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Šiame numery: 
Ką girdėsime ir ką matysime Poezijos die
nose. 
Putino, Aisčio, Vištelio, Dagilio, Nykos-Ni
liūno, Vaičiūnaitės, Vanagėlio, Trupinėlio, 
Brazdžionio, Degutytės eilėraščiai. 
Santykių teologija. 
Pašnekesys su Pasaulio lietuvių dailininkų 
parodos rengėja Vanda Alekniene. 
Valentinos Ūselienės apsakymas „Sapnas". 
Naujos knygos. 
Pavasarinė meno šventė. 
Nijolės Palubinskienės paroda Clevelande. 
Nelės ir Arvydo Paltinų estradinės muzikos 
koncertas Chicagoje. 

Santykių teologija 
V. BAGDANAVICIUS 

Kenfa on& 
Ką girdėsime ir ką matysime 
Poezijos dienose 
Poezijos dienos Chicagoje 

sietai po metų jau tapo 
įprastiniu, tačiau ne eiliniu 
mūsų išeivijos ku l tū r in io 
gyvenimo renginiu. Kiekvie
ną žydinčio gegužio pabaigą 
vainikuoja lietuviškojo žodžio 
puokštės dviejų vakarų poe
zijos šventėje. Jaun imo centro 
kavinėje. Chicagos ir jos 
apylinkių lietuviškoji švie
suomenė ir net svečiai iš toliau 
lig šiol vis liudydavo neblės
tančią ištikimybę kūrybiniam 
žodžio aspektui. Ir, kaip atro
do, Poezijos dienų rengėjai ir 
programos atlikėjai tauriosios 
poetinės šventės publikos nie
kad nenuvylė. Tikėkimės, kad 
niekas niekuo nenusivils ir 
šiemet. 

0 šių metų Poezijos dienos 
Chicagoje bus gegužės mėn. 27 
d. (penktadienį) ir gegužės 
mėn. 28 d. (šeštadienį), kaip ir 
v i s a d a , J a u n i m o c e n t r o 
k a v i n ė j e . A b i e j ų d i e n ų 
programa prasidės 8 vai . vak. 

Skirdami čia išankstinį 
dėmesį Poezijos dienoms, 
mielus literatūros, ypač poezi
jos, bičiulius jau galime 
supažindinti su abiejų vakarų 
š i emet in iu p o b ū d ž i u bei 
programa. 

Penktadienio vakaras bus 
skir tas „Aušros" šimtme
t i n i a m jubi l ie jui , t i k r i au 
sakant — „Aušros" poetams, 
kūne jau ne atskirai bei pavie
niai, bet pirmą kartą mūsų 
literatūros raidoje iš karto 
visu buri u vienoje vietoje 
kadaise pasireiškė. Apie juos 
ir jų poeziją paskaitą tą vaka
rą skaitys Aušra Liulevičienė. 

Rečitalinėje programos daly
je skambės „Aušros" poetų 
poezija, kurią i š radingai per
teiks Algirdo Tito Antanaičio 
paruoštas kolektyvas. Guoda, 
Daina, Gailė, Indrė Antanai
tytės ir antrakaimiečiai — 
Vida Gi lvydienė , J ū r a t ė 
Jakštytė , Indrė Toliušytė, 
Eugenijus Butėnas, Juozas 
Kapačinskas ir Arvydas Vait
kus. 

Muzikinis p e n k t a d i e n i o 
vakaro įnašas bus Dariaus 
Polikaičio dainomis paversti 

„Aušros" poetų eilėraščiai, ku
riuos padainuos kvartetas: 
Darius Polikaitis, Rima Poli-
kaitytė, Audrius Polikaitis ir 
Marius Polikaitis. 

Šeštadienio vakaras 'gegu
žės 28 d.) bus grynai rečitali-
nis. J is įdomus ir įvairus tuo, 
kad bus pateikiama šešių poe
tų kūryba, derinant ją prie 
temos: „Lietuva dabarties poe
zijoje". Iliustracijai pasirink
ta trijų išeivijos poetų kūryba 
I Aistis, Brazdžionis, Nyka-
Niliūnas; ir trijų Lietuvoje 
pasilikusių (Mykolaitis-Puti
nas, Degutytė, Vaičiūnaitė). 
Rečituojami jų eilėraščiai vėlgi 
lies tam tikrų sąlygų, t am 
tikros vietos, ypatingos gene
zės, etapo ar braižo posmus. 
Tokiu būdu bus interpretuo
jama Putino „Vivos plango, 
mortuos voco" rečitatyvas ir 
genezė; Aisčio pirmoji išeivi
joje eilėraščių knyga „Be tėvy
nės brangios" : Bernardo 
Brazdžionio Paprūsėje sukurti 
eilėraščiai, prieš pa t paliekant 
Lietuvą 1944 metais: Nykos-
Niliūno „Praradimo simfo
nijų" skaudžioji gimtinės 
nostalgija, o taipgi Degutytės 
ir Vaičiūnaitės šios dienos 
tradiciškoji ir miestietiškoji 
Lietuva. 

Iš tikrųjų šis antrasis Poe
zijos dienų vakaras (gegužės 
28 d., šeštadienį) bus Marijos 
Smilgaitės rečitalis. Ji čia ir 
skaitys visų šešių minėtų poe
tų kūrybą, kurią vienu ar kitu 
s p a l v i n g e s n i ų a t ž v i l g i u 
pakomentuos Kazys Bradū-
nas. 

Šių metų Poezijos dienų 
puošmeną Jaunimo centro 
kavinei kuria dail. Jonas Kele-
čiu8. O šventės plakatas, 
suprojektuotas dail. Petro 
Aleksos ir reprezentuojantis 
Dai lės premi jos l au rea to 
Vytauto Igno grafiką, jau 
kuris la ikas regimas Chica
gos vitrinose. 

Poezijos dienas Chicagoje 
rengia Jaun imo centro Mote
rų k l u b a s , o p r o g r a m ą 
organizuoja ir ja i vadovauja 
Kazys Bradūnas . Šių metų 
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Švenčiant šv. Dvasios atsiun
timo šventę ir turint prieš akis tą 
tikėjimo pagyvinimą, kurį padarė 
II Vatikano susirinkimas, noriu 
bandyti palyginti šį visuotinį Baž
nyčios susirinkimą su Tridento 
visuotiniu susirinkimu, įvykusiu 
1545 - 1563 metais. Ir tame paly
ginime norėčiau labiau kreipti 
dėmesį į jų nuotaikas ir padari
nius, negu į jų nutarimų pilną ap
žvalgą. Iš syk reikia pastebėti, kad 
Antrasis Vatikano susirinkimas 
jokių dogminių pakeitimų nepa
darė. Dėl to tai, kas Dievo malonės 
ir sakramentų supratimo srityje 
buvo suformuluota Tridente, An
trojo Vatikano berods nėra 
pakeista. Tačiau nuotaikų pasikei
timas tarp šių dviejų susirinkimų 
yra žymus. 

Tam pastebėti sugretinkime 
pastoracinius nurodymus, kurie 
buvo daromi po Tridento ir Vati
kano Antrojo proga. Pats būdin
giausias žmogus Tridento dvasiai 
yra vyskupas šv. Karolis Boromė-
jus. Jis pats turėjo nemažai įtakos 
Tridento nutarimams. Bet mums 
čia yra įdomūs jo padaryti to susi
rinkimo pritaikymai Milano arki
vyskupijos kunigams, turėję dide
lės įtakos visos Europos 
kunigams. Būdingiausias nusitei
kimas, kurį jis rekomenduoja ku
nigams, yra tam tikras uždaru
mas. Jis kunigui sako: "Jei tavyje 
yra liepsnojanti kokia nors Dievo 
malonės ugnelė, neišduok jos stai
ga, neišstatyk jos vėjui, laikyk ją 
uždarumoje, kad neužgestų ir 
neprarastų šilumos; šalinkis kiek 
galėdamas išsiblaškymų; pasilik 
susitelkęs su Dievu, venk tuščių 
pokalbių" (Brevijorius. 4 lapkri
čio, antras skaitymas). 

Skaitant šiuos paskatinimus, 
aiškėja nuotaika, kuri viešpatavo 
Bažnyčioje po Tridento susirinki

mo. Tai buvo savisaugos ir už
darumos nuotaika. Tais laikais 
Bažnyčiai vadovavo didelio atsar
gumo dvasia. 

Toliau, kunigui, mokančiam ir 
sakančiam pamokslus, Boromė-
jus primena: "Nieko nesakyk, kad 
kiti, matydami tai sakant ar da
rant, nekraipytų galvos" (ten pat). 
Boromėjus skatino kunigus neap
leisti pastoracinių pareigų Nieko 
nėra svarbiau, negu dvasinė tikin
čiųjų globa. Grįždamas prie kuni
go pamaldumo, jis sako, kad "nie
ko nėra taip būtino visiems 
Bažnyčios žmonėms, kaip protinė 
malda (oratio mentalis), kuria turi 
prasidėti ir baigtis visi mūsų dar
bai". Kunigui reikia būti angeliš
ko dorumo. Jis neturi abejoti, ar 
reikia "pasninkauti, melstis, veng
ti pokalbių su blogais ar kenks
mingais žmonėmis ir pavojingų 
draugysčių". 

Šitokios nuotaikos buvo ugdo
mos kunigų tarpe pasibaigus Tri
dento susirinkimui. Ir jos buvo 
plačiai įgyvendintos. Dėmesys 
mąstymui, dėka Ignaco Lojolos ir 
jėzuitų, buvo taip išvystytas, kad 
ilgainiui pasidarė kone privalomu 
katalikiško dvasingumo bruožu. 
Net ir kitos vienuolijos, senesnės 
kilmės, įsivedė privalomus mąsty
mus. Šiandien net katalikai pa
sauliečiai laiko savo pareiga atlik
ti mąstymų kursą kas metais, 
kuris paprastai yra vadinamas 
rekolekcijų vardu. Toks yra tvir
tai įsigyvenęs dvasingumas po 
Tridento visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo. 

Jeigu dabar pereitume į Antrąjį 
Vatikano susirinkimą, galėtume 
pastebėti didelį nuotaikų skirtu
mą. Čia kalbame ne apie tikėjimo, 
bet apie nuotaikų skirtumą. Jeigu 
Tridento dvasingumui reprezen
tuoti paėmėme šv. Karoli Boromė-
jų, tai, panašiai elgdamiesi, bū-
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šių metų Poezijos dienų plakatas, suprojektuotas 

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967) 

Vincas Mykolaitis-Putinas 
IŠ "VIVOS PLANGO" 
Jūs žengiate į sostus 
Ir minate altorius. 
Nuo jūs įstatymų sugriuvo 
Ir nuodėmės, ir doros. 
Karūnos niekšų daliai, 
O dulkėse karaliai, 
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai. 
Ir sūnūs nebeverkia, 
Jei mirti motiną pasmerkia. 
Nereikalinga ir tuščia 
Žmogaus paniekinto kančia. 
Ir vak'irop pasvirus saulė — 
Vien piktas melas ir apgaulė. 
Pakalnėj žiežirbos sumirgo, 
Praskrido raitelis ant žirgo, 
Ir dalgis sutemoj sužvango. — 
Vivos plango. 

J o n a s Aist is 
IS "JAUNYSTĖS" 

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai. 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai. 

Kas tau išdrįs pastoti kelią? 
Kas tau negalima atras ? 
Tave sparnai padangėn kelia 
Prieš sūkurius ir prieš audras. 

Tavęs negąsdina pavojai 
Ir nesulaiko nė mirtis — 
Viską pamynusiai po kojų 
Žygiuoti — tavo paskirtis. 

Eini, lyg užtvankas išvertę 
Įtūžę srovės vandenų, 
Ir Šluoji visa, kas neverta, ' 
Ir rauni viską iŠ šaknų. 

"O Aleksot 

dingu kalbėtoju už Antrąjį 
Vatikano susirinkimą galime lai
kyti popiežių Paulių VI. Jis buvo 
išrinktas vadovauti Bažnyčiai 
kaip tik vykstant pačiam susi
rinkimui ir tam tikra prasme yra 
šio susirinkimo dvasios pada
rinys. J is pirmajai savo enciklikai 
pasirinko temą apie besikalban
čią Bažnyčią. Šioje savo encik
likoje jis pateikia tiesiog pokalbio 
teologiją. Pokalbis kaip tik sudaro 
tą naujumą, kuriuo yra būdingas 
Antrasis Vatikano susirinkimas. 
Popiežius sako, kad mūsų apašta
linė veikla nėra monologas, bet po
kalbis. "Pirmiau negu patrauk
sime pasaulį tikėjimui, ir net tam, 
kad galėtume jį patraukti, turime 
prie jo eiti ir su juo kalbėtis". 

Paulius VI, eidamas šio susirin
kimo dvasia, skatino pokalbį vi
suose bažnyčios lygiuose: tarpe 
vyskupų, tarpe kunigų, parapijose 
ir vienuolijose. Iš to čia pat galime 
pastebėti, kad uždarumo dvasia, 
kuri reiškėsi kaip Tridento susi
rinkimo padarinys, buvo pakeis
ta plačios atvirybės dvasia. Ir tai 
nėra atsitiktinis Antrojo Vati
kano susirinkimo bruožas. Pats 
pirmasis nutarimas, kurį šis susi
rinkimas padarė, buvo išleidimas 
dokumento "Apie visuomeninio 
bendravimo priemones". Ir kituo
se šio susirinkimo nutarimuose po
kalbio dvasia reiškiasi. 

Grįžtant prie išvidiniškumo. ku
rį atstovavo Tridentas, reikia pa
stebėti, kad tai nėra jo vieno nuo
pelnas ar yda. Greičiau tai buvo 
tam laikui būdinga visos Eu
ropos šviesuomenės dvasia. Jeigu 
Tridentas buvo išvidinis, tai jis 
greičiau sekė protestantišką sąjū
dį, kuris religinį gyvenimą suvokė 
labiau išvidiniškai. Ne tik religi
ja, bet ir filosofija naujaisiais am
žiais giliai persiėmė asmeninio 
m ą s t y m o re ikšme . Fi loso
fas Dekartas paskelbė šūkį. kad 
žmogus yra tiek realus, kiek jis yra 

mąstantis. Ir ši jo pažiūra įvai
riais atsišakojimais yra gyva filo
sofiniame mąstyme iki šiai dienai. 
Prūsų filosofas Kantas nuėjo 
dar toliau. Jis žmogaus mąstymą 
padarė taip išvidinišku, kad be
veik visiškai nepriklausančiu nuo 
išorinės tikrovės. Šalia mūsų esan
tis daiktas ir visas pasaulis, jo ma
nymu, mums savo esme yra ne
pažįstamas. 

Tačiau šiandien galingai kyla 
filosofijoje kitas klausimas, bū
tent, ko vertas yra mūsų mąsty
mas. Kitaip sakant, šiandien filo
sofijoje pats būdingiausias 
mokslas yra pažinimo mokslas. 
kuriam rūpi, ko vertos yra mūsų 
naudojamos sąvokos. Ar mes gali
me vienas kitam pasakyti tiesą, 
kuria būtų galima pasikliauti ir 
kuri galiotų ne tik žemėje bet ir 
anapus jos. Religinėje srityje tai 
yra klausimas, ko vertos yra mū
sų maldos mūsų gyvenamoje ap
linkoje. Mąstymui, nutraukus ryšį 
su aplinka, ir malda pasidaro 
be ryšio su aplinka. Mąstymas, 
atsietas nuo objektyvios tikrovės, 
yra išstatytas pavojui išvirsti iliu
zija. Tai prikiša moderniai galvo
senai psichologas, pasidaręs filo
sofu, Jean Piaget. 

Grįžkime dabar j pirmąjį Antro
jo Vatikano susirinkimo doku
mentą, kad pastebėtume, kaip kai 
kurių žodžių naudojimas yra pasi
keitęs nuo Tridento iki mūsų lai
kų. Lotyniškas žodis "media" reiš
kia priemones. Antrasis Vatikano 
susirinkimas šiuo žodžiu vadino 
spaudą, radiją, televiziją ir kitas 
modernias susižinojimo priemo
nes. Angliškai šis dokumentas ir 
vadinamas "Media of Sočiai 
Communications". Jeigu dabar 
grįžtume į šv. Karolio Boromėįaus 
pamokslą, ten rastume, kad jis nu
rodo šitokias priemones kum 
gui: pasninkauti, melstis, veng
ti blogų pasikalbėjimų ir kenks

mingų bei pavojingų draugysčių. 
Iš šių priemonių sugretinimo 
mums labai akivaizdžiai pasirodo 
skirtumas tarp Tridento ir Ant
rojo Vatikano. Tridento priemo
nės yra atsikreipusios išvidinės 
asketikos kryptimi, o Antrojo 
Vatikano — visuomeninio ben
dravimo kryptimi. Tas skirtumas 
dar nėra pajustas ir išgyventas 
katalikiškos visuomenės. Bet. kai 
jis bus suprastas ir išgyventas, jis 
sukurs naujų bendravimo formų ir 
naujų asketinių priemonių, kurios 
bus reikalingos toms bendravimo 
formoms įgyvendinti. 

Pastebėjus skirtumą tarp užda
rumos ir atvirumos kalbant apie 
Tridento ir Antrojo Vatikano susi
rinkimus, gali kilti klausimas, ar 
mąstymas ir rekolekcijos jau nu
stos savo reikšmės. To greičiau
siai neatsitiks. Kas yra iš esmės 
vertinga asmeniniame mąstyme, 
tas pasiliks. O čia yra pagrindinė 
žmogaus pasireiškimo sritis. Ta
čiau, jeigu Bažnyčia eis Antrojo 
Vatikano kryptimi, mąstymas 
įgys naujų matavimų ir formų. Li
gi šiol mes. kurie atliekame rytme
tinį mąstymą (vienuoliai ir sese
lės), tai darome paprastai 
paskaitydami ką nors iš kokios 
pamaldžios knygos ir paskui apie 
tai pamąstome. 

Antrasis Vatikano susirinki
mas duoda mums kitą mąstymo 
temą. Jauniems žmonėms dekre
tas "Visuomeninio bendravimo 
priemonės" sako. kad jie "tesis-
tengia matytus, girdėtus ir skaity
tus dalykus geriau suprasti. Teap
taria juos su auklėtojais ir 
žinovais ir tesimoko teisingai 
spręsti". Šiame pasakyme galima 
įžvelgti naują mąstymo prog
ramą. Mąstymo tema čia yra pir
miausia kasdieniniame gyvenime 
sutikti dalykai, būtent matyti ir 
girdėti, o tik po to eina skaitytos 
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Naujos knygos pirmu žvilgsniu 

-

• Vytautas Bagdanavičius, 
LAUMĖS: JŲ RELIGIJA IR 
KULTŪRA. Chicaga: Pedago
ginis lituanistikos institutas ir 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centras, 1982. 290 psl. Viršelio 
projektas Nijolės Mackevičienės. 
Kaina 20 dol. Gaunama iš 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. 
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Tai išsami lietuviškųjų legendų 
apie laumes studija, tyrinėjanti 
šią tautosakinę medžiagą, kaipo 
tam tikros akmens amžiaus kultū
ros liekaną. 
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Nors pasakojimai apie laumes 
mus pasiekia smarkiai pakitę nuo 
savo pirmykščių formų, vis dėlto 
juose yra apsčiai bendrų bruožų, 
liudijančių gilią senovę siekian
čią, tvirtai išvystytą tradiciją. 
Pavyzdžiui, lietuvių tautosakoje 
laumėms būdinga skalbti, velėti, 
verpti, austi, rūpintis laukuose 
paliktais kūdikiais , apkeisti 
naujagimius. Kaip išaiškinti 
liaudies tikėjimo į laumes susi
formavimą? Kadangi laumės 
vaizduojamos žmogiškom būty
bėm, nors ir skirtingos žmonių 
rūšies (pvz. jos dirba kitaip negu 
žmonės, jos bijo ugnies, jos nepa
kelia mažų vaikų verksmo), auto
riaus teigimu, pasakojimuose apie 
laumes galima atsekti dviejų skir
tingų kultūrų akistatą senovėje. 
Viena iš jų bus pasakojimus apie 
laumes sukūrusi, o kita tuos 
pasakojimus įteigusi. 

Tad ir šiame darbe autoriui rūpi 
du klausimai: kaip viena visuo
menė sau aiškinosi laumes ir kaip 
pirmoji kultūra buvo jąją paveiku
si, sudarydama pagrindą toms jos 
pažiūroms į laumes? Juos svars
t a n t , p i r m a s i s u ž d a v i n y s , 
padiktuotas etnologinių studijų 
metodikos, yra tiksliai nustatyti 
priežastingumo ryšį šių kultūrų 
sandūroje. Gausią tautosakinę 
medžiagą apie laumes, pradėtą 
Lietuvoje rinkti jau nuo 19 šimt
mečio vidurio, reikia atitinkamai 
suklasifikuoti, kad ji leistųsi būti 

s t u d i j u o j a m a a u t o r i a u s 
nusibrėžta linkme. Naudojamasi 
Jono Basanavičiaus, Vinco Krė
vės-Mickevičiaus ir Jono Balio 
surinkta tautosakine medžiaga, 
liečiančia laumes. Autorius ją 
suskirsto į trejetą kategorijų: 1. 
pasakojimai apie laumes, aiškin
tini kaip nekasdienių gyvenimo 
reiškinių interpretacija, pvz. 
košmaro, nenormalaus kūdikio 
gimimo, 2. tokie pasakojimai, iš 
kurių galima spręsti, kad juose 
laumės reprezentuoja tam tikras 
moralines ir religines sąvokas bei 
vertybes, pvz. žmogaus likimo 
žinojimą, kūdikių globą, audeklų 
dovanojimą, dieviškumo žymę, 
moteriškumą — jų esminę savy
bę, 3. pasakojimai, išryškinantys 
laumių žmogiškumą ir rodantys 
pasikeitusią žmonių laikyseną 
ryšium su jomis, pvz. ankstesnis 
laumių privengimas ir joms rodo
mas nuolankumas užleidžia vietą 
agresyvumui prieš jas — bernas 
primuša jam nenorinčią padėti 
laumę. Pasiremdamas duome
nimis apie laumių gyvenimo būdą, 
autorius siekia nustatyti, kuriam 
žmonijos kultūros istorijos tarps
niui jos priklauso. Jo išvada — 
laumes įkvėpusi kultūra bus kilu
si ne anksčiau, kaip akmens 
amžiuje. 

Santykių teologija 

Laumių religijos atstatymas 
taip pat padeda išskirti priešis
torinį laikotarpį, kuriame ji turėjo 
kilti. Autorius kreipia dėmesį, 
kokių religinių pažiūrų pasakoji
muose apie laumes nerandama, 
pvz. visagalinčio, asmeninio die
vo sampratos. Juose veikia Liki
mas, neasmeniškas Žmogiško 
gyvenimo apribojimas. Pati 
laumė yra antgamtinė būtybė, 
gyvenanti vandenyje, ir todėl 
ankstesnė už daugelį kitų 
antgamtinių būtybių, pažįstamų 
religijų istorijai. Nors laumė gyve
na vandenyje, ji yra žmogiškos 
prigimties, visada pasiruošusi 
žmonėms padėti. Iš kitos pusės, ji 
yra ir transcendentinė būtybė, nes 
ji yra visažinanti (ii žino, ar kūdi
kis palaukėj užmirštas, ar tyčia 
paliktas; žino, kur gimsta kūdi
kis), ji yra gera (ir todėl galinti 

Andrius Vištelis (1837-1912) 

Andrius Vištelis 
REGĖJIMAS 
(Fragmentas) 

Op! Op! Kas ten? Nemunėli, 
Ar tu mane šauki?.. 
Ar tik tykų vandenėlį 
Pliuškindams sau plauki? 

Ar tu mano dvasios girdi 
Graudulingą raudą 
Ir jauti, kaip skaudžiai širdį 
Krūtinėj man skauda 

Iš didžiausio nuliūdimo 
Ir kančių daugybės, 
Dėl tėviškės sunykimo 
Garbės ir didybės? 

Aš girdėjau dvasioj — tavo 
Bylos slapti žodžiai 
Viduj vilnių susiūbavo 
Graudžiai ir nuobodžiai. 

Ar gal liūdni balsai traukia 
Dvasių pratkų mūsų 
Užmirštų, — ar dievai šaukia 
Lietuvos ir Prūsų?.. 

Stanislovas Dagilis (1843-1915) 

Stanislovas Dagilis 
LIETUVOS MERGYTĖS 
(Fragmentas) 
Patogios mielos 
Lietuvos mergytės, 
Tarytum ponų 
Turtingų dukrytės, 
Tarytum vargo 
Sunkaus neregėjo, 
Tik vis seklyčioj 
Ant šilkų sėdėjo. 
Akytės skaisčios 
Kaip žvaigždelės šviečia, 
Baltų veidelių 
Saulelė neliečia; 
Galvytę puošia 
Kasos gintarinės, 
Margi karoliai 
Mirga ant krūtinės. 

Žiedai sidabro 
Ant baltų rankyčių, 
Rūtų kvietkeliai 
Ant glaudžių galvyčių, 
Suknelės dailios, 
Gražiai pataisytos, 
Pačių išaustos, 
Visaip išrašytos. 

(Atkelta iš 1 psl.) 
knygos. Sį svorio centro pasislin-
kimą nereikia praleisti iš akių. 
Mąstymo svorio centras yra mąs
tančiojo aktualus gyvenimas, ku
rį reikia geriau suprasti ir teisin
gai spręsti. Šalia to, šis mąstymas 
atliekamas ne uždarai, bet pokal
byje su žinovais. 

Dalykų pažinimas ir teisingas 
sprendimas apie juos reiškia ne 
vien teorinį pažinimą, bet konkre
čią situaciją, kurioje mąstantis gy
vena. 0 žmogus turi savo gy
venamą situaciją žinoti visą. Tas 
pats dekretas sako, kad žmogui 
"turinio atžvilgiu informavimas 
visuomet turi atitikti tikrovę ir, 
kiek teisingumas ir meilė leidžia, 
būti pilnas". 

Apie galimai geriau pažintą sa
vo gyvenamąją tikrovę žmogus tu
ri mokytis teisingai spręsti. Ir tas 
sprendimas turi būti daromas pa
gal atskiro žmogaus pasirinkimą. 
Į pasirinkimo galios ugdymą dek
retas žiūri kaip į asmeninį užsi
ėmimą. Jis sako: "Pirmiausia jie 
privalo rinktis.kas yra doriškai, 
moksliškai ir meniškai vertinga ir 
vengti kas būtų dvasinės žalos 
priežastis arba proga jiems pa
tiems, arba blogas pavyzdys" ki
tiems. Sprendimas ir pasirin
kimas, į kurį žmogų skatina šis 
dekretas, apima visas modernaus 
gyvenimo sritis. Jis skatina krikš
čionis į pilnus žmones, pradedant 
visuomeninio Bažnyčios mokslo 
supratimu, pereinant į vaidybos 
meną ir dramos ugdymą iki filmo, 
literatūros, radijo, televizijos ir ki
tų gyvenimo šakų kritikas. 

Šis dekretas skatina į mūsų 
mąstymą grąžinti džiaugsmą, ku
ris yra išnykęs iš daugelio mūsų 
mąstymų. Mūsų mąstymai dauge
ly atvejų yra pasilikę tik doriniai 
priekaištavimai. Žmonėms "rei
kia skaitybos ir programų, tei
kiančių doro džiaugsmo ir kelian
čių dvasią". 

Alfonsas Nyka-Niliūnas (g. 1920) Nuotr. V. Maželio. 

Alfonsas Nyka-Niliūnas 
VĖJAS 
Kaip renesanso Dievas, mėlyno aksomo man
tija, 
Ritmingai papuošta prastais žiedeliais 
geltonais, 
Su palydovais ir juodais, kaip jo plaukai, 
varnais 
Erdve kilnus pavasario benamis vėjas skrenda, 
Uždegdamas mažytes mėlynas liepsnas 
pakrantėse, 
Atimdamas namus švilpynės tonais, liūdesio 
pilnais. 
Jis pasirodo nesuvaldomas ties miestais ir 
kalnais 
Ir kaip karalius žengia priemiesčio vaikų 
benamių šventėse. 
Jo milžiniškos akys veržias iš kaktos ir liejasi į 
erdvę, 
Su paukščiais maišosi jo padriki plaukai juodi; 
Jam pasiduoda be kovos aistringa žemė išdidi 
Ir, lyg mergaitė netikėtai pabučiuota, sverdi. 
O aš, užmiršęs viską šioje žemėje, net savo 
vardą. 
Pavasario laukais išsinešu Tave Širdy. 

Judita Vaičiūnaitė (g. 1937) 

Judita Vaičiūnaitė 

SUKILIMAS 
(Iš triptiko Laurynui Stuokai-GuceviČiui/ 

Įsiliepsnojo metraščiai. 
Pakartas vyskupas Masalskis. 

Pakartas etmonas. 
Ir Varšuvoj ir Vilniuj — maištas. 

m Melskis... 
Nebesižemink! 
Žemę sužeistas apglėbk (jutai jos stoką, 
baudžiauninkų sūnauj 

Vilniečių gvardiją rikiuoki, Stuoka, 
iš auditorijų ir cechų... 

Trupa nuo karnizų rožės. 
Žibintų sandėliai tušti. 

Svarstyklės svyra. 
Brėžias rotušės. 

Ir prašosi sutramdoma e^dvė. 
Iš tolo — kruvinos ir aiškios 

kaip tavo salių židiniai 
liepsnoja sukilimų aikštės. 

teisti žmones), ji dalina dovanas 
be ribų. 

Kokia pažiūra į žmogų apskri
tai atsiskleidžia laumių religijos 
sistemoje? Žmogaus gyvybė y ra ' 
aukštai vertinama — pvz. nauja
gimius, ar jie sveiki, ar luoši, 
reikia pasilaikyti ir prižiūrėti. 
Savo santykiuose su antgamti
nėmis būtybėmis, žrnogu3 yra 
apribotas — jis pats Į laumių sritį 
negali patekti ir neturi pažeisti 
nakties šventumo, nes naktis 
priklauso laumėms. Iš kitos pusės, 
žmogus noriai ir laisvai naudo
jasi laumių paslaugom ir priima 
jų dovanas. 

Trumpoje santraukoje neįmano
ma atskleisti visą šio darbo plotį 
ir gylį, nes autorius užgriebia 
labai daug ir labai įvairiu kla—i 
mų — reikšmingų ir religijų isto
rijos ir tautosakos ir aplamai 
kultūros studijose. Bet ši knyga 
dosniai ir vaizdingai atlygins ir 
kiekvieno eilinio skaityto;- i^me-
s. — -e- Kaip galima r. <*-.-:; o rr.et: 
laumėmis? Nedaug žm( 
atsispirti tam fantastiška: 
paslaptingam, teisingam 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

programa bus ypat inga dar ir 
tuo, kad ją atl iks, išskyrus tik 
m o d e r a t o r i ų , j a u n o j i i r 
jauniausioji išeivijos karta. 
Todėl ir publikoje norėtųsi 
matyti daugiau mokyklinio ir 
studijinio jaunimo. Švietimo 
institucijų vadovai savom 
auditorijom galėtų tai primin
ti. 

Šios d i enos ku l t ū r in i s 
priedas, pa te ikdamas veidus ir 
kūrybos i š t raukas tų poetų, 
kurių dvasia kalbės į mus šių 
metų Poezijos dienose, kviečia 
visus L.kagieČius ir svečius 
atvykti tuos du vakarus į 
Jaunimo centro kavinę ir susi
tikti su gyvuoju mūsų poezijos 
žodžiu. 

k. b r d . 

guodžiančiam pasauliui, kuriame 
jos gyvena. O kun. Vytautas 
Bagdanavičius skaitytoją į jį įve-
U d U i ^ A O l i i i i U i U l i V U U i i i i i įįli.i.0. i C i i 

gine Įžvalga, parodydamas, kad 
jis nėra visiškai atsietas nuo 
dienos šviesos istorinio žmogaus 
pasaulio. 

Religingam žmogui nėra reika
lo būti užsimerkusiam prieš gy
venimo blogybes. Perdėtas gėdin
g u m a s n e t u r i s u k l i u d y t i 
krikščioniui mąstyti pilną gyveni
mą. "Dorinio blogio nupasakoji
mas arba pavaizdavimas panau
dojant visuomeninio bendravimo 
priemones gali padėti geriau pa
žinti ir atskleisti žmogų, parodyti 
ir iškelti gėrio kilnumą, pasie
kiant didesnio dramatiško povei
kio". Negana to, dekretas skatina 
draminio meno atgaivinimą vi
suomenėje. Jis sako: "tebūnie rū
pinamasi, kad garsus ir senas sce

nos menas ... prisidėtų prie žiūrovų 
kultūrinimo ir dorinimo". 

Kai visa tai apžvelgiame, gali
me tikėtis, kad krikščionio mąs
tymas pradeda išeiti iš vienišumo 
ir darosi visuomeninis ir asmeni
nis pokalbis arba dialogas. 

Per praėjusius 400 metų katali
kų Bažnyčia išugdė įvairiai išsi
šakojusį individualų dvasin
gumą. Šis dvasingumas reiškėsi 
ne tik mąstyme ir mistiniame iš
gyvenime, bet ir apaštalavime. 
Kai mes norėjome įtikinti žmogų 
Dievo buvimu, mes kvietėme jį į jo 
sveiką galvoseną, pripažįstančią 
priežastingumo dėsnį ir tokiu bū
du jį skatinome savo paties dva
siniu pajėgumu rasti Dievą. Kiek 
tai mums sekėsi, kitas klausimas. 
Sunku yra Kūrėjo gerumą pažinti 
iš sumišusių pasaulio apraiškų, be 
apreiškimo pagalbos. Dievas ap
reiškimu pats liudija žmonijai sa
ve, o mes tą liudijimą perteikiame 
vieni kitiems. Bet kas yra liudiji
mas, jei ne santykiavimas? Ir san
tykiavimo išryškinimu Antrasis 
Vatikano susirinkimas galbūt 
krikščionijai reikšmingiau pasi
tarnauja, negu pirmu žingsniu at
rodo. Juk liudijimas be gilesnio 
santykiavimo vertinimo yra tarsi 
medis be šaknų. Antrasis Vatika
no susirinkimas, atkreipdamas dė
mesį į santykiavimo realybę, siūlo 
mums naują priėjimą prie pagrin
dinio krikščionijos šaltinio — die
viškojo apreiškimo. Juk apreiški
mas yra taip pat santykiavimas; 
santykiavimas tarp Dievo ir žmo
nių. Ir apreiškimo priėmimui pir
moji sąlyga yra ne kas kita, kaip 
pilnai suvokta santykiavimo filo
sofija, kaip tokia žmogiška realy
bė, kurioje žmonės gali įvairiais 
atžvilgiais asmeniškai bendrauti 
ne tik su žmogiškais asmenimis, 
bet ir su Dievu. 

Ta proga aiškėja ir Bažnyčios 
organizuotumo prasmė. Organi
zacija krikščionybę lydi nuo pat 
pradžios įvairiuose jos atsišakoji
muose. Jos prasmė yra ne tiek ta, 
kad„rnes būtume vieni kitų valdo
mi, kiek ta, kad mes vienas su ki
tais santykiautume. Tam yra nau
dingas ir valdymas. 

Santykiavimo realybės ugdy
mas bus reikalingas naujos misti
kos ir naujos asketikos — visuo
meninės mistikos ir visuomeninės 
asketikos. kuri ne vienu atžvilgiu 
galės pasidaryti nepanaši į užda
rą mistiką ir uždarą asketiką. So
cializmas ir net komunizmas jau 
siūlo mums keletą prielaidų nau
jai bendruomeninei mistikai ir 
asketikai. 

Ksaveras Sakalauskas 

Ksaveras 

MYLIMAJAI 

; « 6 3 - i ^ ; i > * 

Vanagėlis 

Aš bijau pasakyt, kaip tave aš myliu, 
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu, 
Nes vėjelis išgirs, laimės man pavydės 
Ir pasauliui garsins jausmus mano širdies. 

Aš bijau pasakyt, kaip tave aš myliu, 
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu. 
Nes aukštybėj dangaus, rod s, žvaigždės pajuos 
Ir tamsioji naktis ilgus amžius skrajos!.. 

Aš bijau pasakyt, kaip tave aš myliu. 
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu, 
Nes jautrioji širdis man krūtinėj sustos. 
Truks pusiau iš kančių ir tos laimės didžios! 

raa Arminas-Trupinėlis (1857-1885) 

Petras Arminas-Trupinėlis 
ARKLIAI 

Arkliai vieną šaltą dieną 
Sunkiai vežė namon šieną; 
Tada viens kalbėti ima: 
"Reik į balą verst vežimą". 

Kaip tik tarė, 
Taip padarė. 

Bet kas iš to jiems išėjo! 
Slapią šieną vilkt reikėjo, 
O pakol šiens neišdžiūvo 
Suvis nėdę jiejie buvo. 

Kas nedirba, mielas vaike, 
Tam nė duonos duot nereikia. 
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„Paroda, kuri suskambės... C€ 

Pašnekesys su Pasaulio lietuvių dailininkų parodos 
rengėja Vanda Alekniene 

V i e n a s bene l a b i a u s i a i 
intriguojančių II PLD rengi
n i ų — „Pasaul io l ie tuvių 
dailininkų paroda". J au pats 
pavadinimas skamba kažkaip 
pakiliai ir plačiai. Norėdami 
apie ta i patys pasiinformuoti 
i r painformuoti savo skaityto
jus, užkalbinome ne ką kitą, o 
Vandą Aleknienę, Čiurlionio 
galerijos direktorę, kuriai II 
PLD kultūnnių renginių komi
sija ir pavedė vadovauti šitos 
parodos surengimui. 

— Kas gi per paukštis toji 
Pasaulio lietuvių dailininkų 
paroda? Pirmiausia šį 
klausimą pasiaiškinkime 
protokoliškai: kur paroda 
įvyks, kada bus jos atidary
mas, kaip ilgai ji tęsis ir kurio
mis valandomis bus galima ją 
lankyti? 

Pasaulio lietuvių dailininkų 
paroda įvyks Čiurlionio gale
rijoje, Chicagos Jaunimo cen
tre. J o s atidarymas — bir" alio 
25 d. 6 vai. vak. Skelbimuose 
matau , kad paroda vyks tik 
vieną savaite, tačiau mums 
atrodo, kad, atsivežus tiek 
dailininkų iš tiek pasaulio 
kraštų, būtų beveik nuodėmė 
ją po savaitės uždaryti. Todėl 
beveik tikras dalykas, kad ji 
bus pratęsta ilgesniam laikui. 
Galerija bus atidaryta kiekvie
ną vakarą nuo 7 iki 9 vai. ir 
kiekvieną šeštadienį ir sekma
dienį nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. 

— Dailininkų išeivijoje turi
me daug. Ką gi, pasakyta per 
kukliai: kai kas net Lietu
vos himno penktąjį žodį 
„didvyrių" yra siūlęs pakeisti į 
žodį „dailininkų"... Taigi 
klausimas, dėl kurio mūsų 
visuomenei turbūt smalsiau
sia: kaip jūs, rengėjai, toje 
mūsų dailininkų ir tepliorių 
gausybėje nepasimetėte? Juk 
nebus išstatyti absoliučiai 
kiekvieno lietuvių dailininko 
darbai. Tad kuriuo pagrindu, 
kuriais kriterijais besirem
dami atrinkote dailininkus, 
pakviestus parodoje daly
vauti? 

Taigi, kadangi visų dailinin
kų sukviesti negalėjome vien 
dėl riboto patalpų dydžio. 

reikėjo daryti atranką. O ta i ( U r u g v a j u s ) , M a g d a l e n a 
buvo nelengva. Mėginome Stankūnienė (JAV), Gabrie-
sukviesti senuosius klasikus, liūs Stanulis (Šveicarija), Ada 
vidurinio amžiaus atstovus ir Sutkuvienė (JAV), Veronika 
jaunuosius, kurie atstovauja Švabienė (JAV), Anastazi ja 
jau dabartinių laikų dailinin- Tamošait ienė (Kanada) , An-
kų m o k y k l o m s . Ž o d ž i u , t a n a s Tamošai t i s (Kanada), 
padaryti skerspjūvį, kad paro- Leonas Urbonas (Australija), 
da būtų reprezentacinė ir Adolfas Valeška (JAV), Romas 
r e i k š m i n g a . T a i p p a t V ie su l a s ( J A V ) , V i k t o r a s 
atsižvelgta į tai, kad būtų Vizgirda (JAV), 
atstovaujamos visos dailės 
šakos (ne vien tapyba ar grafi- — Ka 8h sąrašas iš tiesų 
ka). Šioje parodoje dalyvaus platus ir intriguojantis! Jame 
46 dailininkai iš 9 pasaulio — ir puikiausiai žinomų, ir 
kraštų. 

— O gal „išduotumėte paslap
tį" — jų pavardes? 

P a s k u t i n i s p a r o d o n 
kviestųjų dailininkų sąrašas 
toks: 

mažiau tegirdėtų pavardžių. 
Bet šis registras — prašytume 
iš anksto atleisti už kipšiukiš-
ką mintį! — bene dar įdomes
nis tomis pavardėmis, kurių 
ten nėra. Pasaulio lietuvių 
dailės reprezentacinei parodoj 
— nei Petravičiaus, nei Jony
no, nei Žoromskio ir kitų, Petras Aleksa (JAV), Arvy

das Algminas (JAV), Marija 
A , ... T J U T sakytume, tikrai iškiliausių 
Ambrozaitienė (JAV), Juozas ,. . ' . . „ , . , . . 
Bakis (Kanada) , V a n d a Ofi ne pačių iškiliausių) mūsų 
r> i i • \ / T A T 7 \ T dailininkų vardų... Iš kur šito-
Balukienė (JAV), J u o z a s , . . ,. _ . *_. „ 
_ . . . . . . . . kinu i aki Rnk.an.cins anraenst 

Baukus (Australija), Aldona 
C y b u l s k i d e V a l v e r d e 

kios į akį šokančios spragos'i 
Į akį ar ne į akį, o visi, kas 

(Australija), Vytautas Kasiu
lis ( P r a n c ū z i j a ) , E l e n a 
Kepala i tė (JAV), Leeka 
Kraucevičiūtė - Gruzdeff 

(Urugvajus), Leoncia Cybulski turėjo būt i reprezentacinėn 
de Da la r ca (Urugvajus) , parodon pakviesti , ir buvo 
Alfonsas Dargis (JAV), Aida kviečiami ( įskaitant paties 
Dorelis de Estol (Urugvajus), suminėtuosius). Visa bėda, 
Alexandra Vilija E i v a i t ė t a d vieni iš jų kategoriškai 
( JAV) , P r a n a s G a i l i u s atsisakė, o kiti — paprasčiau-
(Prancūzija), Marija Gaižutie- šiai jokio a tsakymo nedavė, 
nė (JAV), Elena Gaputytė nors ir buvo jų pakartot inai 
(Anglija), Regina Houtari a t s i k l a u s t a . T a d parodoj 
(Suomija), Vytautas Ignas nedalyvaus tik tie didieji daili-
(JAV), Vytautas Kapočiūnas ninkai , i š kurių negautas 

Bernardas Brazdžionis (g. 1907) Nuotr. V. Maželio. 

Bernardas Brazdžionis 

LIETUVA IŠ TOLO 

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais, — 
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais. 

Iš tolo ją kaip laimę šauksi 
Aušroj ir sutemų sapnuos, 
O ji praskrisdama kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos. 

Regėsi ją kaip saulę skaisčią, 
Kaip kūdikio šventi sapnai, 
O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgs ją sielvarto kalnai. 

(Austral i ja) , Eva Kubbos kauja? 

sutikimas joje dalyvaut i . 
— Beje, kas atliko atranką 

ir kas šiaip parodos rengi
mo darbe pačiai talkinin-

(Australija), Algirdas Kuraus-
kas (JAV), Yone Kvietytė-
Young (Kanada), Pranas Lapė 
(JAV), Eleonora Marčiulionie
nė ( J A V ) , A l e k s a n d r a s 
Marčiulionis (JAV), Zibuntas 
Mikšys (Prancūzija), Ramojus 
Mozoliauskas (JAV), Bronius 
M u r i n a s ( J A V ) , N i j o l ė 
Palubinskienė (JAV), Jadvyga 
Paukš t ienė (JAV), I lona 
Pelerienė (JAV), Ieva Pocienė 
(Australija), Larry Pūkelis 
( J A V ) , J u r g i s R a Č k u s 
(Kanada), Samuelis Rozinas 
(Izraelis), Zita Sodeikienė 

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, — 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva. 

1944.VII.20 

Janina Degutytė (g. 1928) 

Janina Degutytė 
LIETUVAI 
Tu — mažutė, tu telpi visa 
Į Čiurlionio karalių delnus... 
Tu — riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaišių pilno stalo... 

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis, 
Žalgirio šarvų plieninis žvynas. 
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas. 
Ežerų dangaus tyriausias lašas. 
Žalias rytas ant pilkų arimų, 
Spindulių lietus aikštės erdvėj. 
Tu — ant gaublio — padūmavęs gintaras 
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu... 

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė. 
Mūsų delnuose — tu nesudeginama. 
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka. 
Mūsų akyse tu — saulės kraštas. 
1964 

Gavusi kvietimą suruošti šią 
parodą, p i rmiaus ia kreipiausi 
į savo kolegas, Čiurlionio gale
rijos valdybą, talkos. Kadan
gi kiekvienas jų y ra vienos ar 
kitos srities dail ininkas, ta i 
pasikliovėme savomis jėgo
m i s d a i l i n i n k u s pa roda i 
atrinkti. Visi Čiurlionio gale
rijos valdybos na r ia i mielai 
sutiko š iame darbe talkinti. 

— Kokie yra pagrindiniai 
sunkumai, su kuriais šiuo 
metu tenka parodą beorgani-
zuojant susidurti? 

Sakyčiau, kad kol kas — tik 
(JAV), Alfredo Stanevičius didžiulė korespondencija, ypač 

su tolimesniais kraštais . Šiaip 
viskas eina pagal planą. 

— Kaip paroda tvarkysis 
finansiškai? Iš kurių lėšų 
apmokamos išlaidos? 

Pasaul io lietuvių dailininkų 
parodos sąmata buvo pristaty
ta Vyriausiam PLD rengimo 
komitetui ir ji buvo ten patvir
t inta. Pajamų iš parodų beveik 
niekada nėra. Jeigu kokios 
nors aukos bus renkamos prie 
įėjimo, tai bus šiokios tokios 
įplaukos. 

— Kokio atgarsio siekiate iŠ 
parodos susilaukti? Gal galė
tumėte šį tą papasakoti ir apie 
jos katalogą bei plakatą? 

Tikime, kad paroda bus 
fantastiška. Juk tai pirmoji 
Pasaulio lietuvių dail ininkų 
paroda ir vienas iš profesiona
lių renginių Pasaulio lietuvių 
dienų programoje. Todėl nori
me ir plakatą, ir katalogą sukur
ti profesiniais pagr indais . 
Manau, kad ši paroda t ikrai 
suskambės! 

To ir lauksime, ausis pasta
tę ir akis išplėtę... Tuo tarpu — 
ačiū už pokalbį. 

m. dr. 

• Pasaulio Lietuvių Dienose 
taip pa t įvyks ir šios meno 
parodos: penktojo Pasaulio 
Lietuvių J a u n i m o kongreso 
jaunųjų lietuvių dailininkų 
paroda, dvi dai l ininko Prano 
Domšaičio darbų parodos — 
Galerijoje ir Vaieškos meno 
studijoje, ir lietuvių tauto
dailės paroda. 

Pavasarinė meno 
šventė 

Birželio 17-19 dienomis Atei
tininkų namuose prie Lemonto 
įvyks pirmoji Chicagoje grynai 
menui paskirta trijų dienų 
šventė. Cia bus proga susipažinti 
ir arčiau susitikti net su keletos 
meno šakų pavyzdžiais: daile, 
skulptūra, fotografija. Progra-
mon įjungta ir istorinė perspekty
va — jos dėmesio centre bus 
Freiburgo meno mokyklos įnašas 
lietuvių dailei. 

Birželio 17 dienos (penkta
dienio) vakarą bus atidaryta 
darbų iš Algimanto Kezio, S J . 
„Galerijos" paroda, kuri vyks 
visas tris dienas Ateitininkų 
namų patalpose. Ta proga bus 
rodomas skaidrių ir muzikos 
montažas, paruoštas dr. Marti 
Tomas televizijos darbuotojų 
suvažiavime Chicagoje. Jam 
medžiaga paimta iš Algimanto 
Kezio naujausios nuotraukų meno 
knygos Ckicago/Kezys. Apie šią 
knygą kalbės fotografas Eugeni-
nus Butėnas. 

Birželio 18 dieną (šeštadienį), 
paskaitą skaitys viešnia iš New 
Yorko, dailininkė ir skulptorė Ele
na Urbaitytė, buvusi Freiburgo 
meno mokyklos mokinė. Ryšium 
su paskaita Ateitininkų namuose 
bus įruošta ir Freiburgo meno 
mokyklos vaizdinė apžvalga. 

Sekmadienį, birželio 19 dieną, 
po šv. Mišių, kurias aukos kun. 
Vytautas Bagdanavičius, ir ben
drų pietų bus rodomas filmas apie 
iškilųjų lietuvį dailininką Viktorą 
Petravičių, susuktas PBS tele
vizijos tinklo praeitais metais 
South Bend, Indiana. Savaitgalis 
savo įvairia ir neįprastine progra
ma bus intelektualinė ir pramo
ginė atgaiva meno mėgėjams. 

• Laiškai lietuviams, nr. 4 (1983 
balandis). Mėnesinis religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas, 
leidžiamas Tėvų Jėzuitų. 

Velykinis numeris pradedamas 
jauno jėzuito, Andriaus Valevi
čiaus, mintimis apie Prisikėlimo 
paslaptj. Iš gausios ir įvairios 
numerio medžiagos skaitytojo akį 
ypač pagaus Marijos Stankus— 
Saulaitės eilėraščiai „Pasakos" 
branduolinių ginklų ir Lietuvos 
likimo tema, Vytauto Bagdana-
vičiaus tęsiama studija apie filo
sofo Prano Kuraičio palikimą 
lietuvių šviesuomenei. knygų 
recenzijos i'Birutės Pūkelevičiūtės 
Marco Polo Lietuvoje, Prano 
Gaidos Nemarus mirtingasis), 
duomenys apie šių metų studen
tus „Jaunimo" skyriuje, tinkamo 
priešdėlių vartojimo paaiškini
mas „Kalbos" skyriuje. 

Valentina Ūselienė 

Sapnas 
Jau kuris laikas senoji Daunorienė 

blaškosi per miegus, tarsi stengdamosi 
nusikratyti sunkaus slogučio. Jos veidas 
trūkčioja ir per skruostus ritasi gausios aša
ros. Pagaliau, skausmingai sudejavusi, ji 
pabunda. 

Taip būna kiekvieną rytą. Kiekviena die
na prasideda su dejone ir skausmu. Per 
naktį jos devyniasdešimtmetis kūnas lyg 
suyra — kiekvienas kaulelis kažkaip išsi
neria iš savo vietos, kiekviena gysla lyg 
atsipalaiduoja ir netenka jėgos, kiekviena 
kūno dalis prisipildo skirtingos gėlos. To
dėl pabudimas būna visuomet labai sun
kus. Atrodo, jog visi tie išgyventi metai, 
susikrovę jos kūne, keršija jai, baudžia ją 
ir tik už labai brangią kainą skiria dar vie
ną gyvenimo dieną. 

Garsiai vaitodama, senė bando išsiju
dinti. Iškelia į viršų surambėjusiais sąna
riais rankas ir stebi pamėlynavusius pirš
tus su storais į vidų įlinkusiais geltonais 
nagais. Judina tuos stuobrius, dejuodama 
suneria rankas ir jaučia, kaip skausmas li
pa aukštyn iš tų biaurių pirštų į smailias, 
pageltusia, susiraukšlėjusia oda aptemp
tas alkūnes, kyla į nudribusius pečius, per
simeta į sukumpusį liemenį ir taip keliau
ja tolyn, lyg išmislingas budelis, vis naują 
kančią sugalvodamas. 

Pagaliau, labai pamažu judėdama, senė 
iškelia iš lovos kojas ir valandikei, tos di
džios pastangos išvarginta, sustingsta, 
sunkiai alsuodama. Jos apskrita, žilų plau
kų vos pridengta galva, giliai nusvyra ant 
krūtinės. įdubusios akys žvelgia tiesiai 
prieš save apsiblaususiu žvilgsniu, nieko 
nematydamos. Bedantė burna giliai įkri

tusi, o susiraukšlėjusios lūpos pravertos, 
skausmo iškraipytos ... Tačiau kraujas, vėl 
išsijudinęs, pradeda sruventi senomis gys
lomis. Skausmas, lyg prisisotinęs žvėris, 
kažkur pasislepia. Senė jaučia, jos naujoji 
diena gali pamažu prasidėti. 

Tik dabar senoji Daunorienė pastebi, jog 
pro pravirą langą veržiasi anks tyva vasa
ros ryto saulė. Už lango alyvų krūme pra
gysta paukštis, ir vėjas atneša svaigų jau
nos žolės ir tik ką prasiskleidusių gausių 
žiedų kvapą. 

Staiga ... J i prisimena savo sapną. Taip 
jos ašaros, jos verksmas buvo ne dėl jos 
skausmų, kurie ją kiekvieną rytą pažadi
na. Prie jų ji papratusi . Paprasta i ji dejuo
ja, kartais net keikiasi, bet niekad never
kia. O šiandien ji pabudo beriedant 
ašaroms, kūkčiodama. Štai ir dabar jos pa
galvis dar drėgnas, o akys skaudžios nuo 
išlietų ašarų. 

* * * 

Taip, jos sapne buvo tokia pati saulė, 
kaip dabar. Šį rytą. Tik ji švietė pro kitus 
langus, senoj klebonijoj, toli toli mažame 
Lietuvos bažnytkaimy. Štai ji stovėjo ten 
prieš langą, prieš plačiai a tdarą langą, ir 
saulės šviesa glamonėjo, glostė ją — aš
tuoniolikmetę seno klebono seserėčią, visų 
mylimą "gražiąją" Onutę, ka ip kad visi ją 
anuomet vadino. Pavasario vėjas pleveno 
plonas batisto langų užuolaidas ir judino 
žalias mirtų šakeles, kurių puodais btfvo 
visos palangės pristatytos. Ir skleidėsi vi
sam kambary žydinčio sodo ir ką tik va
kar nukirstos žolės kvapas. J i jautė visą 
save, tarsi kupiną džiaugsmo indą — kiek
viena gyslelė virpėjo, kiekviena kūno ląs
telė gėrė, sotinosi tuo pavasario rytu ir vi
su tuo džiaugsmu, kurį ši diena jai žadėjo. 

Sekminės! Taip tai Sekminės. Štai ir jos 
kambarėlis berželių šakom iškaišytas , o 

pro langą ji gali matyti už sodo, vešlioj pie
voj pas ta ty tas sūpynes — jaunimui pasi
linksminti, pasisupti. Ir prieš jos akis jau 
slenka visi tos dienos malonumai bei 
džiaugsmai. 

Pirmiausia pusryčiai su dėde klebonu. 
Jo švelnus, truputį pašaipus žvilgsnis jai 
lygiai taip pa t mielas, kaip ir tos traškios 
bandelės ir šviežias, jos pačios dar iš vaka
ro susuktas sviestas ir kvapus, storom rie
kėm supiaustytas Sekminių pyragas . 

O vėliau suma. J i matyte mato iki spro
gimo parapiečių minios prikimštą bažny
čią. Kiek tų margaspalvių skarelių! Tarsi 
gėlynas koks! Vyrų pusėj ta rp blizgančių, 
tepalu išteptų jaunų vyrų gaivų, maišėsi 
senų ūkininkų prakaituotos ir iš karščio 
paraudusios plikės. Visų veidai prakaitu 
išpilti, bet iškilmingi, pamaldūs ir džiu
gūs. Mato ji ir save pačią ten priekyje, prie 
balto bažnyčios pilioriaus, melsvoj iškrak
molytoj suknioj ir auksinių kasų vainiku 
papuošta galva, nuo kurios vis slysta kle
bono nupirkta, balta kaip sniegas šilkinė 
skarelė. O štai jau procesija susiūbuoja, su
banguoja ir lyg tas pasakos žaltys išsirai-
to ir apsivynioja aplink bažnyčią. Skar
džiau suskamba giesmės, pakvimpa dar 
stipriau išjudinti gėlių vainikai, o saulė 
mirguliuodama spindi ir žarijas sklaido, 
a ts imušdama nuo kunigo puošnių drabu
žių, nuo brangakmeniais išmarginto bal
dakimo, nuo šventų, nešamų apie bažny
čią paveikslų ir nuo auksu išsiuvinėtų, 
siūbuojančių ir vėjo plevenamų vėliavų. 

Viliau gi pietūs klebonijoj. Plačia balta 
prijuoste prisikišusi, kad savo puikios suk
nias nesuteptų, Onutė laksto iš virtuvės į 
seklyčią ir vėl atgal — padeda šeiminin
kėms. Stalas lūžta, skanių valgių prikrau
tas. Ir svečių akys, atitrūkę nuo pilnų lėkš
čių, seka ją — Onutę. — "Kaip uoga žydi!" 
g ina ją kažkas . Ir ji jaučia visų žvilgs

nius, kaip kokį sus ipynusi plonų šilkų tink
lą, kuris ją supa ir lydi ir sukelia širdyje 
pasididžiavimo jausmą, pagrei t ina jos 
žingsnį, papuošia šypsena jos skaistų vei
dą ir spinduliais pripildo jos besijuokian
čių akių mėlyną žvilgsnį. 

O vėliau, vėliau pa ts svarbiaus ias! J au 
nimo šventė — dž iaugsmas a n t sūpynių. 
Ten bus ir Juozas , gražus is kaimynų ber
nas. Su juo, ji tai žino, ji supsis . Lėks aukš
tyn į viršų, aukščiau obels viršūnės, be
veik į mėlyną, be debesėlio dangų. J i s 
laikys ją arti priglaudęs prie savęs . Ji j aus 
jo stiprią, vyrišką r anką aplink savo lie
menį, prie pat širdies. Ir p laks ta širdis, oi, 
kaip plaks! Lėks sūpynės aukš tyn ir kriste 
kris žemyn, kils ir kris ir atrodys, jog 
skrendi oru, ne jusdamas savo kūno, t a r s i 
būtum gryna dvasia . Ir kils tos sūpynės, 
kils ir kris ir sups, s iūbuos jos jauną laimę 
— josios ir jos mylimojo drauge ... 

Staiga ją apima ne i špasaky tas džiaugs
mas. Koks puikus š i tas r y t a s ir kiek daug 
laimės žada jai jos j auna tvės diena. Neju
čiomis pradeda jos kojos judėti ir šokti kaž
kokį nepažįstamą, svaiginant į šokį. Aukš
tom kulnim bateliai vos besiekia grindis, 
melsva suknia išsipučia, išsiskečia lyg 
sparnai , kasos nukr in ta ir išsileidžia ir ji 
vis šoka tą užburtą šok} ir jau ne savo mer
gautiniam kambarėly, bet kažkur erdvėj, 
tarp saulės spindulių, virš žydinčio sodo 
medžių, virš pavasar io gėlėmis iškaišytų 
pievų, vis tolyn ir tolyn ... Ir jau supa ją 
tarsi kokia migla ar debesys ... Ir ji vis šo
ka ir šoka lengva kaip plaštakė ... vis to
lyn ir tolyn ... 

Bet staiga ji kr inta iš šviesos į 
tamsą ir jos sapne džiaugsmą už 
tas visą jos kūną sukrečiąs rytmetinis 
skausmas. Ir jaučia ji kaip senatvė užgriū
va an t jos ir ašaros nesulaikomos ir 
nesuvaldomos pabyra jai iš akių. 

Ir dabar jai atrodo, čia besėdint ant tos 
suveltos lovos ir bežiūrint į savo reumato 
iškraipytas rankas ir iš po marškinių išsi
kišusias baisias, melsvom gyslom išraižy
t a s kojas — jai atrodo, jog tai nebuvo sap
nas , jog iš tikrųjų ji dar vakar buvo ta 
jauna, pilna gyvybės džiaugsmo, gražioji 
Onutė ir kad tie septyniasdešimt su vir
šum, metų, kurie ją skiria nuo tos laimin
gos Sekminių dienos, dingo kažkur, buvo 
praryti kažkokios bedugnės, neturėjo jo
kios reikšmės bei prasmės. 

Dar prisimena jai trumpai skaudus 
atsisveikinimas su Juozu, išvykstant į pa
žadėtą turto ir laimės šalį — Ameriką. Pra
skrenda prieš akis ašaromis suvilgytas to 
paties Juozo rašytas laiškas, pranešąs jai, 
jog jis neatvyksiąs į Ameriką, nes vedęs 
šimtamargio kaimyno dukterį- Po to ilgi, 
nereikšmingi sunkaus darbo metai siu
vykloj ... Vedybos su turtingu amerikonu ... 
O toliau jau nebelieka nei šulų. nei pake
lės ženklų, kur atmint is galėtų užkliūti. 
Gyvenimas rieda, kaip paristas į pakalnę 
sviedinys, vis greičiau ir greičiau. Ir vis
kas sklaidosi ir skęsta tarsi tirštoj migloj ir 
senei Daunorienei atrodo, jog šį rytą kaž 
kokių nelemtų burtų paveikta, ji štai atbu
do čia beveik šimtametė senė ir stovi kapo 
angoj ir beveik ilgisi nebūties, kuri turės ją 
išvaduoti iš šito baisaus jai primesto, ligų 
iškraipyto, skausmų iškankinto kūno. Ir 
atrodo jai. jog kažkur ten tolyje laukia jos 
ta jaunoji dvasia ir kad netrukus ji galės 
susijungti su ja. 

Senoji Daunorienė nejunta, kaip jai vėl 
per susiraukšlėjusius skruostus rieda aša
ros, bet jos jau nėra nei karčios, nei bevil
tiškos ... "Viešpatie. Viešpatie, tik dar tru-
pūtį kantrybės ..." šnabžda jos bedantė 
burna ... 

http://Rnk.an.cins
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Romantiškos pastabos vienos parodos proga 
Keisti buvo an ie la ika i , kur ia is 

meno parodos t ęsdavos i i š t i sas 
dvi savaites. B ū d a m i visai ne
kompiuterizuoti ir d a u g menkiau 
motorizuoti, į j a s visgi a tvykda-
vom ir pirmą ir an t rą , o ka r t a i s 
dar ir trečią savai tgal į . Visuomet 
rasdavosi keistuolių, kur ie net ir 
savaitės viduryje užsukdavo pasi
žvalgyti. Bet š ta i 1959 m. iš New 
Yorko didmiesčio į Detroitą nu
ūžės Viesulas atskleidė sprausmi-
nės eros parodų ga l imybe , ir me
no mylėtojų or ientaci ja pradėjo 
keistis. Dabar jie per trejetą šeš
tadienio vakaro va l andų suspėja 
pasiklausyti prakalbų, pasišne
kučiuoti, išgerti kavos , neblogai 
užkąsti ir, be to, da r žvilgterėti į 
paveikslus. Nepas lankies iems lie
ka dar trejetas sekmadienio va-
įandų, bet jie j au turi tenkint i s ka
va be užkandžių. Rodos, t ik 
sostine besivadinančioj , o iš tiesų 
atsilikusioj Chicagoj , vis tebe-
rengiamos dvi s ava i t e s t runkan
čios parodos. Bet jie ten vistiek 
nesugeba suruošti tokių nepa
mirštamų pabaigtuvių, kaip p a s 
mus Clevelande, sakykim, po 
grandiozinio koncerto, specialiai 
rafinuotiems s k o n i a m s — ir ry
šium su tuo visi l igšioliniai išeivi
jos koncertai au tomat i ška i nu
smunka į apga i lė t ina i mėgėjišką 
lygj, o mes nuodėminga i pavy-
dim išrinktiesiems i r pasmagu
r i a u j a m e t i k b e s k a i t y d a m i 
ž a v i n g u s p a s i d ž i a u g i m u s 
pabaigtuviniais m a l o n u m a i s ir 
vis dėlto stebimės beveik pasauli
nio žvaigždės supras t i neįmano
mu netaktu, k a i j is , l ietuvaitėm 
besižavįs, vienos jų pap ra šy t a s 
visgi atsisako pakri t ikuoti kon
certą, kuriame pa t ies da lyvau ta 
(žr. Dirva, 1983. III . 17, "Po kon
certo..."). 

Ne taip labai senia i , o tik prieš 
tris dešimtis metų, s tudentų suva
žiavimo proga, Clevelande suor
ganizuotoji meno studentų dai lės 
darbų paroda buvo vėliau perkel
ta į kai kuriuos ki tus miestus. Pik
tokai tuomet barėsi Adomas Var
nas . Kaip, girdi, ga l i s tudentai 
savo darbus rodyti viešai, už mo
kyklos ribų? Niekur negirdėtas 
dalykas!... 

Toje jaunųjų nusikaltėlių paro
doje dalyvavo ir s tudentė Nijolė 
Vedegytė, vėliau t apus i Palubins
kienė. Reikia m a n y t i , kad tą savo 
jaunatvišką nus ika l t imą ji bus 
jau pagaliau atpirkusį . Šių metų 
kovo 26 — 27 d. d. Korp! Giedros 
Clevelande dai l iai surengtos jos 
darbų parodos ka ta loge pažymė
ta, kad ji da lyvavus i daugiau nei 
šimtinėj įvairių grupinių ir turė
jusi dešimtį savo asmeninių 
parodų. Šioje, vienuoliktojoj, 
eksponuoti 43 da rba i . Iš jų, rodos, 
tik keletas anksč i au ma ty ta . 

Pagrindinė Pa lub insk ienės stu
dijų sritis buvo t apyba , kurios iš 
pradžių daugiau nekaip grafikos 
matydavome parodose. Bet jau 
prieš daugelį metų ji apsiribojo 
grafika. Pradėjusi l ino ir medžio 
raižiniais, d a b a r ji bene labiau
siai pamėgusi nelengvai apvaldo-
mą oforto techniką. Neskai tant 
mišrios technikos darbų, šioje pa
rodoje buvo eksponuota 16 tikrų 
ofortų, kurių septynetas g a n a di
delio formato. 

Pirmuoju ka ta logo numeriu pa
žymėtosios "Karuse lės" (buvo ir 
antra "Karuselė" , pažymėta vie
nuoliktuoju) sukomponavimas bū-

Nijolė Palubinskienė Atspindžiai (lino raižinys). 

nikos darbų. Man rodos, jie verti 
"autonomijos". 

Savotiška šios parodos naujovė 
buvo nemažo formato piešiniai. 
Kataloge psalmėm pažymėtąją 
grupę gal būtų tiksliau laikyti 
mišrios technikos kompozicijom 
— tapybiškų sprendimų čia ne
mažiau negu grafiškųjų, taupiai 
pavartota spalva, kaip ir peisaži-
niuose piešiniuose, gana paveiki; 
be to, žymu ir kolažo priemonių, o 
ta ip pat pasitaiko ir nevisai pa
vykusių detalių (pavyzdžiui, kai 
kurie paukščiai galėtų būti grafiš
kai ar tapybiškai gyvesni). Gal
būt pačiai menininkei šitie dar
bai tėra apmatai būsimoms 
vientisos technikos kompozici
joms. Psalmių paskirtis nebeaiš
ki. Jei tai iš tiesų šių paveikslų pa
vadinimai, tuomet trims darbams 
tenka tas pats, 103-sios psalmės 
pavadinimas. Jei į pavadinimus 
įeina ir kiekvienam darbui skirto
ji vis kitokia citata, tai gal čia jau 
didoka ir gerokai neparankumo 
teikianti prabanga. O gal čia rak
tai į kažkokias gilias prasmes, ne-
beišreiškiamas grafinėm, bei ta-
p y b i n ė m p r i e m o n ė m ? Ar , 
pagaliau, tik pokštas, žiūrovui už-
intriguoti savotiškai paini žodinė 
puošmena, pridurta prie įdomių, 
bet ne taip labai impozantiškų 
darbų? 

Kita piešinių grupė — Daina
vos peisažai. Jie paprastesni, bet 
kartu spontaniškesni ir raiškesni 
už "psalmes", o taip pat bent kai 
kurie nemažiau tapybiški negu 
grafiški. Dailininkė, lyg besitei
sindama, paaiškino: dėl nenuma
tytų priežasčių labai pritrūkusi 
laiko ir negalėjusi pabaigti kai ku
rių savo ofortų — tekę gelbėtis 
mažiau darbo pareikalavusiais 
piešiniais. Tai turbūt teisybė, tik 
gal dar nevisa istorija. Man re-

Dailininkė Nijolė-Vedegytė Palub 

lus Palubinskienės polinkis tapy
ti taip jau susidėjusių aplinkybių 
buvo netikėtai pažadintas, ir atli
kęs visa, kas jam buvo leista, 
prieš vėl užmigdamas parodė gra
fikei Palubinskienei liežuvį. 

Piešiniai, kaip ir visa paroda, 
atsiprašymo nereikalingi. Tik 
apie katalogą jau kitokia kalba. 
Patekęs į rankas parodos nema
čiusio žmogaus, jis būtų pras ta 
reklama ir nemaloniai suklaidin
tų tokį, kuris mėgintų vien iš jo 
spręsti apie parodos eksponatus. 

Je i dabar koks reiklus skaityto

ms u c -auka Vytauto Maželio. 

gis, ilgus metus migdytas natūra- jas , prisiminęs kažkada kartu su 

griausmingu šūktelėjimu pasi
priešinti kultūriniam nuosmukiui 
pareikštą įpareigojimą rašant 
apie meno kūrybą pateikti ne savo 
įspūdžius, o kūrinių analizę, visai 
pagrįstai jos pasiges šiame raši
nyje — mano pasiaiškinimas ši
toks: iki šiol niekur nepastebėjau 
pavyzdžių, iš kurių galėčiau pasi
mokyti ją padaryti . 

Ir štai, vos vos nenusikaltau. 
Bet visgi prisiminiau: po parodos 
atidarymo patiekti pyragaičiai bei 
kiti gardumynai buvo tikriausiai 
labai skanūs. 

J u o z a s P i v o r i ū n a s 

Nijolė Palubinskienė 

d i n g a s ir kitoms Palubinskienės 
figūrinėms kompozicijoms: kom
pakt iška , masyvi grupė pirmaja
me piane ir kiek atokiau — nedi
delė vaiko figūra a n t karuselės 
arkl io. Už jų — be ryškesnių deta
lių fonas. Įvairūs formų, šviesos 
bei dydžių kont ras ta i pabrėžia 
monumenta lumą pirmosios gru
pės , kurią sudaro tik dalis vyriš
kio figūros su an t pečių nešamu 
l aba i prisiglaudusiu vaiku. Paste
bėję pavadinimą, kai kurie žiūro
v a i 
bet 

Jūros pakrantė (lino raižinys). 

gali čia pasigesti karuselės. 
— kas žino — paveiksle mato-

užuominom vos paįvairintą, to
lyn, kur randa gyvybingumo ir 
dramatinio poveikio. 

Parodoje buvo pora ir spalvotų 
ofortų, bet grafikoje spalvai ten
ka dažnokai pasitenkinti maž
daug podukros Pelenės vaidme
niu, tai ir čia jos įnašas gana 
ribotas. Gal kiek daugiau ji pasi
reiškia mišrios technikos peisa-
žuose, tik šitie apskritai mažiau 
įdomūs negu ofortai, o taip pa t ir 
lino raižiniai, kurie kataloge kaž
kodėl priskirti prie mišrios tech-

Estradoje — Nelė ir Arvydas Paltinai 
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Numeryje įdomus Salomėjos 
Valiukienės s t ra ipsnis apie Lietu
vos Operos solistę ir visuomenės 
veikėją Vincę Jonuškai tę , Alės 
Rūtos a p s a k y m a s „ G e l s v o s 
rožės", kaikurių lietuvių liaudies 
meno tradicijų paaiškinimai , ir 
daug medžiagos, vienaip a r kitaip 
liečiančios lietuvių moterų gyve
nimą. 

m o m s figūroms jos gal jau per
d a u g ; turbūt ne karnavališkos 
l inksmybės joms rūgi. Lakoniš
k a i , apibendrintai išspręsta ir 
minkš ta i , gražiai techniškai at
l ik ta grupė gana niūri . Neblogas 
a k s t i n a s čia pa te ik tas išjudinti 
vaizduotėms tų žiūrovų, kurie lin
kę susikurt įvair ias istorijas ar 
da i lės darbuose jieškoti nemirtin
gų idėjų. (Pastebėt ina, kad patys 
stropieji dažniaus ia i persistengia 
i r nieko nebelaimi — jų dėmesys 
pal ieka paveikslus ir telkiasi prie 
įvairių žodinių priedų, įskaitant 
paveikslų pavad in imus ir savas 
svajones — o žodžiai neretai bū
n a apgaulingi) . 

Kai figūrinėse Palubinskienės 
kompozicijose aiškiai vyrauja pir
mojo p lano motyvai , o visa kita 
sudaro t ik daugiau ar mažiau 
kontras tuojant į foną, tai jos pei-
sažinių ofortų ir piešinių savotiš
k a s fonas m a t o m a s pirmame pla
ne , ir mūsų dėmesys skverbiasi 
p ro plokštumą, neryškiom formų 

A k t o r ė V i o l e t a Z i l i o n y t ė 
ištraukoje iš Algirdo Landsber
gio „Penki stulpai turgaus aikštė
je" Vaidilos teatro dramos vaka
re Clevelande. 

Nuotrauka Vlado Bacevičiaus. 
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•velande Siu metų 
iš t rauka iš Algio 

„Posėd i s p r aga re" : p r i e pulto Petras 

Maželis, priekyje Danius Barzdukas. Vincas Stanift-
kis ir Vilija Nasvytytė. 

Nuotrauka Vlado Bacevičiaus 

Programa: A. Vanagaičio „Mamy
tei", „Siuntė mane močiutė" (l.d.), B. 
Gorbulskio „Gimtinės aidai", Č. 
Čaplino „Mano daina", A. Raudoni
kio „Nesugausit dainos", B. Gorbuls
kio „Ten, kur svajonė", K. Bouvens 
„Tavo žodžiai", C. Trenet „Aš neno
riu rudens", A. Raudonikio „Ruduo", 
Jaros „Būk mano saulė", B. Gorbuls
kio „Taip jau buvo, taip jau bus" ir 
„Vis tave menu", Martini „Ave 
Maria". 

Po pertraukos: B. Gorbulskio 
„Saulėlydis tėviškėje", A. Mutakis 
„Imk dainą, tėvyne", Renard „Kad 
gyventų meilė", A. Kopf „Būna 
dienų", čigonų liaudies dainos 
Grąžinkit naktis, dainas ir meilę" ir 

„Mano gitara", Koldžer „Man
dolina", A. Raudonikio „Lauksiu 
tavo laiško". A. Mutakis „Ciganela", 
B. Gorbulskio „Meilė visur tik jauna" ir 
Kolodžer „Prie seno vyno". 

» * * 
Gegužės 8 d. „Margutis" Chica-

gos J a u n i m o centre suruošė 
es t radinės muzikos popietę. 
Programoje: ne per seniausiai iš 
Lietuvos į Vakarų Vokietiją 
išemigravę Nelė ir Arvydas Palti
nai. Arvydas — Lietuvoje (o taip 
pat ir išeivijoje) pagarsėjusio 
Klaipėdos „Kopų balsų" ansamb
lio vadovas, o Nelė — pagrindinė 
to vieneto solistė. 

Aišku, tai ne pirmas estradinės 
muzikos koncertas Chicagoje. 
Vien tik „Margučio" dėka pirmą 
kartą čionykščiams lietuviams 
yra koncertavę Violeta Rakaus
kaitė, Asta ir Andrius Šalčiai, 
Vida Vaitkutė, gal dar keli šio 
Žanro atstovai (jau nekalbant 
apie įvairių dydžių ir pajėgumo 
ansamblius). Vis dėlto, pasidai
rius po mūsų kultūrinio gyveni
mo visumą, lietuviškos estradinės 
muzikos koncertų sąrašas ne per 
ilgiausias. 

Prancūzai naudoja Žodį „estra-
de" apibūdinti formą, jungiančią 
dramą, muziką, choreografiją ir 
cirko elementus. Lietuvių „estra
da" apima siauresnį pramoginės 
muzikos (vokalinės ir instru
mentinės) žanrą. Jo tradicija neil
ga. Nėra ko kalbėti apie 
Nepriklausomos Lietuvos laikus, 
kuomet Šabaniauskas, Dolskis, 
Versalio bei Metropolio restoranų 
orkestrai kultivavo to laiko 
madingus, užsienietiškus „šlage
rius", šokius ir ištraukas iš opere
čių. Išeivijoje tą t radici ją 
daugmaž tęsė tokie, kaip Vanda 
Stankienė, „Neo-lituanai", įvai-

i rūs šokių muzikos orkestrai bei 
I vokaliniai kvartetai, oktetai. 

Pokario Uetuva daug toliau 
nenuėjo. Kaip rašoma knygoje Iš 
lietuvių muzikinės kultūros istori
jos III (Vilnius, 1967): „Lietuvių 
tarybinė estradinė muzika turėjo 

išreikšti optimizmą, tikėjimą 
šviesia ateitimi, meilę tėvynei ir 
visiškai naujus žmonių tarpusa
vio santykius. Lietuvių tary
biniams kompozitoriams teko 
atsakingas uždavinys — sukurti 
naują, tarybinę estradinę muzi
ką". (Kažin, kuris lozungas geriau 
tikrų: „Suspartinti estradą!" ar 
„Suestradinti partiją'"?) Ten pat 
rašoma, kad tik nuo šeštojo 
dešimtmečio galima kalbėti apie 
..originaliąją" Lietuvos kompozi
torių kūrybą, kuri skirstoma į dvi 
kryptis — lyrinę dainą ir džiazą. 
Tačiau terminai, naudojami šiai 
„originaliai" kūrybai apibūdinti 
— diksilendas, svingas, bliuzai ir 
„siow rock" — išduoda šios kūry
bos prototipus. Deja, mėgdžio
dami Amerikos populiariąją muzi
ką, Lietuvos e s t r a d i n i n k a i 
tepasisavino paviršutinius jos 
elementus. Pvz., Amerikos džiazo 
g y v a s t i n g u m a s . l a i s v u m a s , 
įdomios harmonijos ir improvi
zacinis momentas neatsispindi 
Lietuvos estradoje. Vyrauja gana 

vienodos, kupletinės formos, 
kurios per 20 metų mažai tepa
sikeitė. Prisiklausius Gorbulskio. 
Raudonikio, Noviko, Vaitke
vičiaus, Tamošiūno, Racevičiaus, 
Makačino ir kt., nėra nė vieno, 
kurį galėtumėme pavadinti lietu
viškos estradinės muzikos „klasi
ku". (Na, nebent B. Gorbulskj, 
matuojant kiekybiškai.) 

Tiesa, Paltinų koncerte lietuvių 
kompozitorių dainos tesudarė apie 
trečdalį repertuaro. Už tai jiems 
esame dėkingi, nors pasirinktieji 
Gorbulskis ir Raudonikis yra 
turbūt geriausi Lietuvos estrados 
šablono atstovai. Padėtį šiek tiek 
pagerino airiai, prancūzai, grai
kai, vengrai ir čigonų liaudis su 
keliais laipsniais įvairesnėmis, 
įdomesnėmis dainomis. 

Jei koncerto reperiu a as nebu
vo iš įdomiausių, to negalima 
pasakyti apie jo pagrindinę atlikė
ją, mecosopraną Nelę Paltinienę. 
Solistės pagrindin -> a t b ū t a s — 
laisva, šilta sceni «fl lai«cv ena, 
palaipsniui kelianti į^rą nuotai-

Nelė ir Arvydas F 
„Margučio", šių r 

įtinai po jų pramoginės muzikos koncerto, suruošto 
•tų gegužės mėn. H d. .iaunimo centre, Chicagoje. 

Nuotrauka Petro Malėtos. 

ką, iš traukianti šypseną ne t ir iš 
skeptiškiausio žiūrovo. J a i į talką 
atėjo ir programos pranešėjas, 
rimtasis Petras Petrutis, malo
niai nustebinęs visus savo sąmo
jingais in tarpais . Dainininkė 
drąsiai naudojosi ne vien scenos 
erdve, bet ir publikos užtvindyta 
sale. Žiūrovai visiškai įsijungė į 
sukurtą atmosferą, palydėdami 
solistę plojimais ir net balsais . 
Salėje entuziazmo „elektros" 
netrūko. Galima įsivaizduoti, kad 
jei koncertas būtų vykęs kavinės 
atmosferoje prie staliukų, žvakių 
šviesoje, efektas būtų dar geresnis. 

N. Palt inienės tembras malo
n u s , s p a l v i n g a s . E s t r a d a i 
pritaikyto pas ta tymo ba l sas 
pilnas ir sodrus, kuomet išvengia
ma lėkštų, aštr iai skambančių 
aukštesnių gaidų. (A. Vanagaičio 
„Mamytę" reikėjo t ransponuoti į 
solistei t inkamą registrą a rba 
pasirinkti kitą Motinos dienai 
skirtą kūrinį.) Gerai apvaldytos 
dažnai pasireiškiančios amplifi-
kuojamo balso problemos, kai 
mikrofonas laikomas per arti a r 
toli. 

Aplamai solistė sėkmingiau 
atlieka gyvesnes da inas . Lyrinio 
tipo kūr iniams stigo emocijos ir 
estradai būdingo intensyvumo. 

Solistės palyda — dvejopa: 
magnetofono juoston į rašytas 
instrumentinis akompanimentas 
'keliais atvejais ir vokalinis) bei 
A. Paltino grojami vargonėliai , 
turintys įvairių elektroniškai 
g a m i n a m ų r i tm in ių efektų. 
Akompaniatorius kompetentin
gas, gerai jaučiąs dainos bei solis
tės vingius. Apie juostas to negali
ma teigti. Solistė sais toma to, k a s 
iš anksto užrašyta; jai uždrausta 
laisvė naudotis momento nuotai
ka. (Be to, garso s t ipr in imas 
nustatytas žymiai per aukštai .) 
Ar nebūtų buvę įmanoma susitar
ti, kad ir su „Neo-lituanų" orkest
ru gyvai palydai? Susidarytų 
proga pamatyt i Arvydą Pal t iną 
jam įprastoje ansamblio vadovo 
rolėje. Jeigu ir nukentėtų tikslu
mas ar aranžuočių įvairumas, ta i 
atpirktų atlikimo spontanišku
mas. Aišku, lengviau pasakyt , 
negu padaryt . 

„Margučio" svečiai dar koncer
tuos Toronte ir Detroite, o čika-
giškiams reikalaujant. at l iks 
papildomą koncertą gegužės 29. 
Atrodo, kad ir mūsų rimtai publi
kai retkarčiais reikia a tvangos bei 
pramogos. Tokią progą gabiai ir 
efektingai suteikė Nelė ir Arvy
das Pal t inai . 

Emilija Sakadolskienė 


