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Grafiškai padailinta laimė
Taip ilgai nesilankiusiam 

Lietuvoje gal ir negražu kitus 
įtikinėti, jog ten ne viskas 
tvarkoj, gal verčiau pasikliau
ti iš ten gaunamos spaudos 
antraštėmis, labai jau dailiai 
apibūdinančiomis sovietinį 
gyvenimą. Į kokį puslapį 
pažvelgsi, taip ir šviečia: 
kultūra, kūryba, laimėjimai, 
ryžtas, pažanga, darbas, 
duona, prasmė, laisvė, laimė... 
Ak, laimė — tokia trapi 
visame pasaulyje, ten, po 
raudonu dangumi, tvirta, kaip 
priekalas.

Neseniai tarybinė laimė 
apkerėjo išeivijos veteraną 
dailininką V. K. Jonyną. 
Viešėdamas „Literatūros ir 
meno“ svetainėje, jis susijau
dinęs pasakė: „Laimingas 
galiu būti tik su laimingais“. 
Redaktoriams jo posakis labai 
patiko. Todėl „L ir M“ 
savaitraštyje 1982 m. rugsėjo 
18 reportažo antraštė tapo 
„Laimingas tik tarp laimin
gų“. Geresnės ir nesugalvosi.

Kad V. K. Jonynas, tris 
mėnesius galėjęs praleisti 
tėvynėje, jaučiasi laimingas, 
nė kiek neabejoju. Jausčiausi 
ir aš. Tik man neaišku, ar jis 
„laimingais“ vadina visus ten 
sutiktus lietuvius, ar tik 
valstybės išlaikomus dailinin
kus, su kuriais teko artimiau 
pabendrauti. Iš tikrųjų tai 
nesvarbu. Gerai suprantame 
— dailininkai mėgsta 
padailinti tikrovę. Prie to veda 
ir V. K. Jonyno stiliaus 
sentimentai.

įdomu, kad tame pačiame 
„L ir M“ numeryje spausdina
mos visiškai kitokios mintys 
apie Lietuvos dabartinę laimę. 
Pavyzdžiui, skiltyje „Septy
nios dienos“ rašo Laima Zulie- 
nė, per visą vasarą bandžiusi 
savo sūnų, būsimą pirmoką, iš 
anksto aprūpinti mokyklos 
reikmenimis. „Ak, mielos būsi
mos pirmokėlių mamos, nebū
kite pavyzdingos. Birželį 
nupirksite uniformą, kuprinę, 
bet nerasite dar keliasdešim
ties smulkmenų. (...) laksty
site visą liepą ir rugpiūtį, bet 
smulkmenų sąrašas kaip 
užburtas ne ką sutrumpės. (...) 
Aš, penkis kartus čia 

apsilankiusi, negaunu pirmai 
klasei nei rašymo, nei 
matematikos sąsiuvinių“.

Ir taip per visą rašinį 
rūpestingoji mama priekaiš
tauja tarybinei prekybai, 
nesirūpinančiai mokyklų 
poreikiais. Laima Zulienė, be 
abejo, net neišdrįso pagalvoti, 
kad jos nelaimingumo tikroji 
priežastis — tai besaikis Tary
bų Sąjungos ginklavimasis, 
suvirškinąs visus pramo
ninius išteklius.

Kitame savaitraščio 
puslapyje kritikas Vytautas 
Kubilius, diskutuodamas apie 
dabartinį romaną, atveria 
išsamų Lietuvos „Laimės“ 
žemėlapį. Siūlo jis romanis
tams gerai įsigilinti į šio žemė
lapio procesus: „Kokios susi
darė Lietuvoje naujos 
socialinės grupės? Kaip pakei
tė žmogaus gyvenimo būdą ir 
psichiką krašto industrializa
cija? Kokios yra nugriautų 
kaimo sodybų ūkinės ir 
psichologinės pasekmės? 
Kodėl tiek irstančių šeimų? 
Kuo paaiškinti jaunų vyrų 
savižudybes mūsų ramiuose 
miesteliuose ir kolūkių gyven
vietėse? Kodėl taip prastėja 
mūsų inteligentija, įklimpusi į 
gerovės rūpesčius, sėkmingai 
ūkininkaudama sodo sklype
liuose ir taip dažnai aklinai 
abejinga intelektualiniams 
interesams, kultūros padėčiai, 
savo genties likimui? Iš kur 
mūsų socialinės lygybės visuo
menėje turtuolių kasta, kuriai 
prieinami geriausi gydytojai, 
pelningiausių profesijų fakul
tetai, net šamotinės plytos?“

Tuos aktualius klausimus 
perskaitęs, sutvirtinu savo 
įsitikinimą, kad tarybinamai 
Lietuvai dar ilgai reikės 
pavargti keliaujant į laimin
gesnę ateitį. Apie tai jauni
mas net dainuoja estradoje: 
„Aš tikiu dar viskas ateity, 
nežinau tiktai, ar tu tiki, ar tu 
tiki“.

Tad, ir neaplankę Lietuvos, 
aiškiai regime sovietizacijos 
menkybę, išnaudotojų kastos 
suktą veržlumą. Daug ką 
matome. Įspūdingų sąvokų 
kaišiojimas šūkiuose ir an
traštėse nykios tikrovės

Lietuvių katalikų mokslo akademijai 60 metų
JUOZAS PRUNSKIS

Įžangos vietoje

Mokslo ir religijos santykį 
yra nagrinėję įvairūs minty- 
tojai. Jėzuitas Kari Kneller yra 
parašęs stambią knygą “Das 
Christentum und die Vert- 
raeter der Neueren Natur- 
wis8enschaft” (Krikščionybė ir 
naujojo gamtamokslio atsto
vai). Kitas jėzuitas — S. Sara- 
sola davė veikalą ispanų kal
ba: “La obra de los Catholicos 
croyentes” (Katalikų mokslo 
darbai). Daug ką pasako ir 
amerikiečių Severin ir Lamp- 
ing veikalas: “Through Hund- 
red Gatės”, kuriame pateikia
mi aprašymai 40 garsiųjų 
žmonių, pasirinkusių katali
kybę. Šių eilučių autorius yra 
parašęs knygą “Mokslas ir 
religija”, kuri paskutiniu metu 
buvo okupuotos Lietuvos po
grindžio perspausdinta ir, ro
dos, net didesniu tiražu, negu 
pirma laida Amerikoje.

Visų šių autorių duomenys 
sutinka su mintimi, kurią pir
maujantis tolimųjų erdvių tyri
nėtojas Wemer von Braun 
išsakė žodžiais: “Mokslas ir 
religija nėra nesuderinami. 
Priešingai, mokslas ir religija 
yra labai artimai giminingi, 
kaip broliB su seserimi. Nega
lima mąstyti apie kosmoso gro
žį ir tvarką, nepripažįstant die
viškojo Kūrėjo buvimo. Ar 
reikia užsidegti žvakę, norint 
pamatyti saulę? Kuo labiau 
žmogus pažįsta visatą ir jos su
dėtingumą, struktūrą, tuo la
biau su didesne nuostaba turi 
pripažinti Kūrėjo didybę.

Tai labai derinasi su didžio 
gamtamokslio atstovo prof. Al
berto Einšteino mintimi: 
“Mokslas be religijos luošas, 
religija be mokslo akla”.

1979 metais Cambridge, 
Mass. įvyko mokslo ir religijos 
atstovų konvencija. Suvažia
vo apie 350 įtakingų moks
lininkų. Jie įvairius šios rūšies 
klausimus diskutavo dvi sa
vaites. Priėjo išvados, kad yra 
reikalingas kaip mokslas, taip 
ir religija. Jie nusprendė, kad 
religija yra taip svarbi, kad jos 
negalima palikti tik bažnyti
niu reikalu, o mokslas lygiai 

Profesorius prel. Pranas Kurai
tis, būdingas Nepriklausomybės 
laikų filosofas — LKMA narys.

Arkivysk. Mečislovas Reinys, 
uolus LKMA veiklos judintojas 
Nepriklausomybės laikais.

Arkivysk. Juozapas Skvireckas, 
LKMA pirmininkas 1922—1925 
metais.

Prel. Adomas Jakštas-Damb- 
rauskas, LKMA pirmininkas 
1925-1938 metais.

turinio nepakeičia. Grafiškai 
padailinta laimė nieko nereiš
kia. Tikėti ateitimi, būti 
optimistu yra gera, tačiau 
pravartu ir įsigilinti į paverg
tos Lietuvos padėtį.

Pr.V. 

taip pat svarbus, kad jo ne
galima palikti vien mokslinin
kams

Profesorius Henry šia tema 
yra pasakęs: “Asmuo, kuris 
mano, kad religija ir mokslas 
yra vienas antram priešingi, 
turi būti arba labai jaunas 
moksle, arba didelis ignoran- 
tas religijoje”. Italas profeso
rius Antoninas Zichichi 1981 
m. spaudai duotame išsikal
bėjime tvirtino: “Mokslas ir 
religija yra dvi atskiros sritys, 
kurias šiuolaikinis žmogus tu
ri išmokti suderinti. Mokslas 
gamtinėje Brityje ir religija 
antgamtinėje srityje yra dvi 
aukščiausios žmogaus gyveni
mo plotmės, kurios išgelbės pa
saulį nuo katastrofos. Čia aš 
matau Dievo rankos veikimą. 
Europa ir pasaulis galės išsi
gelbėti tik tada, kai seks mei
lės ir laisvės vėliavą, kurią yra 
iškėlusi katalikų Bažnyčia. 
Šiam įsitikinimui mokslinin
kų tarpe radau visuotinį prita
rimą”.

Truputėlis iš 
akademijos istorijos

Šitokiomis mintimis — apie 
mokslo ir religijos artimą ryšį 
— vadovaudamiesi Lietuvos 
katalikai sukūrė Katalikų 
mokslo akademiją .Jos įsikūri
mą ir vystymąsi yra dokumen
tuotai aptaręs prof. Stasys Yla 
savo studijoje “Lietuvių kata
likų mokslo akademija. Bend
ras žvilgsnis į praeitą kelią”; 
išleista atskiru atspaudu iš 
L.K.M. akademijos “Suvažia
vimo darbų” V tomo. Tokios 
mokslo draugijos mintį jau 
1908 m. ėmė kelti prof. Pran
ciškus Būčys. Tiesa, anksčiau 
įsikūrė dr. Jono Basanavi
čiaus vadovaujama Lietuvių 
mokslo draugija, tačiau ėmė 
ryškėti, kad mūsų tautai kul
tūriškai bręstant nebus gali
ma pasitenkinti tik viena to
kia institucija. Lietuvos 
katalikai dar sunkiais caristi- 
nės ir vokiečių okupacijos me
tais Pirmojo pasaulinio karo 
laikotarpyje ėmė plėsti savo 
švietimo draugijas: Saulę, Ži
burį, Rytą, kurios įkūrė gal net 
daugumą Lietuvos vidurinių 
mokyklų ir gimnazijų. Ėmė 
bręsti mintis ir katalikų aukš
tosios mokyklos steigimo, bet 
greičiau susikristalizavo reika
las steigti Lietuvių katalikų 
mokslo draugiją, šalia Basa
navičiaus įsteigtos. Apie 
Basanavičiaus draugiją girdė
josi balsas Adomo Jakšto:
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LKMA pradininkas vyskupas Pranciškus Būčys. 
Nuotrauka Tony Matulonis

“Lietuvių Mokslo draugija kai 
ko jau nebeužgriebia, nebeima 
domėn, ne vieną svarbią moks
lo sritį palieka už savo apy- 
siaurių ribų“. Ir taip Lietuvių 
Katalikų mokslo akademija 
buvo įkurta 1922 m. rugpjūčio 
12 d. (tada buvo įregistruoti jos 
įstatai valdžios įstaigose). Tai
gi ji įsikūrė tik pusmečiu vė
liau negu Lietuvos universite
tas, kurio pradžia buvo 1922 m. 
vasario 16 d. Apie pirmuosius 
jos steigėjus prof. Yla rašo: 
“Pr. Būčys buvo pirmasis 
Katalikų akademijos ideolo
gas, derinęs mokslų visuotinu
mą su tautinių mokslų par- 
tikuliarumu ir nubrėžęs to 
derinio gaires. Antrasis ideo
logas — A. Jakštas.”

Siekimai ir darbai

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija pasiryžo apjung
ti katalikus mokslininkus, su
daryti palankesnes sąlygas jų 
darbui, rūpintis naujų moks
lininkų prieaugliu, kelti mūsų 
tautoje mokslinį lygį, apskri
tai kultūrą. To siekiant, buvo 
numatyta steigti bibliotekas, 

t

įvairias mokslo institucijas, 
ruošti kursus, paskaitas, leisti 
knygas, metraščius. Tiems 
užmojams finansuoti — turėti 
savo fondą.

Pirmasis užmojis buvo 
įsteigti Kaune didžiulę biblio
teką. Buvo planuojama stam
bią pradžią sudaryti apjun
giant kunigų seminarijas ir 
kapitulos bibliotekas, kurios bu
vo turtingos knygomis, rank
raščiais, archyvine medžiaga. 
Tačiau trūko lėšų patalpoms, o 
ir šių bibliotekų savininkai 
nenorėjo su jomis skirtis. Vis 
dėlto buvo nupirkta prof. Pr. 
Brenderio biblioteka, paliko 
savo biblioteką A. Jakštas, 
taip kad prieš okupaciją bib
lioteka jau išaugo iki kokių 
12,000 tomų.

Vyskupui Pr. Būčiui buvo 
pavykę gauti lėšų iš Amerikos 
Katalikų federacijos. Susidarė 
42.500 dol. fondas, kurio palū
kanos buvo naudojamos ruoš
ti būsimus mokslininkus, fi
nansuojant jų studijas 
užsienio aukštosiose mokyklo
se ar bent teikiant jiems finan
sinę paramą. Net ir pirmos bol
ševikų okupacijos metu pabėgę 

mūsų kai kurie intelektualai 
susilaukė, nors ir kuklios, pa
ramos, susidariusios iš laiku iš 
banko išimtų dalelės to fondo 
lėšų.

A. Jakštui pasiūlius, buvo 
suskasta ruošti “Lietuvos žy
menybių žodyną” — savotišką 
tautai ir mokslui nusipelniu
sių asmenų enciklopediją. Ją 
redaguoti iš pradžių buvo pa
kviestas Tumas - Vaižgantas, 
vėliau — Pr. Penkauskas, pa
galiau prof. J. Eretas. Į tą dar
bą buvo įtraukti ir kai kurie 
Kauno kunigų seminarijos 
klierikai. Teko šiek tiek įsi
jungti ir šių eilučių autoriui. 
Tam reikalui iki 1939 m. buvo 
išleista 13,000 litų. Buvo suda
ryti 5 tomai po 600-700 pusla
pių, rankraštis paruoštas 
mašinėle, bet okupacija su
trukdė išleidimą. Bent gi išėjo 
A. Jakšto paruošti “Užgesę ži
buriai” — apie mirusius įžy
miuosius katalikus. Tai pir
mas akademijos leidinys, 
redaguotas J. Tumo - Vaižgan
to. L.K.M. akademija buvo 
įtraukta ir į Spaudos fondo lei
džiamą Lietuviškąją enciklo
pediją, kurios redakcijai aka
demija davė prof. Pr. 
Dovydaitį ir prof. BĮ. Cėsnį.

Suvažiavimai

Toliau akademijos veikla 
daugiausiai reiškėsi suvažia
vimais bei leidiniais. Pirmasis 
suvažiavimas įvyko 1933 m. 
Kaune. Buvo nusistatyta juos 
daryti kas treji metai. Antras 
suvažiavimas įvyko 1936, tre
čias — 1939 m. Ketvirtasis bu
vo planuojamas šaukti Vilniu
je, bet kilus karui ir užplūdus 
okupacijoms, nebegalėjo įvyk
ti ir tebuvo sušauktas 1957 m. 
Romoje, jau akademijai atsi
kūrus išeivijoje. Suvažiavimai 
buvo turtingi paskaitomis, 
vykdavo mirusių akademijos 
narių pagerbimas, naujų na
rių priėmimas. Darbą imtasi 
skirstyti, ypač suvažiavimų 
metu, į sekcijas: teologų, fi
losofų - pedagogų, kalbos - lite
ratūros, istorikų, teisininkų, 
sociologų ir kraštotyrininkų. 
Akademijos pirmininkais bu
vo arkiv. J. Skvireckas — iki 
1925 m., tada prel. A. Damb
rauskas — Jakštas iki savo 
mirties 1938 m., trečias — prof. 
St. Šalkauskis iki okupacija 
nutraukė akademijos veiklą. 
Lietuvių enciklopedija, aptar
dama L.K.M. akademijos veik
lą, rašo, kad “daugiausia J. 
Eretui vadovaujant buvo su
šaukti Kaune trys lietuvių 
katalikų mokslininkų ir moks
lo mėgėjų suvažiavimai, kurie

(Nukelta į 2 psl.) »

Profesorius Stasys Šalkauskis, 
LKMA pirmininkas nuo 1938 iki 
sovietinės okupacijos.
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turėdavo po keletą sekcijų, pvz. 
1939 m. — aštuonias. Jei pir
mame suvažiavime dalyvavo 
apie 300 žmonių, tai 1939 m. 
jau buvo 500. Pirmuose dvie
juose suvažiavimuose skaity
ta po 30 paskaitų. Pirmame su
važiavime buvo stengtasi 
apžvelgti katalikų mokslines 
pajėgas, jas glaudžiau apjung
ti. Vyko ir mokslo darbų paro
da, kurioje dalyvavo 50 auto
rių su 400 knygų”.

Akademijos atsteigimas

Okupuotoje Lietuvoje, 
suprantama, nėra jokių sąly
gų L.K.M. akademijos veiki
mui. Vis dėlto “Lietuviškoji 
tarybinė enciklopedija“ L.K.M. 
akademiją suminėjo, nors ir 
negausiomis, kad ir tenden
cingomis eilutėmis. L.K.M. 
akademijos atsteigimą išeivi
joje ėmė judinti dr. St. Bačkis. 
Tai buvo 1952 m. Už poros me
tų (1954) buvo sudarytas vysk. 
V. Padolskio vadovaujamas 
reorganizacinis komitetas, ku
ris 1956 m. korespondenciniu 
būdu pravedė centro valdybos 
rinkimus. Pirmininku išrink
tas vysk. V. Padolskis, vicepir
mininku prof. Z. Ivinskis, na
riais: kun. J. Vaišnora, kun. A. 
Liuima, kun. L. Tulaba ir kun. 
V. Balčiūnas.

Atkurtoji akademija pradėjo 
reguliariai šaukti savo suva
žiavimus. Suvažiavimai įvy
ko: IV (pirmas išeivijoje) — 
1957 m. Romoje; V — 1961 m. 
Chicagoje, čia buvo skaitytos 
23 paskaitos, baigiamajame 
posėdy — apie 800 dalyvių; VI 
— 1964 m. New Yorke, čia bu
vo 22 paskaitos, dalyvių 217.
VII Įvyko 1967 m. Vokietijoje, 
Vasario 16 gimnazijoje; turėta 
13 paskaitų, apie 100 dalyvių;
VIII — Toronte, Kanadoje 
1970Lm.; IX — Bostone 1973 m.; 
X —jDetroite 1977 m.; X — 1979 
m. Chicagoje — didingas Vil
niaus universiteto 400 metų 
minėjimas.

Nuo 1959 m. po vysk. V. 
Padūlskio mirties, L.K.M. aka
demijai labai energingai vado
vauja prof. Antanas Liuima, 
organizuodamas reguliariai 
šaukiamus suvažiavimus, ku
rių naujausią turėsime šiemet 
St. Petersburgo mieste. Prof. 
Liuima taipgi rūpinasi steigi
mu L.K.M. akademijos židinių, 
kurie veikia Chicagoje, Putna- 
me, St. Petersburge, Toronte. 
Akademijos žinioje yra dabar 
ir labai svarbūs Alkos archy
vai.

Profesorius Juozas Eretas, kilęs iš Šveicarijos Nepriklausomos 
Lietuvos mokslininkas, LKMA suvažiavimų pagrindinis 
organizatorius. Nuotrauka V. Maželio

nos ir kt. veikalų istorijos, bio
grafinėmis, literatūros studi
jų, estetikos, religinėmis 
lingvistinėmis, filosofinėmis 
temomis, net ir imtasi leisti 
istorijos šaltiniai, pvz. vysku
pų relacijos Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos metu. Tai 
nesenstantieji, išliekančią 
mokslinę vertę turintieji vei
kalai, spausdinami Romoje, o 
plintą po visus kontinentus. 
Šiuo atžvilgiu L.K.M. aka
demija pasireiškė kaip pir
maujanti mūsų išeivijoje moks
linių veikalų (kurie mažiausiai 
finansiškai apsimoka) leidyk
la. Ir tai neabejotinai didžiau
sias nuopelnas yra kun. prof. 
A. Liuimos.

Artėjantis suvažiavimas

sias mokslo šakas. Paskaitų te
mos parinktos kiek galima 
surištos su dabarties laiku ir 
dabarties mūsų tautos padė
timi. Pavyko įtraukti nemažai 
naujų mūsų mokslinių pajėgų 
iš įvairių mokslo šakų, kas ro
do didelį organizatorių suvoki
mą dabarties mūsų tautos rei
kalų. Nėra abejonės, kad dalis 
šių paskaitų, bent santrau
kose, pasirodys mūsų periodi
koje, o paskiau — atskirame 
Suvažiavimo darbų tome, ir tai 
bus gražus įnašas į studijinę 
mūsų literatūrą. Taigi, kaip su
važiavimas, taip ir jo leidiniai 
turi susilaukti platesnio susi
domėjimo ir visokeriopos pa
ramos.

Akademijos leidiniai
Reikia stebėtis, kaip kun. 

prof. Antanas Liuima, būda
mas Romoje, taigi toliau nuo 

• didžiosios išeivijos dalies, su
geba rasti lėšų ir išleisti tiek 
daug svarbių mokslinių veika
lų, kurie jau sudaro gal netoli 
20,000 puslapių. Išleista ar bai
giama ruošti 10 akademijos su
važiavimo darbų tomų, šeši 
metraščių tomai, daugelis A. 
Jakšto, A. Kučo, J. Ereto, A. 
Baltinio, Pr. Gaidos, J. Gašlū
no, Ign. Skrupskelio, J. Gri
niaus, VI. Kulboko, J. Vaišno
ros, P. Rabikausko, K. 
Avižonio, A. Salio, A. Macei-

Jau šį mėnesį turėsime nau
ją Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimą. Jis 
įvyks 1982 m. lapkričio mėn. 
24-28 d. Jo rengimo komitetui 
vadovauja prel. J. Balkūnas, o 
akademijos narių veikalų pa
rodą organizuoja V. Kulbokas. 
Suvažiavimas bus itin turinin
gas — veiks net 14 sekcijų; Teo
logijos (vadovauja kun. dr. V. 
Cukuras), Filosofijos (vad. 
prof. dr. K. Skrupskelis) Gam
tamokslio (vad. B. Saldukie- 
nė), Architektūros ir meno 
(vad. dr. A. Kulpavičius), Lie
tuvių kalbos (vad. prof. A. Kli
mas), Lietuvių literatūros, So
cialinių mokslų (dr. A. 
Musteikis), Teisės (prof. dr. Br. 
Kasias), Ekonominių mokslų 
(dr. F. Palubinskas), Politinių 
mokslų (J. Laučka), Matemati
kos (dr. C. Masaitis), Medici
nos (dr. K. Bobelis), Psicholo
gijos (dr. A. Grinienė), Istorijos 
(dr. V. Gidžiūnas).

Kaip matome, L.K.M. aka
demija apima visas svarbiau-

Kun. dr. Juozas Prunskis ir dabartinis LKMA pirmininkas kun. dr. 
Antanas Liuima, S.J.

Krėvės šimtmetis Pennsylvanijos universitete
Šių metų spalio mėn. 16 d. Phila- 

delphijoje, Pennsylvanijos univer
siteto rūmuose, įvyko mūsų di
džiojo rašytojo — klasiko Vinco 
Krėvės 100-jo gimtadienio minėji
mas, rengtas Lituanistikos ins
tituto, talkinant vietos LB apylin
kei, o finansiškai paremiant JAV 
LB Kultūros tarybai.

Kažin ar begalėjo būti surasta 
tinkamesnė šiam reikalui vieta už 
Pennsylvanijos universitetą, kur 
Vincas Krėvė nuo 1947 metų, t.y. 
paskutiniaisiais savo amžiaus me
tais, profesoriavo kartu su kitais 
buvusiais Lietuvos universitetų - 
Kauno ir Vilniaus — profesoriais: 
prof. A. Sennu, prof. A. Saliu, prof. 
V. Maciūnu. Jų pastangų dėka čia 
atsirado dr. Šaulio 3,500 tomų bib
lioteka, davusi pradžią lituanis
tinei šio universiteto bibliotekai, 
kurią šiuo metu tvarko šių pro
fesorių buvęs studentas, čia įgijęs 
doktoratą K. Ostrauskas. Dabar 
biblioteka jau siekia 10,000 tomų, 
kuriuos rūpestingai ir toliau kau
pia K. Ostrauskas. Čia šalia Kos
to Ostrausko doktoratus yra ga
vęs puikus lituanistikos studijozų 
būrelis: Antanas Klimas, William 
Schmalstieg (tapęs brandžiu lietu
vių kalbos žinovu), Bronius Vaš
kelis. Minėjimas buvo pavadin
tas simpoziumu, bet tai daugiau 
buvo penkių paskaitų ciklas. 
Minėjimą su 15 minučių pavėla
vimu pradėjo Lituanistikos insti
tuto atstovas Br. Vaškelis, pa
kviesdamas Philadelphijos LB 
valdybos atstovę T. Gečienę tarti 
atidaromąjį žodį. Po jos trumpos 
kalbos, B. Vaškelis pastebėjo, kad 

. šiame minėjime dalyvauja ir Vinco 1 
Krėvės dukra A. Mošinskienė.

Pirmąją paskaitą “Vincas Krė
vė šiapus ir anapus” skaitė bosto- 
niškis rašytojas Antanas Gustai
tis.

Paskaitos pradžioje A. Gustai
tis priminė, kad Vincas Krėvė yra 
buvęs ne tik jo mokytojas - profe
sorius, bet ir istorinių vėtrų dieno
mis jis buvo labai lemiama atra
ma pavojaus grėsmėje. 
Prelegentas įspėjo, jog jis čia duo
siąs gal tik žurnalistinę apybrai
žą, įjungdamas ir kai kurių autori
tetų nuomones bei studijų išvadas. 
Taip ir padarė, savo svarstymus ir 
išvadas paberdamas ne tik žur
nalistiniu šmaikštumu, bet ir aka
deminiu įžvalgumu, liesdamas ir 
Krėvės biografines detales, jo lite
ratūrinę kūrybą ir visuomeninę bei
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politinę veiklą. Plačiau į paskai
tos turinį čia nesileisime, nes ji 
bus ištisai spausdinama “Drau
go” kultūrinio priedo sukaktuvi
niame Krėvės numeryje šių metų 
lapkričio 27 d.

Kostas Ostrauskas, Vinco 
Krėvės mokinys, jau savo sceni
niais veikalais stipriai įsirašęs 
mūsų literatūron, kalbėjo apie 
Vinco Krėvės kūrybinį veržlumą 
bei tematikos, žanro ir formos 
reikšmę jo kūryboje. Pirminėse pa- - 
stabose pasisakė, kad šią temą jau 
gvildenęs prieš 25 metus, taigi gali 
būti ir pasikartojimų.

Apie savo kūrybą Vincas Krėvė 
viename laiške M. Biržiškai taip 
išsireiškė: “Kai nėra žuvies, tai ir 
vėžys yra žuvis”. Biržiška nesuti
kęs. Ir čia Ostrauskas pridėjo “A, 
kad daugiau tokių žuvų būtų!”. Ir 
toliau: “Vincas Krėvė priklauso 
prie tokių rašytojų, kurių veikalai 
yra kūnas ir kraujas!”

Kompozicija, charakteriai, sti
lius, mintis — tai elementai, kurie 
ir reiklų skaitytoją verčia susi
mąstyti. Krėvė kūrė veikalus, prie 
kurių rūpi, juos perskaičius, dar 
kartą grįžti, nes tikroji literatūra 
vis kelia naujus klausimus, o atsa
kymai skaitytojui kaip tik labai 
rūpi. Tačiau šitokių rašytojų yra 
mažuma, o šiai mažumai Krėvė ir 
priklauso. Jo kūrybos esminį pa
grindą sudaro autoriaus kūrybi
nis veržlumas, tematikos, žanro ir 
formos įvairumas.

Jau 1926 metais Mykolaitis - Pu
tinas rašė: “Iš visų mūsų rašytojų 
Vinco Krėvės kūryba šiandien yra 
plačiausiai pasireiškusi kaip te
matikos, žanrų bei nuotaikos at
žvilgiu”. Anot Ostrausko, šie žo
džiai tinka ir šiandien, visus tuos 
bruožus suvedus draugėn, gauna
me tokią formulę: gilus kūrybinis 
smalsumas, paremtas kūrybine 
drąsa. Tačiau ši formulė būtų be
reikšmė, jeigu rašytojas neturėtų 
kūrybinio pajėgumo. O vis dėlto ne 
visi Krėvės kūriniai yra vienodai 
aukšto lygio.

K. Ostrauskas priminė, kad Krė
vė yra ir lyrikas. Savo kūrybinį ke
lią jis ir pradėjo lyriniais eilėraš
čiais. Lyrinis elementas taip ir liko 
labai ryškus Krėvės kūrybos bruo
žas. Pavyzdžiui “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimai” ir yra 
poetinė proza. Tą patį matome 
“Šarūne”, “Šiaudinėj pastogėj” ir 
kitur, nors pačiam pezijos žanrui

Vincas Krėvė, 1954 m. birželio 
mėn. 6 d. pas dukrą ir žentą Mo- 
šinskius, su kuriais jis gyveno 
Springfield, Pa.

Nuotrauka B. Raugo

Krėvė buvęs gana abejingas. Ke
letą kartų tekę girdėti Krėvės pa
stabą, jog kiekvienas pradeda ei
lėraščiais, o tik subrendęs pereina 
prie stambiųjų žanrų: prozos ir 
dramos.

Valingos jaunuolės dalia
• Valė Marcinkonytė, TIL

TAS PER NERJ. Apysaka. 
Chicaga, 1982. Atspausta „Drau
go“ spaustuvėje. Viršelį piešė 
Julytė Neverauskaitė-Vasiliū- 
nienė. 133 psl. Kaina 5 dol. Gauna
ma ir „Drauge“. Kaina su 
persiuntimu 5.85 dol.

*
Tai Australijoje gyvenančios 

autorės, ir ten lietuvių spaudoje 
bei teatre besireiškiančios, debiu
tinė knyga, kurios siužeto centre 
yra jaunos mergaitės Ulės pastan
gos susirasti gyvenime sau nuosa- 

| vą vardą ir vietą. Fonas — 1940 
metų rudenį atgautas Vilnius, ir 
visos sekusios Lietuvos okupa
cijos. Nedėkingas emocinis klima
tas Ulės šeimoje ir painūs šeimos 
narių tarpusaviai ryšiai šias jos 
pastangas labai apsunkina. O 
pagaliau ir jos pačios dvasinis 
veržlumas ir jauna drąsa nebeatsi- 
laiko prieš likimą, ištikusį visus 
lietuvius keturiasdešimtaisiais 
metais. Tačiau, galutinai Ulė 
nepralaimi, nes knygoje ji iškyla 
kaip simpatiškas ir gan tikroviš
kas jaunos moters — jauno 
žmogaus charakteris. Tai laikyti
na autorės laimėjimu. Sėkmingai 
panaudojamos ir kai kurios istori
nio romano konvencijos: lemtingi 
Lietuvai įvykiai atspindimi veikė
jų patyrime, pvz. scenoje, kur 
Kamužienė, Ulės motina, išėjusi 
už miesto pasveikina pirmuosius 
lietuvius kareivius — žvalgus 
(p.54). Yra ir psichologinio 
simbolizmo užuomazgų, pvz. Sibi
re, parsivelkančiam iš miško į 
lagerį Kamužių žentui Zigmui 
pastoja kelią skaromis apsivynio
jusi žmogysta — o tai yra Nelė, 
kadaise Zigmo suvedžiota gimna
zistė, dabar išnyranti jam nemezė 
(p. 116-119).

Apysakaitė neišvengia kai kurių 
bruožų, būdingų pradedantiems

rašytojams. Taip, pavyzdžiui, 
apibūdinanti pasakotojo balso 
kalba vietomis yra sentimentaloka 
(„Kai bučiavo Zigmas Nelę, nukri
to jos gimnazistiška beretė ant 
grindų ir tankios, juodos garba
nos, kaip šydas, pridengė judviejų 
veidus“ p. 23, nors sakinio 
prozinis ritmas įtaigus) ar net 
trafaretiška („Alės veidu perbėgo 
lengvutė, kaip šešėlis šypsena, 
nepalietusi didelių mėlynų akių, 
išvargusiame veide“ p. 5). 
Neišlaikomas vientisas pasako
tojo požiūris, kas savaime dar 
nebūtų meninis trūkumas, bet šiuo 
atveju kūrinys yra per mažos 
skalės, kad požiūrių įvairavimas 
jam būtų teigiama savybė, dar ir 
todėl, kad tas įvairavimas nėra 
pakankamai rūpestingai 
moduliuojamas — pvz. gan staiga 
Zigmo, Ulės svainio, akimis turi
me matyti ir vertinti Ulę teigia
mai (p. 88), gi pats Zigmas iki tol 
mums nebuvo pristatomas kaip 
teigiamas veikėjas. Nuviliančios 
yra ir kai kurios lėkštos emocinės 
įžvalgos — skaitytojui įtaigo
jama, kad Kamužienės neįtikėti
nai šiurkštų elgesį su dukterim 
turėtų patenkinamai išaiškinti jos 
baisūs pergyvenimai pirmojo 
pasaulinio karo metu, kai nuo šilti
nės išmirė šeši kiti jos vaikai. 
Atrodytų, kad sunkiausia autorei 
pavyko spręsti kūrinio apimties

| problemą — dabar apysaka per j 
trumpa, kad būtų pilniau išvys
tyti veikėjai, atskleista jų vidinė Į 
motyvacija, nuodugniau išgvil
dentos jiems pastatytos proble
mos, o iš kitos pusės ji per daug 
ištęsta, jeigu būtų buvę norėta 
susitelkti tik į Ulės proveržį, jai 
grumiantis su gyvenimo kliūtim, 
ją dar labiau užgulusiom po sesers 
vestuvių.

Džiugina autorės talentas Į 
komiško požymio prozai ir dialo- I

Valė Marcinkonytė.

Krėvė yra dramaturgas, tačiau 
jo dramas visuomenė mažai pa
žįsta, ir jo draminė kūryba dar vis 
nėra pilnai įvertinta. Paminėjęs 
plačiau žinomus Vinco Krėvės 
draminius veikalus, Kostas Os
trauskas priminė iki šiol vis dar 
nepastebėtą jo Erodą. Nors tai yra 
tik “Dangaus ir žemės sūnų” da
lis, tačiau tai yra visai išbaigta 
drama. Savo meniniu polėkiu, pro
blematika ir paties Erodo charak
teriu ji užima ryškią vietą Krėvės 
draminių kūrinių tarpe. K. Os
trauskas dar pastebėjo, kad po- 
kalbiuos su Krėve jam susidaręs 
įspūdis, jog Krėvė laikąs dramą 
pačiu reikšmingiausiu literatūros 
žanru. Krėvė galvojęs rašyti dra
mą ir apie Vytautą Didįjį, tačiau, 
berods, net nepradėjęs.

Išvadoms K. Ostrauskas pasi
rinko “Dangaus ir žemės sūnų” 
veikalą, pastebėdamas, kad Krė
vė čia subrandino universalią te
mą ir, turėdamas didelę kūrybinę 
drąsą, sujungė visus žanrus: lyri
ką, epą ir dramą į darnų vienetą. O 
juk meniškai suderinti kelis žan
rus viename kūrinyje yra pavojin
gas ir sunkus uždavinys, kurį, 
anot K. Ostrausko, Krėvė labai 
sėkmingai išsprendė, tapdamas 
mūsų didžiuoju klasiku. Nors jau 
su “Dainavos šalies senų žmonių 
padavimais” jis tokiu tapo, bet ir 
toliau nesustojo, neišseko, nesi- 
kartojo: vis naujom šviesom jo 
nauji kūriniai suspindėdavo. “Ne 
kartą jis save buvo suradęs, bet vi
są laiką savęs tebeieškojo”, kalbė
jo K. Ostrauskas.

Vėlesniais savo gyvenimo me
tais gal Krėvė ir jautė nuovargį, 
tačiau nesiliovė kūręs, nors senat
vėje kūrybinis pradas gal buvo 
kiek ir prigesęs. Tapo griežtesnis 
sau kritikas. Viename laiške ra
šęs: “Anksčiau kūriau širdimi, da
bar tenka kurti galva. Todėl ir ky
la nuotaika: geriau ilsėtis”.

Rimvydas Šilbajoris, literatū
ros istorikas ir kritikas, kalbėjo 
apie dievulį Vinco Krėvės kaime. 
Pradėjo vaizdžių pasakojimu, kaip 
po mūsų liaudies pasakas vaikšto 
kažkoks dievulis. Vargšu apsime
tęs, jis apsilanko pas ūkininkus,

išbando jų vaišingumą, laukų ta
keliais praėjęs, jis užsuka ir į Krė
vės “Šiaudinę pastogę”. Kaip tas 
dievulis atrodo, jo suvokimas — ir 
yra, anot Šilbajorio, prisidėjimas 
prie Vinco Krėvės kūrybos apibū
dinimo.

Artimiausias šiam reikalui yra 
“Antanuko rytas”. Šis Krėvės vei
kalas tiesiog kupinas dievuliu, le
miančiu visų vertybių mastus An
tanuko galvoje. Prelegentui 
atrodo, kad Antanukas — tai pats 
Krėvė, vaiko amžiuje svarstęs 
pasakiško dievulio esmę. Šios 
krypties “Antanuko ryto” analizę 
čia neliesime, nes paskaita taipgi 
bus atspausdinta jau anksčiau mi
nėtame “Draugo” kultūrinio prie
do krėviškajame numeryje.

Nijolė Martinaitytė, lingvistė ir 
teatralė, savo paskaitą “Vinco 
Krėvės ‘Daina apie arą’: garsų ir 
reikšmės ryšys” pradėjo J. Bra
zaičio teigimu, kad Krėvės “Šarū
nas” ir “Dainavos šalies senų 
žmonių padavimai” yra patys mu
zikaliausi lietuvių literatūros kū
riniai.

Prelegentė ryžosi atkreipti dė
mesį į Vinco Krėvės kalbos skam- į 
bumą ir jos muzikalumą. Prele
gentė iliustracijai išskyrė iš visos, 
Vinco Krėvės kūrybos “Daina apie 
Arą”, kaip genialų, skambiausią ir 
muzikaliausią kūrinį. Po to N. 
Martinaitytė su giliu teatrališku 
įsijautimu paskaitė šį kūrinį išti
sai, kad auditorija geriau orien- 
tusi prelegentės svarstymuose.

Aro poezijos ir eiliavimo formų 
derinį aptardama, plačiu žvilgs
niu pažiūrėjo į žodžio garsų - bal
sių bei priebalsių — prasmingą 
panaudojimą. Ką simbolizuoja 
Aras? Prelegentės manymu, Aras 
yra kiekvieno troškimo, ieškojimo 
bei kovos simbolis.

Atsakydama į dažną klaus- 
simą, iš kur tasai nepaprastas 
Krėvės žodingumas bei žodžio 
skambumas, prelegentė teigė, kad 
didysis mūsų literatūros kūrėjas 7
turėjo tiesiog antgamtišką savo 
gimtosios kalbos pajautimą.

Bronius Vaškelis, literatūros 
istorikas, skaitė šio minėjimo pa
skutinę paskaitą: “Skirgailos 
struktūriniai ir dramatiniai būdin- 
gumai”.

Prelegentas, prabėgdamas dra
mos turinį, analizavo Skirgailos 
charakterį, ryškindamas Krėvės 
šiame veikale pasirinktą roman
tiko kelią. Visa paskaita bus pa
teikta “Draugo” kultūrinio priedo 
skaitytojams Krėvės šimto metų 
gimimo sukakčiai skirtame nume
ryje šių metų lapkričio27 d.

Minėjimas buvo turtingas gerai 
išbalansuotu, plačios skalės turi
niu, visi prelegentai savo bran
dumu ir svoriu mūsų literatūros 
pasaulyje buvo verti savo kom
petentingais žodžiais aptarti Krė
vę bei jo kūrybą šiame jo šimto me
tų gimimo minėjime. Savo turiniu 
minėjimas buvo iškilus.

Pasigesta betgi gausesnės audi
torijos, kuri susitelkė tik iš nepil
no pusšimčio filadelfijiečių. Pasi
gesta buvo ir Vinco Krėvės 
portreto, kuris šioj Pennsylvani
jos universiteto auditorijoje šiai 
progai būtų labai tikęs.

Balys Raugas
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gama. Jis itin atsiskleidžia Karnų- 
žienės charakterio vaizdavime, 
ypač jos kalbos būde — natūra- 

I liai, traškiai, sodriai ir brutaliai, ji 
vis tėškia savo žodžius dukters ir 
vyro adresu, čia skaitytoją atstum
dama, čia vėl savo galbūt tik 
nuspėjama vidaus gelme pritrauk
dama. Gal autorė ir turėjo kaip tik 
šį savo palinkimą ir dovaną 
puoselėti, ypač, kad jis jai padėtų 
sentimentalumo pavojų neutrali
zuoti, ką jau ji ir dabar kartais 
daro: pvz. laidojant tėvą Kamužį 
Antakalnio kapinėse, „ant kalne
lio, po ošiančio klevo šakom“ ir 
Ulei metant glėbį baltų pinavijų 
ant jo karsto, „Giedokit, giedokit 
— ragino kunigas, ožio balsu 
užtraukęs .Angelas Dievo' (p. 
106)“. Arba, jau po visų knygoje 
skausmingų įvykių, kai „Traide- 
niai su motina grįžo iš Sibiro į Vil
nių, tuoj pastebėjo, kad kažkas ne 
taip. Pirmoji susigaudė Kamu- 
žienė: — Nagi Trijų Kryžių nėra, 
kad juos kur noglai, kaip Uliokė 
sakydavo. Dabar miestas atrodo, 
kaip katė be uodegos“ (p. 131).

Paminėtina taip pat ir kita auto
rės stiprybė — jos pasinešimas 
rašyti apie labai stiprias emoci
jas, apie sunkiai valdomas asme-

niškas aistras ir nuoskaudas. 
Tokios būtų, pavyzdžiui, motinos 
ir tėvo Kamužių vidinis pažeidi
mas — jie yra užgniaužę, bet 
neapvaldę savo patirtą sielvartą, 
jis gali bet kada atsiverti iš naujo; 
Ulės aistringas prisirišimas prie 
vyresnės sesers ir neapykanta 
sesers vyrui Zigmui, kuri labai 
įtikėtinai pačios Ulės užmegzta 
įvykių grandine pavirsta į tamsią 
jos trauką tam pačiam Zigmui; 
tėvo Kamužio žavėjimasis savo 
dukters gyvybės jėga, kompen
suojančia jam už jo palaužtą 
gyvenimą; pagaliau, jaunuolės 
Ulės galingai, todėl kad 
konkrečiai, reiškiama meilė Lietu
vai, kaip savo jaunystės ideali
niam objektui. Aišku, sų tuo yra 
surištas sentimentalumo pavojus, 
nes rašantysis neišvengiamai 
susidurs su pagunda lyriškai ši
tuos jausmus egzaltuoti. Iš kitos 
pusės, nebijojimas traktuoti 
stiprias ir gaivalingas emocijas 
kaip tik atveria galimybę kurti 
įdomius ir sudėtingus personažus, 
kurių perteklium literatūroje 
niekada neteks skųstis. Ta kryp
tim autorė jau ir dabar eina —

■

šalia sugestyviai sukurtos 
Kamužienės, svarbios, nors ir 
neišbaigtos Ulės, labai įdomus yra 
Ulės tėvo Kamužio charakteris — 
ir skaitytojui visai nesunku kartu 
su Ule matyti jau po jo mirties, jį 
vaikščiojantį Labanoro turguj per 
atlaidus ir perkantį baronkas 
pilkaakei merginai (p. 108).

„Tiltas per Nerį“ neturėtų likti 
tik suaugusių rankose — ši apysa
ka tinka ir gimnazistinio amžiaus 
jaunimo skaitybai, gražiai 
išsitenkanti dabar taip populia
rioj ir galbūt iš pedagoginio taško 
reikalingoj Jaunų suaugusiųjų 
prozos“ kategorijoje amerikiečių
visuomenėje. Visai netektų stebė- ■><? 
tis, jei Ulės asmuo, nors ji „gyve
no“ prieš 40 su viršum metų 
Vilniuje, pasirodytų suprantamas 
ir savas mūsų paaugliams berniu
kams ir mergaitėms, o Valė 

| Marcinkonytė atstotų JudyBlume.
Norėtųsi sulaukti ir daugiau, taip 

| pat šiluma ir humoru perskverbtų, 
lietuviškai nuspalvuotų atskirų 
žmonių vidinio pasaulio vaizdų iš 
po autorės plunksnos.
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Pogrindžio spaudos 
pažiūra į išeiviją

Šia tema vyko popietinis posė
dis spalio 16 d. Jį pradėjo J. 
Pabedinskas, pakviesdamas Biru
tę Lieponytę - Dailydienę vado
vauti posėdžiui. Ji supažindino su 
prelegentu dr. Augustinu Idzeliu. 
Paskaitoje buvo dėstoma, kad tarp 
pogrindžio spaudos ir išeivijos yra 
simbiotinis ryšys. Radijo bango
mis pogrindžio spauda grįžta į Lie
tuvą, o išeivijoje gausiai spindi 
laisvoje spaudoje.

Paskaitininkas priminė, kad po
grindžio spauda lietuvius skirsto į 
tris grupes: 1) tarybinis elitas, kar
jeristai, kurie yra įsimylėję į savo 
šiltas vietas, 2) pragmatistai, ku
rie iš išeivių laukia ne laiškų, o 
džinsų ir 3) broliai lietuviai, kurie 
nuoširdžiai laukia svečių iš lais
vojo pasaulio, yra tos pat minties, 
gailisi išvykstančių.

Okupuotos Lietuvos spauda ski
ria išeivijos kultūrinę ir politinę 
veiklą, pirmenybę atiduodama 
kultūrinei veiklai ir priekaištau
dama dėl politinės veiklos, kuri 
kraupi okupantams. Pogrindžio 
atstovai yra už palaikymą asme
ninių ryšių su išeiviais, bet per
spėja apie pavojus, kuriuos su
daro turizmo gidų aiškinimai ir 
pokalbiai prie baumkuchenų res
toranuose ar pas kokį prabangiai 
gyvenanti Žirmūnuose. Oku
pantas rūpinasi disinformaciįa ir 
pogrindžio spauda skatina, kad 
važiuojantieji į Lietuvą būtų susi
pažinę iš anksto su priespauda.

Pogrindžio spauda laukia, kad 
išeiviją stengtųsi ugdyti per radi
ją ir kitais būdais Lietuvos gyven
tojų sąmoningumą. Laukiama, 
kad išeivija išryškintų religinę 
priespaudą ir žmogaus teisių lau
žymą Lietuvoje savo gyvenamų 
kraštų viešoje opinijoje.

Komunistams nepasisekė Lietu
voje lingvistinė, kultūrinė' rusifi
kacija, tad dabar Maskva, staty
dama naujas įmones, įveda vis 
daugiau rusų, jų valdininkų, vyk
dydama demografinę rusifikaciją. 
Net komunistų partijos vadas 
Griškevičius yra pažymėjęs, kad 
dabar internacionalinės darbo jė
gos organizavimas yra vienas pir
mųjų uždavinių. O tai ir atsklei
džia rusifikacijos vyksmą.

Pagal Siaulį, pogrindžio spau
dos bendradarbį, labai svarbus in
formacijos skleidimas pačioj Lie
tuvoj, kur vertinamos radijo 
laidos, Vakaruose išleidžiamos 
knygos. Pasigendama sovietų nu
slėptų faktų, disinformacijos de
maskavimo per radiją iš Vakarų. 
Radijo informacija sudaro nema
žą rūpesti okupantų pareigū
nams. Radijas iš Vakarų turi 
reikšmingą įtaką į žmonių sąmo
nę.

Aplamai, pogrindžio spaudoje 
mažai tėra parašyta apie išeivijos 
veiklą. Pogrindžio spauda duoda 
primatą išeivijos politinei veiklai, 
mažiau kalbėdama apie pastan
gas lietuvybę išlaikyti. Ji katego
riškai pasisako už asmeniškus 
kontaktus su išeiviais, bet kelia 
mintį, kad atvykstantieji būtų 
pasiruošę, painformuoti.

Koreferentė Emilija Pakštaitė - 
Sakadolskienė priminė, kad Tomo 
Venclovos pasakymu, Lietuvoje ži
noma tik ketvirtadalis užsienio lie
tuvių veiklos. Taigi jų informa
cijos nepilnos, o ir išeivija 
neįstengia gauti ir skaityti visą 
pogrindžio spaudą. Dėl nepakan
kamos informacijos tikima kai ku
riais mitais, pvz. oficialios Lietu
vos spaudos propaguojamu mitu, 
kad išeivija džiūstanti šaka.

Sakadolskienė citavo pogrin
džio leidinių pasisakymus apie 
kontaktus su Vakarų pasauliu, in
formacijas apie priespaudą, o tai 
daug padeda okupuotiems Lietu
vos žmonėms. Pogrindžio spauda 
nėra vieninga dėl teiktinos pir
menybės išeivijos kultūrinei ar 
politinei veiklai. Esama balsų vi
sokių. Pogrindžio kultūra ribota, 
jie gina pagrindines teises. Tai 
kultūrinės laisvės elementorius, 
svarbus, bet ribotas. Oficialioji 
okupuotos Lietuvos kultūra irgi 
vienašališka. Išeivijos kultūra tu
ri sekti abidvi kultūras — pogrin
džio ir okupacijoje išugdytąją, tarp 
jų tarpininkaudama, ir iš savo pu
sės praturtindama naujais ele
mentais.

Dr. Augustinas Idzelis ir „Draugo“ redaktorė galio svarstybose, A.m. spalio mėn.. 16 d. Jaunimo 
Emilija Sakadolskienė Ateities akademinio savait* centre, Chicagoje. Nuotrauka .Jono Kuprio
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jas, sodinti į kalėjimus už reli-i nutarimų, jų dralūamingai laiky- 
ginių veikalų skaitymą ar 
platinimą, grūsti į psichiatrines 
ligonines kitaip galvojančius ar 
kalbančius. Nepakenčiamos gy
venimo sąlygos slypi už naujų gy
venamų pastatų, pavyzdinių | džio leidinį 1979 metais, puolantį 
sovchozų, impozantiškų dainų 
švenčių ir spalvotų turistinių lei
dinėlių.

Kova prieš sistemą labai nelygi 
tačiau dėl komunistinės sistemos 
bankroto ja pačia irgi mažai kas 
betiki. Šitokioj padėty mums la
bai svarbu savo tautiečius parem
ti — duoti jiems faktų, idėjų, pa
tarimų, kuriais jie galėtų 

j pasinaudoti, atremiant propagan-1 
dą.

Tos kovos garsinimas Vakarų 
pasauly jau vyksta. Bet apgailė
tinai menkas ligšiol mūsų veiks
nių bei organizacijų susirūpini
mas ir pagalba pačiai tai kovai 
tėvynėje. Kiek mūsų veikla lietu
viškumui savo pačių tarpe išlai- 

i kyti reikalinga, tiek mes negalime

Pogrindžio spauda 
ir politika tis; tektų budriai stebėti ten ir čia 

skleidžiamas žinias, kad nebū
tume disinformuojami — vienas 
KGB mėginimas apgauti lietu
vius išleidžiant rteva tai pogrin-

J. P.

Rima Puniškaitėją žvelgiama kaip į tautiškumo, 
nors ir laikiną, įrankį.

Kadangi pogrindžiui trūksta ži
nių apie Vakarų politines siste
mas ir apie mūsų politinį ir kultū
rinį gyvenimą, todėl jie ir nekelia 
mums specifinių politinių reikala
vimų, tik, žinoma, tikisi, kad mes 
savaip, savu būdu rasim kaip juos 
paremti. Padėties supratimas iš jų 
ir iš mūsų pusės turi būti plečia
mas, gyvai ją tyrinėjant ir disku
tuojant. Specifinio plano iš jų ne
turėdami, mes turim jų siekimus 
pratęsti — savo padėty patys esam 
geriausi žinovai ką daryti. Tad tu
rim dirbti, atsižvelgdami į jų rei
kalavimus, bet ir atsimindami, kad 
jie neužbaigti. Pažindami Vakarų 
sistemas, patys turime jiems 
padėti išdirbti planus. Mūsų 
programoje turėtų būti: 1) 
suintensyvinimas propagandos, 
kaip pageidauja pogrindžio spau
da, 2) ryšių su Lietuva stiprini
mas ir plėtimas, 3) politinės stra
tegijos Lietuvos atžvilgiu 
suformulavimas, 4) įsijungimas į 
šio krašto politinę veiklą, 5) prisi
dėjimas prie Vatikano pastangų 
Lietuvos padėtį gerinti — mes pvz. 
nieko apie šią veiklą nežinom, net 
nežinom, kieno atsakomybėj mūsų 
reikalų tvarkymas —'Vatikanas 
galėtų mums savo darbą šitoj sri
ty nušviesti? 6) informacijų Lietu
von teikimas, 7) užtikrinimas lie
tuvių okupuotoj Lietuvoj, kad 
pogrindžio spaudą gaunam, skai
tom ir imam domėn.

Po šių trijų referatų diskusijose 
išryškėjo greitai, kad pagrindi
niai mūsų ryšių su lietuviais Lie
tuvoje klausimai turi savo ribo
jančias sąlygas — pvz. jei įsigalės 
vizitai ir pasikeitimai su Lietuva 
oficialiais keliais — nors tai būtų 
vienas būdas ryšių tinklą praplės
ti, tada bus sunkiau ginti vals
tybingumą ir priminti Lietuvos

♦ ♦ ♦

Mylėdavau mėnulį... 
kas naktį jį viliojau 
nusileisti prie manęs 
ir šildyti man sapną, 
šviesti paslapčių svajonėj 
tik man... nes dar tavęs nebuvo. 
Mėnulis buvo vyras.

Moteriško mėnulio mieste 
mėnulis buvo vyras 
tik man... nes dar tavęs nebuvo.

♦ * ♦

Zy# vėjas pienės pūką 
švelniai, iš tolo 

iš arti, 
mane palietei sapne.

Širdies rateliu
tavo šypsenas 
verpiu į svajonę, 
verpiu į sidabro sapnus.

LOPŠINĖ
Popiet 3:30 vai. taip pat Jauni

mo Centre vyko simpoziumas te
ma “Pogrindžio spaudos politi
niai bruožai”, kuriame irgi buvo 
svarstoma, kokie būtų efektyviau
si būdai teikti išeivijos pagalbą 
persekiojamiems mūsų tautie
čiams. Ofelija Barškėtytė pristatė 
referentus: teisių dr. Saulių Kuprį, 
Joną Pabedinską ir kun. dr. Jurgį 
Barauską.

Saulius Kuprys pastebėjo, kad 
Kronika turi nuosavą vietą Lietu
vos istorijoje kaip dalis didesnio 
pasipriešinimo sovietinei prie- j 
spaudai, vykstančio jau nuo ant
rosios okupacijos pradžios. Iš da
bartinio taško žiūrint, to 
pasipriešinimo yra buvę trys ryš
kūs etapai: fizinis — kada iki maž
daug 1956 veikė partizanai, kultū
rinis — įsižiebęs tariamo atolydžio 
laikais ir dabar prislopintas, ypač 
po Taškente padarytų nutarimų | 
griežčiau įvesti rusifikaciją, ir dva- t®1116 rūpestyje užsisklęsti. Konk- 
sinis — maždaug nuo 1974, kurį iki retūs siūlymai mūsų organizaci- 
šiol veda ir atspindi pogrindžio lei- ioms veiksniams būtų: 1) Įvai- 
diniąi. riais būdais laisvame, pasauly
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kuri galėtų būti panaudota tiek tė
vynėje, tiek Vakaruose — remiant 
įvairių asmenų ar organizacijų pa
stangas jos paruošimui, nusta
tant, rekomenduojant ar užsa
kant specifines temas tai 
medžiagai, šaukiant gerai paruoš
tas konferencijas tais klausimais, Į sijų ir atviro nuomonių išreiškimo 
paskiriant komisijas su biudžetu, 
kurios vykdytų įvairius uždavi
nius kovoje už žmoniškumą oku
puotoj Lietuvoj, sekant padėtį Lie
tuvoje ir susidarant geresnį, 
gilesnį lietuvišką, o ne vokišką ar 
amerikietišką dabartinio ten gy
venimo vaizdą; 2) Ieškoti visokių 
būdų tą medžiagą perduoti į Lietu-j neturi pilno supratimo, kaip Vaka

rų politinės sistemos, veikia, nesu
pranta, kaip valdžios viena kitą 
teisėtai pakeičia, neįvertina bal- mybių — būti pasiruošusiems ne- 
suotojų galios (pvz. Šiaulys neigia palankią mums realybę išnaudoti 
Viktoro Nako skatuitą reikalą lie- savo tikslams. Diskusijos buvo gy- 
tuviams iškilti JAV politinėj sfe-- vos, atviros ir nuoširdžios, siūlant 
roj, patardamas lietuviams ten
kintis tik .visuomenės 
informavimu). Dėl ryšių su išeivi
ja pogrindis, atrodo, visuotinai su
taria. Jų susidarytps nuomonės 
apie išeiviją įvairias, bet jiems 
trūksta žinių apie mūsų politinę ir 
kultūrinę veiklą. Kitos pogrindžio 
spaudos parama JCtonikai nėra 
monolitinė ir oficialiai Lietuvos 
bažnyčiai skiriama., palyginti ma
žai reikšmės, gal net,į pačią religi-

dinia.1. nais uuaais įaugame pasauly
Į Kroniką irgi galėtume žvelgti f*0?11 medžiagą tai kovai,

kaip į tęsinį jau seniai mūsų tau
toje vykdomų pasipriešinimo prie
monių - pogrindžio spauda visada 
buvo viena iš svarbiausių. Pažy
mėtina, kad Kronika už žmonių 
teises kovoja sistemos ribose, rei
kalaudama, kad valstybė laikytų
si savo pačios įstatymų, užtik-1 
rinančių piliečių laisves. Jeigu Į 
Sovietų Sąjungoje yra išryškėję du 
būdai kaip konfrontuoti priespau
dos sistemą: 1) paneigti pačios sis
temos teisėtumą, 2) pabrėžti, kad 
sistema nesilaiko savo pačios įsta
tymų, tai Kronika yra pasirinkusi 
antrąją taktiką. Kad Kronika yra 
pasauliečių vykdomas darbas, tai 
Vatikano II išdava. Visa tai rodo, 
kad Kronika yra dalis didesnės ko
vos, vykstančios pasauly už žmo-1 
gaus teises ir žmogaus vertę. Kas 
Kronikai padeda, šioje kovoje da
lyvauja. Iš lietuvių pasipriešini
mo taško žiūrint, išeivija bus pa
dariusi klaidą, kai savo 
nesutarimus, kaip geriausia padė- į 
ti lietuviams tėvynėje, iš taktikos 
klausimo pakėlė į principą.

Jonas Pabedinskas pabrėžė išei
vių pareigą vykstančiai Lietuvoj 
kovai dėl žmogaus teisių skirti 
daugiau dėmesio, pastangų, pini
gų ir laiko. Jis citavo Valery 
Chalidze, New Yorko “Khorika 
Press” redaktoriaus pasakymą, 
kad nors žmogaus teisės pažei
džiamos daugely kraštų, tik vieni 
Sovietai formuluoja ir propaguoja 
ideologinį pateisinimą žmogaus 
teisių engimui. Pilietines teises jie 
laiko buržuazine apgavyste ir ne
reikalingomis idealioj visuo
menėj. Vietoj asmens teisių, jie 
siūlo kolektyvinę valią, ekonomi
nes ir socialines teises. Ir ši tezė 
jau priimta daugelyje besivystan
čių kraštų, pradėjusi paveikti ir 
tarptautinę teisę. Štai dėl ko, tei
gė Jonas Pabedinskas, kova už tei
ses okupuotoj Lietuvoj svarbi ne 
tik mums lietuviams, bet ir visam 
Vakarų pasauliui.

Mūsų tautiečiai nori žmoniškų 
gyvenimo sąlygų tiek religinėje, 
tiek tautinėje, tiek asmeniško 
apsisprendimo plotmėj. Tuo tarpu 
jų gyvenimo sąlygos daugeliu at
žvilgių yra nežmoniškos: nežmo
niška persekioti jaunimą už tau
tos ir jos istorijos meilę, užkirsti 
kelią į aukštesnį mokslą neįstoju- 
siems į komunistines organizaci-

vą, ruošiant įvairaus lygio semi-' 
narus vykstantiems į ten, išple
čiant ryšius su lietuviškomis 
radijo programomis, girdimomis 
okupuotoj Lietuvoj, kad paruošta 
medžiaga būtų jų naudojama; 3)Į 
Išlaikyti vienybę ir solidarumą šio
je svarbioje veiklos srityje, nors iš
eivijos vienybė nepriimtina, žino
ma, nei Maskvai, nei kartais Wa- 
shingtonui — patriotiškai ir logiš
kai nustatant, kas ir kokiomis 
sąlygomis turėtų ar neturėtų pri
vačiai kalbėtis su okupuotos Lie
tuvos įstaigoms dirbančiais; labai 
bendras veiksnių ligšiol sutartas 
gaires reikėtų praplėsti, o priėjus 
prie daugumos išeivijos pritartinų

Kroniką, nepasisekė — subtilesnių 
manevrų tiek ten, tiek čia bus visą 
laiką; kad stipriau atkreipus išei
vių dėmesį į tą kovą ir sulaukus 
plačiausios tai Veiklai paramos, 
gal vertėtų paskąlbti “Kovos už 
žmoniškumą tėvynėje” metus, 
kaip tai buvo efektingai padaryta 
su “Parapijos metais”. Lietuviai 
reikalauja jiems priklausančių tei
sių — mūsų viena iš aukščiausių 
tautinių pareigų jiems padėti.

Kun. dr. Barauskas pateikė kai 
kurias politines .išvadas, susi
dariusias nagrinėjant pogrindžio 
spaudą. Svarbiausia yra išskirti, 
kokie yra jų politiniai siekimai. 
Pastebėtina, kad .tie siekimai au
ga vis drąsesni. Pogrindžio spau
doje mažai aiškaus sutarimo poli
tiniais klausimais, išskyrus, 
aišku, dėl krašto laisvės. Bet kai 
vieni išimtinai sįęl^ia laisvę at
gauti, įriti sQcia.Vrtipės santvar
kos nelinkę atsisakyti ir laisvoje 
Lietuvoje, treti teigia, kad žmo
gaus teisių grąžinimas svarbiau
sias. Vieno bendro politinės veik
los plano nesimato. Tai geras 
ženklas, nes liudija, kad pogrin
džio spauda veikia taip, kaip spau
da demokratinėse šalyse — disku-

keliu. Šis jos atvirumas skatina ir 
mus prisidėti savo idėjomis.

Lietuvoje dar ir.dabar į Vaka
rus žvelgiama su abejonėm, kaip 
ne visai patikimus — tai partizanų 
kovų laikmečio beviltiško lauki
mo pagalbos iš Vakarų pasekmė. 
Iš kitos pusės, lietuviai Lietuvoje

Vėjas neša dovaną —
naktį vėjai man seka pasakas...
Vėjas atneša sidabro sraigę 
svajonių šiaurėj
ir tolimą giesmę.

Ateik — 
nueisim į užburtą kraštą, 
kur sraigės gieda švelniausiai. 
Užsimerk ir klausykis.
Pailsėki sapne — 
klausykis sraigės giesmių.

Kristina ir Ilona Kuprevičiūtės „Ateities“ žurnalo šventėje Jaunimo centre, Chicagoje, l.m. spalio 16

Nuotrauka Jono Kuprio

okupantams, kad jų valdžia mūsų 
krašte yra neteisėta. Antra ver
tus, buvo siūlomas nusistatymas 
— tjk kaip viena iš daugelio gali-

ir sveriant visokius galimus bū
dus tautai padėti — pvz. kai buvo 
pareikšta abejonė, ar Vatikanas 
mūsų sudarytą delegaciją pasi
tart pagalbos Lietuvos Bažnyčiai 
reikalu iš vis priimtų, sekė čia pat 
atsakymas: “tai tas mums ką nors 
pasako apie Vatikaną, ar ne?” 
Vienu metu nuskambėjo lietu
viams labai jau neįprastas spaus
dinto žodžio galia nepasitikė
jimas, o gal čia daugiau

Adv. Saulius Kuprys, Jonas Pabedinskas ir kun. dr. simpoziume š.m. spalio mėn. 16 d. Jaunimo centre, 
Jurgis Barauskas, Ateities akademinio savaitgalio Chicagoje. Nuotrauka Jono Kuprio

dabartinės gabios ir išsimokslinu
sios šio krašto jaunosios kartos 
savotiškas “antiintelektualiz
mas” — dėl knygų vežimo į Lietu
vą buvo išsitarta, kad mes juk ten 
nestatom bibliotekų, ir kas iš to, 
jei kas nuveš dešimt knygų, reikia 
verčiau rimtų ryšių. Kaip ten be
būtų, bet iš vieno istorinio lietu
viško kampo žvelgiant, čia gi be
veik “šventvagystė”... Klausimas, 
ar pogrindžio spaudos jdėjos turi 
šaknis visoj tautoj, vertė visus su- 
sumąstyti. Išvadoje — turbūt taip, 
sprendžiant iš to, kad pogrindis 
Lietuvoje plečiasi, kad Maskva 
jam priskiria "daug reikšmės ir 
kad pogrindžio spauda Lietuvoje, 
ne taip kaip pvz. Rusijoje, kerta 
per visus visuomenės sluoksnius. 
Dėl strategijos išeivijoje buvo pri
minta, kad Vakarai nelabai domi
si Lietuvos išlaisvinimu, bet juos 
dar vis įmanoma sudominti kova 
dėl žmogaus teisių — pradėkime 
ten, kur palankiausia, o tada vys
tykime tolimesnę strategiją dėl 
krašto išlaisvinimo. Skirsty
damiesi žinojom, kad klausimų 
daug, o atsakymų maža, bet parei
ga juos kelti ir jų ieškoti tuo la
biau neatlyžtama.

Ž. L.
„Ateities“ žurnalo metinė 

šventė
Tradicinis “Ateities” vakaras, 

kuriame kasmet įteikiama jau
nųjų kūrybos premijos, įvyko šeš
tadienį, spalio 16 d. Jaunimo Cent
ro didžiojoj salėj. VakaraB, 
dalindamas per pus Ateities aka
deminį savaitgalį, buvo numaty
tas kaip kultūringa ir maloni per- 
trauka, susiderinanti su 
paskaitomis ir simpoziumais. 
Programą pradėjo Vytautės So- 
liūnas, tardamas žodį rengėjų var
du, o po to trumpai pakalbėjo „Atei-

ties“ vyriausiasredaktorius kun. dr. 
Kęstutis Trimakas.
Pirmoje programos dalyje buvo 

įteiktos premijos moksleiviams ir 
studentams, per praėjusius metus 
pasižymėjusiems gerais ar gau
siais rašiniais “Ateityje”. Dėka 
dvylikos mecenatų šiais metais 
“Ateities” redaktorius K. Trima
kas su administratorium J. 
Polikaičiu ir redaktorium S. Kup
riu apdovanojo vienuolika moks
leivių ir penkiolika studentų. Po 
premijų išdalinimo dr. Adolfas 
Damušis sveikino “Ateities” žur
nalą ir ypač jo jaunus rašytojus vi
sų mecenatų vardu. Raminta Pem- 
kūtė, laimėjusi net dvi 
premijas, tarė žodį visų laimėtojų 
vardu. Raminta taikliai nusakė 
laimėtojų įspūdžius — tą didelį 
džiaugsmą, gavus žinią, ir jaus
mą, “lyg būtumėm laimėję pačias 
Nobelio premijas”. Tuo pačiu pa
dėkojo “Ateičiai” ir mecenatams, 
kad jie remia jaunųjų drąsą ir pir
muosius žingsnius, bandant iš
reikšti mintį ir jausmą žodžiais. 
Turbūt ir visi susirinkusieji prita
rė jos išreikštai pagarbai “Atei
ties” redakcijos užmojui “sėti grū
dus, ateityje besitikint 
literatūrinio derliaus”.

Po premijų įteikimo sekė muzi
kinė programa, kurią atliko Ilona 
ir Kristina Kuprevičiūtės iš Cle
velando. Girdint jas grojant su tar
si įgimtu muzikiniu pajutimu, ne
nuostabu buvo sužinoti, kad šios 
kylančios muzikės jau buvo pamė- 
gusios muziką nuo mažų dienų, 
auklėjamos tėvelių pianisto And
riaus ir Irenos Kuprevičių.

Ilona Kuprevičiūtė pagrindiniu 
instrumentu pasirinkusi trompetę, 
lavina savo muzikinį talentą Cle
veland Statė universitete. Ji prak-

(Nukelta į 4 psl.)
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Dainaviečių “Vilniaus pilies legenda”
Atgarsiai iš pramoginio meno spektaklio

nemažiau malonus buvo Audro
nis Simonaitytės - Gaižiūnienės 
pasirodymas Laimos rolėje: ne
sunkios partijos reikalavimai su

Iš, rodos, penkių A. Jurgučio 
vadovaujamų Dainavos ansamb
lio pastatymų teko matyti tik pa
skutinį — “Vilniaus pilies legen
dų” spalio 30 d. Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
Apie šį spektaklį galvojant, tur
būt visiems žiūrovams norom ne
norom peršasi palyginimas su 
Chicagos Lietuvių opera. Ir turbūt 
niekas nesistebės, jei sutiksime, 
kad Dainava, turėdama beveik vi
sais atžvilgiais mažiau išteklių, to
kį palyginimų nelabai teatlaiky- 
tų-

Vertinant bet kokį meninio po
būdžio pasireiškimų, reikia nusis
tatyti atitinkamus vertinimo rė
mus. Iš kaimo kapelos negalima 
reikalauti, kad būtų ji simfoninis 
orkestras. Kita vertus, galima ir 
reikia kritikuoti tokį simfoninį or
kestrų, kuris, būdamas simfoni
niu orkestru, groja tiktai kaip kai
mo kapela. Taigi katrie yra tie 
teisingieji masteliai, kurie tiktų 
mieliems dainaviečiams ir pagal 
kuriuos reikėtų atsakyti į klau
simų: gerai ar negerai atliko jie pa- 
sistatytųjį meninį uždavinį?

Šiuo tikslu siūlyčiau skirti dvi 
meno rūšis: aukštųjį ir populiarų
jį. Aukštasis menas tai toks, ku
riuo matuojamas žmonijos kultū
rinis progresas ir kuris tuo pačiu 
reiškia kokį nors jo kūrėjo ar atli
kėjo dvasinį laimėjimų. Aukštuo
ju menu siekiama formos bei iš
raiškos tobulybių, turinio gelmių, 
naujų, iki šiol nebūtų pasaulių su
kūrimo. Tai plotmė, kurios lygį nu- 
smaigsto tokie žibintai kaip Mo- 
zartas, Verdis, Leharas, 
Stravinskis, Bergas, Čiurlionis, 
Banaitis, Przendereckis, taip pat 
ir tokie interpretatoriai, kurie anų
jų kūrybų iš juodų natų pašaukia į 
tikrųjį skambantį gyvenimų. 
Aukštųjį menų charakterizuoja ne 
tik intensyvus ieškojimas, bet daž
nai ir agonija — agonija, kurių 
jaučia kūrėjas, kai jam atsiveria 
praraja tarp siekimų ir idealo, ar 
kai jo originaliam proveržiui lieka 

■ kurti visuomenė.
Populiarusis menas, priešingai, 

nei tokių troškimų, nei tokių kon
fliktų nežino. Jis tesiekia paten
kinti jusles, suteikti klausytojams 
viešbučių vestibiuliuose, restora
nuose, liftuose, darbovietėje, net ir 
scenoje — “smagų laikų”, sudary- 

n' ti poilsiui ar darbui palankių 
sensualinę atmosferų. Toks me
nas publikos skonio nei auklėja, 
nei kelia — priešingai, jis siekia tų 
skonį kuo tiksliau surasti, nusta
tyti, identifikuoti, kad paskui jam, 
tam skoniui, kuo saldžiau “padlai
žiautų” ir jį tokį, koks jis yra, su 
kaupu patenkintų.

Kodėl šitokį menų iš viso menu 
vadinti? Ogi todėl, kad ir jis turi 
savo sėkmės ar nesėkmės kriteri
jus: liftuose sklindantys „Muzak“ 
garsai gali būti jausmingai švel
nūs ir nenutrūkstamai liūliuojan
tys — ar gergždžiantys ir įrituo
jančiai repetityvūs; scenoje 
vykstųs tokio meno spektaklis ga
li būti sklandus ir net užhipnoti
zuojantis — ar nesusiderinęs ir 
svirduliuojantis, ant iškrikimo 
briaunos. Taigi “populiarusis me
nas” toli gražu ne “prastas me
nas”, lygiai kaip ir niekur nenujo- 
jųs medinis karuselės arkliukas — 
ne “šlubas žirgas”.

Manyčiau, kad jei į dainaviečių 
“Vilniaus pilies legendų” žiūrėsi
me kaip į populiariojo meno pa
stangų, tai matysime jų toje erd
vėje, kuriai ji priklauso ir kurioje 
galime jų deramai įvertinti.

Veikalas
Todėl vaizduojuosi, kad “Vil

niaus pilies legendos” kūrėjus — 
kompozitorių Aloyzą Jurgutį ir lib- 
retistę Aureliją BalaSaitienę — 
prie darbo vedė intencija ne ap
šviesti, formuoti, išprovokuoti, 
versti susimųstyti, sujaudinti, su
krėsti, o tik palepinti, pamyluoti tų 
dar gana šabloniškais patrioti
niais sentimentais besiguodžian
tį, į dvidešimtojo amžiaus pabai
gų su nerimu (ar užanestezuota 
apatija) žengiantį, eilinį (ypač vy
resniojo amžiaus) mūs klausytojų 
lietuvį išeivį. O tas eilinis vyres
niojo amžiaus mūs klausytojas — 
sunkiausiomis sųlygomis palikęs 
Lietuvą tada, kada ji tik stiebėsi iš 
kaimo į miestų, o čia naujojoj že
mėj įsikurdamas rūpinęsis pir
miausiai nugalėti materialines 
kliūtis, vaikus į mokslų išleisti — 
ir kaip nors “išlaikyti” tų lietuviš
kumo supratimų, kurį iš Lietuvos 
išsivežė ar varganose, atsitiktinė
se lagerių sųlygose susiformavo.

„Vilniaus pilies legenda“ scenoje. Priekyje solistai Valentinas Lioren
tas, Vytas Radys ir Julita Sermukšnytė-Burgess.

Nuotrauka Algimanto Staniulio

Bet kadangi laiko tėkmėje niekas 
“neišsilaiko”, šiek tiek nepasikei
tęs, tai ir tas lietuvis — visada sce
noje pavaidinti, chore padainuoti 
mėgstųs — protarpėliais dairosi 
“kažko daugiau”, negu tik liaudies 
dainos — ar autentiškos, grynos 
(“kaimiškos”), ar primityviai su
harmonizuotos a la Petrauskas ar 
Vanagaitis — bet šitaip dairyda
masis tuo pačiu nenori jokių ten 
modernizmų, avangardizmų, o tik 
lengvos, smagios muzikėlės ro
mantiškam, nostalgiškam teks
tui, kurį būt galima iš karto be gi
lių apmųstymų, žeidžiančių 
“vertybių perkainojimų”, suprasti. 
Jei į tokį klausytojų “Vilniaus pi
lies legendos” sutaisytojai taikė — 
tai, nėra abejonės, ir pataikė. Taip 
pat nėra abejbnės, kad į kitokius 
reikalavimus turintį klausytojų — 
nepataikė. Tačiau pastarasis klau
sytojas galėjo arba į spektaklį ne
ateiti, arba atėjęs ir išėjęs ne
patenkintas — tylėti.

Žinoma, kokį klausytoją turėtu
me mes sąmoningai kultivuoti — 
tai jau kitas klausimas, kuriuo kad 
ir “Draugo” kultūriniuose pusla
piuose rimtai sielojamės. Bet šį 
kartų, tebegyvendami įvykusio 
spektaklio emocinėje auroje ir 
gerbdami jį pastačiusiųjų jaus
mus, palikime tą klausimų ramy
bėje.

Populiariajam menui (o kartais 
taipogi originaliausiems aukštojo 
meno bandymams) kartais sunku 
prisegti aiškių žanro etiketę. A. 
Balašaitienės libretas tai libretas 
(dargi margutis: ir su “poezija”, ir 
be jos), o kas gi būtų visas veika
las? Opera? Operetė? Miuziklas 
(taip Lietuvoje vadinamas “muši
esi”)? “Vilniaus pilies legenda” tu
ri visų šių žanrų elementų ir dar 
kitko. Šitoks žanrinis neapspręstu- 

mas nieko bloga — jei skirtingi 
pradai bepriekaištingai sulydyti 
visumon. Kalbamasis kūrinys su
darė daugiau potpourri įspūdį: ti
piškai operinį numerį sekdavo ti-
piškai operetinis, o keturių vyrų su 
kartoniniais kalavijais pakeltko- 
jis — tiesiai iš Gilbert & Sulli- 
van! Aplamai, A. Jurgučio parti
tūrai (kalbant dabar tik apie 
muzikų) būdingas eklekticizmas: 
suskamba paeiliui čion lyg ir Ver
dis, ir Rimsky - Korsakovąs, ir 
Puccinis, ir Leharas, ir Čaikovs
kis, ir... “Bėkit, bareliai”... Tačiau 
to sunku išvengti, nusistačius kur
ti pereito šimtmečio stiliaus muzi
kų: vis tiek bus į ką nors panašu. 
Tegu pabando koks mūsų dienų 
poetas rašyti tautinio atgimimo li
teratūros stiliumi: jei rašys talen
tingai, skambės kaip Maironis, jei 
ne — kaip Višteliauskas!

Šitaip į dalykus žvelgdami, iš
syk būsim priversti pripažinti, kad 
A. Jurgutis — kompozitorius ta
lentingas, gal net talentingesnis 
už vienų kitų individualesniu sti
lium kuriantįjį. Visur partitūroje 
jaučiasi meistro ranka: melodijos 
išskaptuotos švariai ir gražiai; jos 
taikliai iliustruoja ar tiesiog suku
ria veiksmo nuotaikų; orkestraci- 
ja — spalvinga ir išradinga; har
monija kai kur net egzotiškai 
originali (plg. krivio Nygailos 
pasirodymus lydinčių muzikų). Jei 
dėl prieš tai minėto žanrinio bei 
stilistinio nevientisumo visas vei
kalas ir neužsitamautų išliekan
čios reikšmės, tai atskiri jo gaba
lai galėtų įeiti į pastovų mūsų 
vokalinį repertuarų, kur nors ša
lia Jančio ir Gudauskienės — ir 
viršum Benjamino Gorbulskio, ku
rio glotno monotoniškumo Jurgu
tis tikrai stokoja!

“Vilniaus pilies legendos” par
titūrą sveriant, negalima pamirš
ti, jog kompozitorius jų kūrė, atsi
žvelgdamas į savo choro ir solistų

kaupu įveikti, kaip ir dera pro
fesionalei (beje, turbūt visame so
listų sąstate vienintelei).

Žemi vyrų solistų balsai (Vytas 
Radys, Bronius Mačiukevičius, 
Valentinas Liorentas) vieni su ki
tais gerai kontrastavo. V. Lioren
tas savo aukšta figūra ir panašia 
laikysena daug kam priminė Pon- 
chiellio “Lietuvių” J. Vaznelį, tik 
vienas dusliu, klaikiai kiauru bal
su tobulai sudainavo į pražūties 
kiaurymę skubantį nusikaltėlį, o 
antras — tamsaus aksomo amu 
taurų, garbingą vaidilą. V. Radys 
sukūrė ramaus, gaspadoriško 
Panerių valdovo vaidmenį (apie 
tokius turbūt galvojo senieji kro
nikininkai, mūsų protėvius pa
vadinę: homines humanissimi!), 
gražiabalsis Br. Mačiukevičius — 
žvitraus kario Rimtūno. Jaunas 
krivis Tauragis (Karolis Avižie
nis) savo lyg varpo garsas besilie
jančiu, bet nestipriu tenoru įside- 
rino į duetus su Liorentu.

Šitaip girdamas solistus vyrus, 
nenorėčiau sudaryti įspūdžio, jog 
jų dainavimas neturėjo stambes
nių trūkumų. Būdami tačiau vy
rai be pretenzijų, jie tuos savo trū
kumus patys gerai jaučia.

Operiniuose ar pseudo - operi
niuose (kaip šis) mūsų pasta
tymuose, deja, dažnai apsieinama 
be to, ką galėtume pavadinti reži
sūra. Šį kartą tos klaidos nepada
ryta. Chicagos universiteto Labo
ratorijos mokyklos teatro vedėja 
Liucija Buivydaitė ■ Ambrosini tu
rėjo, kaip buvo galima matyti, aiš
kią, nuo pradžios iki galo iš
mąstytų režisūrinę viziją. Bet jei 
fizinis scenos įnamių gyvasis pa
veikslas beveik visuomet įtikino, 
tai atskirų veikėjų vaidyba — daž-

I pastatymų įdėta daug laisva-1 n°kai pertempta ir nenatūrali, 
laikio darbo. Pasėkmės — sūdė- Kur-ne-kur išėjo nepageidautai ko- 
tingos. Choras savo partijas išmo-l m*®ki efektai (pvz. jaunam vaiki- 
ko taip gerai, kad dainavo laisvai, 
su užtikrintu entuziazmu, mote
rys dažnai nė į dirigentų nežiūrė
damos. Kadangi tačiau spektak
lio aplinkybės ir nuotaika kitokios 
nei eilinių repeticijų, tai, choris-

išsiskfrdavo'"dirigento ir" "choro ! kostiumai (Ada Korsakaitė - Sut-

8ugebėjimus. Ak, kad taip galėtų 
Jurgutis atsipalaiduoti nuo visų 
aplinkybinių varžtų, nuo vergys
tės tikram ar įsivaizduotam publi
kos skoniui, — kaip tada sulieps
notų ir savojo veido skruostai, ir 
kūrybinė fantazija, ir rezultato 
įtaiga!

Mažų mažiausiai drįstame tvir
tinti tiek: jeigu visuomenėje iš tik
ro kiekvienas asmuo galėtų susi
rasti tų vietą, kuri pridera jo 
talentui, tai Aloyzas Jurgutis šian
dien sėdėtų Hollywoode ir rašytų 
muziką ekrano bei televizijos fil- | 
mams. Aišku, ir ten dirbdamas 
neapsieitų, be kam nors “vergavi
mo”, tačiau manytume, kad filmų 
pasaulio resursai bei reikalavimai 
daug artimiau atitiktų tikruosius 
kompozitoriaus polėkius.

Pastatymas ir 
atlikėjai

nui pranešant apie Laimos išsi
gelbėjimą). Tačiau vien užtai, kad 
niekur nesimatė įprastinio stum
dymosi, nesijautė pasimetimo, rei
kia režisierei padėkoti.

1 Gal patys tvirčiausi viso spek- 
tams skubant, vietomis nejuokais I J-aklio elementai — scenovaizdis ir 

tempai. Be to, dėl choro nugrū- kuvienė). Palyginant su viskuo lei
dimo į scenos gilumų, jis net pir- j n*e^° prikišti čia nebūtų ga-

lima (gal tik Laimos suknelė 
diskutuotina). Bravo dailininkei, o 
jos projektų realizatoriams (S. Ra
monas, P. Usvaitas, A. Gabalie- 
nė) komplimentus pagal tai, kiek 
jie patenkino jos reikalavimus, ji 
pati atseikės! Jei visų kitų pasta
tymo “kaltininkų” čia ir neiš- 

_________  ______ ______________  minėjome, tai dėl to, kad prie jo 
sopranas (Julita Šermukšnytė - kiekvieno nario reikalingu en- 
Burgeęs) ir Vakario skardus hero
jinis tenoras (Viktoras Mieliulis). 
(Pastaba Lietuvių operai: jei tam 
tikroms antros eilės rolėms jums 
reikia pakankamų pajėgų, štai jas 
ir turite!) Ne siurprizas, bet užtat

mose eilėse sėdintiems skambėjo 
ne taip garsiai, kaip būtų turėjęs 
skambėti, ypač vyrai (o gal čia kal
ta salės keista akustika, gal bal
sai geriau projekcionavosi į balko
nų?).

Tarp solistų bent man buvo ma
lonių siurprizų: Motinos stiprus, 
išskirtinai gražaus tembro žemas

Viktoras Petravičius Ezodus, 1982 (22x37)
Dail. Viktoro Petravičiaus naujų darbų paroda „Žmogaus dvasia“ 
vyksta Galerijoje, 744 N. Wells, Chicagoje iki š.m. lapkričio mėn. 28 d.

tuziazmu prisidėjo visa Dainava. 
Visiems dainaviečiams užtai ir 
linkime tolesnės ištvermės, o jų va
dovams — negailėti laiko padū
moti ir apie būsimųjų pastangų 
kryptį bei tikslų. Lauksime! m(^r

Clevelando Vyrų oktetas, savo 21-mo gimtadienio 
jubiliejinio koncerto metu, šv. Jurgio parapijos salė
je, Cleveland, Ohio. Iš kairės: Valdas Žiedonis, 
Romas Zylė, Mečys Aukštuolis, Raimondas Butkus,

Gytis Motiejūnas, Algis Gylys, Mindaugas Motie
jūnas. Prie pianino okteto vadovas Rytas Babickas. 
Oktetas koncertuos š.m. lapkričio mėn. 14 d. Jauni
mo centre, Chicagoje. Nuotr. Pauliaus Nasvyčio

Recenzijos belaukiant
Devynioliktasis Antro Kaimo pavasaris

Gal pats pirmasis klausimas, į 
kurį norėtų atsakymo mūsų 
skaitytojai, būtų šis: kodėl jūs tik 
dabar spausdinate Antro Kaimo 
19-ojo sezono pastatymo recenzi
jų?

Juk paprastai „Draugo“ kultūri
nis priedas, jei iš viso kų recenzuo
ja, recenzuoja renginį tuoj pat: jei 
parodų, tai dar jai neužsidarius, jei 
spektaklį, tai kitų savaitę (ar 
daugių daugiausia — dvi) po 
įvykio. O paskutinysis planuotas 
šio sezono antrakaimiečių 
spektaklis štai praėjo jau prieš tris 
savaites, ir per visų tų laikų — 
atgarsio kultūriniam priede kaip 
nėra, taip nėra! Kodėl?

Ar dėl to, kad, kaip rašoma 
spaudoj, „Drauge“ įsiveisė jaunų 
redaktorių, kurie nesumoja laiku 
susitvarkyti?

Ne. MŪSŲ JAUNIMAS ŠAU
NUS IR PAREIGINGAS!

Ar dėl to, kad įgaliotasis recen
zentas graužė plunksnų ir beveik 
mėnesį nesugalvojo, kų čia 
beparašyti?

Ne. MŪSŲ JAUNIMAS ŽAI
BIŠKOS MINTIES IR RAŠTIN
GAS!

O gal dėl to, kad įgaliotasis 
recenzentas jau prieš spektaklį 
buvo toks linksmas, kad išėjęs iš 
„Playhouse’o“ jau nebeatsiminė, 
kų matęs ir girdėjęs?

Ne. MŪSŲ JAUNIMAS LA
KIOS ATMINTIES IR BLAIVIN- 
GAS!

Tai kodėl?
Užuot bandžius šioje vietoje 

ilgai aiškintis (o pasiaiškinimas iš 
tiesų būtų ilgas), gal reikėtų 
pasakyti tik štai kų: uždelstos 
recenzijos istorija, atitinkamai 
literatūriškai apipavidalinta, 
labai tiktų kito sezono Antro 
Kaimo vaizdeliui, kurį būtų 
galima užvardinti: KAIP PAŠ
TAS NEŠĖ IR NEATNEŠĖ. Mat 
tas, iš kurio recenzija buvo užsaky
ta ir kuris parašęs jų paštu 
„Draugui“ išsiuntė — ne tas, kurio 
recenzijų dabar čia skaitote.

O visi žinome, kad ne tik Itali
jos, bet ir Amerikos paštas ne 
tokių šposų iškrečia... Visai 
neseniai skaitėme, kaip laiškas, 
1946 m. išsiųstas iš Kentucky, tik 
šiais metais pasiekė adresatų 
Virginijoje. Gal lygiai taip pat ir 
mūsų užangažuotoji Antro Kaimo 
spektaklio recenzija į „Draugo“ 
dėžutę įlėks... už 36 metų! Žinoma, 
tiek ilgai laukti nei mes, nei 
Antras Kaimas negalim, tad ir 
reikėjo, padėtį gelbstint, šį tų 
mūsų pačių virtuvėj ant greitųjų 
iškepti.

Teisybę pasakius, Antras 
Kaimas gal 36 metus ir išlauktų, 
nes jau 19 metų, kaip jis ištvermin
gai gyvuoja, tai kų čia reiškia dar 
dvigubai tiek. O ištvermingai 
gyvuoja — ir nesustoja mus 
juokdinęs — jis daugiausia dėl to, 
kad jį tvirtai savo rankose laiko ir 
išlaiko tikras to vardo vertas 
PRIEVAIZDA.

Žinantieji kalba (ir mes 
sutinkame), jog algirdas titus 
antanaitis, Antro Kaimo direkto
rius, režisierius, vyr. drama
turgas, savųjų trupę valdo diktato
riaus stiliumi. Tačiau diktatūra 
meniniam kolektyvui — jei tik jo 
nariai jai pasiduoda — yra beveik 
būtinas patvaros ir disciplinos 
laidas. Gal užtat ir neišvengiama, 
kad ilgainiui pradeda atrodyti, jog 
antrakaimiečiai savo humorų ima 
labai rimtai, net obsesyviai. To 
šįkart jautėsi daugiau nei praeity. 
„Juokingi esame ne mes: juokin

gas yra gyvenimas“ — didelėm 
storom raidėm parašyta Antro 
Kaimo programoj. Šįkart su šia 
mintimi galėjom visiškai pažo
džiui sutikti. Didžiai juokingi buvo 
beveik visi šiais metais parodyti 
gyvenimo vaizdeliai, bet pačiam 
tam parodymui, patiems antrakai- 
miečiams lyg tai trupučiuką pristi
go ano spontaniško patrakimo, 
kuris anksčiau publiką iš kėdžių 
versdavo. Antras Kaimas pateikė 
mums gerai kontroliuojamo humo
ro vakarų — su akcentu ant 
„kontroliuojamo“.

Humoro bei satyros kolektyvui 
kaip druska kotletui reikalingas 
bent vienas kitas toks vaidin
tojas, kuris į sceną įžengęs vien 
savo išvaizda, judesiais, mimika, 
apranga, balso moduliacija suge
bėtų iš žiūrovų vidurių išrauti 
pasiutjuokį — ar bent neprilai
komų krizenimų. Nuo Rimvydo 
Cinkos laikų, o šiemet nustoję ir 
Juozo Aleksiūno, Antras Kaimas 
tokio aktoriaus — tokio savojo 
Gareth Morris ar (tam tikram 
skoniui) John Belushi — kaip ir 
neturi.

Nebent toks Eugenijus Būtėnas 
dar priartėtų prie pajėgaus pajaco 
prototipo. Jis lankstus, versatiliš- 
kas, visada prisitaikantis rolei (o 
ne rolė prie jo) — ir visada komiš
kas. Geras ir gražus Juozas Kapa- 
činskas, priešingai, kiek per daug 
vaidino „save“ — savo įprastinę 
sceninę personų. Seniai jau 
nebepasirodęs veteranas Romas 
Stakauskas, šiam sezonui 
ištrauktas iš naftalino rutuliukų, 
atrodė nustojęs bent dalies savo 
pirmykščio „varijotiškumo“. 
Užtatai jo teatralinė patirtis daug 
kur veiksmo eigai pridavė „klijų“.

Semiprofesionalė Jūratė JakS- 
tytė ypač gerai pasirodė charakte
rio rolėse; jos Sauliukas genia
liame škice „Mamyčių vakarai“ 
buvo viena iš vakaro viršūnių. 
Visur savo vietą greitai rado ir 
užkariavo Vida Gilvydienė, kaip ir 
Jakštytė, platoko diapozono, bet 
daugiau fono, o ne „pryšakio“ 
artistė. Norėjosi scenoje kiek dau
giau matyti jauniausiųjų 
antrakaimietę Indrę ToliuSytę — 
jautrios, kiek melancholiškos 
išvaizdos skaistuolę.

O kas gi Antram Kaimui rašo 
škicus? Gyva pekla visokių 
visokiausių autorių: vieni pagal 
užsakymą, kiti, jau mirę ar apie 
Antrų Kaimą nė negirdėję — 
prievaizdos „prikelti“, prisišaukti 
ir atitinkamai pertvarkyti, perre
daguoti, pagerinti ar tik „pagerin
ti“. Bet koks aplamai rezultatas 
repertuaro kokybės prasme? 
Šiemet — labai stiprus. Gerai, kad 
drauge su trumpučiais gabaliu
kais šįkart ryžtasi scenon išvesti 
net devynių paveikslų situacinę 
-komedijikę „Lagaminas" (pagal 
V. Žilinskaitės tekstų). Gal tik 
vienas kitas (turbūt antanaitinės) 
„Radijo-vidijo programos“ 
momentas buvo juokingas tik tam, 
kuris, akimirkai humoro jausmo 
apleistas, jį stenėdamas išspau
dė...

Šalia kelių škicelių, kur humo
ras kyla tiesiai iš pačios situacijos 
(pvz. „Kelionės nemalonumai“, 
„Jo Eminencija“), Antro Kaimo 
repertuarui itin būdingi anekdo
tinio sukirpimo gabalai, kur juoko 
krūvį neša viena ar dvi dažniau
sia gale esančios „smūgio eilutės“ 
(„Kondominiumas“, „Auto remon
tas“, „Policijos būstinėje“, „Leni
nas Lenkijoje“, „Vendeta“, „Žodis 
iš sponsoriaus“, „Be sentimentų“ 

ir kt.). Tokias „smūgio eilutes“ 
reikia veikėjams gerai priruošti ir 
jas aiškiai išartikuliuoti; čia svar
bu ir tai, kas angliškai vadinama 
„pacing“ (tempas, įtampą taikliai 
keliantis žingsnis). Dažniausiai 
tai pasisekdavo. Vienur kitur tik 
buvo pauzės keliom akimirkom 
per ilgos, o jaunesnieji vaidintojai 
(bet tiktai ne Jakštytė ar Gilvy
dienė) niuansėliu per sunkiai 
išlaviruodavo pro retesnius lietu
vių kalbos žodžius (ypač Lietuvos 
autorių parašytuose škicuose). 
Todėl ateičiai linkėtume Antram 
Kaimui dar stropiau pasidairyti 
tokių tekstų, kur humoro krūvis 
būtų lygiau išdėstytas, tuo pačiu 
skiriant dar daugiau dėmesio žodi
niam ir fonetiniam atlikimo 
planui. O iš rašytojų prašytume 
daugiau — kalambūrinės literatū
ros, kurios pagausėjimas pradžiu
gintų ne vien antrakaimiečius, bet 
ir mūsų kalbos kultūrą nukreiptų 
įdomia ir dar mažai teišuostyta 
linkme.

Kaip pačioj programoj pažymė
ta, spektaklyje „nedalyvavo“ Vin
cas Lukas, daręs plakatus, ir 
Jonas Kaunas, fabrikavęs šviesas 
ir garsus. (Beje, muzika visur — 
kuo puikiausiai pririnkta.) Tik ant 
ekrano projektuojamose skaidrėse 
(ir dargi „inkriminuojančioje 
padėtyje“ ją vaizduojančiose) 
švystelėjo Dana Mikužienė, 
negalėjusi dėl meilės vaisiaus 
pasirodyti scenoje.

O kitais, jubiliejiniais Antro 
Kaimo metais — kas žino?

agnurd

Ateities 
akademinis 
savaitgalis
(Atkelta iš 3 psl.)

tikuojasi įvairiuose muzikiniuose 
stiliuose, grodama ansambliuose, 
kaip pvz. Cleveland Women’s 
Orchestra, Cleveland štate Brass 
Choir ir džiazo ansamblyje. Gra
žiai susiderinusi su sesers Kris
tinos fortepijono palyda, Ilona pa
grojo J.G. Ropartz “Andante” ir 
“Allegro”, J.E. Barat “Fantasie” 
ir A. Wormser “Fantasie”, išgau
dama ryškų tonų ir pademons
truodama savo tobulėjančių tech
nikų.

Kristina Kuprevičiūtė taip pat 
mokosi muziką Cleveland štate 
universitete, tobulindamas! for
tepijono studijose. Ji jau dabar čia 
pasižymi, akompanuodama Cho
rai Arte Performing Society ir uni
versiteto baleto ir modernaus šo
kio klasėms. Ji yra akompanavusi 
lietuviams pažįstamam “Nerijos” 
vokaliniam vienetui. Kristina ne 
tik pajėgė gražiai prisitaikyti prie 
sesers grojamos trompetės, bet ir 
pati paskambino kelis kūrinius: A. 
GinaBtera judrų “Argentiniškų šo
kį”, M.K. Čiurlionio “Du preliu
dus” ir G. Gudauskienės “Trys lie
tuviškos patarlės”. Šių kūrinių 
gyvas charakteris sudarė gražų 
kontrastą kitiems trompetės ir pia
nino klasiško stiliaus duetams. 
Pažymėtina, kad programon buvo 
įtraukta ir lietuvių kompozitorių 
kūriniai. Manau, kad publika įver
tino progą išgirsti jaunimų, atlie
kantį šias rečiau girdimas melo
dijas.

Aplamai, muzikinės programos 
lygis buvo gan aukštas ir labai vi
sų vakaro dalyvių įvertintas. Tiki
mės Ilonų ir Kristinų Kuprevičiū- 
tes dažniau matyti lietuviškose 
scenose.

Vakaras baigėsi tradicinėm vai
šėm ir šokiais, kuriems grojo “Ai
do” muzikinis vienetas.

V. M. D.
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