Nedelsdamas paskambinau 
Bernardui: kaip čia dabar? Pasi
rodo, jis tai perskaitęs dar Lietu
voje ir su žmona smagiai pasijuo
kęs. Pasakiau jam, kad puikiai 
atrodo Edmundo Katino nuotrau
kose, iliustruojančiose jo pokalbį 
su Petru Palilioniu, pavadintu 
„Neskubėkit, bėgančios minu
tės”. Vienoje nuotraukoje stovi jis 
šalia gražių uniformuotų mer
ginų — karo aviatorių. Rankoje 
laiko puokštę ir šypsos nemen- 
kiau už merginas. Tai buvo įsi
dėmėtinas susitikimas. Iš aviato
rių išgirdęs įdomų anekdotą: 
koks skirtumas tarp piloto ir 
lakūno? Pilotas yra tas, kur pila, 
o lakūnas — tas, kurs laka.

* * *

Mano dievinamas tenoras Vir
gilijus Noreika Respublikoje 
(1995.09.6) pasakoja, kaip jis bū
damas studentu slaptai išnešęs 
15 kilogramų vokalinės muzikos 
natų ir kitokios literatūros, kurią 
saugumas ruošėsi sudeginti. Tai 
iš Lietuvos pasitraukusių kompo
zitorių muzika: Gailevičiaus, Ba
naičio, Strolios, kun. Teodoro 
Brazio, Jakubėno ir kt. Tuo Vir
gilijus rizikavęs 25 metų Sibiru. 
Dabar šį rinkinį, jau kaip profe
sorius, gražinęs muzikos akade
mijos bibliotekai. Bravo! Pagar
bos vertas žygdarbis.

Už didelius nuopelnus Lietuvos 
operai 60 metų jubiliejaus proga 
prezidentas jį apdovanojo 
Gedimino ordinu. Po trumpos ne
reikšmingos karjeros Venecueloje 
šiuo metu jis laimingas dėsto 
vokalo meną Lietuvoje, Švedijoje, 
Suomijoje... Deja, su apmaudu 
prisimena išeivijos lietuvius. Jau
čiasi nuskriaustas (dabar tokia 
mada — nešioti savyje tolimą 
skriaudą). Štai Virgilijaus 
Noreikos arija:

„O kokia gyvenimo ironija — 
dažniausiai gyvenime kentėjau 
nuo emigracijos — už ką tik jie 
manęs nemušė... Nesisveikin- 
davo, Čikagoje manė koncertų 
afišas plėšė”.

Iš tikro pasitaikė ir tokių piktų 
protestų. Dėl to, kad žymusis

Spauda,
JUOZAS BAUŽYS

1995 metų Ateities savaitgalio 
akademinė dalis prasidėjo šešta
dienį, lapkričio 4 dieną, Čikagos 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijos jaukioje aplinkoje. Salėje 
rinkosi beveik tie patys savait
galių lankytojai kaip ir kiekvie- 
neriais metais: daugiausia 
vyresniosios ir vidurinės kartos 
žmonės, kuriems rūpi aktualios 
lietuviško kultūrinio gyvenimo 
temos.

Šio savaitgalio magnetai, be 
abejo, buvo iš Vilniaus atvykusi 
Dienovidžio redaktorė Aldona 
Žemaitytė-Petrauskienė ir iš 
Venecuelos — Lietuvos ambasa
dorius Pietų Amerikos vals
tybėms dr. Vytautas Dambrava. 
Katalikiška spauda Lietuvoje

Šeštadienio programa buvo pra
dėta Aldonos Žemaitytės pa
skaita „Krikščioniškos demokra
tinės minties formavimas Lietu
vos katalikų spaudoje”. Su prele
gente klausytojus supažindino ir 
vėliau diskusijoms vadovavo dr. 
Vytas Narutis. Savo įžangoje 
kalbėdama apie dabartinę krikš
čioniškos spaudos padėtį Lietu
voje, Žemaitytė aiškiai leido su
prasti, kad ši padėtis nėra gera. 
Kairioji ir liberalioji spauda turi 
nepalyginamai didesnius tiražus 
ir žymiai didesnius finansinius iš
teklius. Vis daūgiau Lietuvoje 
atsiranda bulvarinių laikraščių, 
įvairiomis sensacijomis ir porno
grafine medžiaga viliojančių skai
tytojus. Katalikų spauda,' nors 
oficialiai laisva, susiduria su fi
nansinėmis problemomis, tiražų 
mažėjimu, bendradarbių stoka ir 
platininio kliūtimis, kai spaudos 
kioskuose neretai atsisakoma 
tokią spaudą platinti.

Apsiribodama tik ta kata
likiška spauda, kuri savo leidybą

tenoras buvo lepinamas sovietų. 
Priklausė nomenklatūrai. Tapo 
Operos ir baleto teatro direkto
riumi. Vis tiek dauguma išeivių 
klausėsi jo rečitalių. Žavėjosi. 
Bendravo. Atsimenu, turbūt per 
apsirikimą, buvau pakviestas į jo 
priėmimą prabangiame lietuvių 
kaliforniečių name. Atėjo jis kaip 
princas su savo princese Loreta 
Bartusevičiūte. Išvaizdi pora! 
Vaišinosi. Šnekučiavo. Paprašy
tas dainavo. Vyno ir bičiulystės 
šildomas atvirai atsakinėjo į 
klausimus. Loretos švelniai 
tramdomas, pasiguodė savo bė
domis Lietuvoje. Sakė, kad Rusi
joje melomanai koncertuose jį 
priima kur kas nuoširdžiau negu 
tėvynėje.

Tai jis žino, bet apie tai dabar 
nekalba. Tenorai trokšta, kad pa
saulis be išimties juos mylėtų. 
Deja, akistatos ir tragizmo 
gyvenime yra nemažiau nei ope
roje. Herojams lemta kentėti.

Pranas Visvydas

šeima ir išeivija Ateities savaitgaly

Šiemetinio Ateities savaitgalio programoje lapkričio 4 dieną Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, kalba iš
Lietuvos atvykusi „Dienovidžio” redaktorė Aldona Žemaitytė-Petrauskienė.

pradėjo jau pačiais pirmaisiais 
Atgimimo metais, prelegentė 
konkrečiai apžvelgė keletą lei
dinių ir pateikė savo asmenines 
pastabas.

Katalikų pasaulis — vienas iš 
anksčiausiai pasirodžiusių lei
dinių su labai dideliu 100,000 ti
ražu, šiuo metu, deja, yra suma
žėjęs iki 7,000. Gal dėl to, kad 
žurnalo tematika sudaro beveik 
bažnytinio leidinio įspūdį. Tiesa, 
pastaruoju laiku Katalikų pasau
lio turinio ir formos kokybė, dėka 
atėjusių naujų žmonių, pradeda 
kilti.

Labiau pasaulietiškesnis už 
Katalikų pasauli yra Caritas žur
nalas su maždaug 6,000 prenu
meratorių (1989 metais turėjo 
30,000). Jis turi galimybę tapti 
katalikiškas šeimas vienijančiu 
leidiniu.

XXI amžius skelbiasi esąs 
Lietuvos katalikų laikraštis, lyg 
ir tęsinys prieškarinio XX am
žiaus dienraščio. Tačiau, objekty
viai žvelgiant, jam dar toli gražu 
iki savo pirmtako. Prenumera
torių šiuo metu turi apie 5,000, 
nežymiai sumažėjus nuo 9,000 
1990 metais. Tačiau šiame laik
raštyje vis dėlto neatsispindi 
nei Lietuvos katalikų rūpesčiai, 
nei įvykiai Katalikų Bažnyčioje.

Apžvalga, pradėta leisti 1990 
metais, yra krikščionių demokra
tų organas su 6,000 tiražu. Savo 
turiniu ir forma leidinys taip pat 
atrodo labiau bažnytinis. Tuo tar
pu, būdamas politinės partijos or
ganu, jis turėtų stengtis formuo
ti savo skaitytojuose krikščioniš
kosios demokratijos principus, 
kas būtų svarbu ypač dabar, pra
dedant ruoštis naujo Seimo rinki
mams.

Naujasis židinys — Aidai, atro
do, buvo pradėtas leisti neegzis
tuojančiai visuomenei. Tiražas 
nuo 7,000 (1990 m.) kritęs šian
dien iki 1,200. Žurnalas, ski
riamas nedidelei grupelei in
telektualų, savo turiniu ir 
nelietuviškos medžiagos tūriu 
yra gerokai atitolęs nuo buvusių
jų Aidų.

Logos žurnale labai dažnai pa 
teikiami Bažnyčios dokumentai,

enciklikos, įvairūs straipsniai 
religijos filosofijos ir religinio 
meno temomis. Tiražas taip pat 
sumažėjęs iš 10,000 iki 3,000.

Kalbėdama apie savo reda
guojamą Dienovidi, redaktorė pa
brėžė, kad šis savaitraštis bando 
orientuotis į gyvenimą per kultū
ros prizmę. Ji džiaugėsi, kad yra 
susidaręs stiprus Dienovidžio 
bendradarbių bei autorių bran
duolys. Prenumeruojančių skai
čius taip pat yra sumažėjęs iš pra
dinio 20,000 iki dabartinio 7,000. 
Žmonės apskritai nebeišgali pre
numeruoti laikraščius dėl eko
nominių sunkumų, tačiau jie la
bai dažnai tarp savęs laikraščiais 
keičiasi. Tad skaitančiųjų laik
raščius skaičius yra žymiai dides
nis.

Atsakydama į gausius klausi
mus, redaktorė pabrėžė, kad bū
tina stiprinti savąją katalikišką 
spaudą, pritraukiant daugiau 
gerų bendradarbių, žurnalistų,

Ateities savaitgalio svarstybų apie iAeivįjos dabartine prasme dalyviai: kun. Vytautas Hagdanaviliu.s. Regina NaruSienė,
Juozas Kojelis, Aldona Žemaityte, moderatorius Jonas Pabedinskas. t

Jono Kuprio nuotrauka

Jono Kuprio nuotrauka

kad Lietuvai būtinai reikėtų 
gero, nepartinio katalikiško dien
raščio. Ji taip pat apgailestavo, 
kad iki šiol nebuvo jaučiama ar
timesnio bendradarbiavimo tarp 
atskirų katalikiškų žurnalų ar 
laikraščių. Dažnai atsirasdavo 
net konkurencija ir nepakantu
mas, panašiai kaip politikos sfe
rose. Tokią padėtį dabar bando 
taisyti naujai sukurta Katalikiš
kos spaudos draugija. Redaktorė 
Aldona Žemaitytė pasidžiaugė, 
kad Dienovidis randa vis didesnį 
susidomėjimą tarp JAV gyve
nančių lietuvių.

Išeivijos dabartinė prasmė
Ši aktuali tema buvo parinkta 

savaitgalio svarstybų sesijai, ku
rioje, moderuojant Jonui Pabe
dinskui, dalyvavo kun. Vytautas 
Bagdanavičius, Regina Narušie- 
nė, Juozas Kojelis ir Aldona 
Žemaitytė.

Kun. Vytauto Bagdanavi-

čiaus pagrindinė mintis buvo, 
kad išeivija dabar, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, turėtų 
kreipti dėmesį į save pačią, į pa
saulį, kuriame ji gyvena. Išblokš
ti iš tėvynės ir atsidūrę pasaulio 
plotuose, mes visą laiką save lai
kėme lyg Lietuvos ambasadoriais 
pasaulyje. Daug atlikome lietu
viškumo srityje, bet dabar — ar 
neatėjo laikas pagalvoti, kad gal 
mes esame reikalingi tam 
realiam pasauliui, kuriame da
bar gyvename? Ar kartais pasau
liui nereikia tos sveikos lietu
viškos dvasios, kuria mes patys 
gyvename?

Regina Narušienė, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Krašto val
dybos pirmininkė, tvirtino prie
šingai: būtent, kad išeivija dar 
reikalinga Lietuvai. Juk Lietuva 
sovietmečio laikais prarado savo 
inteligentiją, lietuvišką dvasią, 
laisvą valią, demokratines ir 
krikščioniškas vertybes. Išeivijos 
pareiga padėti Lietuvai atsista
tyti, įgyvendinti demokratiją, 
remti finansiškai, pagelbėti tarp
tautiniame forume tapti NATO 
nare. Atsiskirti nuo tautos 
negalima. Jaunesnioji išeivijos 
karta ir patys naujausi ateiviai 
turi tęsti darbą. Lietuvai reikia 
stiprios ir vieningos išeivijos.

Juozas Kojelis savo pateiktose 
mintyse matė išeivijos prasmę 
kiekvieno išeivio asmeniniame 
apsisprendime ir įsipareigojime 
veiklai. Jis nurodė ir keletą tokių 
įsipareigojusių ir jau dirbančių 
Lietuvoje. Tačiau čia pat pažy
mėjo, jog šalia to būtinai rei
kalingos visos išeivijos sutelk
tinės programos bei darbas. 
Priminė, kad Lietuva dar nėra 
teisinė valstybė, kad jai dar vis 
gresia pavojus iš Rusijos, kad bū
tina ruošti ir planuoti strategiją 
1996 metų rinkimams.

Aldona Žemaitytė, Lietuvos 
atstovė, atskleidė išeivijos vaizdą, 
matomą iš pačios Lietuvos. Ji pa
stebėjo, kad tuoj po nepriklau 
somybės paskelbimo išeiviją už
plūdo iš Lietuvos pseudopatriotų 
banga, gražiai kalbėjusių ir suge
bėjusių išeivių nuoširdumą iš
naudoti. Vėliau j užjūrius vyko 
įvairūs verslininkai, o dabar ir

(Nukelta į 3 psl.)
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Ateities savaitgalio sekmadienis Lemont’e
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Čikagoje ir Lemont’e vykęs 
1996 metų Ateities studijinis sa
vaitgalis įstengė sutraukti nauju 
žmonių į pasirinktus pobūvius ir 
susitikimus. Mat ne visi savait
galio dalyviai dalyvavo visur.

U toliausiai atvykusieji prele
gentai — Aldona Žemaitytė, Vy
tautas Dambrava bei Juozas Ko
jelis ir pagrindiniai savaitgalio 
rengėjai dalyvavo kone visur. 
Šiaip Čikagos ir apylinkių atei
tininkai ir savaitgalio mėgėjai 
pasirinko dalyvauti ten, kur 
norėjo ir galėjo. Savaitgalis pra
sidėjo, kaip paprastai, su litera
tūros vakaru penktadienį, lapkri
čio 3 diena, Jaunimo centro ka
vinėje. Šeštadienį vyko paskaitos 
ir diskusijos (šiemet programa 
prasidėjo vidudienį, o ne ryte, 
nors neatrodo, kad programa 
būtų kuo silpnesnė). Šeštadienio 
vakarą Studentų ateitininkų 
sąjungos Centro valdyba suruošė 
meno ir kūrybos vakarą, kuriame 
dalyvaujantys studentai atvyko 
ne tik iš Čikagos, bet ir iš kitų 
Vidurvakarių miestų, kur jie 
gyvena ir studijuoja. Tai buvo 
naujas savaitgalio išmėginimas, 
prie kurio savaitgalio nuolatiniai 
lankytojai dar nebuvo pripratę — 
galėjo jie gausiau dalyvauti. Atei
ties savaitgalis paįvairėjo taip 
pat ir sekmadienio rytą, kai 
rengėjai sudarė progą savaitgalio 
prelegentei, Dienovidžio redak
torei Aldonai Žemaitytei patirti 
Čikagos apylinkių jaunų šeimų 
nuotaikas. Buvo sukviestas susi
tikimas su jaunų šeimų tėvais 
Ateitininkų namuose, Lemont’e, 
o jaunieji ateitininkai tuo metu 
buvo užimti ir prižiūrimi. Teko 
girdėti, kad susirinko net 30 tėvų 
ir motinų būrys. Deja, taip pat 
teko girdėti, kad to laiko buvo la
bai mažai (vos 45 minutės), tad 
ilgesnių diskusijų nebuvo. Šis

Dr. Dalia Kučėnienė, skaičiusi paskaitą apie Žemaitę Ateities 1995 metų 
savaitgalio programoje lapkričio 5 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois.

Jono Kuprio nuotrauka

susitikimas gražiai rišosi su 
šeštadienine dr. Onos Daugir
dienės paskaita apie šeimas. Ji 
gražiai papildė savo asmenišką 
įžvalgą sociologiniais duome
nimis. Atrodo, kad Dienovidžio 
redaktorei prie širdies šios temos, 
nes ji prašė dr. Onos Daugir
dienės leidimo perspausdinti jos 
paskaitą Dienovidyje — mat 
Lietuvos ir išeivijos jaunų šeimų 
problemos ir rūpesčiai turi daug 
panašumų.

Sekmadienį po šv. Mišių Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčioje savaitgalis buvo tęsia

mas dr. Dalios Kučėnienės
paskaita: „Žemaitė — pirmoji 
lietuvė feministė Amerikoje”. 
Asta Čuplinskienė pristatė šią 
čikagiečiams pažįstamą kultūros 
veikėją, o Daina Kojėlytė vėliau 
moderavo diskusijoms. Dalia 
Kučėnienė yra solistė, ji buvo 
viena iš „Giedros” ateitininkių 
korporacijos steigėjų ir ilgamečių 
pirmininkių. Ji taip pat atitar
navo kadenciją JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyboje 
kaip Kultūros tarybos pirmi
ninkė. Dabar ji yra naujai pasižy
mėjusi, kaip University of Illinois

at Chicago Lituanistikos 
tedros pirmoji daktarė. Da
lios Kučėnienės disertacija apie 
lietuvių rašytoją Žemaitę buvo 
išleista knygos forma — knygos 
sutiktuvės vyko 1995 metų pava
sarį Čikagoje. Dr. Kučėnienė taip 
pat yra ispanų ir prancūzų litera
tūros žinovė, tad buvo įdomu iš
girsti, kai savo paskaitos metu ji 
davė palyginimų ir su pasaulio 
rašytojais. Paskaitininke išryš
kino Žemaitės penkerių metų 
viešnagę Amerikoje šio šimtme
čio pradžioje, prieš ir po Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo. 
Žemaitei jau buvo 50 metų, ir 
pasak dr. Kučėųienės, ji „išsi
veržė iš epochos rėmų”. Ji atvyko 
į Ameriką su keliais tikslais, tarp 
jų aplankyti saVo sūnų, rinkti 
aukų karo nukėntėjusiems Lietu
voje, supažindinti JAV gyve
nančius lietuvius su Lietuva. Ši 
energinga veikėja aplankė net 
100 lietuvių kolonijų. Jos viešna
gė Bostone buvo net aprašyta 
Boston Globė laikraštyje ir įš 
ankstyvesnių susitikimų su 
pasaulio feministėm jai teko pa
žinti ir JAV veikiančias moteris. 
JAV viešnagės metu Žemaitė 
rašė savo įspūdžius kaip
Naujienų redakcijos narė.

Žemaitės pareiškimai mo
terims, kad jų,, ginklas prieš 
baimę yra išsimokslinmas, jos 
teigimai, kad ' „tikėjimas nėra 
kunigas ir kdžrigas nėra tikėji
mas”, nebuvo populiarūs Bažny
čios hierarchijos tarpe nei Lie
tuvoj, nei Amerikoj. (Po jos mir
ties, pagal dr. KUčėnienę, ši pa
maldi moteris buvo palaidota už 
katalikiškų kapinąięių tvoros.) 
Viename pasaulio moterų suva
žiavime Žemaitei buvo užkirstas 
kelias dalyvauti susirinkimuose.

Lietuvos okupacijos laikais 
Žemaitės raštai būvo nukišti į 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
rūsius, o jos portretas buvo kabi
namas šalia Lenino, lyg jie būtų

bu»ę vienminčiai. Atrodo, kad dr. 
Kučėnienė yra pasiryžus apšvies
ti £ių dienų lietuvių visuomenę 
apie šią tvirtos valios ir tvirtų įsi
tikinimų rašytoją ir veikėją kaip 
moterų teisių ir žmogaus teisių 
gynėją, nenuspalvinant jos raudo
nu teptuku. Po paskaitos buvo 
nemažai klausimų, ir atrodytų, 
kad dr. Kučėnienė galėtų dar 
daug kur skaityti paskaitas ir 
paryškinti naujų faktų apie šių 
įdomią moterį.

Dr. Vytauto Dambravos
dalyvavimas šiame savaitgalyje 
buvo maloni staigmena. Išėjęs į 
pensiją po ilgų metų JAV diplor 
matinėje ir valdžios tarnyboj, jis 
dabar eina pareigas Lietuvos val
džioje kaip ambasadorius Vene- 
cuelai ir atstovauja Lietuvai taip 
pat ir Kolumbijoje bei Karibų 
šalyse.

Dr. Dambravos ilgalaikė patir
tis, gyvenant ir veikiant Pietų 
Amerikoje, sudarė įdomią per

Ateities savaitgalio paskaitininkas, Lietuvos ambasadorius Pietų Amerikos valstybėms dr. Vvtauta I >ambrava su kitu 
Ateities savaitgalio programos dalyviu Juozu Kojelių. Jono Kuprio nuotrauga

spektyvą, jam kalbant tema: 
„Ateitininkas pasaulyje ir tėvy
nėje”. Dr. Dambrava užaugo 
tikinčioj katalikų šeimoje Lietu
voje. Būdamas studentu, jis akty
viai reiškėsi ateitininkų tei
sininkų korporacijoj „Justicia”. 
Jis išvardino daug žmonių, kurie 
(kaip ir jis pats) gal ir gyveno 
toliau nuo lietuvių kolonijų, bet 
atliko svarbią rolę lietuvių 
išeivių gyvenime kaip ir savo 
profesijose, išlikdami ištikimais 
ateitininkų idealams, įdiegtiems 
jaunystėje. Jis yra įsitikinęs, kad 
praktikuojantis katalikas, tuo la
biau ateitininkas privalo imtis 
katalikiškos akcijos, nesvarbu, 
kur jis ar ji gyvena.

Pirmas veiklos baras yra jauni
mas: „kas nedegė... nebuvo jau
nas”. Idealai kaip medžiai privalo 
turėti šaknis žemėje. Pietų Ame
rikoje, kaip ir Šiaurės Amerikoje 
bei kitur, labai daug vaikų auga 
šeimose tik su vienu iš tėvų.

Venecueloje tas skaičius pasiekęs 
net 80%. Tokiose šeimose yra la
bai daug kasdienybės rūpesčių...

Skyrybos, praradimas katalikų 
įvairioms sektoms — tai univer
salios problemos, ne vien Venecu- 
eloj. Katalikiškos šeimos privalo 
atsispirti laiko dvasiai. Turime 
rūpintis grąžinti Kristų į Lietuvą 
ir tautą, Marijos žemę. Dr. Damb
rava iliustravo, kaip jis pats 
turėjo progos pasiūlyti ateiti
ninkų ženklą kaip vieno San Sal- 
vador sąjūdžio ženkliuką, o jų 
naudojamas šūkis — „Visa atnau
jinti Kristuje”.

Kokios akcijos galima imtis? 
1) Galima parūpinti aktyvią tal
ką Bažnyčiai. Vilniaus arkivys
kupas Audrys Bačkis yra pasa
kęs, kad Lietuvos nebegalima api
būdinti kaip katalikų kraštą. Tu
rime gydyti tautos sielai pada
rytą žalą, ypač 30-50 metų am-

(Nukelta į 3 psl.)
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Balys Auginąs

Jūsų likimo žvaigždė
PATYRUSIO ASTROLOGO PATARIMAI

Lietuviški laikraščiai Tėvynėje kas savaitę 
turi zodiako žvaigždynų astrologiškus aiškini
mus. Jie pateikiami skaitytojams, kad pastarie
ji galėtų laimingai tvarkyti savo gyvenimą pa
gal žvaigždžių nurodymus. Sako, kad toks ho
roskopas turi nepaprastą pasisekimą (ne tik 
moterų, bet ir vyrų tarpe).

Ak, juk mes kiekvienas esame susirūpinę, 
ką mums likimas lemia, ką geroji mūsų gimimo 
žvaigždelė pranašauja! Dabar, padidėjus emi
gracijai iš Tėvynės, daugelis neteko astrologų 
nuorodų, kaip elgtis gyvenime: koki darbą jo 
žvaigždė pataria susirasti naųjąjam krašte, kuo 
pasitikėti, ką mylėti, kaip rasti gyvenimo 
draugę.

Norėdami išblaškyti nepasitikėjimą naujuo
ju žemynu, „naujais" tautiečiais, norime irgi 
padėti tautiečiams, abęjojantiems savo laime. 
Kadangi negalėjome gauti prezidentinių astro
logų nuomonės (ponia Reagan nedavė savo as
trologės adreso), tai suradome lietuviškąjį 
astrologą, kas vakarą sėdintį ir stebintį 
dangaus žvaigždes ir užrašantį (kaip ir Nostra- 
damus) lietuviškos išeivijos likimą.

Oerb. mūsų žvaigždžių spėjikas sutiko savo 
tautiečiams padėti ir štai spausdiname jo rim
tus duomenis. Jo nuomone, kiekvienas turi gi
liai tikėti savo laime, nes kitaip žvaigždės gali 
supykti ir jam nebespindėti. Jei kas neįvyktų 
taip, kaip asmuo pageidauja — žinokite, kad 
šiame žemyne ir klimatas, ir oras labai grei
tai keičiasi: būna bežvaigždės naktys ir tiršti 
debesys!

AVINAS - kovo 21 balandžio 19 d.
Jūsų savaitė bus nebloga, jei būsite užsi

spyręs. Bet jei pasitaikys jūsų gyvenimo kely
je mergina — nerodykite savo ragų! Šiaip jūsų 
savaitė niekuo nesiskirs nuo buvusių. Nepatar
tina dainuoti, nes įsigysite priešų. Taip pat 
nesakykite kalbų, nes gali atsirasti priešų, 
kurie jūsų kalbą pavadins avino bliovimu. Ir 
jei nepasirytote vesti, vis tiek liksite Avino
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ženkle, koks ir buvote. Nebent vestumėte iš 
Lietuvos atvykusią merginą — tada jūsų 
žvaigždyne bus žymių ir šviesių pakitimų!

JAUTIS — balandžio 20 - gegužės 20 d.
Nebūkite irzlus, neplepėkite niekų net ge

riausiam draugui. Jūsų gyvenimas visada 
buvo sunkus. Sunkiai ir sąžiningai dirbate, 
norėdamas pasiekti laimės švyturį, kuris kar
tais žmogų apgauna. Jūs visada nešėte darbo 
jungą, dirbote sunkiai, kai draugai ir ben
dradarbiai, užkėlę kojas ant stalo, saldžiai 
snaudė. Jūs gi kartais turėdavot atidirbti už 
du. Tačiau nors ir nuvargęs, kartais jautėtės 
laimingas, kai jūsų darbo bičiulis jus pagir
davo, sakydamas, kad abu dirbome ir abu nu- 
vargome. O iš tikrųjų nuvargot tik jūs, nes jis, 
kaip ta musė ant jaučio ausies atsitūpusi, 
snaudė. Tad turite iš to padaryti nedelsiant 
išvadą: reikia saugotis musių!

DVYNIAI — gegužės 21-birželio 20 d.

Dvyniams, ypač gimusiems per anksti, gali 
būti gyvenime sunkumų. Bet į gyvenimą žiū
rėkite kritiškai: jei turite brolį dvynį — galėjot 
vaikystėje turėti linksmų nuotykių. Ypač kai 
mama, neatskirdama jus nuo brolio, brolį vo
nioj išmurkdo net porą sykių, o jūs liekate 
neišmaudytas. Tada ir paaiškėja, koks gyveni
mas yra įdomus ir sudėtingas. Tačiau svar
biausia — kaip ir kūdikystėje — stenkitės iš
laikyti sausus vystyklus!

VĖŽYS — birželio 21 - liepos 22 d.

Savaitę pradėsite lengvai ir tarnyboje 
roposite pamažu pirmyn. Ir jei esate bendruo
menės valdyboje, stenkitės neskubėti, bet 
pamažu veržtis į priekį. Jūsų rimtas lėtumas 
turi geras ypatybes, nes jūs dažnai užleidžiate 
garbingą vietą bičiuliui. Tik saugokitės pavy
džių žmonių ir nevartokite per daug krapų ir 
garstyčių. Ir daug nevalgykite česnakų, jei

norite susipažinti su gražia moterim. Ir dar — 
venkite moterų, kurioms mėgsta vėžius. Jei esat 
nevedęs, tai turite dvigubai saugotis viliojan
čių mergelių. Nes iš geraširdiškumo, kuris 
tarpsta jūsų širdyje, išsigandęs didžios vedybų 
atsakomybės, esat nedrąsus, o stipriai atakuo
jamas, galit pasimesti ir pradėti eiti atatupstas 
ir atbulas. Šiame žvžūgždyne gimusiam ypač 
pavojinga moteris, kur žino, koji nori — ji gali 
atbulą nuvesti prie altoriaus ir jus išvirti 
vedybų sriuboj kaip tikrą vėžį.

LIŪTAS — liepos 23-rugpjūčio 22 d.

Tai spindintis menininkų, poetų žvaigždy
nas (horoskopas). Esat žavi asmenybė. Tad 
nebūkit gauruotas: skuskitės kasdien ir kirp- 
kite plaukus kas savaitę, kitaip visokie talen
tai žlugs. Bet jei jaučiatės aukštesnis už kitus 
— laikykit ilgiausias garbanas, nes moterys 
mėgsta ilgaplaukius ir barzdotus. Bet saugo
kitės klastingos moters (o tokių irgi pasitaiko), 
kuri dėl jūsų didelio pasitikėjimo savimi (kas 
ypač būdinga visiems liūtams) gali, kaip Sam
sonui, klastingai pakenkti. Ypač jei savo gy
venimo kelyje sutiksit moterį vardu Dalia ar
ba Dalila. Nes ji nukirpo miegančiam Sam
sonui plaukus, ir jis neteko savo stiprybės 
talento. Gi jūs galit netekti ne tik kūrybinio 
talento (o dažnai net banko knygutės) ir likti 
paprasčių paprasčiausiai — plikas!

MERGELĖ — rugpjūčio 23 - rugsėjo 22 d.

Nors ir esi gimęs Mergelės ženkle, bet venk 
dėvėti suknelę ir sijoną — kaip šiais laikais 
tarp vyrų pasitaiko. Geriau dėvėk sportiškas 
kelnes, aptemptas, kad pabrėžtų tavo charak
terį. Bendrauk su vyriškiais ir moterimis, 
visus lygiai traktuodamas. Būk kuklus, bet 
patartina nerausti, kaip nekalta mergelė!

SVARSTYKLĖS — rugsėjo 23 - spalio 22 d.

Kadangi ši savaitė, kaip ir visos, turi tik 
septynias dienas, tai turi didelę galimybę giliai 
pasvarstyti savo gyvenimo tikslą, ką sakysi, 
ką veiksi. Žodžiu, planavimas yra paties 
išsigelbėjimas. Istorija spėja, kad visi 
tarybiniai planuotojai ir aparačikai buvo gimę 
Svarstyklių ženkle. Ir savo nuomonę reikšk tik 
gerokai ją pasvarstęs ir padėjęs ant 
svarstyklių. Venk „lygsvaros”, o vartok 
„pusiausvyrą” ir ant svarstyklių, ir gyvenime. 
Jei tavo gyvenime bus pusiausvyra — visi 
gerbs ir laikys tave protingu. „Koks
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išbalansuotas tas žmogus!” — stebėsis draugai 
ir pažįstami. Bet jei turi nenugalimą norą 
meluoti — tai mokėk melą apvilkti patikimu, 
gražiu rūbu. O šitai sugebėsi, nes savo prigim
timi mėgsti gandelius ir apkalbas. Ir melą... 
Tavimi visi tikės, jei esi kokios organizacijos 
pirmininkas, teisininkas ar ekonomistas. Turi 
ir politiko gabumų!

SKORPIONAS - spalio 23-lapkričio 21 d.

Esi darbingas ir kūrybingas. Mėgsti įgelti 
žmonėms ir suvalkiečių pavyzdžiu „patraukti 
per dantį” tuos, kurių nemėgsti. Energijos 
pakanka — jei užsimojai, tai ir ištesėsi! Jei tavo 
kelyje pasimaišo kvailių, silpnų ir žioplių — tu, 
kaip tikras skorpionas, įgelsi į jų kailį. Tokius, 
jei pakviesi į lietuvišką Gintaro valgyklą — 
gali suvalgyti kaip... bulvinius blynus! 
Tėviškėj tave vadino šaunuoliu, o ir šiame 
žemyne būsi mėgstamas gražių moterų ir 
našlelių!

ŠAULYS — lapkričio 22-gruodžio 22 d.

Nebūtinai turi priklausyti šaulių sąjungai. 
Nors savo būde turi šaulio ypatybių. 
Pavyzdžiui, tiksliai moki nutaikyti į gražias 
moteris, jų liemenį, pastebi gražias kojas 
greičiau negu kiti atbulvyžiai. O jei susišaudys 
judviejų žvilgsniai — gali įvykti nuostabūs 
dalykai ir net taikios vedybos. Tik patartina 
šauti atsargiai, nes moterų yra daugiau negu 
vyrų (palygink lietuviškąją statistiką Tėvynė
je). Tad rinkis tik gražiausias iš gražiausių, at
vykusias iš gimtinės! Tik venk netekti šautu
vo, nes būsi nuogas taikinys atvykstančiom iš 
tėviškės merginom! Skyrybos šaulio asmenybei 
yra labai žeminantis dalykas, todėl gudrios 
merginos mėgsta šaulio žvaigždyne gimusius 
vyrus. Viena atvykusi žemaitė net išsitarė: „Ty 
šaulyti yra tuoki makajiedni vyraa...” Gal dėl 
to Šaulio ženkle gimę vyrai į žmonas dažniau
siai renkasi tik žemaites...

OŽIARAGIS — gruodžio 22-sausio 19 d.

Būk atkaklus savo siekimuose. Visada 
stenkis pasiekti savo tikslus. Dideliems tiks 
lams įvykdyti šią savaitę reikia saugotis 
teismų ir kalėjimo, nes mėnulio kontempliaci
joje yra nepalanki dėmė. Saugokis, kad 
neturėtum automobilio nelaimių. Geriausiai 
nesidomėk automobiliais (ypač jei jie ne tavo)! 
Šią savaitę, važiuodamas autu, neperženk 
kitam tako, kad koks narkomanas miglotom

akim nedėtų į tavo mašiną. Jei tai įvyktų — 
padėkok jam ir būk malonus. Padėkojęs už 
katastrofą, laimingai sugrįžk namo ir tada, jau 
atsipūtęs, išvanok savo žmoną ir pakelk 
pragarą namuose, sandariai uždaręs duris, 
kad kaimynai negirdėtų, kaip judu maloniai 
leidžiate vakarą. Po to suskaičiuok, kiek dar 
liko savaitėj dienų, kurias laikysi darbingom 
ir laimingom!
VANDENIS (IR VANDENĖ) — sausio 
20-vasario 18 d.

Jei esi moteris (Vandenė), tai visai pama
tuotai gali elgtis kaip tau patinka (jei noriu — 
myliu, jei noriu — dainuoju, kas man — darau, 
ką noriu!).Šitoji taisyklė žvaigždynų yra sukur
ta Vandenei. Todėl jai tinka mini sijonukas 
(gali net būti ir trys plaštakos nuo kelių 
aukštyn!), jai tinka didelės suknių iškirptės, 
mėlyni ir žvaigždėti bikini. Maudykis tik 
turtingų ir įtakingų žmonių baseinuose. Esi 
meniška mergina, bet saugokis „meniškesnio” 
vyro! Nors visuomenė tavo meniškiems polin
kiams ir nėra palanki — gali susilaukti 
apkalbų, net gana piktų, nes ypač vedę vyrai 
turi polinkį žavėtis tavimi. Bet tu sugebi savo 
nelaimes paversti puikiausiom pergalėm. Tik 
netikėk Avino ir Liūto ženkle gimusiems 
vyriškiams. Nors jie tau gali padėti tavo 
planuojamom užmačiom: vienas ir kitas tau 
pataikaus, bet jei išsirinksi Aviną — jis liks tau 
paklusnus liurbis, o su Liūtu turėsi daug 
malonumo meilėje.

Vyras Vandenis yra savyje užsidaręs. Turi 
palinkimą skysčiams. Mėgsta vandenį, kuria
me žvejoja, ir barus, kur parduodami visokiau
sių rūšių skysčiai. Dažniausiai neatsisako nuo 
taurių gėrimų, kurių veikiamas ima keikti 
visuomenės santvarką, sudarydamas nepato
gumų žmonai, kuri dažnai jį parsiveža namo, 
kaip šlapių akmenų maišą.

ŽUVYS — vasario 19-kovo 20 d.

Šiame ženkle gimę yra asmenybės, geri 
plaukikai. Mėgsta maudytis, dėl to į saulėlydžio 
metų pabaigą grįžta prie vandens: daugiausia 
vyksta į Floridą, kur šlapia ir drėgna. Šiaip 
gyvenime jie mėgsta maudytis panegirikose: 
nori, kad jais domėtųsi ir gerbtų. Pretenduoja 
į aukščiausius bendruomenės postus. Nemėgsta 
medžiotojų ir meškeriotojų, deda pastangas 
išplaukti į tarptautinius vandenis. Toks nori 
būti žinomas kaip didelė ir svarbi žuvis. 
Manoma, kad kai kurie buvę VLIKo nariai yra 
gimę po šiuo ženklu!
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Dideliam šiemetinio Ateities savaitgalio Čika
goje dalyvių džiaugsmui literatūros vakare, kuriuo 
savaitgalis buvo pradėtas lapkričio 3 dieną Jauni
mo centro kavinėje, savo poeziją skaitė Kazys 
Bradūnas, perteikdamas tris ciklus: švenčiant M. 
K. Čiurlionio gimimo 120 metų sukaktį — „čiur
lioniškus” eilėraščius iš rinkinio Sonatos ir fugos

Jono Kuprio nuotrauka

Kontroversiškai žiūrovų buvo priimtas litera
tūros vakare parodytas dr. Dalios Kučėnienės 
parašytas ir Arnoldo Voketaičio režisuotas 
vaizdelis, pagal Žemaitės legendą, „girdėtą iš šven
to Petro”. Nuotraukoje matyti: Arvydas Tamulis

Spauda, šeima ir išeivija
(Atkelta iš 1 psl.)

vėl atvyksta ypač daug norinčių 
Amerikoje greit pralobti. Papras
tai kiekviena emigracija turi būti 
nauja versme esančiai išeivijai, 
bet dabar ji tokia nėra. Aldona 
Žemaitytė ragino išeiviją ir toliau 
su tokiu pat nuoširdumu rūpintis 
Lietuvos reikalais. Konkrečiai, 
jos nuomone, reikėtų rūpintis 
Lietuvos katalikiškosios ir 
demokratinės spaudos rėmimu, 
telkti lėšas švietimo ugdymui ir 
mokyklose vis dar vartojamų 
sovietinių vadovėlių pakeitimui 
naujais.

Šeima ir jos vertybės

Dr. Ona Daugirdienė skaitė 
labai gerą, puikiai paruoštą bei 
perteiktą paskaitą „Šeima ir 
šeimos vertybės”, gal, iš tiesų, la
biau skirtą Vakarų pasaulio lie
tuviškų šeimų problemoms nag
rinėti, bet apskritai pritaikytiną 
visoms lietuviškoms šeimoms, 
kur tik jos bebūtų. Pradėdama ji 
šeimą palygino su tarsi minkštu, 
beginkliu liežuviu tarp aštrių 
dantų burnoje.

Prelegentė kalbėjo, jog tik 
šeimoje vaikas įgyja pirmuosius 
reikšmingus prisiminimus, dvasi
nes vertybes, išmoksta santy
kiauti su kitais. Tačiau pasta
ruoju laiku šeimose atsiran
dančios blogybės — skyrybos, ne
santaikos ir vis didėjantis abiejų 
tėvų dėmesio nukrypimas ne į

šeimą, bet į savo darbą — visa tai 
vis daugiau paliečia vidinį vaiko 
pasaulį, padaro vaiką vienišu ir 
net ligoniu. Labai blogai, kad

Jono Kuprio nuotrauka
1

ir pastaruoju metu — poetui grįžus į Lietuvą — 
sukurtus eilėraščius, kuriuos jis pavadino „Vil
niaus archeologija” ir „Vilniaus akimirkos”. Kai 
skaitydamas eilėraštį „Baltiškoji plyta” poetas 
tarė: „Būki į kraują pamirkyta istorijos sakramen
tu” jautėme, kad jo dėka ir mes visi dalyvaujame 
šventoje paslaptyje.

į
(šv. Petras,, Dalia Kučėnienė, Audrė Budrytė 
(Žemaitė), Algimantas Barniškis (Dievas), Jūra
tė Jankauskaitė (Ieva), Andrius Utz (Adomaą) ir 
scenos apipavidalintojas Vytas Cuplinskas.

Dr. Ona Daugirdienė, skaičiusi paskaitų „Šeima ir Aeimos vertybės” Ateities 
savaitgalio programoje lapkričio 4 dienų Jaunimo centre, Čikagoje.

Jono Kuprio nuotrauka

savo darbo ir profesijos reikalus 
aukščiau už šeimą stato ne tik tė
vas, bet labai dažnai ir motina. 
Vėliausiais duomenimis, 60^ mo-

Seamus Heaney
PASLĖPTAS VAIKAS

Buvo rastas vištidėj, kur ji buvo 
jį uždarius. Nepajėgė ištarti 
nė žodžio.

Šviesos tryniu 
įkaitus lempai 
jų galiniam lange, 
ūkiniam trobesy vaikas 
priglaudė aki prie plyšio...

Mažas vištidės berniuk, 
aštriaveidi kaip neužmirštamos 
jaunatys, tavo nuotrauka 
vis dar šmėkšteli nei graužikas 
mano atminties asla.

Mažas mėnulio vyre, 
patiklus, šuns būdon įvarytas, 
po kiemo kojom, į 
tavo trapi figūra, skaisti, 
besvorė, maišo dulkes,

vortinklius, senus mėšlagabalius 
po laktom
ir abejingai uodžia išėdas, 
kurias ji rytą vakarą 
įspraudžia per duris.

Po tų žingsnių — tyla; 
nemigos, vienatvės, pasninkai, 
nekrikštytos ašaros, 
akinanti meilė šviesai.
Pagaliau prakalbi

tolima veido išraiška,
liudijančia kažką, kas pranoksta kantrybę,
besiveriančia nebyliu,
tolstančio mėnulio ženklu, 
keliaujančia anapus meilės.
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GOMURIO MŪZA

Baigiantis vasarai, vidunaktį
užuodžiau dienos karštį:
per langą, virš viešbučiui priklausančios

stovėjimo aikštelės, 
kvėpiau sklindančias nuo ežero dumblinos 

nakties gaidas, 
ir stebėjau jaunimą, plūstantį iš diskotekos.

Jų balsai stiprėjo, pripildydami orą
ir ramindami

nei riebaluoti burbulai, tą vakarą, sutemus, 
išleisti besimaitinančio, gleivėto lyno, 
kitados vadinto „gyduolių” — manyta, 
kad gleivės jo žaizdas išgydo tos žuvies,

kuri jo prisiliečia.

Mergaitei balta suknele 
kažkas ten meilinasi tarp automobilių: 
kai balsas jos užkilo ir juoku ištiško, 
pasijutau tarytum koks išvien žaizdotas

iškaršėlis lydys,
norintis plaukti drauge su putnialūpiu 

gyvenimu.

tinų yra dirbančios. Vaikai palie
kami su svetimomis auklėmis ar
ba vieni. Aišku, ekonominė pa
dėtis dažnai verčia tai daryti, bet 
būna, kad motina iš namų išeina 
tik todėl, kad būtų galima išlai
kyti tam tikrą gyvenimo lygį. 
Šeimos reikalai priklauso nuo 
tėvo ir motinos pasirinktų verty
bių.

Dr. Daugirdienė tvirtino, kad 
šeimai ir vaikui nepakanka skir
ti laiko tik retkarčiais. Kai kurie 
tėvai giriasi, kad jų ryšys su 
vaikais yra paremtas kokybe. To 
neužtenka. Vaikui reikia skirti 
laiko ir kiekybiškai, pašvęsti 
daug valandų. Jei to nebus, vaiką

(Nukelta i 4 psl.)

Ateities savaitgalio 
sekmadienis

(Atkelta iš 2 psl.)
žiaus žmonėse Lietuvoje. Turime 
būti Jėzaus sekėjai, o ne gerbėjai. 
2) Lietuvoje lieka neišspręstas so
cialinis klausimas. 200,000 trem
tinių Lietuvoje kentėjo Sibire, o 
Lietuvoje jie neranda šilumos sa
vųjų tarpe — įstatymai šalti, ne
lygios priežastys. Reikia ginti 
krikščionišką teisingumą. Reikia 
rasti sąlygas buvusiems tremti
niams grįžti į namus, ir jei gali — 
į darbą. 3) Reikia rūpintis ka
talikiškąja spauda Lietuvoje. 
Ateitininkai privalo padėti, ki
taip jie užmirštų savo praeitį.

Seamus Heaney
i

VEDYBŲ DIENA

Aš bijau.
Viskas nutyla tądien 
ir vaizdai prieš akis sukasi 
sukasi. Kam gi tos ašaros,

pašėlęs sielvartas jo veide,
išlipus iš taksi1? Gedulo
tranšėja auga
banguojančioj svečių minioj.

Tu dainuoji už aukšto pyrago
lyg palikta nuotaka,
išėjus iš proto, atkakliai
tęsianti vestuvių ritualą.

Kai nuėjau į „Gents”,
radau pervertą širdi
ir legendą apie meilę. Leisk
snūstelt ant tavo krūties pakeliui 

į aerouostą.

Vertė JULIUS KELERAS.

Šiemetinės literatūrinės Nobelio premijos lau
reatas Seamus Heaney gimė 1939 metais Šiau
rės Airijoje. Baigęs Belfasto universitetą, kur stu- 
dijavo anglų kalbą ir literatūrą, dėstė anglų kalbą, 
ilgainiui tapo Queens universiteto dėstytoju. Tuo 
metu pradėjo rašyti bei spausdinti eilėraščius. Sep 
tintojo dešimtmečio viduryje jo poeziją jau galima 
buvo atrasti Londono periodikoje. Vėliau jis dėstė 
University of California-Berkeley, Harvard ir Ox- 
ford universitetuose.

Heaney neslepia, jog jam yra turėję įtakos Rytų 
Europos poetai (Czeslaw Milosz, Zbignievv Her- 
bert). Tačiau, kadangi jis ypač jautrus neapibrėž
toms (ar neapibrėžiamoms) emocijoms, tai 
bene pagrindinę įtaką jam yra padaręs simboliz
mas bei gamtiniai vaikystės išgyvenimai. — J.K.

Šiuo metu Dienovidis, tai pres
tižinė Lietuvos katalikų spauda 
— skleidžianti tiesą.

Lietuvos praeities purvas 
drumsčia mūsų vandenis. Katali
kai, ateitininkai privalo užsian
gažuoti imtis katalikiškos akci
jos savo gyvenvietėse, o patys gy
venti ateitininkų himno žodžiais 
„Dirbkim, kovokime dėl Lietu
vos”. (Prelegentas dar pridėjo „ir 
melskimės”.)

Ateities savaitgalis 1995 me
tais praėjo sėkmingai. Buvo 
nauju išmėginimų, kas ir tinka, 
naujam pirmininkui (dr. Vytui 
Naručiui) perėmus pirminin
kavimo ruošos komitetui parei
gas. Dr. Jolita Kisieliūtė-Naru- 
tienė užbaigiamajame žodyje

priminė dalyviams, kad šitokio 
pobūdžio savaitgaliai neišauga 
kas rudenį magiškai kaip moliū
gai. Jų ruoša reikalauja laiko ir 
energijos.

Čikagos visuomenė, atrodo, 
įvertina šių savaitgalių svarbą ir 
įdomumą. Perdaug metų dalyvių 
tarpe buvo matyti daug įvairių 
lankytojų, kurie gal šiaip ir 
nedalyvauja ateitininkų veikloje. 
(Gal savaitgaliai atlieka tam 
tikrą misionierišką rolę?) Šiemet 
savaitgalio dalyviai praturtėjo ži
niomis ir dvasiškai. Dienovidis 
susilaukė daugiau prenumeratų 
iš savaitgalio dalyvių. Reikia 
tikėtis, kad ir prelegentai iš 
Lietuvos ir Venecuelos pajuto 
pakilią šio savaitgalio dvasią.
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Claude Monet Saint-Lazare traukinių stotis, Normandy traukinys
1877

Jaunųjų talentų 
popietė Čikagoje

Claude Monet vėl sugrįžo Čikagon
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Vieną ankstų vasaros rytą, 
važiuojant į darbą, miesto šiau
rinėje pusėje, Ontario ir Dearborn 
gatvių sankryžoje, išvydau 
nepaprastai gražų vaizdą. Ke
turių aukštų Ameritech pietinė 
pastato pusė papuošta didžiule 
drobe. Viršuje jos ant balto juo
domis raidėmis parašyta ,,158 
gallons oil than this gas station” 
(158 galionai aliejaus negu šitoje 
benzino stotyje). Šalia šio pastato 
gatvės kampo yra Shell benzino 
stotis. Drobės šone ant juodo bal
tomis raidėmis užrašyta:

CLAUDE MONET 
(1840-1926)

ART INSTITUTE OF CHICAGO
July 22 - November 26, 1995 

AMERITECH

Šioje didžiulėje drobėje žavus 
vaizdas — pilnas gėlių vešlus 
sodas, mėlyna jūra, plevėsuoja 
spalvotos vėliavos, šauniai apsi
rengusi moteris šnekučiuojasi su 
puošniu vyru — tai prancūzo dai
lininko Claude Monet garsusis 
kūrinys „Gat^įen at Sainte- 
Adresse” (1861T Didinga ir pra
bangi šio dailininko parodos rek
lama.

Kodėl ši paroda turi tokį didelį 
pasisekimą, kad Meno instituto 
vadovybė jau pora mėnesių nebe- 
parduoda bilietų į šią parodą, nes 
nebegali sutalpinti visų norin
čiųjų lankytojų? Vėliau prailgi
no vakarines lankymo valandas, 
kad galėtų daugiau žmonių pa
matyti šią parodą. O juk tai jau 
trečioji Claude Monet paroda Či
kagos meno muziejuje per pasta
ruosius dešimtį metų. Vėliau
sioji vyko 1990 metais. Pats 
muziejus turi nemažą šio 
dailininko kolekciją — daugiau 
negu 30 kūrinių.

Dailininkas Monet tapė kaip ir 
kiti to meto impresionistai: De
gas, Boudin, Cezanne, Manėt, 
Morisot, Pissarro, Renoir ir kiti. 
Visi jie buvo nepatenkinti, tapy
dami pagal išmoktas akademines 
taisykles. Jie pastebėjo, kad 
tikrovė nėra visą laiką tokia, 
kokią mes matome. Daiktai nėra 
statiški, bet nuolatos keičiasi. Im
presionistai paliko studijas ir iš
ėjo tapyti į gamtą. Gamtoje jiems 
atrodė, kad jūra, dangus, kalnai, 
debesys, medžiai, net pastatai 
nuolatos keičiasi, paveikti šviesos 
ir šešėlio. Tas pats vaizdas skiria
si, nutapytas ryte, vidudienį ir 
vakare.

Kaip gerai žinome iš meno isto
rijos, dailininkas Claude Monet 
yra laikomas impresionizmo pra
dininku. Kai jo kūriniai nebuvo 
priimami į garsiąją Paryžiaus 
galeriją Salon, jis, susitaręs su ki
tais tokio pat likimo dailininkais, 
suruošė savo parodą. Šioje pa

rodoje Monet iškabino savo 
kūrinį, pavadintą „Impresionis
tinis saulėtekis” (1874). Vienas 
meno kritikas, pasinaudodamas 
šio paveikslo pavadinimu, 19-ojo 
šimtmečio pabaigos meną pava
dino impresionizmu. Šio periodo 
dailininkams labiausiai rūpėjo 
pagauti pirmąjį vaizdo įspūdį, 
nekreipiant dėmesio į smulkme
nas.

Šioje Monet apžvalginėje paro
doje matome, kaip jo kūryba kei
čiasi. Iš pradžių jis tapo realis
tinius, aiškių formų kūrinius. 
Vėliau jo potėpiai keičiasi, tiesios 
linijos sutrūksta, formos nebe 
tokios ryškios, jaučiamas šviesos 
ir atmosferos efektas. Gale savo 
gyvenimo dailininkas susikon
centruoja vien tik į gamtos vaiz
dus ir jos augmeniją.

Dailininkas Monet pradėjo ta
pyti Paryžiuje. Vėliau važinėjo po 
Prancūziją. Toliau keliavo po ki
tus kraštus. Iš Norvegijos savo 
draugui rašė: „Šiandien pusę 
dienos tapiau nuolatos sningant. 
Tu juoktumeis pamatęs mane 
visą baltą, barzdą apšąlusią ledi
niais stalaktitais”. Čia nutapo 
Norvegijos kalnus. Nuvykęs į 
Veneciją, sakė: „Gaila, kad aš 
neatvykau į Veneciją, kai buvau 
jaunas ir drąsus. Bet vis tiek pra
leidau gražius momentus, net 
nesijaučiau, kad esu toks senas”.

Monet labai daug dirbo ir turėjo 
didelį pasisekimą, taip kad iš 
savo kūrybos galėjo labai gerai 
pragyventi. Apsigyvenęs šiau
rinėje Prancūzijoje, Giverny vie
tovėje praleido paskutiniuosius 
savo gyvenimo 25 metus. Savo 
gyvenvietėje jis įsiruošė 
botanikos sodą su tvenkiniais ir 
tilteliais. Čia jis nutapė turbūt 
patį geriausią ir didžiausią kūrinį 
„Vandens lelijos”. Pats Monet 
šitaip aprašo šio kūrinio atsira
dimą: „Pagaliau atėjo diena, kai 
pajutau, kad mano katarakto liga 
iš dalies sukontroliuota. Nors 
mano regėjimas buvo gana ri
botas, ir dar negalėjau iš arti 
atskirti šešėlių ir spalvų tonų, bet 
apsidžiaugiau sužinojęs, kad iš 
toliau jau galėjau atskirti moty
vus didelėje masėje. Pats sau pa 
sakiau, kad būtų įdomu nutapy
ti vandens lelijų serijinį an
samblį”. O tų vandens lelijų jam 
nereikėjo toli ieškoti, jos augo ten 
pat jo tvenkinyje. Šiame kūrinyje 
jo gėlės yra suabstraktintos, pa
veiksle nebėra horizonto, vien tik 
lelijos plūduriuoja vandens pavir
šiuje.

* * - *
Šioje Monet parodoje buvo tiek 

daug lankytojų, kad, galima 
sakyti, į ją įsigrūdome su žmonių 
minia ir išjos išsigrūdome su ta 
pačia žmonių minia per dovanų 
parduotuvę. O „biznierių" vaiz
duotė turbūt pralenkė ir paties 
dailininko Monet vaizduotę.

Kokių dalykų jie neprigamino, 
kuriuos pardavinėjo trijose vie
tose. Ten galima buvo pirkti, nuo 
liuksusinės Monet meno kny
gos, įvairiausių reprodukcijos 
paveikslų, net miniatiūrinių sa
gių iki įvairiausių kalendorių, 
prijuosčių, marškinėlių, piršti
nių, skėčių — visur figūravo koks 
nors Monet kūrybos motyvas. 
Visko net nebuvo įmanoma ap
žiūrėti, nes parduotuvė buvo sau
sakimša pirkėjų. Staiga pasidarė 
nebeįdomu, bet juokinga. Net pri
eiti prie pardavėjos užsimokėti už 
kokį niekutį reikėjo laukti pusę 
valandos. Negavusieji bilietų į 
pačią parodą gali užeiti į dovanų 
parduotuvę ir pamatyti Monet 
kūrybą įvairiausiom formom.

Išėjus iš muziejaus, atsisukus 
pažiūrėjau į pastato priekyje 
užrašą — „Claude Monet” ir 
pagalvojau, kad tas paprastas, 
mažas senukas, nelabai šaunios 
išvaizdos, su ilga didele barzda, 
matytas ant parodos brošiūros 
viršelio, turbūt niekada nesapna
vo, nenujautė ir nesvajojo, kad jo 
vardas ne tik pasiliks kaip vienas 
iš ryškiausių meno istorijoje, bet 
bus toks magiškas 1995 metais 
Čikagoje.

Vis tiek paliko neaišku, kodėl 
toks didelis parodos pasisekimas 
šiemet. Juk tas pats dailininkas 
Claude Monet nepasikeitė, tie 
patys jo meno kūriniai buvo iška
binti ir ankstyvesnėse parodose. 
O gal pasikeitė žmonių skonis ir 
jie labiau pradėjo domėtis meno 
grožiu, o gal ta, matyti, didžioji 
reklama buvo kaltininkė dėl pa
rodos pasisekimo.

Jaunųjų talentų popietėje Aoka „Grandis".
Jono Kuprio nuotrauka

DALIA KUČĖNIENĖ

Draugo dienraščiui paremti 
Korp! Giedra suruošė šių metų 
spalio mėnesio 22 dieną Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, Čikagoje, 
jaunųjų talentų popietę. Šitokio 
pobūdžio renginys jau antrasis, 
norima tikėtis, kad jis taps 
tradicija, taip pageidauja ne tik 
patys jaunieji talentai, bet ir 
gausiai susirinkusi publika. Tai 
proga bręstantiems talentams pa
sirodyti, viešai išbandyti savo 
jėgas ir kartu paremti spaudą.

Šis antrasis pasirodymas, paly
ginus su pirmuoju, kuris įvyko 
prieš keletą metų, atrodė pla 
ningesnis, geriau išbalansuotas, 
todėl paliko brandesni įspūdį.

Pirmoje dalyje Alisa Kosmopo
lous paskambino Felix Mendels- 
sohn Scherzo Opus 16 No. 2. Pir
masis koncerto numeris net ir 
labai patyrusiems menininkams 
būna pats sunkiausias, nes tenka 
ne tiktai save apraminti, bet 
ir publikai sukurti nuotaiką. 
Nepaisant jaučiamo ir girdi
mo nerimo Mendelssohn’as 
išplaukė...

Janina Adįckaitė, akompanuo
jant Galinai Rupeikienei, pa
dainavo J. Stankaus „Irenos 
valsą”. Daina buvo atlikta ly
riškai, gera intonacija. Neieš
kant progreso, būtų galima čia 
ir sustoti be komentarų, bet 
taip, kaip Janinai, taip ir kai 
kuriems kitiems talentams, no
rint tobulėti būtų patartina 
susirasti savo srities pedagogus — 
profesionalus, kurie padėtų įgyti 
taisyklingą techniką.

Lina Viržintaitė ir Andrius 
Utz, pritariant gitarai, padainavo 
„Lauksiu tavęs ateinant”. Pra
moginė daina buvo atlikta su 
nuotaika, dėl techniškų kliūčių — 
garsas neišbalansuotas, tačiau 
publika atgijo ir savo plojimais 
įrodė, kad norėtų dažniau girdėti 
šiuos jaunuolius.

Marius Vygantas, akompanuo
jant Manigirdui Motekaičiui, 
pagrojo Antonin Dvorak Concer- 
to B Minor, Opus 104. Kiekvienas 
šio jauno čelisto pasirodymas 
paženklintas rimtumu, vis jaučia
mu augimu atliekamo kūrinio in
terpretacijoje. Darbas, repeticijos, 
koncertai ir vėl darbas tai vienin
telis receptas, ruošiantis in
strumentalisto karjerai, o Ma
rius Vygantas yra apdovanotas 
talentu.

Valdas Vasaitis, akompanuo
jant Alvydui Vasaičiui, pagrojo 
Charles de Beriot „Scene de 
Ballet”. Protarpiais kilo klausi
mas, kieno čia pasirodymas — ar 
pianisto, ar smuikininko? Smui
kininkas gavo tikrai puikią 
profesinę atramą, kuri įgalino 
sugroti techniškai sudėtingą ba
leto sceną. Norėtųsi, kad bręs-

tantys talentai kuo daugiau 
turėtų galimybių viešai groti ir 
groti, ir dar kartą groti, nes gro
jimas, šokimas, dainavimas ar 
aktorystė tik sau, savame kam
baryje, savo erdvėje neišvysto 
bendravimo su publika, o tai ker
tinis akmuo pasisekimui — mokė
jimas ne pačiam jaudintis, bet 
„užkrėsti” klausytojus — kūriny
je esančiais jausmais bei nuotai
komis.

Pirmoji koncerto dalis buvo už
sklęsta „Spindulio” tautinių 
šokių grupės studentų ratelio, 
vadovaujamo Rasos Poskočimie- 
nės, pasirodymu. Malonu matyti, 
kad kreipiamas dėmesys nebe 
vien tik į šokimą, bet ir sceninę 
choreografiją. Šokių grupės ir 
vadovai, planuodami pasirody
mus, juos jau planuoja kaip 
,,Show”. Taip ir baigėsi pirmoji 
dalis, kuri buvo įvairi, jaunatviš
kai dinamiška, ne per ilga, bet 
nuotaikinga.

Antroji koncerto dalis pradėta 
su „Dainavos” ansamblio kame
riniu vienetu, kuriam dirigavo 
Darius Polikaitis. Padainavo Fe
likso Bajoro „Tu vyšnala”, 
Tamulionio „Aik aželi undenia”, 
Alfonso Mikulskio „Aviža prašė”, 
ir Algirdo Bražinsko „Žemaičių 
plentas”. Ansamblio kamerinis 
vienetas atliko visas keturias 
dainas a capella. Joks akom
panimentas netrukdė pilnai įsi
klausyti į švarią intonaciją ir 
nepaprastą darnumą išlygintų 
balsų, kurie skambėjo instrumen
tiniu tembru. Bravo visam viene
tui ir jų vadovui, kuris nesėdi ant 
laurų, o tobulinasi pats ir voka
lo, ir dirigavimo srityse — tai jau 
atsispindi ansamblio pasirody

muose.
Styginis kvartetas: Rita Kaz

lauskaitė (smuikas), Carol Laube 
(smuikas), Amy McNamara (vio
la), Sheryl Ferdman (cello) pagro
jo J. S. Bach Concerto D Minor (II 
Largo, ma non tanto, ir III 
Allegro). Styginis kvartetas tai 
„retas paukštis”, mūsų Jaunimo 
centro salėje, todėl buvo nepa
prastai malonu jį išklausyti, ne 
vien dėl to, kad kūrinys buvo 
pasigėrėtinai atliktas, bet ir 
dėl to, kad kaip tik norėtųsi 
daugiau programose girdėti ka
merinių vienetų, styginių 
kvartetų ir aplamai kamerinio 

į pobūdžio kūrinių.
Jūratė Jankauskaitė paskaitė 

Juozo Tysliavos „Pirmoji meilė”, 
palydint „Naujojo amžiaus” mu
zikos garsams. Lyriškoji meilės 
poema nuskambėjo su ilgesio 
nuotaika, gražia lietuviška 
tarsena.

Haris Subačius paskaitė savos 
kūrybos apysaką, pavadintą 
„Ant kalno”, jaunuolio ilgesingą 
susitikimą su mylimąja, kuriam 
ruošėsi porą metų ir į kurį

Jaunųjų talentų popietėje spalio 22 dienų Jaunimo centre, Čikagoje, skambina 
Alisa Kosmopolous.

Jaunųjų talentų popietėje groja Marius Vygantas.

pavėlavo...
Kompozitorius Aleksas Mit

rius paskambino savo dvi kom 
pozicijas, „Pirmąjį" savo opusą ir 
opusą, skirtą „Motinai" — kurį 
pirmąkart paskambinęs gražų 
pavasario rytą, Motinos dienos 
proga, savo įkvėpėjai. „Naujojo 
amžiaus” stiliumi — minimaliz
mo struktūra Aleksas Mitrius 
užbūrė klausytojus, ypač jauni 
mą, savo nuoširdžiu atlikimu ir 
sava kūryba, kuri skambėjo at
vira, nemeluota, giliai išgyventa.

Aktorė Audrė Budrytė atliko 
Liūnės Sutemos „Tikrovė". Bręs
ta, populiarėja nauja lietuviško 
žodžio žvaigždė, šiuo metu Čika
goje geriausia interpretatorė, 
talentas su fenomenalia atmin
timi — pajėgianti išieškoti ir 
publikai perteikti kuriamo cha 
rakterio savybes. Niekad nėra ji 
Budrytė, bet įgyvendinta herojė.

Antroji koncerto dalis ir ap
skritai koncertas buvo užsklęstas 
jaunimo tautinio ansamblio 
„Grandies”, studentų ratelio, 
kuriam vadovauja Violeta Fa- 
bionovich. Pašoko „Rolenderį" ir 
„Tarovėjos suktinę”. Marga
spalvis grakštus jaunimas už
pildė sceną, puikiai choreogra 
fuotais šokiais — taip ir bai
gėsi antrasis Jaunimo talentų 
popietės koncertas, pulsuojantis 
dar daug žadančia energija. Po
pietei sklandžiai vadovavo Alek 
sandra Gražyte, o jaunimui sceną 
išpuošė dailininke Rasa Sutkutė.

Šios popietės iniciatore buvo 

Marytė Remienė o jos dešinioji 

ranka Korp! Giedros atstovė 

Indrė Tijūnelienė. kuriai tiek 

talentai, tiek ir atsilanki usieji yra 

nepaprastai dėkingi už ryžtą, 

ištvermę ir sumanumą.

Jono Kuprio nuotraukos

Buvo ryšku, kad talentų yra, 
reikia tik sukurti jaunimui 
progų. Šokančio jaunimo nieka4 
nestigo, dainuojančio visada buvę 
mažiau, bet buvo staigmena iš) 
girsti ir kūrėjų: kompozitorių, 
rašytojų, naujas aktores.

Linkėtina, kad ši jaunųjų 
talentų popietė, taptų tradicija —> 
lauksime kitais metais vėl iš
vysti šokantį, grojantį, vaidinan
tį. dainuojantį ir kuriantį 
jaunimą.

Spauda, šeima 
ir išeivija

(Atkelta iš 3 psl.)
auklės ir formuos ne tėvai, o sve- 
tima aplinka. Svarbu, kad abu tė- 
vai sutartinai pasiaukotų ię 
auklėtų savo šeimą drauge. Nei 
tėvui, nei motinai negali būti kiė 
tokių „skubių” reikalų, o tik 
šeima ir vaikai.

Pabaigoje dr. Daugirdienė davė 
keletą receptų, kaip gerai auklėj 
ti savo šeimą. Būtent praktikuos 
ti bendras šeimos vakarienes, kur 
visa šeima kartu valgytų, plautų 
indus ir 1.1.; ruošti savaitinius 
šeimos posėdžius, pasikalbėti} 
paplanuoti; pasidalinti namų ruo) 
šos darbais; savo tarpe kalbėtis 
tik lietuviškai; ir, svarbiausia, iš
jungti televizijos aparatus, iš ku
rių sklinda nemoralus ir be jokių 
vertybių pasaulis.

Tai buvo labai, labai gera 
paskaita, tik gaila, kad diskusi; 
joms, kurioms vadovavo Alė Lier 
ponienė, nebuvo daug laiko. O 
dar blogiau, kad auditorijoje daur 
giausia buvo tik vyresnės kartos 
žmonės: jaunų šeimų atstovų be
veik nebuvo.


